Algemene verkoopsvoorwaarden IFRY
1. Overeenkomst
1.1
Behoudens andersluidend schriftelijk beding wordt elke offerte en elke overeenkomst beheerst door deze voorwaarden, die er een integraal deel van uitmaken en die van rechtswege voorrang hebben op
de aankoopvoorwaarden van de koper.
Een afwijking of wijziging van deze voorwaarden kan slechts aan Bart’s Potato Company worden tegengeworpen indien deze er schriftelijk haar instemming mee heeft betuigd.
1.2.
Een offerte is geldig gedurende 7 dagen. De totaalprijs vermeld in de offerte, is exclusief BTW en andere belastingen en taksen van welke overheid dan ook. Een overeenkomst komt slechts tot stand na
orderbevestiging van Bart’s Potato Company in functie van de beschikbaarheid van de koopwaar.
1.3
Brochures, catalogi of voorstellen zijn vrijblijvend en zonder verbintenis vanwege Bart’s Potato Company.
1.4
Een overeenkomst komt slechts tot stand na ondertekening van het verkoopscontract en bindt de partijen onherroepelijk. Indien de koper de overeenkomst annuleert, is Bart’s Potato Company gerechtigd
om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke machtiging de overeenkomst te ontbinden ten laste van de koper middels een aangetekend schrijven in die zin. In dat geval is de koper van rechtswege
gehouden tot betaling van een schadevergoeding waarvan het minimum forfaitair wordt vastgelegd op 25% van de prijs, excl. BTW, onverminderd het recht van het bedrijf om de meerdere schade te
bewijzen. Indien het bedrijf de overeenkomst annuleert, beschikt de koper over dezelfde rechten. In geval van vreemde oorzaak/overmacht (art. 1147 B.W.) is de in gebreke blijvende partij van rechtswege
gemachtigd om de overeenkomst te ontbinden middels een aangetekend schrijven in die zin en zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding. De stopzetting van de productie van de bestelde
koopwaar maakt in ieder geval een situatie van vreemde oorzaak uit.
1.5
Agenten of vertegenwoordigers zijn niet bevoegd Bart’s Potato Company onvoorwaardelijk te verbinden. Zij mogen alleen verkopen onder voorbehoud van schriftelijke goedkeuring en aanvaarding door
Bart’s Potato Company.
1.6
Alle verkopen worden geacht tot stand te zijn gekomen op de zetel van Bart’s Potato Company.
1.7
Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten van Bart’s Potato company bvba tot het leveren van goederen en/of het verrichten van diensten, zijn uitsluitend de onderhavige algemene verkoopen leveringsvoorwaarden van Bart’s Potato company bvba van toepassing.

2.
2.1

2.2

Prijs
De prijs is deze vermeld in het verkoopscontract, behoudens wanneer Bart’s Potato Company genoodzaakt wordt deze prijs aan te passen ten gevolge van een door een leverancier doorgevoerde
prijswijziging en/of ten gevolge van een stijging van de transport-, keurings-, douane- of loonkosten. De prijsherziening zal overeenkomstig deze wijzigingen geschieden na schriftelijke kennisgeving aan de
koper. In dat geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur. Bedraagt deze prijsherziening meer dan 10%, dan is de koper gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen middels
een aangetekende kennisgeving in die zin binnen 10 dagen na kennisname van de prijsherziening, en dit zonder dat Bart’s Potato Company noch de koper gehouden kan zijn tot enige schadevergoeding.
De totaalprijs vermeld in het verkoopscontract is exclusief BTW en andere belastingen en taksen van welke overheid dan ook, en wordt op de factuur vermeerderd met alle belastingen en taksen zoals deze
van toepassing zijn op de dag van de levering.

