Algemene Voorwaarden
European Fruit Cooperation C.V.
1. Enkel deze voorwaarden, met uitsluiting van alle anderen, zijn van
toepassing
op
alle
huidige
en
toekomstige
verkoop-en
aankoopovereenkomsten tussen EFC en de teler.
2. De bestellingen worden als bindend voor de teler beschouwd.
Deze kunnen niet geannuleerd worden, behoudens met akkoord van EFC,
dewelke hiervoor een gepaste schadevergoeding kan vorderen, die minimaal
wordt begroot op 30% van de verkoopprijs. EFC behoudt het recht om
eventuele hogere schade te bewijzen of om de uitvoering van de
overeenkomst te vorderen.
Iedere persoon of maatschappij die bestellingen plaatst voor rekening van
derden of met verzoek ze aan derden te factureren, maakt zich sterk
overeenkomstig art. 1120 Burgerlijk Wetboek en zal persoonlijk
aansprakelijk zijn voor de betaling, zelfs wanneer EFC akkoord ging met
deze wijze van factureren.
3.Het is eigen aan de waren, die het voorwerp uitmaken van de koop, dat zij
onderhevig zijn aan kwaliteitsschommelingen in functie van het
groeiseizoen. Wanneer ingevolge dergelijke kwaliteitsschommelingen EFC
geen bomen van vooropgestelde kwaliteit ter beschikking heeft, zullen
bomen van een andere kwaliteit het voorwerp van de koop uitmaken
weliswaar tegen betaling van een aangepaste prijs.
Indien door overmacht, waaronder in ieder geval zullen zijn begrepen, ziekte,
vorst, hagelschade, storm, overstroming in het gewas en andere onvoorziene
omstandigheden, geen normale oogst wordt verkregen is EFC ontslagen van
haar leveringsverplichting, zonder jegens de teler schadeplichtig te zijn.
4. De prijzen zijn exclusief B.T.W., verpakkingskosten, koelkosten,
transportkosten, bankkosten en kosten verbonden aan in- en uitvoer van de
waren.
De goederen worden contant betaald. De niet-betaling maakt onmiddellijk en
van rechtswege alle andere schuldvorderingen tegenover de teler opeisbaar.
Behoudens andersluidende overeenkomst wordt elke factuur die op deze dag
niet betaald wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met
de verwijlintresten, dit ten belope van 1% per maand. Daarnaast, ingeval van
niet-betaling van de factuur binnen één maand na de vervaldag, is de teler ten
titel van forfaitaire schadeloosstelling een bedrag verschuldigd van 10% van
het factuurbedrag, dit eveneens zonder ingebrekestelling, en met een
minimum van 50 Euro. Indien de relevante invorderingskosten hoger zijn,
kan EFC deze invorderen, benevens de conventionele rente. EFC kan deze
rente vervangen door de wettelijke intrestvoet.
Het eventuele gebruik van promessen, cheques of de toestemming om
wissels te trekken ter dekking van de overeengekomen prijs zal nooit als een
schuldhernieuwing van de originele factuur worden beschouwd, noch zal het
enig ‘retentierecht’, overeenkomst of enige territoriale bevoegdheid beperken
of wijzigen.
EFC behoudt zich het recht voor de uitvoering van een bestelling te schorsen
of de overeenkomst te ontbinden zonder enige schadevergoeding, ondermeer
in volgende gevallen :
- wanneer de rekening van de teler bij EFC een negatief opeisbaar saldo
vertoont;
- wanneer de teler blijk geeft van een financieel onvermogen of van een
negatieve solvabiliteit
EFC kan op ieder ogenblik de nodige waarborgen eisen van de teler. Deze
waarborgen gelden als opschortende voorwaarde voor het tot stand komen of
de verdere uitvoering van de overeenkomst.
In de mate de teler enige betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen niet
naleeft, dan heeft EFC het recht om haar verplichtingen op te schorten of uit
te stellen in verband met andere lopende contracten tussen partijen.
5.In geval van weigering van afname of indien er een vertraging van de
levering is ten gevolge van een schorsing van een bestelling waarvoor de
teler of derden verantwoordelijk zijn, kunnen stockeringskosten ten laste
worden gelegd van de teler, dit onverminderd het recht van EFC om de
overeenkomst te ontbinden, in welk geval er een schadevergoeding ten
bedrage van 30% moet worden betaald (onverminderd het recht van EFC om
haar hogere schade te bewijzen).
6. EFC garandeert door de levering van bomen geen commercieel of
economisch succes aan de teler.

De levering geschiedt in de boomkwekerijen, verbonden met EFC, steeds af
magazijn. De teler draagt alle kosten en risico’s verbonden aan het vervoer
van de goederen vanaf de boomkwekerij naar de boomgaarden van de teler.
De leveringsdatum geldt enkel als aanduiding en is niet bindend voor EFC.
