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1. Contractanten1. Contractanten1. Contractanten1. Contractanten
Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de
“TOELEVERANCIER” genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order (hierna
“SCHINDLER” genoemd). De toeleverancier en SCHINDLER samen worden de “contractanten” genoemd.

2. Basis en wijzigingen van het contract2. Basis en wijzigingen van het contract2. Basis en wijzigingen van het contract2. Basis en wijzigingen van het contract
De basis van de Aankooporder die uitdrukkelijk is overeengekomen tussen de contractanten, zal van toepassing
zijn.

Alternatieve voorwaarden of gelijkaardige documenten van één van de partijen zullen niet van toepassing zijn, 
tenzij indien schriftelijk overeengekomen door de contractanten en ondertekend ter bevestiging. 

Eventuele afwijkingen van deze aankoopvoorwaarden moeten schriftelijk worden bevestigd door SCHINDLER. 
Latere wijzigingen en/of toevoegingen aan de aankooporder en/of het leveringscontract zijn enkel geldig indien 
schriftelijk overeengekomen door de contractanten. 

3. Te leveren goederen en diensten3. Te leveren goederen en diensten3. Te leveren goederen en diensten3. Te leveren goederen en diensten    
“Goederen en Diensten” zijn alle goederen en/of diensten die worden vermeld in de Aankooporder. 

4. Leveringstermijnen4. Leveringstermijnen4. Leveringstermijnen4. Leveringstermijnen
De leveringsdatum voor de Goederen en Diensten zal de datum zijn die wordt vermeld op de Aankooporder,
tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen SCHINDLER en de TOELEVERANCIER.

Tenzij specifiek anders vermeld in de Enkele Order, zullen alle leveringen van Goederen en Diensten gebeuren in 
één levering op de datum vermeld op de Aankooporder. 

De overeengekomen leveringstermijn is bindend. Schindler zal onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte worden 
gebracht van eventuele vertragingen, met vermelding van de redenen voor de vertraging. In geval van een 
vertraging zal de toeleverancier nalatig worden beschouwd, zonder verdere waarschuwing. Hij blijft echter 
verplicht de order uit te voeren. In geval van een te late levering heeft Schindler het recht, naar eigen 
goeddunken en na een gepaste termijn, aan te dringen op de uitvoering van het contract of het contract op te 
zeggen. Schindler zal in elk geval het recht behouden om schadeclaims in te dienen. 

Tenzij indien anders overeengekomen tussen de contractanten, heeft de toeleverancier niet het recht vroeger te 
leveren dan overeengekomen. 

In geval van een te late levering omwille van overmacht, kan Schindler het leveringscontract opzeggen of, naar 
eigen goeddunken, de uitvoeringsperiode verlengen. Nalatigheid van onderaannemers, stakingen bij derden en 
geschillen in de sector zullen niet worden beschouwd als overmacht. 

5. Overdracht van risico’s/Uitvoering van de levering5. Overdracht van risico’s/Uitvoering van de levering5. Overdracht van risico’s/Uitvoering van de levering5. Overdracht van risico’s/Uitvoering van de levering
Goederen en Diensten in verband met de Aankooporder zullen worden geleverd op het leveringsadres vermeld
op de Aankooporder. Het risico van verlies en/of schade zal overgaan op SCHINDLER na de veilige levering van
de Goederen op het vermelde leveringsadres.

Er wordt afgezien van eventuele controleverplichtingen die bij wet zijn vastgelegd. SCHINDLER behoudt echter 
het recht op de controle, goedkeuring of weigering van de te leveren artikelen. 

Tenzij indien anders overeengekomen tussen de contractanten, is de plaats van uitvoering het domicilie van 
SCHINDLER, zoals vermeld op de aankooporder. De kosten die worden gemaakt in verband met de uitvoering 
van de contractuele diensten op de plaats van uitvoering, zullen worden aangerekend aan de toeleverancier.  
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6. Verpakkingsmat6. Verpakkingsmat6. Verpakkingsmat6. Verpakkingsmateriaaleriaaleriaaleriaal
De TOELEVERANCIER zal verpakkingsmateriaal voorzien dat voor voldoende bescherming zorgt en geschikt is
voor het transportmiddel dat zal worden gebruikt om de Goederen te leveren aan SCHINDLER.

De kosten voor geschikt verpakkingsmateriaal zullen worden inbegrepen in de kosten voor de geleverde 
Goederen en Diensten. Waar mogelijk zal de TOELEVERANCIER recycleerbare verpakkingsmaterialen gebruiken. 

Op verzoek van Schindler moet de toeleverancier de verpakkingsmaterialen kosteloos terugnemen. De 
toeleverancier zal verantwoordelijk zijn voor eventuele schade als gevolg van ongepaste en/of ongeschikte 
verpakkingen. 

7. Prijzen7. Prijzen7. Prijzen7. Prijzen
De prijzen voor de Goederen en Diensten worden vermeld op de Aankooporder en zijn zoals overeengekomen
tussen de contractanten. Geen andere kosten zullen worden aanvaard, tenzij specifiek vermeld op de
Aankooporder. Alle rechten, taksen en lasten zullen apart en op kostenbasis worden vermeld op alle facturen.

