
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE AANKOOP VAN GOEDEREN EN DIENSTEN 
 
 
1. Definities 
 “Euroclear” staat voor de relevante entiteit van de Euroclear 
Groep die wordt aangeduid op een Kooporder  
 “Euroclear Group” staat voor Euroclear plc en al haar 
dochterondernemingen. 
 “Goederen” zijn alle onderdelen, uitrusting, materiaal of andere 
zaken die de Leverancier dient te leveren aan Euroclear. 
 “Kooporder” staat voor een orderformulier uitgegeven door een 
entiteit van de Euroclear Groep voor het bestellen van Goederen of 
Diensten van de Leverancier. 
 “Diensten” zijn alle diensten of de uitvoering van werk die de 
Leverancier dient te leveren aan Euroclear. 
 “Leverancier” staat voor de onderneming die zich verbindt tot 
de levering van Goederen en/of Diensten aan Euroclear. 
 
2. Algemene Voorwaarden 
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in (i) een Kooporder, (ii) een 
aanvraag tot offerte  of indien (iii) uitdrukkelijk anders 
overeengekomen tussen de partijen in een afzonderlijke 
overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op 
de aankoop van alle Goederen en/of Diensten door Euroclear. 
Behalve in de hierboven vermelde gevallen (i),(ii),(iii), zijn deze 
algemene voorwaarden de enige volgens welke een entiteit van de 
Euroclear Groep bereid is Goederen en/of Diensten van de 
Leverancier aan te kopen. Door de Kooporder te aanvaarden gaat de 
Leverancier akkoord deze algemene voorwaarden na te leven. 
Eventuele algemene verkoopsvoorwaarden bevestigd bij, geleverd 
met of vervat in de offerte van de Leverancier of in de aanvaarding 
van de Kooporder zullen niet van toepassing zijn tenzij  met 
uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord vanwege Euroclear. Een 
Kooporder wordt geacht te zijn aanvaard indien door de Leverancier 
geen bezwaar werd aangetekend tegen de Kooporder uiterlijk 
binnen vijf (5) werkdagen volgend op de uitgiftedatum van de 
Kooporder of indien de Leverancier  de Goederen reeds heeft 
geleverd of met de uitvoering van de Diensten reeds begonnen is. 
Deze Algemene Voorwaarden impliceren geenszins, en mogen ook 
niet worden opgevat als, de creatie van enige verplichting vanwege 
een entiteit van de Euroclear Groep om een of meerdere Kooporders 
uit te reiken aan de Leverancier. Deze Algemene Voorwaarden 
zullen ook van toepassing zijn op toekomstige transacties tussen een 
entiteit van de Euroclear Groep en de Leverancier, tenzij een andere 
versie van deze Algemene Voorwaarden door Euroclear ter 
beschikking werd gesteld van de Leverancier, in welk geval deze 
andere versie de voorrang zal genieten. 
 
3. Kwaliteitsvereisten 
Alle Goederen en/of Diensten geleverd aan Euroclear zullen worden 
beschreven in de Kooporder en dienen nieuw, verhandelbaar, en 
geschikt te zijn voor hun doel en toereikend voor het gebruik 
beoogd door Euroclear. Alle Goederen en/of Diensten zullen door 
de Leverancier worden gecontroleerd voor de levering en dienen 
van goede kwaliteit en materiaal te zijn, vrij van  gebreken en 
conform alle vereisten uiteengezet in of verwezen in de Kooporder.  
 
4. Leveringsvoorwaarden 
Elke levering dient te worden vergezeld van een ontvangstbewijs in 
tweevoud, met vermelding van de datum en de referenties van de 
Kooporder, de naam van de contactpersoon, de lijst van geleverde 
Goederen en/of Diensten en geassocieerde hoeveelheden. Tenzij 
uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Kooporder, dienen alle 
leveringen van Goederen en/of Diensten franco inclusief rechten te 
gebeuren (DDP, Incoterms 2000) op de leveringsplaats vermeld op 
de Kooporder. Als Goederen en/of Diensten niet correct worden 
geleverd, zal de Leverancier aansprakelijk worden gesteld voor alle 
extra kosten die Euroclear daardoor zou oplopen. De 
leveringsgegevens zullen worden uiteengezet in de toepasselijke 
Kooporder. Als er geen datum werd opgegeven zal de levering 
plaatsvinden binnen dertig (30) dagen volgend op de datum van de 
Kooporder. Het leveringstijdstip is een essentieel element van de 
overeenkomst. De Leverancier verklaart en garandeert dat hij de 
toepasselijke wetten en regels zal naleven. Bovendien zal de 
Leverancier alle regels en procedures van Euroclear naleven die van 
toepassing zijn op de activiteiten van de Leverancier en die te 
gepasten tijde zullen worden bekendgemaakt aan de Leverancier. De 
Leverancier garandeert dat zijn werknemers, agenten en 
onderaannemers dezelfde regels and procedures zullen naleven . 
 