Een vertraging op de overeengekomen leveringstermijn kan in geen geval
aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst.
7. Bij aflevering van de waren, zal de teler de waren nazien, onder meer voor
wat betreft kwaliteit, soort, eenvormigheid, hoeveelheid en prijs. De teler is
verplicht om, na deze controle, een levernota voor akkoord te ondertekenen.
Ingeval de waren niet voldoen zal hij onmiddellijk en uiterlijk binnen 72 uren
na de ontvangst van de waren een schriftelijke, gemotiveerde klacht indienen
bij EFC. Na het verladen van de waren door de teler worden geen klachten
meer aanvaard. Elk recht van klacht vervalt, indien de teler de geleverde
waren, gedurende de periode dat ze bij de teler aanwezig zijn, niet met de
nodige zorg heeft behandeld. Indien een eventuele klacht gegrond is, zal de
aansprakelijkheid van EFC in elk geval beperkt zijn tot de kosteloze
vervanging van de waren die gebrekkig blijken te zijn. De teler erkent
uitdrukkelijk dat eventuele schade, hierin begrepen ook eventuele indirecte
schade, niet op EFC verhaald zal kunnen worden.
EFC is niet aansprakelijk voor Nectria, tenzij voorkomend op de onderstam
en/of bovenstam van de bomen en dan slechts gedurende maximaal 1 (één)
jaar na uitlevering, in welk geval haar aansprakelijkheid beperkt is tot de
kosteloze vervanging van de waren, die gebrekkig blijken te zijn. Alle andere
Nectria-infecties worden uitgesloten.
Vanwege de genetische instabiliteit van de planten en het onvoorziene
karakter van de mutaties kan de teler geen compensatie, schadeloosstelling,
kosten of uitgaven van EFC vorderen, wanneer zich, ondanks het feit dat alle
mogelijke voorzorgsmaatregelen op het niveau van de selectie zijn genomen,
een verborgen onvolmaaktheid of afwijking van genetische of fysiologische
aard mocht voordoen.
De inhoud van facturen die niet per aangetekende brief binnen de acht dagen
na de verzending ervan betwist worden, wordt als definitief aanvaard
beschouwd.
Het melden van klachten geeft de teler noch het recht om de betaling van de
prijs uit te stellen of op te schorten, zelfs niet gedeeltelijk, noch het recht om
de volledige bestelling of levering te annuleren.
EFC is, behoudens bedrog of opzettelijke fout, niet verantwoordelijk voor
incidentele schade of gevolgschade (onder meer : verwondingen, schade aan
eigendom, financieel verlies, gederfde winst, personeelskosten, schade aan
derden, verlies van inkomsten). In het geval van bedrog of opzettelijke fout,
zal de maximale aansprakelijkheid van EFC voor incidentele of
gevolgschade de aankoopprijs van de waren niet overschrijden.
8.De teler is nimmer gerechtigd uitgangs-, voortkwekings- en/of
plantmateriaal en/of bomen te vermeerderen, verkopen, vervreemden en/of af
te leveren aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van EFC.
9.Alle waren blijven eigendom van EFC tot de volledige betaling van de
verschuldigde prijzen.
De teler maakt zich sterk - zo nodig namens een derde- dat, op eerste
verzoek van EFC, meegedeeld zal worden waar de waren zich bevinden, en
dat deze op kosten en risico van de teler terug ter beschikking zullen worden
gesteld van EFC, indien EFC daarom verzoekt. Voor zoveel als nodig wordt
bij deze aan EFC een onherroepelijk mandaat tot terugname verleend alsook
een mandaat om hiertoe de nodige boomgaarden te betreden.
Het risico, onder meer ten gevolge van vreemde oorzaak, toeval en
overmacht, van de verkochte waren gaat over op het ogenblik van de
wilsovereenstemming over de voorwaarden van de koop.
Onder overmacht wordt onder meer verstaan iedere gebeurtenis waar EFC
redelijkerwijze geen controle over heeft, inbegrepen maar niet beperkt tot
stakingen, lockout, onderbrekingen in het vervoer, verordeningen of
voorschriften van de regering of de administratie, het niet kunnen verkrijgen
van aardgas en/of andere brandstoffen, bevoorradingsmoeilijkheden,
materieelschaarste
of
gebrek
aan
onmisbare
producten,
weersomstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk
moeilijk of onmogelijk maken, fouten of vertragingen ten laste van
leveranciers van EFC...
10. Alle verkoopcontracten tussen partijen, evenals deze algemene
verkoopsvoorwaarden, worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.
Enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt zijn bevoegd om
kennis te nemen van eventuele geschillen. Alle (advocaat)kosten in verband
met de invordering langs gerechtelijke weg, zijn ten laste van de teler. Deze
bepaling is eveneens van toepassing op contracten met rechtsonderdanen van
de E.U., overeenkomstig de E.E.X.-verordening (Verordening 44/2001).