2.3
2.4

De betaling van de overeengekomen verkoop zal plaatsvinden in België op de maatschappelijke zetel in Vleteren of op de bankrekening van Bart’s Potato Company in België in de afgesproken munteenheid.
Het wisselkoersrisico is ten laste van de koper.
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Levering
Behoudens andersluidend schriftelijk beding vindt de levering plaats af fabriek (EXW incoterms 2010) op de zetel van Bart’s Potato Company na volledige betaling van de prijs. Bart’s Potato Company heeft
aan zijn leveringsverplichtingen voldaan door de feitelijke aflevering van de verkochte koopwaar op het transportmiddel.
Alle verkochte producten zijn voor rekening en risico van de koper vanaf het moment van de levering.
Het verkoopscontract vermeldt de vooropgestelde leveringstermijn. Opgegeven levertijden zijn niet te beschouwen als resultaatsverbintenissen. Vertraging in de levering, indien niet werkelijk onredelijk en
uitsluitend aan Bart’s Potato Company te wijten, kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie van de bestelling, ontbinding van de verkoopovereenkomst, en/of het verschuldigd zijn van enige
schadevergoeding aan de koper. Dit geldt evenzeer indien voor de levering van de verkochte producten een schema is opgesteld.
Een wijziging in de bestelling op vraag van de koper verlengt de leveringstermijn van rechtswege met een termijn die voor Bart’s Potato Company noodzakelijk is om aan deze wijziging te voldoen. De
overschrijding van de betalingstermijn van het voorschot wordt van rechtswege aan de leveringstermijn toegevoegd.
Weigert de koper ten laatste op de leveringsdatum het goed in ontvangst te nemen of maakt de koper de levering door Bart’s Potato Company onmogelijk, dan is Bart’s Potato Company na een
aangetekende ingebrekestelling gerechtigd om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging te schorsen of te ontbinden. Heeft reeds gedeeltelijke levering plaatsgevonden wanneer de koper weigert
verdere levering af te nemen of verdere levering onmogelijk maakt, dan kan Bart’s Potato Company opteren, mits aangetekende melding aan de koper, voor facturatie van het uitgevoerde gedeelte van de
levering, en voor de ontbinding van rechtswege van de overeenkomst ten laste van de koper voor het nog niet uitgevoerde gedeelte van de levering. Bij ontbinding van de overeenkomst is de koper in ieder
geval een schadevergoeding verschuldigd aan Bart’s Potato Company.
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Overdracht van risico en eigendomsvoorbehoud
Behoudens andersluidend schriftelijk beding wordt de koopwaar altijd geleverd af fabriek (EXW incoterms 2010) en wordt zij op de plaats van de levering aanvaard.
De koopwaar reist op gevaar en voor risico van de koper, zelfs wanneer overeengekomen is dat Bart’s Potato Company voor het vervoer instaat. De kosten van het transport zijn voor rekening van de koper,
tenzij anders is overeengekomen. De kwaliteitsachteruitgang of -gebreken die ontstaan ná de feitelijke aflevering af fabriek op het transportmiddel zijn voor rekening van koper.
Zowel Bart’s Potato Company als de koper kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade indien de transporteur in gebreke blijft.
De koopwaar blijft eigendom van Bart’s Potato Company tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs en de aanhorigheden. De verantwoordelijkheid en het risico over de koopwaar gaat over
op de koper bij de totstandkoming van de overeenkomst.
De betaalde voorschotten blijven verworven voor Bart’s Potato Company ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

4.6

Ingeval de koper de aan Bart’s Potato Company toebehorende goederen zelf verwerkt en/of doorverkoopt, draagt hij vanaf dat moment alle schuldvorderingen over aan Bart’s Potato Company die
voortkomen uit deze doorverkoop.

5.
5.1

Facturatie en betaling
De facturen zijn betaalbaar op de zetel van het bedrijf, contant en zonder korting, behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te
geschieden.
De voorbehoudloze betaling van een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur.
Alle klachten betreffende een factuur dienen op straffe van verval te gebeuren binnen de acht werkdagen na factuurdatum bij aangetekend en gemotiveerd schrijven.
Behoudens andersluidende bepaling, mogen de agenten of vertegenwoordigers van Bart’s Potato Company het bedrag van de factuur niet incasseren.
Ingeval van laattijdige of achterstallige betaling op de vervaldag, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur, berekend tegen de rentevoet
van 1% per maand, waarbij elk gedeelte van een maand als een hele maand wordt aangerekend. Bij een gehele of gedeeltelijke niet betaling op de vervaldag en na aangetekende ingebrekestelling, wordt elk
verschuldigd bedrag daarenboven van rechtswege vermeerderd met 10%, met een minimum van 125,00 EUR, als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten.
De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
Aflossingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder nadelige erkentenis, en bij voorrang toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallenrente, vervolgens
op het schadebeding, en tenslotte op de hoofdsom.
Ingeval van niet betaling op de vervaldag is het bedrijf tevens gerechtigd om na aangetekende ingebrekestelling zonder rechterlijke machtiging de overeenkomst te ontbinden ten laste van de koper middels
een aangetekende kennisgeving in die zin. In dat geval is de koper van rechtswege gehouden tot betaling van een schadevergoeding aan Bart’s Potato Company. De koper kan aan de beëindiging van de
koopovereenkomst geen enkel recht op schadevergoeding ontlenen.
Eveneens in geval van niet betaling op de vervaldag behoudt het bedrijf zich het recht voor nog niet geleverde orders te annuleren of de uitvoering ervan te schorsen middels een aangetekende
kennisgeving in die zin aan de koper totdat te zijner keuze de openstaande facturen zijn betaald, dan wel een bankgarantie of enige andere vorm van zekerheid is verleend tot zekerheid van betaling van
hetgeen geleverd is en nog geleverd moet worden.
Bart’s Potato Company heeft het recht deze bankgarantie of enige andere vorm van zekerheid ook te verlangen, wanneer er vóór de levering voor Bart’s Potato Company gegronde redenen zijn aan de
solvabiliteit van de koper te twijfelen.
In geval van vreemde oorzaak (artikel 1147 B.W.), zelfs wanneer zij niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van uitvoering leidt, is Bart’s Potato Company van rechtswege gemachtigd haar
verbintenissen op te schorten of eenzijdig te annuleren, na de koper ervan te hebben verwittigd. In dat geval kan Bart’s Potato Company niet tot schadevergoeding gehouden zijn aan de koper. Zijn
conventioneel vreemde oorzaken: oorlog, staking of lock-out, uitzonderlijke schaarste van grondstoffen of koopwaar, weersomstandigheden, brand, natuur –en/of andere rampen, overheidsbeslissingen die
invloed hebben op de uitvoering van de verbintenissen, en dit zowel de vreemde oorzaak zich voordoet bij Bart’s Potato Company als bij haar leveranciers.
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6.

