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1. UITVOERINGSVOORWAARDEN 

 Het materiaal zal op alle punten beantwoorden aan de voorwaarden gespecifieerd op de bestelbon.  De verkoopvoorwaarden door 
de leverancier vermeld op zijn orderbevestiging zijn van geen tel indien ze niet door Sadaci schriftelijk goedgekeurd werden. 

 

2. RECEPTIE 

 Bij ontstentenis van bijzondere voorwaarden vermeld op onze bestelbon zal de inontvangstneming aangaande hoeveelheid en 
kwaliteit van levering (goederen, verpakking, enz. …) geschieden in onze fabrieken.  Indien een verborgen gebrek – niet zichtbaar 
bij de normale inontvangstneming – zich zou voordoen terwijl de goederen reeds om het even welke behandeling hebben 
ondergaan, hetzij in onze fabrieken hetzij op de werf, behoudt Sadaci zich het recht voort om, behalve de gratis omwisseling van de 
goederen, alle kosten terug te vorderen die Sadaci zou hebben geleden door deze goederen. 

 

3. BREVETTEN 

 De leverancier waarborgt Sadaci tegen elke eventuele eis van derden door brevetrechten en indien acties of vervolgingen tegen 
namaak zich zouden voordoen ten gevolge van de levering van het materiaal, geleverd door de leverancier, dan verbindt deze 
laatste zich ertoe het voor Sadaci op te nemen, te waarborgen en het totaal van welke ontstane kosten ook, veroorzaakt door een 
rechtsgeding, te dragen.  De leverancier verbindt er zich daarenboven toe om op zijn kosten al het materiaal te vervangen waarvan 
het gebruik zou betwist worden door de brevethouder, door een materiaal vrij van namaak. 

 

4. BETALINGSVOORWAARDEN 

 a. 30 dagen na eind der maand van levering en facturatiedatum.  Geen enkele trekking op onze kassa wordt aanvaard. 
  De facturen, binnengekomen na de 31ste zullen slechts een maand nadien vereffend worden. 
 b. Voorschotten zijn slechts ter voorfinanciering van aangekochte materialen. Door het betalen van de voorschotten, wordt 

SADACI eigenaar van die materialen. In geval van contractbreuk zijn de voorschotten en of materialen opeisbaar door 
SADACI. 

 

5. PENALITEIT WEGENS TE LATE LEVERING 

 a. Sadaci behoudt zich het recht voor ingeval de gedeeltelijke of totale levering de overeengekomen leveringstermijn 
overschrijdt, een afhouding van 1 procent per week vertraging toe te passen, welke ook de waarde mag zijn van het te laat 
geleverde gedeelte.  De penaliteit zal worden toegepast op het totaal bedrag van de levering; zij zal niet beperkt worden. 

 b. Het is eveneens verstaan dat al het afgewezen materiaal als niet geleverd zal beschouwd worden.  De boete voor de 
vertraging zal opeisbaar zijn zonder andere kennisgeving van onzentwege en zonder dat Sadaci gehouden is aan 
bewijsvoering. 

 c. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-levering, behoudt Sadaci zich het recht voor de bestelling geheel of gedeeltelijk 
elders te plaatsen op kosten en risico van de in gebreke gebleven leverancier, en dit na een loutere kennisgeving aan de 
leverancier. 

 

6. GESCHILLEN 

 In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken van Gent bevoegd. 
 

7. DOCUMENTEN 

 a. Een zendnota met vermelding van ons bestelnummer dient bij uw levering gevoegd te zijn. 
 b. Facturen dienen te worden opgestuurd ter attentie van de boekhouding met vermelding van de bestelreferentie. 
 

8. WETGEVING 

 Al uw leveringen moeten voldoen aan alle relevante wettelijke bepalingen. 
 

9. GEHEIMHOUDING VAN VERSTREKTE GEGEVENS EN DATA 

 Al uw leveringen moeten voldoen aan alle relevante wettelijke bepalingen. 
 De aannemer/leverancier gaat er mee akkoord dat alle informatie door SADACI NV geleverd vertrouwelijk behandeld 
 zal worden. De aannemer/leverancier zal geen enkele informatie vrijgeven behalve aan zijn werknemers die rechtstreeks 
 bij het project betrokken zijn. Hij gaat akkoord deze geheimhouding strikt toe te passen op alle onderaannemers 
 betrokken bij het project, en uiteraard ook naar de pers toe. 
  
 De aannemer/leverancier gaat er mee akkoord deze informatie enkel te gebruiken om de opdracht bij SADACI uit te 
 voeren, of enkel te gebruiken om het materiaal of arbeidsmiddel besteld door SADACI NV te maken en te leveren.   
 De aannemer/leverancier gebruikt deze informatie niet om gelijkaardige processen, materialen of arbeidsmiddelen te 
 maken, te verkopen of te licentiëren waar ook ter wereld, tenzij beide partijen een schriftelijke overeenkomst hebben 
 betreffende de productie, verkoop of licentie. 


