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I.1 Voorrang van de opdrachtdocumenten  
In geval van tegenspraak hebben de voorwaarden vermeld in de uitnodiging indienen offerte voorrang 

op de algemene voorwaarden.  

I.2 Stopzetting van de plaatsingsprocedure 
De aanbesteder heeft het recht de procedure stop te zetten en de opdracht eventueel te gunnen op 
een andere wijze.bepaling in de uitnodiging indienen offerte daartoe  

I.3 Spontane offertes en taal van de offertes 
Spontane offertes worden geweerd behoudens gemotiveerde beslissing. 

De offertes worden ingediend in het Nederlands 

I.4 Tot stand komen overeenkomst 
De opdracht komt tot stand, behoudens andersluidende bepaling in uitnodiging indienen offerte,  door 

uitdrukkelijke kennisgeving aan de opdrachtnemer van de goedkeuring van zijn offerte zoals gewijzigd 

door eventuele onderhandelingen.  Deze kennisgeving kan vervangen worden door een bestelbon. 

I.5 Naleven en doen naleven van milieurecht, sociaal recht en 
arbeidsrecht. 
De ondernemers zijn ertoe gehouden alle toepasselijke verplichtingen op het gebied van het milieu- 

sociaal en arbeidsrecht uit hoofde van het Europees Unierecht, nationale recht of collectieve 
arbeidsovereenkomsten of uit hoofde van de in bijlage II vermelde bepalingen van internationaal 

milieu-, sociaal en arbeidsrecht, na te leven en te doen naleven door elke persoon die handelt als 
onderaannemer in welke fase ook, en door elke persoon die personeel tewerkstelt voor de uitvoering 

van de opdracht. 

Onverminderd de toepassing van de sancties bedoeld in andere wettelijke, reglementaire of 
conventionele bepalingen, worden de inbreuken op de in het eerste lid bedoelde verplichtingen 

vastgesteld door de aanbesteder en treft de aanbesteder zo nodig de maatregelen voor inbreuken op 
de bepalingen van de opdracht. 

I.6 Elementen inbegrepen in de prijzen 
Behoudens anders luidende bepaling in de uitnodiging indienen offerte zijn alle kosten inbegrepen in 

de eenheidsprijzen en totaalprijzen prijzen. Alle heffingen en taksen zijn inbegrepen behoudens de 
BTW. De kosten omvatten onder meer de kosten voor veiligheidsmaateregelen , transport, laden 

ontladen, stapelen, verpakking, administratie, installatie en ingebruikname, de voor gebruik 
noodzakelijke vorming, vergaderingen, ……). De BTW wordt in de offerte vermeld hetzij als 

afzonderlijk bedrag, hetzij als percentage.  

I.7 Forfaitair karakter van de prijzen 
Behoudens anders luidende bepaling in de uitnodiging indienen offerte zijn de prijzen forfaitair.  De 
uitnodiging indienen offerte bepaalt de wijzes waarop de prijzen worden vastgesteld (globale prijs, 

prijslijst, werkelijke uitgaven). 

I.8 Prijzen 
De prijzen worden in de offerte in euro uitgedrukt. De inschrijver wordt geacht zijn offertebedrag te 
hebben vastgesteld volgens zijn eigen bewerkingen, berekeningen en ramingen, rekening houdend 

met de inhoud en de omvang van de opdracht. 
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De eenheidsprijzen en de globale prijzen voor iedere post van de samenvattende opmeting of van de 

inventaris worden opgegeven met inachtneming van de betrekkelijke waarde van die posten ten 
opzichte van het totale offertebedrag. Alle algemene en financiële kosten alsmede de winst worden, in 

verhouding tot hun belangrijkheid, verdeeld over de onderscheiden posten. 

I.9 Prijsherziening 
Er is slechts een prijsherziening toegelaten wanneer een duidelijke, nauwkeurige en ondubbelzinnige 
clausule in de uitnodiging indienen offerte de voorwaarden ervan bepaalt. 

I.10 Opties  
Opties worden in een afzonderlijk gedeelte van de offerte vermeld. De uitnodiging indienen offerte 

bepaalt of vrije opties zijn toegestaan. Betreft het een vereiste optie, dan moet de inschrijver voor 
deze optie prijs geven. De opdrachtgever is nooit verplicht een optie te bestellen. 

