
  

  
Algemene aankoopvoorwaarden 

  
Doelgroep: externen, personeelsleden UHasselt 
Contact: Aankoopdienst UHasselt (aankoop@uhasselt.be)  
  

  
Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 
  
Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 (B.S. 14 februari 2013) tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken is 

geheel van toepassing op alle opdrachten (ongeacht het bedrag) voor werken, leveringen en 
diensten die door de UHasselt worden geplaatst, rekening houdend met de hiernavolgende 
bijzondere bepalingen en eventuele afwijkingen die in het bestek, de prijsvraag of in een 
overeenkomst worden opgenomen. De volledige tekst van vermeld Koninklijk Besluit kan u 

terugvinden op  
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013011409&table_
name=wet  of kan op eenvoudig verzoek worden verkregen bij de Aankoopdienst.  
  
Bijzondere bepalingen 
  
Facturatiegegevens 
De factuur wordt gestuurd naar het opdrachtgevend bestuur dat voor de betaling instaat en dit op 
onderstaande adres. 

 
Via mail (bij voorkeur) 
invoices@uhasselt.be  

 
Via post 
Universiteit Hasselt 
Dienst Financiën 
Martelarenlaan 42 
3500 Hasselt 

 
Te vermelden bij facturatie: 
BTW nummer UHasselt: BE0208 359 859 
Bestelbonnummer (vermelding afhankelijk van dossier tot dossier) 
  
Verificatie- en betalingstermijn 
De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de 
datum van de levering om de formaliteiten betreffende de oplevering te vervullen. Deze termijn 
gaat in de dag volgend op de dag waarop de leveringen ter bestemming zijn gekomen, voor zover 

de aanbestedende overheid in het bezit van de leveringslijst of factuur wordt gesteld. 
De betaling van het aan de leverancier verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de 
betalingstermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van beëindiging van de verificatie, voor 
zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook 

over de andere, eventueel vereiste documenten. Deze factuur geldt als schuldvordering. 
  
Bevoegde rechtbank 
Bij gebrek aan een minnelijke schikking is de Raad van State de verhaalinstantie voor vorderingen 
tot schorsing en beroepen tot vernietiging van beslissingen van UHasselt als aanbestedende 
overheid.  
Het Belgisch recht is van toepassing. In geval bepalingen van de opdracht strijdig zijn met het 
Belgisch recht, dan zullen deze bepalingen als nietig worden beschouwd, maar zal de opdracht in 
zijn geheel geldend blijven.  
  

  

mailto:aankoop@uhasselt.be
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013011409&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013011409&table_name=wet
mailto:invoices@uhasselt.be


Veiligheids- en milieuvoorschriften 
De te leveren artikelen moeten steeds beantwoorden aan al de vigerende wetten en reglementen 
inzake veiligheid, gezondheid, en welzijn op het werk en inzake leefmilieu. Eventueel wordt op de 

bestelbon verwezen naar specifieke eisen. Bij levering zal de leverancier een Nederlandstalige 
gebruiksaanwijzing en een attest voegen waarin hij uitdrukkelijk bevestigt dat aan de vereiste 

veiligheids- en milieuvoorschriften voldaan is. 
De UHasselt beschikt over specifieke veiligheids- en milieuvereisten voor nieuwe machines en 
apparaten en specifieke veiligheids- en milieuvereiste voor tweedehands machines en apparaten.  

  
Persoonsgegevens - Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) 
Indien de aankoop van diensten, activiteiten betreffen die een verwerking van persoonsgegevens 
omvatten dient er steeds een verwerkersovereenkomst worden opgemaakt.  In deze overeenkomst 
zal UHasselt optreden als verwerkingsverantwoordelijke en zal de leverancier van diensten de positie 
innemen van verwerker van gegevens in opdracht van UHasselt. Deze overeenkomst legt de 
voorwaarden van de verwerking vast en legt de wederzijdse verplichtingen in bijzonder de 
bijstandsverplichtingen van de verwerker en de door de verwerker te nemen technische en 
organisatorische maatregelen op zodat de veiligheid van de gegevens gewaarborgd is.  

  
 