Eventuele prijsverlagingen tussen het moment waarop de aankooporder wordt geplaatst en het moment van 
de levering moeten volledig worden doorgerekend aan Schindler. Tenzij indien anders uitdrukkelijk 
overeengekomen, worden de prijzen vermeld inclusief belastingen, heffingen, douanerechten, lasten en 
verpakkingskosten. 

Schindler heeft het recht het leveringscontract met de toeleverancier op te zeggen indien er reden is om aan te 
nemen dat de toeleverancier leveringen uitvoert aan prijzen die niet conform zijn met de markt. 

De prijzen worden vermeld in de munteenheid aangeduid op de Aankooporder. 

8. Betalingsvoorwaarden8. Betalingsvoorwaarden8. Betalingsvoorwaarden8. Betalingsvoorwaarden
Betalingen door SCHINDLER zullen enkel worden uitgevoerd op basis van een factuur en mits bewijs van een
order conform deze aankoopvoorwaarden. De facturen moeten minstens de volgende informatie bevatten:

� Orderdatums 
� Ordernummers 
� Precieze aanduiding van de goederen/diensten die worden geleverd 
� Apart overzicht van bijkomende kosten (b.v. taksen, heffingen, lasten, rechten, enz.) 

De factuur mag niet worden voorgelegd alvorens de goederen en diensten zijn geleverd door de toeleverancier. 
De betaling zal gebeuren binnen de 90 dagen na ontvangst van de factuur. In geval van betaling binnen de 30 
dagen, heeft Schindler het recht een korting van 3% toe te kennen op de waarde van de factuur en in geval 
van betaling binnen de 30 en 60 dagen een korting van 2%. 

9. Garanties9. Garanties9. Garanties9. Garanties
De TOELEVERANCIER garandeert dat :
i. Goederen conform de overeengekomen specificaties en vrij van materiaal-, constructie- en titelfouten

zijn.
ii. Diensten worden verstrekt op een vakkundige en professionele manier en overeenkomstig de

specificaties.

De garantie zal geldig zijn voor de kortste van twee termijnen, nl. 12 maanden vanaf de ingebruikneming of 18 
maanden na de levering. 
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Wanneer geen specificaties of stalen beschikbaar zijn op het moment waarop de Aankooporder wordt 
geplaatst, zullen de Goederen en Diensten geschikt zijn voor het door SCHINDLER voorziene gebruik en 
conform de algemeen aanvaarde kwaliteitsnormen in de sector. 

Langere garantieperioden krachtens de toepasselijke wet zullen voorrang hebben in elk specifiek geval. 

Schindler heeft het recht klanten op de hoogte te brengen van gebreken op gelijk welk moment tijdens de 
garantieperiode. 

10. Aansprakelijkheid10. Aansprakelijkheid10. Aansprakelijkheid10. Aansprakelijkheid
Afhankelijk van eventuele statutaire beperkingen, zal de TOELEVERANCIER aansprakelijk zijn tegenover
SCHINDLER voor alle nadeel veroorzaakt door de levering van gebrekkige of niet-contractuele goederen of
diensten. Hij zal volledig aansprakelijk zijn voor handelingen en verzuim vanwege zijn officiële instanties en
personeel en voor die van eventuele assistenten of derden die door hem zijn ingeschakeld.

11. Toepasselijke wet en rechtsgebied11. Toepasselijke wet en rechtsgebied11. Toepasselijke wet en rechtsgebied11. Toepasselijke wet en rechtsgebied
Dit leveringscontract zal vallen onder de wet van … [de wet van het land waar de Schindler-onderneming die 
de bestelling plaatst, zijn maatschappelijke zetel heeft, moet hier in het vet worden ingevuld]. De toepassing
van de VN-conventie inzake de Internationale Aankoop van Goederen (Verdrag van Wenen) is uitgesloten.

In geval van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het leveringscontract of met deze 
aankoopvoorwaarden, verklaren de contractanten dat de rechtbanken van de plaats waar Schindler zijn 
maatschappelijke zetel heeft, uitsluitend bevoegd zullen zijn. Schindler zal echter ook het recht hebben 
rechtszaken tegen de toeleverancier aan te spannen bij andere rechtbanken die hiervoor bevoegd zijn. 

11112222.... AAAAnnnnddddeeeerrrreeee    mmmmaaaatttteeeerrrriiiieeeessss
aa)))) IIIInnnntttteeeelllllllleeeeccccttttuuuueeeelllleeee    eeeeiiiiggggeeeennnnddddoooommmmssssrrrreeeecccchhhhtttteeeennnn
De toeleverancier garandeert dat hij alle vereiste intellectuele eigendomsrechten kan overdragen aan 
SCHINDLER zonder een inbreuk op derden. Indien door derden stappen worden ondernomen tegen 
SCHINDLER op grond van een inbreuk op dergelijke rechten, verbindt de toeleverancier zich ertoe SCHINDLER 
volledig te vrijwaren tegen alle claims en SCHINDLER te vergoeden voor alle kosten die worden opgelopen als 
gevolg hiervan.

