BESTELBONVOORWAARDEN

BIJLAGE : ALGEMENE BESTELBONVOORWAARDEN

ALGEMENE BEPALINGEN
IGEMO is als openbaar bestuur gebonden aan de wetgeving overheidsopdrachten. De overheidsopdrachten van
beperkte waarde, met name minder dan 30 000,00 euro, kunnen na de raadpleging van de voorwaarden van meerdere
ondernemers tot stand komen via een door het bevoegde orgaan binnen IGEMO goedgekeurde bestelbon.
(Artikel 92 Wet inzake Overheidsopdrachten van 17 juni 2016 en artikel 124 van het KB plaatsing overheidsopdrachten
in de klassieke sectoren van 18 april 2017)

LEVERING
-

Levering vindt plaats conform het in de bestelbon bepaalde tijdstip en locatie.

-

Een medewerker van IGEMO tekent, indien door de leverancier gewenst, voor ontvangst. Tekenen voor
ontvangst houdt geen aanvaarding van de levering in.

FACTURATIE
-

De factuur mag slechts ingediend worden na volledige uitvoering van de bestelling.

-

Verhogingen van prijzen gelden enkel als deze schriftelijk worden overeengekomen.

-

Voor elke bestelbon wordt een afzonderlijke factuur opgemaakt.

-

Alle facturen worden gericht aan volgend adres: IGEMO, Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen.

-

Elke factuur vermeldt de facturatiegegevens van IGEMO, het boekjaar, de correcte datum, het leveringsadres,
de btw- regeling en het bankrekeningnummer waarop de betaling dient te geschieden. De in de factuur
vermelde geleverde goederen of diensten worden nauwkeurig omschreven. De factuur bevat in ieder geval
voldoende gedetailleerde informatie. Het ontbreken van deze gegevens of de vermelding van foutieve
gegevens schort de betalingsverplichting van IGEMO op tot op het moment dat de ontbrekende gegevens door
de leverancier zijn aangevuld.

-

Voor werken in onroerende staat is de leverancier verplicht gebruik te maken van het principe ‘verlegging van
heffing’ en dient de medecontractant de btw naar zijn aangifte te verleggen. De leverancier mag in dat geval
geen btw op de factuur vermelden, maar moet volgende vermelding op de factuur zetten: ‘belasting te voldoen
door de medecontractant, KB nr.1 artikel 20)’.

-

Indien het een intracommunautaire levering betreft vanuit een ander EU-land mag geen btw aangerekend
worden op de factuur gelet op de bepalingen van artikel 141 van de BTW richtlijn (BTW verlegd naar de
afnemer).

BETALING
-

IGEMO betaalt voor uitgaven met bestelbon binnen 50 dagen na ontvangst van de haar toegezonden nietbetwiste factuur aan de leverancier.

BETWISTING
-

Voor alle geschillen m.b.t. de bestelbon en de factuur zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk
arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd.
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