ALGEMENE VOORWAARDEN VEURNE SNACK FOODS BVBA VOOR AANKOOP VAN GOEDEREN EN MATERIALEN EN AFNEMEN VAN DIENSTEN
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Algemeen
Onder “VSF” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Veurne Snacks Foods
BVBA, Albert I laan 33, 8630 Veurne, Belgium (KBO nr 0462.467.195).
Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, waarbij VSF
als (potentieel) koper of afnemer van goederen en materialen en/of diensten optreedt.
Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Ook emailberichten worden als schriftelijk beschouwd.
Afwijkende algemene voorwaarden van de tegenpartij worden niet aanvaard.
Totstandkoming overeenkomst
VSF is slechts aan haar order gebonden als zij deze schriftelijk heeft geplaatst en de order
binnen de 8 dagen na datum ondertekend wordt door de leverancier ter bevestiging.
Een offerte van de tegenpartij, al dan niet vrijblijvend gedaan, kan niet worden herroepen
na aanvaarding door VSF.
Levering
Levering geschiedt “franco - huis” (Incoterms)
Behoudens het gestelde in lid 6 van dit artikel en in artikel 5.3. van deze algemene
voorwaarden, zullen de eigendom van en het risico voor de goederen en materialen op
VSF overgaan bij levering.
Indien de goederen en materialen moeten worden gemonteerd, is de levering pas
voltooid op het moment dat de montage volgens de specificaties werd beëindigd.
Montage komt voor rekening en risico van de tegenpartij, ook indien VSF
hulpmiddelen en/of mankracht ter beschikking stelt.
De tegenpartij mag VSF alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming meerwerk in
rekening brengen.
Indien de levering om welke reden dan ook wordt vertraagd, wordt – behoudens in
geval van annulering zoals bedoeld in lid 6 van dit artikel – VSF niettemin eigenaar van
de goederen en materialen op de oorspronkelijk overeengekomen datum van levering
en is de tegenpartij gehouden vanaf die datum al de goederen en materialen als kenbaar
eigendom van VSF afzonderlijk op te slaan, als kenbaar eigendom van VSF aan te
merken en desgewenst eigendomsbewijzen aan VSF af te geven. De goederen en
materialen zullen niettemin voor risico van de tegenpartij blijven totdat ze bij VSF zijn
geleverd.
Indien de goederen en materialen om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk niet op
de overeengekomen tijd of tijdstippen worden geleverd, heeft VSF het recht om zonder
nadere ingebrekestelling de order te annuleren. Zowel voor wat betreft de niet geleverde
goederen en materialen als voor de goederen en materialen, die al op grond van de
overeenkomst geleverd werden, maar die, volgens VSF, niet meer effectief kunnen
gebruikt worden en dit naar aanleiding van het niet tijdig leveren van het geheel. In dit
geval van beëindiging heeft VSF, onverminderd het recht op schadevergoeding, het recht:
a. tot terugzending aan de tegenpartij voor diens rekening en risico van de reeds
geleverde goederen en materialen, in welk geval de tegenpartij de eventueel door VSF
al verrichte betalingen onmiddellijk zal terugstorten; en
b. vergoeding te vorderen van de tegenpartij van de extra kosten verbonden aan door
VSF redelijkerwijs noodzakelijk vervangende inkopen; en
c. indien VSF één of meer vooruitbetalingen heeft gedaan, de tegenpartij te verplichten
deze onmiddellijk aan VSF terug te storten.
Eerdere levering dan overeengekomen kan slechts geschieden met voorafgaande
schriftelijke toestemming van VSF. Eerdere levering leidt niet tot wijziging in het
overeengekomen tijdstip van betaling.
Prijzen en betaling
De overeengekomen prijs is vast en kan niet zonder schriftelijke toestemming van
VSF worden verhoogd.
Facturen dienen op de dag van levering of onmiddellijk daarna te worden verstuurd.
Betaling geschiedt na levering volgens de specificaties en met inachtname van de
vooropgestelde termijnen, met een betalingstermijn van 60 dagen factuurdatum. VSF is
bevoegd eventuele creditnota’s te verrekenen, ongeacht de valuta waarin zij zijn
opgemaakt.
Indien VSF goederen en materialen bestelt en daarvoor één of meer vooruitbetalingen
verricht, zal op datum van ontvangst een evenredig deel van de eigendom van de
geleverde goederen en materialen, op VSF overgaan. De goederen en materialen zullen
niettemin voor risico van de tegenpartij blijven totdat ze bij VSF zijn afgeleverd.