I.11 Voorschotten 
Behoudens anders luidende bepaling in de uitnodiging indienen offerte zijn geen voorschotten 

toegelaten. De uitnodiging indienen offerte bepaalt de waarborg (bankgarantie) die de opdrachtnemer 
dient te verstrekken vooraleer het toegestane voorschot opeisbaar wordt.  De betaling van een 

voorschot vereist een regelmatig opgemaakte factuur.  

I.12 Vertrouwelijkheid en privacy 
De aanbesteder maakt de informatie die hem door een ondernemer als vertrouwelijk is verstrekt, met 

inbegrip van eventuele fabrieks- of bedrijfsgeheimen en de vertrouwelijke aspecten van de offerte, 

niet bekend. 
De persoonsgegevens die werden verkregen met het oog op de verwerking van de facturen mogen 

uitsluitend voor dat doel of daarmee vergelijkbare doeleinden worden gebruikt. De regelingen voor de 
bekendmaking van persoonsgegevens die in verband met elektronische facturering zijn vergaard, 

moeten stroken met het doel van die bekendmaking en met het beginsel van de bescherming van de 

privacy. 

I.13 Verificatietermijn 
Indien een verificatietermijn van toepassing is bedraagt deze termijn dertig kalenderdagen. De 

opdrachtdocumenten bepalen of een verificatietermijn van toepassing is. 

I.14 Verificatie van de leveringen 
De verificatietermijn bij leveringen gaat in de dag volgend op de dag dat de leveringen is toegekomen 
op de plaats van levering vergezeld van een correcte leveringslijst.  

I.15 Leveringslijsten bij opdrachten voor leveringen 
De goederen zijn vergezeld van de leveringslijsten. Een gedetailleerde factuur kan de leveringslijst 

vervangen   

I.16 Verificatie van de werken en diensten 
De verificatietermijn bij werken en diensten gaat in de dag volgend op de ontvangst van de 

vorderingsstaat en voor zover de prestaties die dienden geleverd voor betaling in aanmerking komen. 
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I.17 De vorderingsstaten bij werken en diensten 
De opdrachtnemer  dient wanneer de opdracht in aanmerking komt voor betaling een vorderingsstaat 

in met de gedetailleerde vermelding van de geleverde prestaties. De opdrachtdocumenten bepalen of 

deze documenten het voorwerp uitmaken van een voorafgaandelijke verificatie. 

I.18 Aanvaarding van de prestaties 
De prestaties worden beschouwd als stilzwijgend aanvaard behoudens dat de aanbesteder  binnen de 

termijn van dertig dagen na aanbieden ter oplevering een proces-verbaal van weigering of 
aanvaarding onder voorbehoud heeft verzonden aan de opdrachtnemer.  

I.19 Betalingstermijn 
De betalingstermijn bedraagt dertig kalenderdagen vanaf het beëindigen van de verificatie en in zover 

de aanbesteder beschikt over een regelmatig opgemaakte factuur en de bescheiden zoals bepaald in 
de opdrachtdocumenten.  

I.20 Facturatie 
De facturatie voor Zorg Leuven gebeurt bij voorkeur in elektronisch vorm(in XML-formaat volgens de 

PEPPOL bis standaard), overeenkomstig artikel 192/1 van de wet van 17/06/2016. 
De facturen kunnen ingediend worden rechtstreeks via https://digital.belgium.be/e-invoicing of via uw 

boekhoudprogramma (verbonden met het PEPPOL netwerk). 
De elektronische factuur bevat minimaal de volgende kernelementen: 

 

    1° proces- en factuurkenmerken; 
    2° factuurperiode; 

    3° informatie over de verkoper; 
    4° informatie over de koper; 

    5° informatie over de begunstigde van de betaling; 

    6° informatie over de fiscaal vertegenwoordiger van de verkoper; 
    7° verwijzing naar de overeenkomst; 

    8° leveringsdetails; 
    9° betalingsinstructies; 

    10° informatie over kortingen of toeslagen; 

    11° informatie over de factuurposten; 
    12° totalen op de factuur; 

    13° uitsplitsing van de btw per tarief. 
 

De PEPPOL-code van Zorg Leuven is dezelfde als het ondernemingsnummer: 0663.810.590. Zorg 
Leuven is aangesloten op Access Point “Mercurius” van de overheid.  