Alle intellectuele eigendomsrechten voor werken die door de TOELEVERANCIER aan SCHINDLER worden 
geleverd, zullen berusten bij SCHINDLER. De TOELEVERANCIER verbindt zich ertoe alle vereiste documenten op 
te maken om die eigendomsrechten te verzekeren. 

bbbb)))) EEEEiiiiggggeeeennnnddddoooommmm    vvvvaaaannnn    ggggeeeerrrreeeeeeeeddddsssscccchhhhaaaapppp    eeeennnn    mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaalllleeeennnn
Gereedschap, met inbegrip van de aanverwante software, tekeningen, enz. die de toeleverancier maakt of laat 
maken vanwege Schindler, wordt eigendom van Schindler. Dit geldt ook voor eventuele intellectuele 
eigendomsrechten die worden gecreëerd.

Als Schindler zijn eigen gereedschap en materialen ter beschikking stelt van de toeleverancier, moeten deze 
worden terugbezorgd aan Schindler zonder een speciaal verzoek daartoe en voor rekening van de 
toeleverancier. 

Als gereedschap of materialen door de toeleverancier worden opgeslagen zonder de toestemming van 
Schindler, mogen deze op een duidelijk zichtbare plaats worden aangeduid als “Property of Schindler” 
(Eigendom van Schindler) en worden bewaard op een geschikte plaats en voldoende verzekerd. 
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c) Vertrouwelijkheidc) Vertrouwelijkheidc) Vertrouwelijkheidc) Vertrouwelijkheid
Alle gegevens die nuttig kunnen zijn voor derden of speciale bescherming verdienen, op voorwaarde dat deze
gegevens niet behoren tot het publiek domein, moeten door de contractanten als vertrouwelijk worden
behandeld en mogen niet ter beschikking worden gesteld van derden zonder de toestemming van de andere
contractant. De contractanten zullen de gepaste organisatorische maatregelen nemen om deze
geheimhoudingsverplichtingen na te komen.

d) Verzekeringd) Verzekeringd) Verzekeringd) Verzekering
De toeleverancier moet de te leveren artikelen voldoende verzekeren voor eigen rekening, volgens de normale
risico’s in de sector. Schindler gaat ervan uit dat de verzekeringsdekking is inbegrepen in de aangeboden prijs.

eeee)))) TTTTooooeeeewwwwiiiijjjjzzzziiiinnnngggg    vvvvaaaannnn    ccccllllaaaaiiiimmmmssss
De toewijzing van claims die voortvloeien uit de verbintenis tussen Schindler en de toeleverancier, is enkel
toegestaan indien de toeleverancier Schindler uitdrukkelijk en op voorhand op de hoogte heeft gebracht van
een dergelijke toewijzing en indien Schindler geen bezwaar aantekent tegen een dergelijke toewijzing binnen
de tien dagen na de kennisgeving.

ffff)))) BBBBeeeettttrrrrooookkkkkkkkeeeennnnhhhheeeeiiiidddd    vvvvaaaannnn    oooonnnnddddeeeerrrraaaaaaaannnnnnnneeeemmmmeeeerrrrssss
Als de toeleverancier onderaannemers wil inschakelen voor de uitvoering van zijn verplichtingen, moet hij
Schindler schriftelijk en ten gepaste tijde op de hoogte brengen, met vermelding van de naam van de gepaste
onderaannemers en hun activiteiten; ook moet de toeleverancier de betrokkenheid van dergelijke
onderaannemers op voorhand laten goedkeuren door Schindler.

De TOELEVERANCIER blijft volledig aansprakelijk voor de prestaties van onderaannemers en voor zijn eigen 
prestaties. 

gggg)))) BBBBaaaannnnkkkkrrrrooooeeeetttt    ooooffff    hhhheeeerrrrssssttttrrrruuuuccccttttuuuurrrreeeerrrriiiinnnngggg    vvvvaaaannnn    ddddeeee    ttttooooeeeelllleeeevvvveeeerrrraaaannnncccciiiieeeerrrr
De toeleverancier moet Schindler onmiddellijk op de hoogte brengen indien zijn financiële toestand kan leiden
tot bankroet of financiële herstructurering en hij niet langer zijn leveringsverplichtingen kan nakomen of indien
deze in vraag worden gesteld.

hhhh)))) IIIInnnnffffoooorrrrmmmmaaaattttiiiieeeepppplllliiiicccchhhhtttt
De toeleverancier moet Schindler onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele gebreken, die een nadelig
effect kunnen hebben op het te leveren artikel of op zijn productie, zoals fouten in documenten die ter
beschikking worden gesteld van Schindler.

iiii)))) SSSScccchhhhrrrriiiifffftttteeeelllliiiijjjjkkkk    ffffoooorrrrmmmmuuuulllliiiieeeerrrr
In het kader van deze aankoopvoorwaarden en/of het leveringscontract verwijst de term schriftelijk naar:

� documenten ondertekend door de contractanten 
� transmissievormen die tekstueel bewijs mogelijk maken, zoals fax, e-mail of andere vormen van elektronische 
transmissie 

� mondelinge overeenkomsten met schriftelijke bevestiging door de contractanten. 




