België & Luxemburg: Uitzondering op onze standaard
inkoopvoorwaarden
De onderstaande informatie is alleen van toepassing op leveranciers van Coca-Cola European Partners
Belgium BVBA en Coca-Cola European Partners Luxembourg SARL. De standaardbetalingstermijn is 60
dagen aan het einde van de maand plus 5 dagen, zoals beschreven in de standaard
inkoopvoorwaarden. Uitzonderingen worden hieronder beschreven.
Uitzonderingen voor kleine leveranciers
We maken een uitzondering en passen een kortere betalingstermijn van 30 dagen-einde-van-maand
plus 5 toe voor onze kleine leveranciers, wat betekent dat CCEP alle correcte facturen zal betalen vijf
dagen na het einde van de kalendermaand volgend op 30 dagen na de factuurdatum. Als de betaaldatum
in het weekend of op een feestdag valt, wordt de betaling op de volgende werkdag verricht.
Een kleine leverancier die voldoet aan de eisen van CCEP (jaarlijkse bestedingsdrempel) en EUaanbeveling 2003/361 voor een kleine leverancier:
1. * jaarlijkse levering aan CCEP van minder dan €100,000 (exclusief BTW); EN
2. Personeelsbezetting: < 50 personen; EN
3. Jaarlijkse omzet: ≤ €10,000,000; OF
4. Totaal jaarbalans: €10,000,000
Ter ondersteuning van uw aanvraag voor betalingsvoorwaarden voor “kleine leverancier” is de volgende
documentatie vereist:
1. Een officieel document waarin het personeelsbestand van het bedrijf (inclusief werknemers,
gedetacheerde personen, eigenaars-managers en partners) wordt beschreven, ondertekend
door een daartoe bevoegd persoon; EN
2. De meest recente financiële overzichten die zijn ondertekend door een daartoe bevoegd
persoon; EN
3. Een ondertekende kopie van het aanvraagformulier
*Let op: De jaarlijkse leveringsdrempel van €100,000 zal gebaseerd zijn op de jaarlijkse levering in 2020
aan al onze CCEP-entiteiten, inclusief goederen die door een verwante entiteit worden geleverd. Als uw
bedrijf deel uitmaakt van een groep, worden alle criteria toegepast op de som van al uw groepsentiteiten.
Het aanvraagformulier voor kleine leveranciers kan worden gedownload via de onderstaande link. Een
ingevuld formulier met de vereiste bijlagen kan worden gestuurd naar: supplier@ccep.com
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