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ALGEMENE VOORWAARDEN 

LEVERANCIERS  

 

 

ECS EUROPEAN CONTAINERS NV – BARON DE MAERELAAN 155 –  

8380 ZEEBRUGGE/BELGIE 

BTW: BE 0435.131.508 

2XL NV – BARON DE MAERELAAN 155 – 8380 ZEEBRUGGE /BELGIE  

BTW:BE 0449.424.358  

TITEL I: Algemeen 

 

1. Deze voorwaarden beheersen alle professionele relaties tussen de ECS NV/2XL NV en 

haar leveranciers, ongeacht of deze specifieke contractspartij een handelaar dan wel 

een particulier uitmaakt. Behoudens de uitdrukkelijke erkenning daartoe door ECS NV 

/ 2XL NV, hebben deze voorwaarden voorrang op alle andere mogelijke voorwaarden 

van de leveranciers. 

2. De leverancier dient ECS NV/2XL NV steeds te vrijwaren voor enigerlei vordering en/of 

claim , zowel direct dan wel  indirect veroorzaakt door het optreden van de leverancier 

in het kader van de opdracht/bestelling /geleverde producten . 
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3. De leverancier erkent uitdrukkelijk gedekt te zijn door de wettelijke voorziene 

verzekeringen voor de door hem uitgevoerde opdrachten /activiteiten/geleverde 

diensten en verbindt zich ertoe om op eerste verzoek van ECS NV/2XL NV een kopie 

van de desbetreffende verzekeringspolissen voor te leggen .   

4. De leverancier erkent uitdrukkelijk te voldoen aan alle wettelijke opgelegde 

voorzieningen en regelgevingen nodig in het kader van de beroepsactiviteit en over alle 

nodige wettelijke attesten en vergunningen te beschikken .  

5. Voor leveranciers die werkzaamheden dienen uit te voeren in opdracht van en voor 

rekening van ECSNV/2XL NV is het uitdrukkelijk verboden deze opdrachten te laten 

uitvoeren door onderaannemers , behoudens uitdrukkelijke voorafgaandelijke 

schriftelijke toestemming van ECS NV/2XL NV  

6. De leverancier is volledig aansprakelijk voor de aangestelde onderaannemers en 

vrijwaart ECS NV/2XL NV integraal tegen elke mogelijke vordering , direct of indirect , 

die hieruit kan voortvloeien . 

7. ECS NV/2XL NV is steeds gerechtigd eventuele onderaannemers van de leverancier te 

weigeren zonder dat hiermee enige kosten gepaard gaan .  

8. De leverancier draagt er zorg voor , in het kader van de opdracht /bestelling , dat noch 

hijzelf noch de eventueel aangestelde onderaannemer toegang verlenen aan niet –

geautoriseerde derden wat betreft het materiaal , dan wel begeleidende documenten 

.Zij zullen geen enkele informatie in verband met de activiteit , dan wel het materiaal 

doorgeven aan niet-geautoriseerde derden.  

9. De goederen/producten/diensten/prestaties  dienen geleverd te worden op de voorziene 

en overeengekomen locatie en moeten voldoen aan de vereiste kwantiteit en kwaliteit 

. De levering/prestaties  dient/dienen  vergezeld te zijn van een pakbon/leveringsnota  

met daarop de nodige relevante gegevens . Iedere pakbon/leveringsnota  dient 

afgetekend te zijn door een verantwoordelijke medewerker van ECS NV/ 2XL NV 

De geleverde goederen/artikelen/prestaties en de aangegeven prijzen dienen overeen 

te stemmen met het aankooporder/ schriftelijke overeenkomst voor akkoord 

afgetekend door ECS NV/2XL NV .  

 

 

10. De facturering dient steeds te geschieden aan de maatschappelijke zetel van ECS 

NV/2XL NV  . Facturen moeten voorzien zijn  van de nodige afgetekende pakbon 

/leveringsnota . Betaling van de facturen kan alleen plaatsvinden indien de pakbon/ 

leveringsnota is afgetekend voor ontvangst en het bedrag van de factuur overeenstemt 

met het aankooporder/schriftelijke overeenkomst . 

De betaling van de facturen vindt in principe plaats 60 dagen na factuur datum .  
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11. Indien de leverancier zich beroept op een niet toerekenbare tekortkoming behoudt  

ECS NV/2XL NV zich het recht voor reeds geplaatste orders te annuleren zonder dat er 

enige kost of enige vorm van schadevergoeding verschuldigd is in hoofde van ECS 

NV/2XL NV   

 

12. Niettegenstaande elke insolventie, elke overdracht van schuldvorderingen, elke vorm 

van beslag en niettegenstaande enige samenloop zal ECS NV/2XL NV schuldvergelijking 

dan wel schuldnovatie kunnen toepassen op de verplichtingen die ECS NV/2XL NV ten 

overstaan van haar leveranciers heeft .  

