
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN S&D FOODS 

1) ALGEMEEN 

In onderhavige tekst wordt “klant” of “koper” genoemd, degene die de bestelling of order geeft aan S&D Foods, de “leverancier”. 

Onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden zijn in hun geheel en zonder enige afwijking aangenomen door diegenen die ze 

zonder verzet in ontvangst hebben genomen. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling. Ze 

hebben voorrang op de algemene aankoopvoorwaarden van de koper tenzij uitdrukkelijk schriftelijke aanvaarding van de 

leverancier. 

2) OFFERTES 

Onze offertes gelden als een vrijblijvende inlichting en onder voorbehoud van voldoende voorraad. Zij zijn slechts geldig 

gedurende maximum 1 maand, tenzij anders vermeld en verbinden onze vennootschap slechts na schriftelijke bevestiging. 

3) LEVERINGEN 

De levering en de overgang der risico’s komt tot stand bij vertrek uit onze inrichtingen. 

4) LEVERTERMIJN 

De aangeduide levertermijn is louter indicatief. Er wordt zoveel mogelijk rekening mee gehouden, maar laattijdige leveringen 

kunnen nooit contractbreuk, boetes of schadevergoeding tot gevolg hebben.  

5) OVERMACHT 

Wij behouden ons het recht voor de levering geheel of gedeeltelijk te verzaken of op te schorten als omstandigheden buiten onze 

schuld dit onmogelijk maken en dit zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Dergelijke omstandigheden kunnen zijn 

– zulks zonder enige beperking – verkeerde toeleveringen, onvoorziene vertragingen in toelevering van grondstoffen, brand, 

stakingen, oorlog, mobilisatie, en zo meer. 

6) KWALITEIT 

S&D accepteert  enkel  de verantwoordelijkheid  voor de goederen, die overeenkomstig de kwaliteitsnormen zijn zoals expliciet 

vermeld in de productspecificaties van S&D Foods. De koper neemt alle risico’s en aansprakelijkheid op zich in verband met alle 

verdere manipulatie en processing na de risico-overdracht  met betrekking tot de goederen, ongeacht of de goederen enkelvoudig 

of in combinatie met andere goederen worden gebruikt. De resultaten,  zoals vermeld in het analysecertificaat verwijzen enkel 

naar het onderzocht monster.  

7) BETALINGEN 

Onze facturen zijn contant betaalbaar, tenzij schriftelijk anders vermeld. Niet-betaling op de vastgestelde datum legt van 

rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling de verplichting ten laste van de opdrachtgever een interest te betalen van 1% per 

begonnen maand. Wanneer een factuur niet betaald wordt binnen de 15 dagen volgend op de ontvangst van een aangetekende 

aanmaning, wordt bovendien het verschuldigde factuurbedrag verhoogd met een schadevergoeding van 10% met een minimum 

van 100 euro. De geleverde materialen blijven onze eigendom tot het volledige bedrag is betaald. 

Bij niet-betaling van een factuur of één der facturen op de vervaldag, behoudt de leverancier zich het recht voor de onmiddellijke 

betaling te eisen van alle vorderingen die nog open staan en iedere bestelling of lopend contract te vernietigen. 

8) BETWISTINGEN 

De koper dient in alle gevallen, onmiddellijk bij levering en voor de aanvaarding, eventuele schade, verliezen enz. te laten 

constateren, zelfs wanneer transport ten onzen laste is. Zo niet verliest de bestemmeling zijn recht van verhaal en valt alle schade 

ten laste van de bestemmeling. Bij niet-conforme levering ingevolge vergissingen, slechte afwerking, enz. beperkt de verplichting 

van de leverancier zich tot de omruiling of gedeeltelijke omruiling van de handelsgoederen, zonder enige bijkomende 

schadevergoeding. Gebreken in de materialen die voor de leverancier verborgen waren, zullen zijn verantwoordelijkheid niet in 

het gedrang kunnen brengen en geen aanspraak op schade kunnen meebrengen. De koper zal de leverancier vrijwaren voor alle 

aanspraken die ten zijnen opzichte zouden kunnen geformuleerd worden door derden voortspruitend uit het gebruik van de 

geleverde goederen, inbegrepen de gevallen van productaansprakelijkheid en dergelijke zonder enige beperking. 

9) In geval van betwisting omtrent de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst of omtrent niet-betaling, zijn alleen de 

rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Mechelen bevoegd. 

   