5. Eigendom en Risico 
Eigendom en risico van de Goederen en/of Diensten zullen worden 
overgedragen aan Euroclear na levering. Tenzij uitdrukkelijk anders  

 
vermeld in de toepasselijke Kooporder zullen intellectuele-
eigendomsrechten met betrekking tot Goederen en/of Diensten 
speciaal ontwikkeld voor Euroclear krachtens een Kooporder 
exclusief aan  Euroclear toekomen. 
 
6. Aanvaarding 
Na levering van de Goederen en/of Diensten door de Leverancier 
zal Euroclear dertig (30) dagen hebben om te controleren of deze 
conform de Kooporder zijn. De Goederen en/of Diensten zullen niet 
worden geacht te zijn aanvaard tot Euroclear een inspectie heeft 
uitgevoerd om vast te stellen of de Goederen en/of Diensten 
conform bovenstaande bepalingen zijn. Het gebruik van de 
Goederen en/of Diensten voor deze inspectie betekent niet dat zij 
werden aanvaard. Als de Goederen en/of Diensten niet volledig 
voldoen aan de vereisten zal Euroclear het recht hebben, 
onverminderd andere rechten of rechtsmiddelen die zij hieronder 
heeft van rechtswege of op een andere manier, de Goederen en/of 
Diensten af te keuren en ze terug te sturen op risico en kosten van de 
Leverancier die onmiddellijk actie zal ondernemen om te zorgen 
voor conformiteit. 
 
7. Garantie 
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Kooporder garandeert de 
Leverancier gedurende een periode van zes (6) maanden na de 
datum van aanvaarding van de Goederen en/of Diensten dat deze 
zullen voldoen aan de vereisten. Ingeval van niet-naleving zal de 
Leverancier onmiddellijk de relevante Goederen en/of Diensten 
kosteloos herstellen, vervangen of aanpassen. Als de Leverancier 
nalaat de Goederen en/of Diensten te herstellen te vervangen of 
aan te passen, zal de Leverancier alle betaalde honoraria in 
verband met de niet-conforme Goederen/Diensten binnen dertig 
(30) dagen volgend op de datum van kennisgeving aan de 
Leverancier terugbetalen aan Euroclear, zonder beperking op 
andere rechtsmiddelen die Euroclear zou hebben onder de 
voorwaarden van de Kooporder, bij wet of op een andere manier. 
 
8. Prijs en betaling 
De prijs van de Goederen en/of Diensten  wordt vermeld in de 
Kooporder en is inclusief alle taksen , kosten en heffingen, 
uitgezonderd BTW. Die zal afzonderlijk worden aangeduid op de 
factuur indien van toepassing. Prijzen zullen vaststaan en zullen niet 
kunnen worden gewijzigd door de Leverancier zonder het 
uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Euroclear. Elke factuur zal 
volgende elementen vermelden (i) nummer en datum van de 
Kooporder, (ii) facturatieadres, (iii) leveringsadres, (iv) 
betalingsvoorwaarden, (v) beschrijving van de Goederen en/of 
Diensten en (vi) vereiste leveringsdatum. Facturen ontvangen door 
Euroclear die niet voldoen aan bovenstaande vereisten zullen 
worden teruggezonden voor heruitgave. Tenzij anders vermeld in de 
Kooporder zal de betaling worden uitgevoerd binnen dertig (30) 
dagen volgend op de ontvangst van een conforme factuur en op 
voorwaarde dat de Goederen en/of Diensten correct geleverd 
werden en aanvaard werden door Euroclear. De Leverancier zal het 
recht hebben Euroclear interest aan te rekenen voor laattijdige 
betaling van niet-betwiste bedragen tegen de Euribor rente van dat 
moment om 11u00 CET plus 2%, maar in geen geval meer dan de 
hoogste rente toegestaan bij wet, en berekend vanaf de vervaldag tot 
de datum van de werkelijke betaling. 
 
