ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN
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Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere
voorwaarden die opgenomen zijn in een afzonderlijke
schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden
van toepassing op alle overeenkomsten tussen Diversi-Foods NV,
met zetel te 9420 Erpe-Mere, Industrieweg 29, met btw-nummer
0443.920.993 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent (afdeling Dendermonde) onder het nummer 0443.920.993
(hierna te noemen: “Diversi Foods”) en haar klant, alsmede op
alle offertes, aanbiedingen en orderbevestigingen van Diversi
Foods. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene
voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst
of een ander document van Diversi Foods, prevaleren de
bepalingen van de afzonderlijke schriftelijk e overeenkomst
respectievelijk het andere document van Diversi Foods.
Door het uitvoeren van een overeenkomst ( door het
ondertekenen van een bestelbon, het uitvoeren van een
betaling of enige andere handeling) aanvaardt de klant dat deze
algemene voorwaarden er integraal en onlosmakelijk deel van
uitmaken, tenzij de klant aantoont dat zij niet daadwerkelijk
kennis heeft kunnen nemen van deze voorwaarden vóór
contractsluiting. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang
op eventuele algemene voorwaarden van de klant, waarvan de
toepasselijkheid uitdrukkelijk wordt afgewezen door Diversi
Foods.
Tenzij partijen anders overeenkomen zullen de goederen
geleverd worden op het adres van de zetel van de klant. De klant
verbindt zich ertoe de goederen in ontvangst te nemen en
daartoe de vereiste ruimte vrij t e maken. De kosten van levering
zijn ten laste van de klant, tenzij Diversi Foods en de klant
schriftelijk anders zouden overeenkomen. Alle eventuele
belastingen, invoerrechten en andere heffingen die gelden
vanaf de levering zijn ten laste van de klant. Ingeval de klant
beroep wenst te doen op de toepasselijke bepalingen van een
globale of Europese handelsovereenkomst (zoals bijvoorbeeld
TTIP of CETA), dient de klant dit tijdig vóór contractsluiting aan
Diversi Foods aan te geven en de nodige documenten aan te
leveren. Bij gebreke hieraan kan Diversi Foods niet
verantwoordelijk worden gesteld voor alle mogelijke gevolgen
die voortvloeien uit de eventuele laattijdige mededeling c.q.
overhandiging van documenten in dit verband door de klant.
De door Diversi Foods meegedeelde leveringstermijnen zijn
louter indicatief en binden Diversi Foods niet. Bij
disproportionele vertraging in de levering heeft de klant echter
het recht om de koop schriftelijk en zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat Diversi Foods
nog steeds niet heeft geleverd binnen een periode van twee (2)
weken nadat Diversi Foods hiertoe door de klant schriftelijk in
gebreke werd gesteld. De klant verzaakt uitdrukkelijk aan elk
ander mogelijk verhaalmiddel, in het bijzonder de toekenning
van enige vorm van schadevergoeding.
Het risico van de verkochte goederen gaat op de klant over bij
de levering. Niettemin blijven de goederen eigendom van
Diversi Foods tot hun volledige betaling, zelfs indien ze door de
klant zijn (door)verkocht. Zolang er geen volledige betaling
heeft plaatsgehad mag de klant de goederen niet in pand of
(bruik)leen geven noch als zekerheid in de ruimste zin van het
woord gebruiken of anderszins (de uitoefening van) het
eigendomsrecht van Diversi Foods inperken of belemmeren. In
geval van beslag op (een deel van) de verkochte goederen dient
de klant Diversi Foods daarvan onmiddellijk te verwittigen en al
het nodige te doen om opheffing van dat beslag te
bewerkstelligen.
De klant zal de verkochte goederen bij de levering onmiddellijk
in ontvangst nemen en onderzoeken of de kwaliteit en/of
kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met
hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken
betreffende de geleverde goederen dienen onverwijld, dat wil
zeggen uiterlijk binnen 24 uur na de levering, schriftelijk aan
Diversi Foods te worden gemeld. Klachten wegens zichtbare
gebreken zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op
voorwaarde dat de verkochte goederen door de klant nog niet
in gebruik werden genomen. Dergelijke klachten schorten de
betalingsverplichting van de klant niet op.
