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KWALITEITSVOORWAARDEN:
°
De aardappelen worden geleverd, vrij van o.a.: blauw, beschadiging, ziekte, groen, vreterij, natrot, droogrot, schurft, pokken, groeischeuren, glazige aardappelen, stenen, grond, nematoden, slakken en ander ongedierte … en vreemde bestanddelen.
°
De kwaliteit van de aardappelen wordt beoordeeld volgens de ingangscontrolevoorwaarden van Lamaire Agro bvba of van de fabriek
waar geleverd wordt. Die voorwaarden zijn de verkoper bekend.
°
Weging, keuring, aanvaarding en tarreren gebeurt in magazijnen van de koper en/of in de fabriek waar de koper levert, volgens deze
kwaliteitsvoorwaarden. De koper heeft het recht bij weging, keuring en tarreren aanwezig te zijn. De koper die afwezig blijft, aanvaardt
de vaststellingen ter zake van de koper of de fabriek.
°
Tarra: < 35 mm, hardgroen, afval, drijvers, alle vreemde bestanddelen, beschadiging, rot, droogrot, … volgens de specificaties van de
koper en/of de geldende normen gehanteerd door de klant van de koper.
°
Voedselveiligheid Gobal Gap Vegaplan autocontrole of gelijkgesteld en perceelsfiche vereist.
°
Minimum 65% van 50 mm +, binnen de maat 35 mm +, minimum onderwatergewicht 370 g/5kg.
°
Aardappelen zijn geschikt voor normale, langdurige bewaring en export overzee
°
Chips variëteiten voldoen aan de IBVL kleur klasse minimaal 7 of hoger – onderwatergewicht min. 400g/5kg – 40 mm+.
°
Frietvariëteiten hebben een bakindex lager dan 2,5 USDA.
°
De koper houdt zich het recht om de levering te weigeren zowel vóór, tijdens als tot 72h na het lossen van de vracht(en) ingeval:
aanwezigheid van glas, golfballen of blikjes in de lading, of andere vreemde bestanddelen die niet detecteerbaar/verwijderbaar zijn
met de gebruikte technieken bij de koper of wanneer de globale tarra 15% of meer bedraagt of de goederen niet industriegeschikt zijn
of rotte aardappelen in de lading aanwezig zijn (0% tolerantie) of de goederen een te hoog nitraatgehalte hebben (maximum 200 ppm)
of de goederen niet voldoen aan de ingangscontrole van de koper of haar klant.
°
Weegkosten en/of waskosten en/of sorteringskosten zijn voor de rekening van de verkoper, zowel de kosten bij de koper als bij haar
klant.
°
Tarrakorting: De kosten om tarra af te voeren zijn ten laste van de verkoper en worden als volgt berekend:
0% - 5% tarra = 5 €/ton op de kgs tarra
5% - 15% tarra =10 €/ton op de kgs tarra;
15% - 25 % tarra = 20 €/ton op de kgs tarra
of volgens de voorwaarden van de klant van de koper.
°
De verkoper kan sorteeraarde afhalen bij de koper en zal daarvoor 5 €/ton ontvangen van de koper
°
De verkoper verbindt zich ertoe zich te registreren bij Vegaplan en te voldoen aan de gestelde regelgeving voorzien in Vegaplan

ANDERE VOORWAARDEN:
Door het aangaan van deze overeenkomst aanvaardt de verkoper dat zijn algemene voorwaarden die voorkomen op bv. facturen, een webpagina, enz. … niet van toepassing zijn, zonder dat het nodig is dat de koper deze later nog specifiek gaat protesteren. Dergelijke algemene voorwaarden kunnen deze overeenkomst niet wijzigen, noch aanvullen.
Vertraging in de betaling geeft de verkoper recht op de wettelijke intrest zoals die geldt in burgerlijke zaken vanaf de datum van de ingebrekestelling. Andere schadevergoedingen zijn niet verschuldigd.
Op deze overeenkomst zijn de RUCIP-handelsvoorwaarden van toepassing, behalve in zover deze overeenkomst van die voorwaarden afwijkt.
De termijnen van de RUCIP-handelsvoorwaarden beginnen te lopen vanaf de schriftelijke leveringsinstructies die de koper geeft. De verkoper
verklaart deze voorwaarden, die gangbare praktijk zijn, te kennen en in te stemmen met het erin vervatte arbitragebeding.
De Belgische arbitragecommissie is bevoegd in eerste aanleg; de RUCIP-arbitragecommissie in tweede aanleg zal eveneens zitting houden in
België.
Voor alles dat niet geregeld wordt door de RUCIP-handelsvoorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.
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