9. Vertrouwelijkheid 
De Leverancier zal alle informatie vertrouwelijk behandelen die hij 
verkreeg van Euroclear naar aanleiding van deze Kooporder of de 
offerteaanvraag of via een andere manier verkregen door de levering 
van Goederen en/of de uitvoering van de Diensten. Bovendien zal 
hij ervoor zorgen dat zijn personeel, agenten of onderaannemers 
hetzelfde zullen doen. De Leverancier zal dergelijke informatie niet 
bekendmaken aan derde partijen (met uitzondering van zijn eigen 
personeel, agenten of onderaannemers die de inhoud moeten kennen 
met het oog op de uitvoering van de Kooporder en op voorwaarde 
dat dergelijke derde partijen bewust werden gemaakt van het 
vertrouwelijke karakter van de informatie). De bepalingen van deze 
clausule zullen niet van toepassing zijn op informatie (i) die 
rechtmatig in het bezit was van de Leverancier vóór de datum van 
de offerteaanvraag of de Kooporder, of (ii) die algemeen bekend is 
of dat wordt (behalve indien dit gebeurt door een inbreuk op deze 
vertrouwelijkheidsverplichtingen) of, (iii) die wordt 
gecommuniceerd aan de Leverancier door een derde partij die 
rechtmatig in bezit is van dergelijke informatie en die het recht heeft 
deze informatie bekend te maken. 
 
 



10. Schadeloosstelling & beperking van aansprakelijkheid  
De Leverancier zal Euroclear volledig vrijwaren van schade, 
aansprakelijkheden, claims, kosten en uitgaven die toegekend 
werden, opgelopen zijn  of betaald werden door Euroclear als 
gevolg van of in verband met: (a) slecht vakmanschap of materiaal 
of slechte kwaliteit van de Goederen en/of Diensten; b) een inbreuk 
of een vermeende inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten door 
het gebruik, de productie of de levering van de Goederen en/of 
Diensten; of (c) een claim tegen Euroclear met betrekking tot de 
aansprakelijkheid, het verlies, de materiële of lichamelijke schade, 
kosten of uitgaven opgelopen door de werknemers of de agenten 
van Euroclear of door cliënten of derde partijen voor zover die 
aansprakelijkheid, dat verlies, die materiële of lichamelijke schade, 
kosten of uitgaven werden veroorzaakt door, betrekking hebben op 
of het resultaat zijn van de Goederen en/of Diensten als gevolg van 
een rechtstreekse of onrechtstreekse inbreuk of een nalatige, 
laattijdige of niet-uitvoering door de Leverancier. De Leverancier 
zal voldoende verzekerd blijven om zijn bovenstaande 
verplichtingen en aansprakelijkheden te dekken. In de mate 
toegestaan bij wet zal Euroclear niet aansprakelijk zijn ten opzichte 
van de Leverancier voor onrechtstreekse, speciale, incidentele, 
punitieve of gevolgschade. De aansprakelijkheid van Euroclear 
voortvloeiend uit een Kooporder zal in geen geval het bedrag 
overschrijden dat Euroclear moet betalen volgens die Kooporder. 
 
11. Annulering 
Euroclear kan de Kooporder annuleren (i) als de Leverancier in 
gebreke blijft, of (ii) ingeval van defecte of niet-conforme Goederen 
en/of Diensten. De annulering van een Kooporder zal geen invloed 
hebben op de rechten, plichten en rechtsmiddelen van Euroclear en 
de Leverancier bestaand voor de datum van de annulering.  
 