Opschorting van de overeenkomst:
Indien het vertrouwen van Bart’s Potato Company in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke tenuitvoerlegging tegen de koper en/of aanwijsbare gebeurtenissen
die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag zouden kunnen stellen en/of onmogelijk zouden maken, behoudt Bart’s Potato Company zich het recht
voor, zelfs indien de koopwaar reeds geheel of gedeeltelijk werd verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper
weigert hierop in te gaan, behoudt Bart’s Potato Company zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd de rechten van Bart’s Potato Company op het
vorderen van een schadevergoeding en interesten lastens de koper.

7.
7.1

Claims
Voor zover de aanvaarding van de levering niet uitdrukkelijk zou zijn geschied, moeten de klachten betreffende de conformiteit van de koopwaar op straffe van verval gebeuren bij aangetekende brief
binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de koopwaar en voor ingebruikname, behandeling, verwerking, bewerking, of doorverkoop van de koopwaar door de koper zelf of door derden.
De koper dient de producten waarover hij claimt op de juiste, op de verpakking voorgeschreven wijze te bewaren, alsmede de verpakking.
De verantwoordelijkheid van Bart’s Potato Company voor elk gebrek aan conformiteit van de levering vervalt bij beschadiging tijdens ingebruikname, behandeling, verwerking, bewerking, of doorverkoop
van de koopwaar door de koper zelf of door derden, en is in ieder geval beperkt tot de directe en voorzienbare schade aan de koopwaar zelf, met uitsluiting van elke schade inzake gebruik of exploitatie, en
beloopt maximaal de door Bart’s Potato Company gefactureerde bedragen voor de levering of het gedeelte van de levering waarop de klacht betrekking heeft, met uitsluiting van onder meer de kosten van
verwijdering of van vervanging.
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Packaging
Indien Bart’s Potato Company specifiek ter uitvoering van haar overeenkomst met de koper ingrediënten, verpakkingsmateriaal of andere materialen heeft moeten aanschaffen, bijvoorbeeld -maar niet
uitsluitend- wanneer de koper de te leveren producten afneemt onder eigen handelsmerk of indien een product wordt geproduceerd volgens een door de koper verstrekte productspecificatie, is de koper
verplicht de kosten hiervan, ook van het overtollige materiaal, volledig voor zijn rekening te nemen en aan Bart’s Potato Company te vergoeden.
Bij levering van producten op pallets heeft Bart’s Potato Company het recht die pallets tegen kostprijs aan de koper in rekening te brengen. Aangerekende pallets maken deel uit van de
verkoopovereenkomst en worden derhalve beschouwd als verkocht. De koper is bevoegd pallets van dezelfde soort en maat en kwaliteit ter beoordeling van Bart’s Potato Company te retourneren, waarna
Bart’s Potato Company hem voor het voor die pallets in rekening gebrachte bedrag zal crediteren.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Ieper bevoegd. Deze bepaling geldt ook in geval van hoogdringendheid (bijv. procedure
in kort geding). De koper kan Bart’s Potato Company uitsluitend dagvaarden voor de rechtbanken van haar maatschappelijke zetel.
Het werken met wissels en/of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en brengt derhalve geen wijziging van de bevoegdheid of van andere contractvoorwaarden met zich
mee.
De overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgische recht. Ingeval van betwisting nopens de interpretatie van deze voorwaarden, primeert steeds de Nederlandstalige tekst. De toepassing van het
Weens Koopverdrag, het Verdrag van New York inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken, evenals de toepassing van de artikelen 1641 tot en met 1649 B.W. wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.

