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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 

 

1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling, door de 

koper geplaatst bij Pacbelimex, evenals op elke verkoopsovereenkomst gesloten met 

Pacbelimex, met uitzondering van de overeenkomsten betreffende de verkoop van 

aardappelen. 

 

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

Internationale Aardappelhandel RUCIP 2006 dat desgevallend primeert op huidige algemene 

verkoopvoorwaarden. 

 

Deze algemene verkoopvoorwaarden moeten worden aangevuld met en desgevallend  worden 

geïnterpreteerd volgens de gebruikscode Cofreurop (versie 2007). 

 

2. Elke bestelling geplaatst door de koper evenals elke verkoopovereenkomst, gesloten met 

Pacbelimex, impliceert dat de koper huidige algemene verkoopvoorwaarden begrijpt, 

aanvaardt en erdoor gebonden is. De algemene aankoopvoorwaarden van de koper zijn 

Pacbelimex slechts tegenstelbaar indien zij door Pacbelimex schriftelijk en uitdrukkelijk werden 

aanvaard. 

 

In het geval van tegenstrijdigheid tussen de aldus aanvaarde algemene aankoopvoorwaarden 

en de huidige algemene verkoopvoorwaarden van Pacbelimex, zijn deze laatste 

doorslaggevend. 

 

3. Wanneer door de koper een bestelling bij Pacbelimex wordt geplaatst, zal de 

overeenkomst tussen Pacbelimex en de koper slechts geacht worden tot stand te zijn gekomen 

na schriftelijke bevestiging van de bestelling door Pacbelimex. 

 

Behoudens uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de bestellingen door de koper geplaatst bij 

Pacbelimex onherroepbaar. 

 

De door Pacbelimex aanvaarde bestellingen kunnen door de koper niet worden geannuleerd 

dan met voorafgaand schriftelijk akkoord van Pacbelimex en op voorwaarde dat het 

annulatiebericht Pacbelimex bereikt uiterlijk om 11u de dag vóór de opgegeven datum van 

levering. 

 

In geval van annulatie van een bestelling, zelfs met het akkoord van Pacbelimex, zal de koper 

gehouden zijn tot betaling aan Pacbelimex van een bedrag van 25% van de verkoopprijs  bij 

wijze van forfaitaire schadevergoeding voor de schade en kosten die door de annulatie worden 

veroorzaakt, onverminderd het recht van Pacbelimex om een vergoeding te eisen van de door 

haar werkelijk geleden schade, voor zover zij hiervan het bewijs kan voorleggen. 

 

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

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

enkel geannuleerd worden mits voorafgaand schriftelijk akkoord van Pacbelimex. 
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4. Rekening houdend met de aard van de goederen, behoudt Pacbelimex zich het recht voor 

op elk moment haar prijzen te herzien in functie van de evolutie op de markt. 

 

De van kracht zijnde prijzen zullen aan de koper worden meegedeeld op diens eerste verzoek. 

 

Alle verbintenissen van Pacbelimex worden aangegaan onder uitdrukkelijk oogstvoorbehoud. 

 

5. De verpakking en markering van de goederen voldoet aan de Europese normen, te weten 

verordeningen (EG) 1580/2007 en (EG) 1221/2008, evenals aan de normen ter zake van 

kracht in het land waarin de goederen moeten worden verdeeld en dit voor zover deze normen 

voorafgaandelijk aan de levering worden meegedeeld. 

 

De leveringen gebeuren volgens de contractueel overeengekomen modaliteiten in 

wegwerpverpakking, retourverpakking of in bulk. 

 

In geval van levering in retourverpakking, dient de retourverpakking, behoudens 

andersluidende overeenkomst, aan Pacbelimex te worden teruggegeven, naar keuze van 

Pacbelimex, ofwel op de plaats van levering ofwel op de plaats van verzending van de 

goederen. 

 

Behoudens anders overeengekomen, wordt de niet overeenkomstig vorige alinea teruggegeven 

retourverpakking gefactureerd aan de koper volgens het van kracht zijnde tarief. 

 

6. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst, worden alle door Pacbelimex te 

leveren goederen geleverd “Ex works Magazijn Roeselare (Incoterms 2010)”. 

 

Pacbelimex heeft het recht om 5% van de overeengekomen hoeveelheid in min of in meer te 

leveren. 

 

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden alle risico’s en kosten verbonden aan het 

transport van de goederen uitsluitend door de koper gedragen. 

 

De koper dient de geleverde goederen bij ontvangst aan een gepaste controle te onderwerpen. 

 

Op straffe van verval van recht, heeft de koper de verplichting om elke klacht betreffende 

zichtbare gebreken aan de geleverde producten of de geleverde hoeveelheid evenals elke 

klacht betreffende zichtbare beschadigingen aan de geleverde producten in detail te vermelden 

op de bestelbon en binnen een termijn van 6 uur, te rekenen vanaf de levering van de 

goederen, aan de transporteur evenals aan Pacbelimex per fax te melden. 

 

Voor wat betreft de gebreken die niet zichtbaar zijn bij een gepaste controle noch vóór noch 

tijdens het lossen van de geleverde goederen, zijn de klachten van de koper, gelet op de 

vergankelijke aard van de goederen,  enkel ontvankelijk voor zover deze op gedetailleerde en 
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gemotiveerde wijze ter kennis worden gebracht van Pacbelimex, en dit volgens de 

voorwaarden voorzien in Cofreurop. 

 

In geval van een ontvankelijke en gegronde klacht, kan Pacbelimex hoogstens gehouden zijn 

tot  betaling van een schadevergoeding gelijk aan de prijs van de betrokken goederen. 