Verkoper zal de goederen en materialen waarvan de eigendom op grond van dit artikel al
op VSF is overgegaan als kenbaar eigendom van VSF afzonderlijk opslaan, als kenbaar
eigendom van VSF aanmerken en op eenvoudige vraag eigendomsbewijzen aan VSF
afgeven.
Garantie
De goederen en materialen (hetzij machines of onderdelen daarvan, hetzij
grondstoffen, hetzij andere zaken) en /of diensten zullen:
a. in alle opzichten in overeenstemming zijn met de specificaties vermeld in de
order
b. in alle opzichten geschikt dienen te zijn voor het doel waarvoor zij zijn besteld,
tenzij de tegenpartij bewijst dat zij met dit doel redelijkerwijs niet bekend kon
zijn.
De tegenpartij staat ervoor in dat de goederen en materialen geen eigenschappen
bezitten waardoor schade kan ontstaan aan personen of eigendommen van VSF, tenzij dit
uitdrukkelijk wordt vermeld.
De tegenpartij staat ervoor in dat de goederen en materialen en/of diensten in alle
opzichten zullen voldoen aan de geldende wetgevingen, reglementen en normen.
De tegenpartij staat in voor alle import en export alsook doorvoerformaliteiten naar de
plaats van bestemming.
Niet-aanvaarding
Indien blijkt dat de goederen en materialen en/of diensten geheel of gedeeltelijk niet in
overeenstemming zijn met de order, zal VSF binnen 7 kalenderdagen schriftelijk bericht
van niet-aanvaarding geven aan de tegenpartij en draagt de tegenpartij de kosten van
een eventuele retour van de goederen en materialen aan de verkoper, alsmede het
risico van de goederen en materialen vanaf het moment van ontvangst van het bericht
van niet-aanvaarding.
VSF en tegenpartij zullen nader overeenkomen op welke wijze de niet-aanvaarde
goederen en
materialen
en/of
diensten
binnen
1
maand
–
tenzij
uitdrukkelijk
anders overeengekomen – voor rekening en risico van verkoper
teneinde
de
levering
in
zullen worden vervangen of verbeterd,
overeenstemming
met
de
order
te
brengen. Indien de partijen geen
overeenstemming bereiken, zullen eventuele extra uitgaven boven de orderprijs die door
VSF redelijkerwijs moeten worden gedaan voor het verkrijgen
van vervangende goederen en materialen en/of diensten, door de tegenpartij aan VSF
worden vergoed. VSF behoudt het recht:

a.

op vergoeding van alle overige schade geleden als gevolg van gebrekkige zaken en/of
diensten;
b. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door enkele schriftelijke kennisgeving en
zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden;
c. vermindering van de koopprijs te vorderen.
8. Veiligheidsvoorschriften
8.1. De tegenpartij staat ervoor in dat al haar aangestelden bekend zijn met de
veiligheidsvoorschriften en overige regelgeving met betrekking tot het uitvoeren van
werkzaamheden op de site van VSF.
8.2. VSF is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de in lid 1 bedoelde personen
welke is ontstaan op het terrein van VSF, behoudens in geval van opzet of grove
nalatigheid van VSF.
8.3. VSF is nooit gehouden tot vergoeding van schade anders dan aan personen of zaken.
9. Verzekering
9.1. De tegenpartij verklaart dat zij en de door haar aangestelden afdoende verzekerd zijn voor
elke aansprakelijkheid voortvloeiende uit de wet of uit de uitvoering van de overeenkomst,
en zal op verzoek van VSF hiervan een bewijs voorleggen.
9.2. De betreffende verzekeringsplicht geldt in ieder geval voor elke product- en
dienstaansprakelijkheid, ook na levering (inclusief schade door brand en explosie).
De tegenpartij zal in elk geval alle goederen, die zij van de opdrachtgever heeft of zal
ontvangen, verzekeren tegen elke gebeurlijke schade voortkomend gedurende de periode
dat de goederen zich onder haar hoede bevinden.
10. Geheimhouding
10.1. De tegenpartij is steeds verplicht alle vertrouwelijke informatie die zij van VSF heeft
vernomen, geheim te houden. Zij zal deze informatie slechts gebruiken in het kader van de
haar verstrekte opdracht.
10.2. Informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd indien deze door VSF als zodanig
is aangeduid of als de tegenpartij, gelet op de aard van de informatie, redelijkerwijs moet
begrijpen dat de informatie vertrouwelijk is.
10.3. De tegenpartij is tevens gehouden de verplichting tot geheimhouding op te leggen aan alle
ondergeschikten en derden die noodzakelijkerwijs kennis krijgen van vertrouwelijke
informatie, en zij staat ervoor in dat laatstgenoemden deze verplichtingen ook naleven.