Eventuele verborgen gebreken betreffende de geleverde
goederen dienen onverwijld en uiterlijk binnen één (1) week na
de levering schriftelijk door de klant aan Diversi Foods te
worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het
recht van de klant om te klagen over verborgen gebreken.
Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting van de
klant niet op. Geen enkele klacht voor gebreken, zowel
zichtbare als verborgen, wordt in aanmerking genomen
wanneer de goederen onoordeelkundig of in strijd met de
gebruiksvoorschriften werden gestockeerd, verwerkt, bewerkt,
behandeld of gebruikt.
Voorzover Diversi Foods bij de uitvoering van haar
verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en
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levering van derden (waarbij aangestelden van Diversi Foods
niet als derden worden beschouwd), is zij niet aansprakelijk
voor enige schade voortvloeiend uit hun handelen, met inbegrip
van hun zware of opzettelijke fout.
De facturen zijn betaalbaar op de zetel van Diversi Foods en
dienen binnen twee (2) weken na factuurdatum te worden
voldaan, tenzij anders vermeld op de factuur of partijen anders
zijn overeengekomen. Bij gebrek aan effectieve betaling op die
dag loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een
interest van 8 % per jaar tot datum effectieve betaling. Bij
gebrek aan tijdige betaling is de klant tevens van rechtswege
en
zonder
ingebrekestelling
een
schadevergoeding
verschuldigd van 10 % op het totaalbedrag. Elke klacht
betreffende een factuur dient schriftelijk te zijn ontvangen door
Diversi Foods binnen drie (3) kalenderdagen na de ontvangst
van de factuur dit op straffe van onontvankelijkheid.
Indien op enig moment twijfels rijzen omtrent de
kredietwaardigheid van de klant, is Diversi Foods gerechtigd om
voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te
eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen, zelfs inden de
goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden.
Indien de klant weigert hierop in te gaan, is Diversi Foods
gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig, zonder
rechterlijke tussenkomst en zonder enige vergoeding te
ontbinden. In voorkomend geval is de klant verplicht om alle
reeds gemaakte kosten inherent aan de opstart (zoals bv.
certificaten, labotests…) ten laste te nemen, dewelke door
Diversi Foods aan de klant zullen worden gefactureerd .
Diversi Foods heeft het recht om de overeenkomst met de klant
te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke
tussenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder
betaling van enige schadevergoeding te ontbinden indien de
klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een
termijn van minstens twee (2) weken in acht wordt genomen, in
gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één
of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. In
geval van ontbinding is Diversi Foods voorts gerechtigd om
vergoeding te vorderen van alle kosten, rent e en schade die
Diversi Foods heeft geleden en worden alle vorderingen van
Diversi Foods op de klant onmiddellijk opeisbaar.
Ingeval uitstel van betaling is toegestaan door Diversi Foods
of een betalingsregeling met de klant is overeengekomen,
vervalt dit c.q. deze in geval van faillissement, kennelijk
onvermogen of een situatie van collectieve samenloop tussen
schuldeisers van de klant die langer dan 30 kalenderdagen
aanhoudt.
De klant kan nooit enige schuldvergelijking inroepen.
Indien de factuur op vraag van de klant op naam van een derde
wordt
uitgeschreven,
blijft
de
klant -medecontractant
verantwoordelijk voor de betaling ervan en is hij hoofdelijk en
ondeelbaar verbonden voor de schuld.
Alle overeenkomsten worden geacht afgesloten te zijn te ErpeMere.
Eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de hier
vermelde clausules of onderdelen van de clausules, heeft geen
invloed op de geldigheid van de overige (onderdelen van)
clausules.
Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten met
Diversi Foods is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing,
met uitsluiting van alle bepalingen van het Weens Koopverdrag
(CISG) en in geval van geschillen met betrekking tot de
interpretatie of de uitvoering van deze algemene voorwaarden
of een overeenkomst met Diversi Foods zijn enkel de
rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Gent
(afdeling Dendermonde) bevoegd.