Aan dit recht wordt op geen enkele wijze afbreuk gedaan door de kennisgeving, dan 

wel betekening van een insolventie, overdracht van schuldvordering, elke vorm van 

beslag of enige samenloop. 

Voor zoveel als nodig wordt in toepassing van art. 14 van de Wet d.d. 15 december 2004 

betreffende de financiële zekerheden art. 1295 B.W. niet van toepassing verklaard. 

De verplichtingen waarvan sprake in het eerste lid zijn te verstaan als elke verplichting 

en  aansprakelijkheid die een partij ten overstaan van de andere heeft, zij het op 

contractuele dan wel op buitencontractuele basis, zij het een pecuniaire, dan wel een 

andere verplichting, waaronder niet-limitatief begrepen kan worden: betalings- en 

leveringsverplichtingen, elke schuld, elke verplichting voortvloeiend uit een garantie, 

elke verplichting om een onderpand te geven, dan wel het te behouden en elke andere 

verplichting, dan wel vereiste. 

Voor zover een leverancier van ECS NV/2XL NV een factor wenst in te schakelen, dan  

zij zich ertoe om deze factor in te lichten van het bestaan van dit recht tot 

schuldvergelijking, dan wel schuldnovatie. De leverancier verplicht zich ertoe ECS 

NV/2XL NV te vrijwaren tegen elke vordering ingesteld door de ingeschakelde factor 

die verband houdt met schuldvergelijking, dan wel schuldnovatie. 

 

13. Indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de leverancier geschokt wordt 

door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de leverancier en / of andere 

aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de 

door de leverancier aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, 

behoudt ECS NV/2XL NV zich het recht voor om, zelfs na gedeeltelijke uitvoering van 

de opdracht, het gehele contract of een gedeelte ervan op te schorten om van de 

leverancier afdoende zekerheden te verkrijgen. 
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Indien de leverancier hierop weigert in te gaan, heeft ECS NV/2XL NV het recht om de 

opdracht gedeeltelijk dan wel geheel te annuleren. 

Dit onverminderd eventuele rechten op schadevergoeding en interesten in hoofde van                     

ECS NV/2XL NV. 

Er zal steeds sprake zijn van een geschokt vertrouwen indien de leverancier een beroep 

doet op de Wet d.d. 30 januari 2009 betreffende de continuïteit der ondernemingen, 

dan wel indien de leverancier het faillissement aanvraagt, dan wel failliet verklaard 

wordt. 

14. Indien ECS aangesproken wordt door de inspectie toezicht sociale wetten , dan wel door 
enige andere overheidsdienst , waarbij gemeld wordt dat de leverancier in gebreke is 
gebleven wat betreft de betaling van het loon van één of meerdere werknemers dan 
wel van enige andere vergoeding , sociale zekerheidsbijdrage of fiscale bijdrage , is ECS 
gerechtigd om de samenwerking met de leverancier zonder verdere verwittiging met 
onmiddellijke ingang te beëindigen bij aangetekend schrijven en zonder dat enige 
schadevergoeding vanwege ECS ten overstaan van de leverancier verschuldigd is .  

Indien ECS of haar opdrachtgever aangesproken wordt door de inspectie toezicht 
sociale wetten , dan wel door enige andere overheidsdienst , waarbij gemeld wordt dat 
een onderaannemer van de leverancier in gebreke is gebleven wat betreft de betaling 
van het loon van één of meerdere werknemers dan wel van enige andere vergoeding , 
sociale zekerheidsbijdrage of fiscale bijdrage , dient de leverancier binnen de 48 uur na 
kennisgeving van voormelde melding door ECS aan de leverancier een einde te stellen 
aan de samenwerking met de onderaannemer . Indien de leverancier geen bewijs 
voorlegt van deze beëindiging binnen de 24 uur na het verzoek daartoe van ECS , is 
ECS gerechtigd om de samenwerking met de leverancier zonder verdere verwittiging 
met onmiddellijke ingang te beëindigen bij aangetekend schrijven zonder dat enige 
schadevergoeding vanwege ECS  ten overstaan van de leverancier verschuldigd is .  

Onverminderd het bepaalde in voorgaande alinea’s is de leverancier verplicht om in het 
kader van zijn hoofdelijke , dan wel andere aansprakelijkheid de achterstallige 
bedragen te voldoen .  

