
                                                                                                  
PEPSICO BELUX BVBA 

Da Vincilaan 3, 1935 Zaventem 
 

Inlas bij de prijslijst   

 

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden. 
 

1. Toepassing 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op verkoop aan groothandel en kleinhandel.  Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst van koop en verkoop van 

zaken, die in een voor consument of grootverbruiker bestemde verpakking op de markt worden gebracht en geleverd worden aan klanten gevestigd in België of het Groothertogdom 

Luxemburg.  

De koper ziet uitdrukkelijk af van de toepasbaarheid van zijn algemene voorwaarden, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen.  

2. Aanbiedingen 
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

2.2. Orders zijn voor de verkoper eerst bindend, wanneer zij door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd, dan wel bij feitelijke uitvoering. 

2.3. Verkoper kan tot de aflevering een redelijke minimum ordergrootte vaststellen. 

3. Prijzen 
3.1. Alle prijzen zijn franco magazijn van de verkoper en exclusief B.T.W., op de voor verkoper goedkoopste wijze van verzending. Indien de koper een andere verzendwijze wenst, komen de 

meerdere kosten evenals de verzekeringskosten voor diens rekening. 

3.2. Indien bij het totstandkomen van de overeenkomst niet uitdrukkelijk een prijs is overeengekomen, dan geldt de prijs zoals vermeld in de op het tijdstip van de bestelling geldende prijslijst. 

3.3. Elke door de verkoper toegestane korting is een voordeel van bijzonder tijdelijke aard, en kan op elk moment herroepen worden. De toepassing ervan is verder onderworpen aan de naleving 

door de koper van al zijn verplichtingen. 

3.4. Indien kostprijsbepalende factoren verhogingen ondergaan, dan is verkoper gerechtigd deze in de prijzen door te berekenen. Pr ijswijzigingen worden minimaal één maand voorafgaand aan 

de wijziging schriftelijk aangekondigd. 

4. Levering / levertijd 
4.1. De levering geschiedt franco magazijn van de verkoper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

4.2. De enkele overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn zal geen verzuim van de verkoper opleveren. In dat geval zal de levering weliswaar binnen een redelijke termijn gebeuren, 

bij gebreke waarvan, behoudens het bepaalde in artikel 10.2 t/m 10.4, de koper gerechtigd is eenzijd ig de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden voor het niet uitgevoerde 

gedeelte. De koper heeft dit recht niet indien hij van zijn kant in verzuim is. 

4.3. Het afleveradres moet bereikbaar zijn voor die transportmiddelen, die voor leveranties algemeen gebruikelijk zijn. Koper moet op het afleveradres voor voldoende laad- en losfaciliteiten 

zorgdragen. Voor het lossen van de goederen zal koper voldoende personeel ter beschikking stellen. Koper zal al het mogelijke  doen om te bereiken dat de wachttijd tussen het tijdstip van 

melding van aankomst op het afleveradres en het tijdstip waarop met lossen der af te leveren goederen kan worden aangevangen tot een minimum wordt beperkt. 

4.4. Verkoper heeft te allen tijde het recht om de goederen tegen contante betaling af te leveren of om vooruitbetaling of zekerheidsstelling in de door hem gewenste vorm te ontvangen.  

4.5. Retourzendingen zijn slechts toegestaan, indien de verkoper daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend. 

4.6. In geval van een ongegronde weigering van de bestelde goederen, behoudt de verkoper zich het recht voor het transport en de teweeggebrachte kos ten in rekening te brengen. 

5. Emballage 
5.1. De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage blijft eigendom van verkoper en de koper is verplicht het materiaal aan verkoper terug te zenden. Verkoper kan voor de terugzending een 

termijn stellen waarbinnen de terugzending moet zijn geschied. 

5.2. Terugzending moet franco geschieden. Teruggezonden zaken en emballage reizen voor risico van de koper. 

6. Betaling 
6.1. Betaling dient binnen de op de factuur vermelde termijn te geschieden, zonder enige compensatie of aftrek, tenzij het een off iciële creditfactuur van de verkoper betreft. 

6.2. Indien een omzetbonus of enigerlei andere kortingsregeling is overeengekomen, is deze eerst opeisbaar indien de koper al zijn verplichtingen jegens verkoper volledig en stip t is nagekomen. 

6.3. In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de koper, ongeacht of verkoper ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar en is koper de wettelijke rente 

verschuldigd, alsmede alle door de verkoper ter inning van openstaande rekeningen te maken buitengerechtelijke en wettelijke interesten. 

6.4. De koper kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. 

7. Risico / Eigendomsvoorbehoud 
7.1. De verkochte goederen blijven onze volle en volledige eigendom totdat zij volledig betaald zijn. Tot zulke volledige betaling  zal de koper de goederen als eigendom van de verkoper markeren 

en afzonderlijk opslaan. 

7.2. Alle risico’s worden echter overgedragen aan de koper zodra de goederen verstuurd zijn en hij moet zich verzekeren tegen de r isico’s die hieruit voortvloeien. 

De partijen komen overeen dat de producten die bij de koper opgeslagen zijn geacht worden te behoren tot de laatste leveringen en dus tot de niet betaalde fac turen van de klant aan de 

verkoper. 

Bij gedeeltelijke of volledige niet-betaling van de prijs op de vervaldag, moeten de producten die zich in de opslagplaatsen van de koper bevinden teruggegeven worden aan de verkoper en 

dat voor het bedrag dat onbetaald bleef. Dit gebeurt na een eenvoudige aanvraag die aan de klant per aangetekend schrijven berekend wordt met bewijs van ontvangst. 