10.4. Bij niet-nakoming van een verplichting in gevolge dit artikel, is de tegenpartij voor iedere
overtreding een boete van €25.000 verschuldigd, onverminderd het recht van VSF
op schadevergoeding.
11. Hulpmiddelen, intellectuele eigendom en know-how
11.1. Indien VSF de tegenpartij in het kader van de overeenkomst modellen, monsters,
tekeningen, beschrijvingen en/of andere hulpmiddelen verschaft, dan blijven deze
eigendom van VSF en zal de tegenpartij deze bij de levering aan VSF teruggeven.
11.2. De tegenpartij erkent dat de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze
modellen, monsters, tekeningen, beschrijvingen of andere hulpmiddelen berusten bij VSF
en zal deze niet openbaar maken of verveelvoudigen.
11.3. De door VSF in het kader van de overeenkomst aan de tegenpartij ter beschikking gestelde
hulpmiddelen, informatie en know-how, mag de tegenpartij slechts gebruiken bij de
uitvoering van de overeenkomst en zal de tegenpartij geheimhouden tegenover derden.
11.4. Indien de tegenpartij in het kader van de overeenkomst zelf genoemde hulpmiddelen of
know-how ontwikkelt of verwerft, dan is de tegenpartij verplicht deze hulpmiddelen bij de
levering aan VSF in eigendom over te dragen, alsmede VSF een royalty-vrije licentie te
verlenen met betrekking tot eventuele intellectuele eigendomsrechten op deze
hulpmiddelen.
11.5. De tegenpartij vrijwaart VSF voor alle kosten, schade en interesten ten laste van VSF
voortvloeiend uit enige inbreuk van de tegenpartij op intellectuele eigendomsrechten van
derden.
12. Overdracht en onderaanneming
Zonder schriftelijke toestemming van VSF, zal de tegenpartij de order of enig deel daarvan
niet uitbesteden of overdragen aan een derde partij.
13. Beëindiging
13.1. VSF heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder nadere
ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige
schadevergoeding, schriftelijk te ontbinden in geval van:
a. tekortkoming door de tegenpartij in de nakoming van haar verplichtingen uit de
overeenkomst;
b. een procedure van gerechtelijke reorganisatie of faillietverklaring van de tegenpartij;
c. onder curatelestelling of onder bewindstelling van de tegenpartij;
d. stillegging of liquidatie van de tegenpartij;
e. verkoop of beëindiging van de onderneming van de tegenpartij;
f. fusie of overname van de tegenpartij;
g. overmacht van betaling van de tegenpartij.
Alle vorderingen die VSF in de hierboven genoemde gevallen op de tegenpartij mocht
hebben of verkrijgen, zullen onmiddellijk en ten volle opeisbaar zijn.
13.2. In geval van ontbinding blijft het risico van reeds geleverde goederen en materialen bij de
tegenpartij. De tegenpartij zal hetgeen reeds door VSF is betaald ter zake van de ontbonden
overeenkomst onmiddellijk terugstorten.
13.3. Onverminderd het bepaalde in lid 1, heeft VSF het recht om naast de ontbinding een
schadevergoeding te vorderen.
13.4. De in lid 1 van dit artikel aan VSF toegekende rechten komen de tegenpartij toe in
geval van faillissement, overmacht van betaling of liquidatie van VSF.
13.5. VSF behoudt evenwel het recht om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen met
inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden.
14. Gedragscode en anti-omkoopbeleid
14.1. De tegenpartij houdt zich aan de wereldwijde gedragscode voor leveranciers van PepsiCo, Inc.,
zoals te lezen onder www.PepsiCo.com/SupplierCodeofConduct en zoals van tijd tot tijd
gewijzigd.
14.2. De tegenpartij moet:
a. voldoen aan alle geldende wetten, reglementatie en voorschriften met betrekking tot de
bestrijding van omkoping en corruptie;
b. beschikken over zijn eigen beleid en procedures om naleving van de betreffende eisen te
waarborgen en waar nodig op te leggen;
c. elk verzoek of elke vraag om buitensporige financiële of andere voordelen van welke aard
dan ook die de tegenpartij heeft ontvangen in verband met de goederen en materialen en/of
diensten prompt aan VSF melden.
15. Toepasselijk recht
15.1.Op alle rechtsbetrekkingen tussen VSF en de tegenpartij is Belgisch recht van toepassing.
15.2.Geschillen tussen VSF en de tegenpartij worden bij uitsluiting berecht door de rechter van de
vestigingsplaats van VSF, behoudens indien VSF als eisende of verzoekende partij kiest voor
de bevoegde rechter van de woon- of verblijfplaats van de tegenpartij.