Voor zover ECS schade lijdt door de beëindiging van enige overeenkomst ten gevolge 
van de toepassing van voorgaande alinea 1 en/of 2 , is deze leverancier gehouden deze 
schade op het eerste verzoek te vergoeden , meer een schadebeding ad 10% ( met een 
minimum ad EUR 750,00 )  

Voor zover ECS  , alsnog enig bedrag dient te betalen ten gevolge van enige 
achterstallige loon-,sociale zekerheids-,fiscale of enige andere betaling verschuldigd in 
hoofde van de leverancier of één of meerdere van diens ondernemers, dan zal deze 
leverancier op het eerste verzoek van ECS de bedragen terugbetalen , vermeerder met 
eventuele interesten , en een schadebeding ad 10 % (met een minimum ad EUR 750,00 
). 

Met “onderaannemer” worden in het kader van voorgaande alinea’s zowel de 
onderaannemers bedoeld waarmee de leverancier rechtstreeks gecontracteerd heeft , 
als elke onrechtstreekse onderaannemer waarop een beroep werd gedaan in het kader 
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van de uitvoering van deze overeenkomst ongeacht of dit met of zonder toestemming 
van ECS NV/2XL NV gebeurde. 

15. De leverancier bevestigt  hierbij uitdrukkelijk aan ECS NV/2XL NV kennis te hebben 

van en volledig te voldoen aan de  Algemene Verordening Gegevensbescherming 

2016/679 van        27 April 2016 (AVG) – een Europese Verordening – die vanaf 25 Mei 

2018 in werking treed  , alsook de bepalingen van de reglementering tot bescherming 

van persoonlijke gegevens na te leven , waaronder maar niet uitsluitend de wet van 8 

december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 

werking van persoonsgegevens (Privacywet) en haar uitvoeringsbesluiten . 

De verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de specifieke 

doeleinden van de opdracht/overeenkomst en worden uitsluitend bewaard voor de 

duur van de opdracht/overeenkomst of tot de wettelijke bewaarplicht is verstreken .  

Deze persoonsgegevens mogen niet verder verwerkt of verspreid worden .   

 

 

16. ECS NV/2XL NV kan ten allen tijde extra bepalingen/wijzigingen  aan deze Algemene 
Voorwaarden toevoegen/aanbrengen . Deze integrale Algemene Voorwaarden zijn ten 
allen tijde beschikbaar op de website van ECS . 

 

17. Iedere ernstige tekortkoming , inbreuk op één van de artikels (Gerdragscode 
inbegrepen ) vanwege de leverancier of haar onderaannemer kan aanleiding geven tot 
onmiddellijke stopzetting van de opdracht/levering/prestaties vanwege ECS NV/2XL NV 
zonder dat enige vorm van schadevergoeding verschuldigd is ten overstaan van de 
leverancier of haar onderaannemer . Tevens behoudt ECS NV/2XL NV zich het recht 
voor om eventuele  schadevergoeding te vorderen van de leverancier en/of 
onderaannemer .  

 
 

18. Mocht een voorziening in deze overeenkomst rechtsongeldig verklaard worden/zijn , om 
welke reden ook , blijft het geheel van deze overeenkomst met inbegrip van alle 
andere voorzieningen integraal van toepassing .  
ECS NV/2XL NV en leverancier komen overeen om de rechtsongeldige voorziening te 
vervangen door een andere aangepaste en rechtsgeldige voorziening .   
 

19. ECS NV/2XL NV en de leverancier zijn onafhankelijke entiteiten – zowel juridisch als 
financieel – en handelen onder hun eigen verantwoordelijkheid onder deze 
overeenkomst . Deze overeenkomst is geen ‘joint-venture’ noch een mandaat van de 
ene partij aan de andere noch en agentschap noch een tewerkstellingscontract .  
 

20. In geval van enige betwisting, zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van         

ECS NV/2XL NV bevoegd. Het Belgische recht zal steeds van toepassing zijn. In het geval 

van enige discussie met betrekking tot de interpretatie van de overeenkomst zal de 

Nederlandstalige tekst gelden. 
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21. De leverancier bevestigt hierbij volledig te voldoen aan de ‘Gedragscode –Code of 

Conduct ‘ hieronder duidelijk omschreven en die integraal deel uitmaakt van deze 

Algemene Voorwaarden  . 

 

 

 

GEDRAGSCODE – CODE OF CONDUCT  

1. De leverancier dient in regel te zijn met alle wetgevingen en wettelijke voorzieningen van 
de landen waar de activiteiten/opdrachten/leveringen  uitgevoerd worden .  
 