Pacbelimex kan niet gehouden zijn tot enige andere schadevergoeding, noch kan er enige 

andere sanctie worden opgelegd. Elke aansprakelijkheid van Pacbelimex voor indirecte schade 

of bedrijfsschade is uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

 

7. De door Pacbelimex opgegeven leveringstermijnen zijn, behoudens andersluidende 

overeenkomst, louter indicatief en binden Pacbelimex niet. Pacbelimex brengt de koper op de 

hoogte in het geval zij de opgegeven leveringstermijn niet kan naleven. Een overschrijding van 

de leveringstermijn kan niet leiden tot de aansprakelijkheid van Pacbelimex en kan geen grond 

vormen om de overeenkomst te ontbinden. 

 

De koper verstrekt aan Pacbelimex alle nuttige informatie en treft alle noodzakelijke 

maatregelen om Pacbelimex in de mogelijkheid te stellen de overeenkomst binnen de 

opgegeven leveringstermijnen uit te voeren. Wanneer de koper dit niet doet, wordt de 

opgegeven leveringstermijn automatisch verlengd. 

 

 

8. Behoudens andersluidende overeenkomst, wordt elke factuur van Pacbelimex bij gebreke 

aan protest bij aangetekend schrijven binnen 8 dagen na factuurdatum onherroepelijk als 

aanvaard beschouwd. Alle facturen zijn betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum, zonder 

korting in geval van vervroegde betaling. Alle kosten van betaling zijn ten laste van de koper. 

Ook alle inningskosten (met inbegrip van de protestkosten van wissels) zijn ten laste van de 

koper. 

 

Indien het vertrouwen van Pacbelimex in de kredietwaardigheid van de koper wordt geschokt 

door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of andere aanwijsbare 

gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane 

verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt Pacbelimex zich het recht 

voor om, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele 

bestelling of een gedeelte daarvan op te schorten en van de klant de gepaste waarborgen te 

eisen. 

 

Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt Pacbelimex zich het recht voor om de 

bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren. Al het voorgaande geldt onverminderd de 

rechten van Pacbelimex op schadevergoeding en op alle andere in deze algemene voorwaarden 

en bij wet voorziene remedies. 
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Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag, zullen de openstaande facturen van 

rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest van 12% per 

jaar opbrengen. 

 

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle 

andere facturen, zelfs de niet-vervallen facturen, onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar. 

 

Alle door Pacbelimex geleverde goederen blijven de exclusieve eigendom van Pacbelimex tot 

op het ogenblik van hun integrale betaling. 

 

9. Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle taksen, 

voortkomend uit de verkooptransacties tussen Pacbelimex en de koper, uitsluitend ten laste 

van de koper. Een gebeurlijke wijziging van het bedrag van de taksen, kan door de koper nooit 

worden ingeroepen als reden om de overeenkomst te beëindigen. 

 

 

10. In geval de koper weigert zijn contractuele verbintenissen na te komen of wanneer de 

koper in gebreke blijft zijn verbintenissen jegens Pacbelimex na te komen, kan Pacbelimex, 

naast de andere wettelijke remedies, ofwel opteren voor de gehele of gedeeltelijke ontbinding 

van de overeenkomst middels een schadevergoeding, ofwel voor de gedwongen 

tenuitvoerlegging ervan. Het volstaat dat Pacbelimex hiertoe haar uitdrukkelijke wil laat 

kennen. Een eventuele ontbinding van de overeenkomst gebeurt van rechtswege en zonder 

voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, na kennisgeving bij aangetekend 

schrijven door Pacbelimex. In dit geval is de koper ten aanzien van Pacbelimex gehouden tot 

vergoeding van alle geleden schade, met inbegrip van de gederfde winst, administratiekosten, 

opslagkosten, enz. 

 

In geval van ontbinding van de overeenkomst is de koper in elk geval gehouden tot betaling 

aan Pacbelimex van een forfaitaire vergoeding van 25% van de verkoopprijs  bij wijze van 

forfaitaire schadevergoeding voor de schade en kosten die door de ontbinding worden 

veroorzaakt, onverminderd het recht van Pacbelimex om een vergoeding te eisen van de door 

haar werkelijk geleden schade, voor zover zij hiervan het bewijs kan voorleggen. 

 

Indien de afgesproken hoeveelheden niet gerespecteerd worden, en Pacbelimex zich genoopt 

ziet andere oplossingen te zoeken om deze goederen te verkopen, zullen de hieruit 

voortvloeiende verliezen voor rekening zijn van de koper. 

 

Bovendien zal Pacbelimex het recht hebben om de verdere uitvoering van zowel de 

desbetreffende als de andere lopende overeenkomsten geheel dan wel gedeeltelijk op te 

schorten. 

 

11. Alle overeenkomsten gesloten tussen Pacbelimex en de koper maken deel uit van één 

globale contractuele verhouding. Indien de koper zijn verbintenissen uit hoofde van een 
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bepaalde overeenkomst niet nakomt, kan Pacbelimex de verdere uitvoering van zowel de 

desbetreffende als de andere lopende contracten schorsen. 

 

12. De aansprakelijkheid van Pacbelimex kan niet worden ingeroepen wanneer het niet-

naleven van haar verbintenissen te wijten is aan een vorm van overmacht, zoals oorlog, 

onrust, gedeeltelijke of algemene staking, gehele of algemene lock-out, besmettelijke ziekten, 

slechte oogst, enz. Overmacht geeft de koper in geen geval het recht op ontbinding van de 

overeenkomst of op een schadevergoeding. 

 

13. Alle geschillen tussen Pacbelimex en de koper vallen onder de uitsluitende bevoegdheid 

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

 

De verhouding tussen de koper en Pacbelimex wordt uitsluitend beheerst door het Belgische 

recht. 

 

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

geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. 

 

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

zal steeds de Franse tekst doorslaggevend zijn. 