 

Indien de leverancier geen gebruik maakt van het PEPPOL-netwerk, kan de factuur in elektronisch 
vorm (PDF formaat) bezorgd worden aan e-factuur@zorgleuven.be  

 
Elke factuur aan Zorg Leuven wordt gericht aan het adres van de hoofdzetel, A. Vesaliusstraat 47, 

3000 Leuven met vermelding van het btw-nummer BE 0663.810.590. 

I.21 Aansprakelijkheid 
Een inschrijver-natuurlijke persoon die, overeenkomstig artikel 72 van de wet, in de loop van de 
plaatsingsprocedure zijn beroepsactiviteit onderbrengt in een rechtspersoon, blijft samen met die 

rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen die hij in zijn offerte heeft aangegaan. 
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I.22 Waarborg en waarborgtermijn 
De opdrachtnemer vervangt op zijn kosten en binnen de door de aanbesteder opgelegde termijn, 

overeenkomstig de oorspronkelijke voorschriften, de prestaties die gebreken vertonen die geen 

gebruik toelaten dat in overeenstemming is met de voorwaarden van de opdracht of die buiten dienst 
geraken in de loop van de waarborgtermijn bij normaal dienst gebruik. 

De beschadigingen die aan toeval, overmacht of abnormaal gebruik van de geleverde prestaties zijn te 
wijten, vallen niet onder de waarborg, tenzij naar aanleiding van het voorval slecht werk of een 

gebrek aan het licht komt dat een reden is om de vervanging te eisen. 

Wanneer de opdrachtnemer niet overgaat tot vervanging, betaalt hij de waarde, inclusief btw, van de 
producten die moeten worden vervangen en de kosten, eveneens inclusief btw, verbonden aan die 

vervanging.  
De aanbesteder kan er echter mee instemmen dat beschadigingen die tijdens de waarborgtermijn zijn 

opgetreden, door de opdrachtnemer op eigen kosten wordt hersteld. 
Behoudens anders bepaald in de uitnodiging indienen offerte rust op de producten die ter vervanging 

worden geleverd, opnieuw de integrale waarborgtermijn. De waarborgtermijn van het geheel of deel 

van de prestatie dat niet kon worden gebruikt wordt dan verlengd met de tijd gedurende dewelke het 
geheel of dat deel niet kon worden gebruikt ten gevolge van het gebrek. De uitnodiging indienen 

offerte bepaalt of de opdrachtnemer ook na de waarborgtermijn aansprakelijk is voor verborgen 
gebreken, bij ontstentenis van een uitdrukkelijk beding is de aansprakelijkheid voor verborgen 

gebreken beperkt tot de duur van de waarborgtermijn. 

De waarborgtermijn bedraagt 1 jaar vanaf de voorlopige oplevering van de prestatie, behoudens 
anders bepaald in de uitnodiging indienen offerte.  

De uitnodiging indienen offerte kan andere waarborgvoorwaarden bepalen . 

I.23 Risico- overdracht en eigendomsoverdracht 
Het risico gaat over op de opdrachtgever wanneer de prestaties voor betaling aanvaard zijn. 

Eigendom gaat over naar de opdrachtgever wanneer de betrokken prestatie, zijnde een werk of een 

levering of dienst voor betaling is aanvaard.  

I.24 Klachten en verzoeken 
De opdrachtnemer kan de herziening van de opdracht vragen wanneer het contractueel evenwicht 

van de opdracht wordt ontwricht in het nadeel van de opdrachtnemer om welke omstandigheden ook 

die vreemd zijn aan de aanbesteder. De opdrachtnemer kan zich slechts op de toepassing van deze 
herzieningsclausule beroepen, indien hij kan aantonen dat de herziening noodzakelijk is geworden 

door omstandigheden die redelijkerwijze niet voorzienbaar waren bij de indiening van zijn offerte, die 
niet konden worden ontweken en waarvan de gevolgen niet konden worden verholpen 

niettegenstaande hij al het nodige daartoe heeft gedaan.    De opdrachtnemer kan het in gebreke 
blijven van een onderaannemer slechts aanvoeren in zoverre deze laatste zich kan beroepen op 

omstandigheden die de opdrachtnemer zelf had kunnen inroepen indien hij zich in een gelijkaardige 

toestand zou hebben bevonden. De herziening kan bestaan uit hetzij een verlenging van de 
uitvoeringstermijn hetzij, wanneer er sprake is van een zeer belangrijk nadeel, een andere vorm van 

herziening of de verbreking van de opdracht. 
De omvang van het door de opdrachtnemer geleden nadeel wordt uitsluitend beoordeeld op basis van 

de elementen die eigen zijn aan de opdracht in kwestie. Dit nadeel moet minstens 15% bedragen van 

het opdrachtbedrag om een zeer belangrijk nadeel te zijn.  
Wanneer de aanbesteder of de opdrachtnemer ten gevolge van nalatigheden, vertragingen of welke 

feiten ook die ten laste van de andere partij kunnen worden gelegd, een vertraging of een nadeel 
heeft geleden kunnen de voorwaarden worden herzien.  Deze herziening kan bestaan uit één of 

meerdere van volgende maatregelen: 
   1° de aanpassing van de contractuele bepalingen, inclusief de verlenging of de inkorting van de 

uitvoeringstermijnen; 