12. Rechtsmiddelen 
Onverminderd de andere rechten of rechtsmiddelen waarover 
Euroclear beschikt, als Goederen en/of Diensten niet worden 
geleverd in overeenstemming met de vereisten, of als de 
Leverancier niet voldoet aan deze Algemene Voorwaarden of de 
voorwaarden van de Kooporder, zal Euroclear het recht hebben een 
of meer van de volgende rechtsmiddelen te gebruiken naar eigen 
goeddunken: (i) de Kooporder annuleren; (ii) de Goederen en/of 
Diensten (volledig of gedeeltelijk) afkeuren en terugsturen naar de 
Leverancier op diens risico en kosten, waarbij de Goederen en/of 
Diensten die worden teruggestuurd onmiddellijk volledig zullen 
worden terugbetaald door de Leverancier; (iii) de Leverancier de 
mogelijkheid geven op diens kosten enig defect aan de Goederen 
en/of Diensten te herstellen of vervanging van Goederen en/of 
Diensten te voorzien en andere handelingen te verrichten die nodig 
zijn om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de voorwaarden van 
de Kooporder binnen het tijdsbestek dat door Euroclear moet 
worden bepaald; (iv) het nodige werk om de Goederen en/of 
Diensten in regel te brengen met de Kooporder uitvoeren of laten 
uitvoeren door een derde partij op risico en kosten van de 
Leverancier; en (v) schadevergoeding eisen voor schade die werd 
opgelopen door de inbreuk van de Leverancier op de vereisten van 
de Kooporder, of de niet-naleving ervan. 
 
13. Overmacht 
Partijen die hun verplichtingen onder een Kooporder niet nakomen, 
zullen niet aansprakelijk worden gesteld indien dit het resultaat is 
van omstandigheden waarover die partijen redelijkerwijs geen 
controle hebben (met inbegrip van maar niet beperkt tot een 
handeling van God, terroristische aanslagen, elektriciteitspannes, 
overstromingen, blikseminslagen, brand, stakingen die 
redelijkerwijs niet konden worden voorkomen door de relevante 
partij, een handeling of verzuim van de overheid, lokale of 
districtsautoriteiten, openbare telecomoperatoren en andere 
bevoegde autoriteiten, oorlog, militaire operaties of oproer) op 
voorwaarde dat de andere partij op de hoogte wordt gebracht van 
deze omstandigheden door de getroffen partij zodra deze er zich 
bewust van wordt en dat de getroffen partij alles in het werk stelt 
dergelijke oorzaak te voorkomen, vermijden, verhelpen of 
verzachten. 
 
14. Onderaanneming en overdracht 

De Leverancier zal geen van zijn prestaties onder een Kooporder 
uitbesteden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 
Euroclear. De Leverancier blijft in elk geval volledig 
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de prestaties van zijn 
onderaannemers. Geen partij kan een Kooporder of de daaraan 
verbonden rechten of verplichtingen overdragen aan een derde 
zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de andere 
partij, op voorwaarde echter dat Euroclear het recht zal hebben een 
Kooporder of een daaraan verbonden recht of verplichting over te 
dragen aan een andere entiteit van de Euroclear Groep. 
 
15. Varia 
Indien een partij een bepaling van een Kooporder niet of laattijdig 
oplegt of gedeeltelijk oplegt, zal dat niet worden beschouwd als 
afstand van de daaraan verbonden rechten. Wijzigingen, 
aanpassingen of uitbreidingen van deze algemene voorwaarden 
zullen niet in aanmerking worden genomen, tenzij uitdrukkelijk 
schriftelijk overeengekomen en ondertekend door de partijen. Indien 
een hierin beschreven bepaling geheel of gedeeltelijk onwettig of 
ongeldig wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, zal die als 
afzonderlijk worden beschouwd en de andere bepalingen zullen 
volledig van kracht blijven. 
 
16. Toepasselijk recht 
Het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten 
betreffende roerende zaken van 1980 zal niet van toepassing zijn op 
de aankoop van Goederen en/of Diensten krachtens een Kooporder. 
Het opstellen, het bestaan, de constructie, de uitvoering, de geldigheid 
en alle aspecten van een Kooporder zijn onderworpen aan de wetten 
van het land waarin de entiteit van de Euroclear Groep die de 
relevante Kooporder heeft uitgegeven gevestigd is. Alle geschillen, 
verschillen, interpretaties of vragen die rijzen tussen de partijen met 
betrekking tot een Kooporder of deze algemene voorwaarden in 
relatie tot een Kooporder zullen worden beslecht door de bevoegde 
rechtbanken van het land dat het dichtst gelegen is bij de 
maatschappelijke zetel van de relevante entiteit van de Euroclear 
Groep. 
 
 


