
 

 

 
TOELEVERINGSOVEREENKOMST 

 

 
 

De onderhavige overeenkomst betreft een document, opgesteld in algemene termen 
door het advocatenkantoor Philippe & Partners. Dit basismodel moet aangevuld 
worden om te beantwoorden aan de specifieke eigenschappen van de te beginnen 
contractuele relatie. Het advocatenkantoor Philippe&Partners kan het model 
aanpassen aan individuele gevallen. In andere gevallen, kan geen beroep gedaan 
worden op de aansprakelijkheid van voornoemd advocatenkantoor. 
Het onderhavige model van overeenkomst is beschermd door de Belgische wetgeving 
en de internationale verdragen inzake auteursrecht. 
Het gebruik van onderhavig model van overeenkomst is exclusief bestemd voor 
persoonlijke doeleinden en dit model mag in geen geval verspreid of gekopieerd 
worden. 

 
 
 
X, vennootschap [juridische vorm], met maatschappelijke zetel te [adres van de 
maatschappelijke zetel], ingeschreven bij […] onder het nummer […], geldig 
vertegenwoordigd door ……………….. in zijn hoedanigheid van………………….. 
 

       Hierna de « Leverancier », 
 

          
EN 
 
 
Y, vennootschap [juridische vorm], met maatschappelijke zetel te [adres van de 
maatschappelijke zetel], ingeschreven bij […] onder het nummer […], geldig 
vertegenwoordigd door ……………….. in zijn hoedanigheid van………………….. 
 

      Hierna de « Koper », 
 
De vennootschappen X en Y worden hierna afzonderlijk de « Partij » genoemd en 
gezamenlijk  de « Partijen ». 
 
 
 
De Partijen komen overeen onderhavige Overeenkomst te tekenen onderworpen aan de 
volgende bedingen en voorwaarden.  
 



 

 

1. Doel van de overeenkomst 
 
In het kader van deze Leveringsovereenkomst, verbindt de Leverancier zich ertoe aan de 
Koper te leveren, voor de prijs en volgens de modaliteiten zoals voorzien in de 
Goederenovereenkomst opgenomen in de bestelbon1.  
 

2. Definities 
 
In het kader van deze Overeenkomst hebben de volgende begrippen de volgende 
betekenis : 
 

- Kennisgeving : document geschreven en verstuurd door de tussenpersoon door 
middel van een vorm van communicatie die het bewijs en de datum van 
ontvangst van de brief verzekert i ; 
 

- Werkdagen : dit begrip duidt op alle dagen, behalve zaterdagen en zon- en 
feestdagen ;  

- Openingsuren : tussen …u en …u op de werkdagen ; 

- Goederen : geheel van goederen, opgenomen in bijlage 2, producten en 
geleverd door de Leverancier 

3. Duurtijd 
 
3.1. Optie A. Deze Overeenkomst is gesloten voor een onbepaalde duur. Deze treedt in 
werking op (…) en eindigt op (…). Aan het einde van deze termijn, eindigt de 
contractuele relatie zonder dat een opzegtermijn of een kennisgeving in acht moet 
genomen worden. Niettemin, indien aan het einde van de hierboven voorziene termijn 
de Partijen de Overeenkomst blijven uitvoeren, dan wordt de Overeenkomst 
verondersteld hernieuwd te zijn voor een zelfde duur, tenzij de partijen anders 
overeenkomen. De Overeenkomst kan op deze manier (…) keer verlengd worden. 
 
3.2. Optie B. Indien de Overeenkomst voor een onbepaalde duur is afgesloten, heeft 
elke Partij het recht deze te beëindigen, middels een kennisgeving van haar wilsuiting 
aan de andere Partij en het in acht nemen van een opzegtermijn van (…) maanden, 
tenzij de Partijen anders overeenkomen.  
 
 

4. Relatie tussen de Partijen 
 
4.1. De Partijen voeren de Overeenkomst uit als zelfstandige professionelen en nemen 
het risico van deze activiteit op zich. 
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 Zie model aan het einde van de overeenkomst 



 

 

 
4.2. De bestaande relaties tussen de Distributeur en de Leverancier mogen in geen enkel 
geval gelijkgesteld worden met werkrelaties, of geïnterpreteerd worden als het doen 
ontstaan van een agentuurovereenkomst of een distributieovereenkomst. Op 
gelijkaardige wijze, mag geen enkele bepaling van deze overeenkomst geïnterpreteerd 
worden als een partnership, een vereniging of een joint venture tussen de Partijen. 
 

5. Aansprakelijkheden 
 
5.1. De Partijen zijn aansprakelijk voor hun gebrekkige uitvoering van onderhavige 
Overeenkomst.  
 
5.2.2 
 

6. Niet-concurrentiebeding 
 
Bovendien verbindt de Koper zich er persoonlijk toe en voor rekening van zijn 
werknemers, rechtstreeks of onrechtstreeks, noch te bezitten noch te besturen noch 
tussen te komen onder welke vorm ook in het productieproces of in de investering van 
andere vestigingen die concurrerende producten commercialiseren. Deze verbintenis zal 
gedurende de hele looptijd van onderhavige Overeenkomst van kracht zijn.  
 

7. Modaliteiten van uitvoering van de overeenkomst 
 
7.1. Wanneer de Koper Goederen bij de Leverancier wenst aan te schaffen, maakt hij 
deze laatste een bestelbon over waarin hij de uitvoeringsvoorwaarden van de bestelling 
preciseertii.  
 
7.2. Binnen [5]iii werkdagen, verwittigt de Leverancier de Koper, of hij al dan niet in staat 
is de bestelbon uitvoeren evenals, indien van toepassing, de motieven van een 
weigering. Wanneer deze termijn verstreken is, wordt de Leverancier geacht de 
bestelbon aanvaard te hebben. 
 
7.3. De koper kan, kosteloos, een bestelling aanpassen of annuleren (…) dagen voor de 
voorziene leveringsdatum. Indien hij deze termijn niet respecteert, moet hij (…) % 
betalen van de prijs van de bestelde Goederen. 
 
                                                 
 
 
 

                                                 
 