2. De leverancier zal de mensenrechten respecteren en er zorg voor dragen dat geen enkele 
werknemer ten prooi valt aan intimidatie , fysische of mentale straffen of andere vormen 
van misbruik .  
 

3. De leverancier is in regel en zal alle wetten en regelgevingen m.b.t. lonen ( minimum lonen 
), werkuren , overwerk , sociale bijdragen strikt naleven . 
 

4. Dwangarbeid is ten stelligste verboden , en werknemers zijn vrij de onderneming te verlaten 
, mits in acht name van de wettelijke opzegtermijn , zonder penalties of aftrek van salaris . 
Werknemers zijn in de vrijheid om de werkomgeving te verlaten als hun ‘shift’ erop zit . 
 

5. Kinderarbeid is ten strengste verboden en alle wettelijke regelgevingen met betrekking tot 
arbeid dienen nageleefd te worden . 
 

6. De leverancier respecteert de rechten van de werknemers en erkent , waar wettelijk van 
toepassing , de CAO’s . 
 

7. De leverancier voorziet veilige en gezonde arbeidsomstandigheden voor alle werknemers . 
 

8. De leverancier voert alle operaties uit met de nodige zorg voor het milieu en zorgt                   
dienaangaande dat voldaan wordt aan alle wettelijke voorzieningen in het betrokken  
land waar de operaties doorgaan . 
 

9. De opdrachten worden uitgevoerd met de nodige integriteit . Het is ten strengste verboden 
betalingen , giften of andere voordelen aan te bieden aan ECS /2XL werknemers of aan 
derden die op enige manier betrokken zijn bij de operaties . Op haar beurt zal ECS /2XL 
geen betalingen , giften of andere voordelen aanbieden aan de leverancier die tot doel 
hebben om invloed uit te oefenen op de operaties van de leverancier . Witwassen of poging 
tot witwassen van geld is ten strengste verboden .  
 

10. De leveranciers die in opdracht van ECS NV/2XL NV werken nemen de 
verantwoordelijkheid om de regels van deze Gedragscode eveneens op te leggen aan hun 
directe leveranciers en toe te zien op de naleving van deze principes . 
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11. Het personeel, de medewerkers van de leverancier blijven onder het gezag , 
verantwoordelijkheid en supervisie van de leverancier . De leverancier blijft ten allen tijde 
verantwoordelijk voor zijn personeel /medewerkers , zoals maar niet gelimiteerd tot sociale 
en fiscale aspecten , werkuren, lonen ….. 
 

12. ECS NV/2XL NV voert geen enkel gezag uit op het personeel /medewerkers van de 
leverancier. 
 
 

13. De leverancier zal voldoen aan alle sociale en fiscale verplichtingen die opgelegd worden 
aan de werkgever en die betrekking hebben op zijn werknemers . De leverancier  zal , op 
het eerste verzoek van ECS NV/2XL NV documentair bewijs voorleggen dat hij in regel is 
met alle sociale en fiscale verplichtingen .  
 
 
 
 

14. Telkens wanneer er  operaties uitgevoerd worden op Belgisch grondgebied met niet-
Belgische werknemers , zoals wettelijk voorzien  dienen deze werknemers in het bezit te zijn 
van de nodige documenten , zoals A1-documenten , verblijfsverguningen , Limosa 
verklaringen (L1 documenten ) via www.limosa.be en andere documenten die het correcte 
lidmaatschap en betaling van de sociale bijdrage aantonen .  
 

15. De leverancier is verantwoordelijk in regel te zijn met  de arbeidswetgeving , inbegrepen de 
rij –en rusttijden , werkuren en minimum rustperiodes  , vakantiedagen , vergoeding voor 
overuren , gezondheid , veiligheid , hygiëne en welzijn van zijn medewerkers . De 
vervoerder zal er zorg voor dragen dat zijn onderaannemers eveneens deze voorzieningen 
naleven t.o.v. hun respectievelijke medewerkers .  
 

16. De leverancier verklaart geen illegalen te werk te stellen en ziet erop toe dat ook zijn 
onderaannemers dit aspect naleven .  
 

17. Onder geen enkele voorwaarde zal ECS NV /2XL NV dwangarbeid of mensenhandel 
toestaan . ECSNV/2XL NV  verwacht dat de leverancier zijn medewerkers fair behandelt en 
transparante werkvoorwaarden en goede omstandigheden voorziet .  
 

18. De leverancier zal geen interim werknemers te werk stellen , tenzij via een erkend interim 
bureau , en erop toezien dat er geen overeenkomsten worden afgesloten met schijn 
zelfstandigen .  

 

 

 

 

 

 

http://www.limosa.be/
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