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ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN 

 

1. De onderhavige algemene aankoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling 

geplaatst door Pacbelimex evenals op elke aankoopovereenkomst gesloten tussen Pacbelimex 

en de leverancier, met uitzondering van de aankoop van aardappelen. 

 

De aankoop van aardappelen door Pacbelimex wordt beheerst door het Reglement voor de 

Internationale Aardappelhandel RUCIP 2006 dat desgevallend primeert op huidige algemene 

aankoopvoorwaarden. 

 

Deze algemene aankoopvoorwaarden moeten worden aangevuld met en desgevallend  worden 

geïnterpreteerd volgens de gebruikscode Cofreurop (versie 2007). 

 

2. Elke bestelling geplaatst door Pacbelimex evenals elke aankoopovereenkomst, gesloten 

tussen  Pacbelimex en de leverancier, impliceert dat de leverancier huidige algemene 

aankoopvoorwaarden begrijpt, aanvaardt en erdoor gebonden is. De algemene 

verkoopvoorwaarden van de leverancier zijn Pacbelimex slechts tegenstelbaar indien zij door 

Pacbelimex uitdrukkelijk schriftelijk werden aanvaard. 

 

In het geval van tegenstrijdigheid tussen de aldus aanvaarde algemene verkoopvoorwaarden 

en de huidige algemene aankoopvoorwaarden van Pacbelimex, zijn deze laatste 

doorslaggevend. 

 

3. Wanneer Pacbelimex een bestelling plaatst bij de leverancier, verbindt de leverancier er 

zich toe deze bestelling uiterlijk de derde dag na ontvangst ervan schriftelijk te bevestigen. 

 

Zolang de leverancier de bestelling niet heeft bevestigd, heeft Pacbelimex het recht de 

bestelling te annuleren zonder daarvoor enige vergoeding van welke aard ook verschuldigd te 

zijn. 

 

Bij gebrek aan schriftelijke bevestiging van de bestelling, kan Pacbelimex er niet toe gehouden 

zijn enige levering te aanvaarden. 

 

4. De van kracht zijnde tarieven zullen aan Pacbelimex worden meegedeeld op haar eerste 

verzoek.  

 

Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, kan de leverancier de aldus meegedeelde 

tarieven niet herroepen. 

 

De modaliteiten van een door Pacbelimex geplaatste bestelling (zoals bijvoorbeeld, zonder 

beperkend te zijn, de leveringstermijnen, de bestelde hoeveelheden, …) kunnen door de 

leverancier niet gewijzigd worden zonder het voorafgaand schriftelijk akkoord van Pacbelimex. 

 

5. De verpakking en markering van de goederen dient te voldoen aan de Europese normen, 

te weten verordeningen (EG) 1580/2007 en (EG) 1221/2008, evenals aan de normen ter zake 
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van kracht in het land waarin de goederen moeten worden verdeeld. Dit geldt eveneens voor 

de transportverpakkingen, de verzamelverpakkingen en de verpakkingen voor detailverkoop. 

 

De leveringen gebeuren volgens de contractueel overeengekomen modaliteiten in 

wegwerpverpakking, retourverpakking of in bulk. 

 

6. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst, worden alle door Pacbelimex 

bestelde goederen geleverd “DDP Magazijn Roeselare (Incoterms 2010)”. 

 

Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden alle risico’s en kosten verbonden 

aan het transport van de goederen uitsluitend door de leverancier gedragen. 

 

Pacbelimex is niet gehouden een levering te aanvaarden wanneer de hoeveelheid geleverde 

goederen 5% meer of minder bedraagt dan de overeengekomen hoeveelheid. 

 

Het in ontvangst nemen van de goederen door Pacbelimex impliceert geenszins de 

voorbehoudloze aanvaarding van de goederen door Pacbelimex. 

 

Pacbelimex beschikt over een termijn van 48 werkuren te rekenen vanaf de levering van de 

goederen om de levering te controleren en op precieze en gedetailleerde wijze haar 

opmerkingen betreffende zichtbare gebreken aan de geleverde producten, ontbrekende 

hoeveelheden of zichtbare beschadigingen te vermelden op de leveringsbon en dit voorbehoud 

per fax aan de transporteur of de leverancier te bevestigen. 

 

De gebreken die niet zichtbaar zijn bij een gepaste controle noch vóór noch tijdens het lossen 

van de goederen, dienen, gelet op de vergankelijke aard van de goederen, door Pacbelimex op 

gedetailleerde en gemotiveerde wijze ter kennis te worden gebracht van de leverancier binnen 

een termijn van 72 werkuren volgend op de vaststelling van deze gebreken en uiterlijk binnen 

een termijn van 7 kalenderdagen volgend op de levering van de goederen. 

 

In geval van een ontvankelijke en gegronde klacht zal de leverancier, naar keuze van 

Pacbelimex, gehouden zijn ofwel de niet-conforme levering te vervangen door een aan de 

leveringsbon conforme levering en/ofwel Pacbelimex te vergoeden voor alle door haar 

rechtstreeks en onrechtstreeks geleden schade als een gevolg van de niet-conforme levering. 

 

7. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn de aan Pacbelimex opgegeven 

leveringstermijnen dwingend en bindend voor de leverancier. 

 

8. Behoudens andersluidende overeenkomst, is elke factuur door Pacbelimex betaalbaar 30 

dagen na factuurdatum. Alle inningskosten zijn ten laste van de leverancier. 

 

9. Bij gebrek aan levering of conforme levering, evenals in geval van overschrijding van de 

leveringstermijn en in elke andere situatie waarin de leverancier weigert zijn contractuele 

verplichtingen na te komen of in gebreke blijft zijn verbintenissen ten aanzien van Pacbelimex 
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te respecteren, kan Pacbelimex opteren voor hetzij de gedwongen uitvoering van de 

overeenkomst, hetzij vergoeding door de leverancier van de door haar geleden schade, met 

inbegrip van het geleden verlies en de gederfde winst.  

 

10. Alle overeenkomsten gesloten tussen Pacbelimex en de leverancier maken deel uit van 

één globale contractuele verhouding. Indien de leverancier zijn verbintenissen uit hoofde van 

een bepaalde overeenkomst niet nakomt, kan Pacbelimex de verdere uitvoering van zowel de 

desbetreffende als de andere lopende contracten schorsen. 

 

11. De aansprakelijkheid van Pacbelimex kan niet worden ingeroepen wanneer zij haar 

verbintenissen niet nakomt ingevolge gevallen van overmacht, zoals oorlog, onrust, 

gedeeltelijke of algemene staking, gehele of algemene lock-out, besmettelijke ziekten, enz. 

Overmacht geeft de leverancier in geen geval het recht op ontbinding van de overeenkomst of 

op een schadevergoeding. 

 

12. Alle geschillen tussen Pacbelimex en de leverancier vallen onder de uitsluitende 

bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Kortrijk (België). 

 

De contractuele verhouding tussen de leverancier en Pacbelimex wordt uitsluitend beheerst 

door het Belgische recht. 

 

13. De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden doet 

geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. 

 

14. In geval van betwisting omtrent de interpretatie van de tekst van deze voorwaarden, zal 

steeds de Franse tekst doorslaggevend zijn. 