   2° een schadevergoeding; 
   3° een verbreking van de opdracht. 
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Wanneer het contractueel evenwicht van de opdracht wordt ontwricht in het voordeel van de 

opdrachtnemer om welke omstandigheden ook die vreemd zijn aan de aanbesteder kan de 
aanbesteder de voorwaarden van de opdracht herzien. 

De herziening kan bestaan uit hetzij een inkorting van de uitvoeringstermijnen hetzij, wanneer er 

sprake is van een zeer belangrijk voordeel, uit een andere vorm van herziening van de 
opdrachtbepalingen of de verbreking van de opdracht. 

De omvang van het door de opdrachtnemer genoten voordeel wordt uitsluitend beoordeeld op basis 
van de elementen die eigen zijn aan de opdracht in kwestie. Dit voordeel moet minstens 15% 

bedragen van het opdrachtbedrag om zeen zeer belangrijk voordeel te zijn.  

De aanbesteder of opdrachtnemer die een herziening wil bekomen op grond van bovenstaande 
bepalingen van dit artikel moet de ingeroepen feiten of omstandigheden waarop hij zich baseert, 

schriftelijk kenbaar maken binnen de dertig dagen ofwel nadat ze zich hebben voorgedaan ofwel na 
de datum waarop de opdrachtnemer of de aanbesteder ze normaal had moeten kennen 

De opdrachtnemer die toepassing vraagt van deze herzieningsbepalingen moet, op straffe van verval, 
de becijferde rechtvaardiging van zijn verzoek op schriftelijke wijze overmaken aan de aanbesteder 

binnen de onderstaande termijnen: 

   1° vóór het verstrijken van de contractuele termijnen om termijnverlenging of de verbreking van de 
opdracht te verkrijgen; 

   2° uiterlijk dertig dagen volgend op de datum van de aanvaarding van de prestaties om een andere 
herziening van de opdracht dan die vermeld in 1° of schadevergoeding te verkrijgen; 

   3° uiterlijk dertig dagen na het verstrijken van de waarborgperiode om een andere herziening van 

de opdracht dan die vermeld in 1° of schadevergoeding te verkrijgen, wanneer dit verzoek tot 
toepassing van de herzieningsclausule zijn oorsprong vindt in feiten of omstandigheden die zich 

hebben voorgedaan tijdens de waarborgperiode.  

I.25 Maatregelen bij niet naleven van de voorwaarden 
Een ingebrekestelling van de opdrachtnemer geschiedt bij proces-verbaal, die aangetekend aan de 

opdrachtnemer wordt verzonden. De opdrachtnemer heeft een verweertermijn van vijftien dagen 

binnen dewelke hij zijn verweer aangetekend dient te verzenden. Elke inbreuk op de voorwaarden van 
de opdracht waarvoor geen rechtvaardiging werd verstrekt of niet wordt aanvaard kan gestraft 

worden met een straf van 1% van de waarde van de opdracht met een minimum van 100 euro. 
De aanbesteder kan wanneer de opdrachtnemer ernstig in gebreke is de volgende ambtshalve 

maatregelen treffen: 

- De opdracht voor rekening en risico van de opdrachtnemer laten uitvoeren door een derde; 

- De eenzijdige verbreking van de opdracht. 

I.26 De minimis 
De opdrachtgever kan zonder nieuwe plaatsingsprocedure te voeren bijkomende bestellingen plaatsen 
voor zover de netto cumulatieve waarde van de bijkomende bestellingen 15% van het opdrachtbedrag 

excl. BTW  bij sluiten niet overschrijdt.  

I.27 Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht 
De opdracht is een overeenkomst naar Belgisch recht en de rechtbank van eerste aanleg te Leuven is 
de enige bevoegde rechtbank voor de geschillen met betrekking tot deze overeenkomst. 

 
 