7.3. De koper heeft toestemming om de geleverde producten door te verkopen. Deze toestemming is echter volledig herroepbaar en zal  van rechtswege en zonder enige formaliteit herroepen 

worden indien er niet betaald werd op gelijk welke vervaldag. 

8. Klachten 
8.1. Indien de door de verkoper geleverde artikelen waarneembaar niet aan de overeenkomst beantwoorden, is de koper gehouden terstond bij aflevering een klacht in te dienen en de gebreken 

te (doen) vermelden op het bij ontvangst te tekenen vervoersdocument. Klachten wegens andere gebreken dienen te geschieden terstond nadat de koper deze gebreken heeft geconstateerd 

of redelijkerwijs had kunnen constateren, doch uiterlijk een week na factuurdatum. 

8.2. Bij gebreke van tijdige indiening van de klacht verliest de koper zijn aanspraken jegens de verkoper en geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard. Indien de koper in geval van tijdige 

indiening van de klacht aantoont dat de gebreken op moment van aflevering reeds bestonden, zal de verkoper slechts verp licht zijn aan de koper een vervangende partij ter beschikking te 

stellen. Naar eigen keuze van de verkoper kan de verkoper in plaats van het ter beschikking stellen van een vervangende parti j aan de koper het voor deze goederen reeds betaalde bedrag 

terugbetalen dan wel de koper voor het voor deze goederen in rekening gebrachte bedrag crediteren. 

8.3. Telefonische klachten dienen binnen de in 8.1. gemelde termijn schriftelijk te worden bevestigd, onder inzending van bewijsstukken, monsters, opgave van produktienummers etc. 

8.4. Elk recht tot klagen vervalt bij wijziging van de aard, de samenstelling dan wel de verpakking van het product door koper of derden. 

9. Zorgplicht 

9.1. Koper is verplicht de geleverde zaken met de vereiste zorg te behandelen, en geen handelingen te verrichten welke schadelijk zouden kunnen zijn voor de kwaliteit of de veiligheid van de 

producten, danwel de merken van verkoper. 

9.2. Onze producten moeten in ieder geval binnen worden opgeslagen, op een frisse en droge plaats en beschut tegen licht, stof, waterschade, slechte weersomstandigheden en buitenvorst. 

10. Ontbinding / bevrijding 
10.1. Indien een der partijen niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht  voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillisement, surseance 

van betaling of onder curatelestelling, van een der partijen of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is de andere par tij ter zijner keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot 

schadevergoeding en onverminderd de hem verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te 

schorten. De laatstgenoemde partij is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het hem toekomende te vorderen. 

10.2. Mocht de verkoper als gevolg van een hem niet toe te rekenen oorzaak (overmacht) niet in staat zijn om aan zijn leveringsverplichting te voldoen, dan zal de verkoper gerechtigd zijn om, 

zonder in gebreke te zijn, de aflevering van de producten uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachtstoestand zal zijn beëindigd. 

10.3. Mocht de overmacht langer dan een maand duren, dan zal zowel de verkoper als de koper gerechtigd zijn, door kennisgeving aan de andere partij, de overeenkomst eenzijdig voor het nog 

niet uitgevoerde gedeelte ervan zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen. 

10.4. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: oorlog, revolutie, onlusten, brand, weersomstandigheden, watersnood, transportbelemmeringen, ziekte, overheidsmaatregelen met inbegrip 

van in- en uitvoermaatregelen, misoogst, storing in de aanvoer of voorziening van grondstoffen, energie of bedrijfsbenodigdheden, met  inbegrip van wanprestatie van leveranciers van wie de 

verkoper een en ander betrekt, staking, gebreken aan of beschadiging van machines, alsmede iedere andere storing in het bedrijf van de verkoper. 

10.5. Indien de verkoper uiteindelijk niet de volledige bestelling kan garanderen, is daarvoor geen enkele vergoeding verschuldigd en dit voor redenen die niet aan de verkoper kunnen 

toegeschreven worden. 

11. Schadevergoeding 
11.1. Verkoper is slechts aansprakelijk voor schade, die aan zijn opzet of grove schuld te wijten is. 

11.2. Verkoper is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen of zaken en anders dan de vervanging van niet conforme goederen zoals bepaald in Paragraaf 8.2.  

11.3. Verkoper bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke hij ter afwering van zijn eigen aansprakelijkheid jegens de koper kan inroepen, mede ten behoeve van zijn 

ondergeschikten en de niet ondergeschikten voor wier gedragingen hij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.  

12. Intellectuele eigendom en know-how 
12.1. Alle documentatie, verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningen etc. die door verkoper aan de koper worden verstrekt blijven eigendom van verkoper. 

12.2. De koper is niet gerechtigd deze aan te wenden anders dan ten behoeve van het gebruik van de zaken waarop zij betrekking hebben. 

13. Overdracht 
13.1. Verkoper heeft het recht om de overeenkomst, daarbij inbegrepen deze algemene voorwaarden of een of meerdere rechten en/of verplichtingen onder onderhavige overeenkomst over te 

dragen aan eender welke derde mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de koper. 

13.2. In het geval één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of onuitvoerbaar verklaard zouden worden, tast dit de geldigheid en de uitvoerbaarheid van de 

andere bepalingen in geen enkel opzicht aan. 

14. Toepasselijk recht / bevoegde rechter 
14.1. Het Belgische recht zal enkel van toepassing zijn. 

14.2. Enkel de Rechtbank van Koophandel te Brussel is bevoegd in geval van twisten ongeacht de leveringsplaats en de betalingswijze  en zelfs bij oproeping tot vrijwaring of meerdere 

verdedigers. 

De verkoper behoudt echter de mogelijkheid om het geschil te brengen voor de Rechtbank van Koophandel van de verweerder.  


