Algemene Verkoopsvoorwaarden Alpro Comm. VA
1. Algemeen
1.1. Voor zover er niet van afgeweken wordt bij bijzondere voorwaarden of overeenkomsten ondertekend door hiertoe gemachtigde
vertegenwoordigers van Alpro Comm. VA, Werkhuizenkaai 160, 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0420.429.375 (“Verkoper”)
en haar koper/klant (“Koper”), zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op alle offertes, bestellingen, facturen en
contracten met betrekking tot de levering van goederen door Verkoper.
1.2. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke tussen Verkoper en de Koper afgesloten
schriftelijke overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.
1.3. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op enige andere algemene voorwaarden van de Koper of zijn vertegenwoordigers,
opgenomen, of waarnaar verwezen wordt, in bestelling(en), in briefwisseling of op enige andere plaats, niettegenstaande enige
afwijkende bepaling in dergelijke algemene voorwaarden. Enige afwijkingen ten opzichte van de huidige algemene voorwaarden
vereisen de voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van Verkoper.
1.4. Verkoper en Koper erkennen op deze manier een juridisch evenwicht te hebben gevonden in de Algemene verkoopsvoorwaarden
rekening houdend met de economische en rechtsposities van Verkoper en Koper en dat de voorwaarden en modaliteiten bepaald in
deze Algemene Verkoopsvoorwaarden overeenstemmen met de algemene economie van dergelijke overeenkomst en alle geldende
handelsgebruiken ter zake.
2. Bestellingen
Bestellingen geplaatst door de Koper (via EDI, fax, bestelbon, telefonische bestelling, enz.) zijn onderworpen aan de bepalingen
opgenomen in deze verkoopsvoorwaarden, en aan de bepalingen die uitdrukkelijk werden overeengekomen in de eventueel door
partijen gesloten bijzondere koopovereenkomst (voor zover van toepassing), en zij kunnen niet meer kosteloos geannuleerd of gewijzigd
worden door de Koper. Doordat de bestellingen meteen doorgaan naar productie, om een vlotte samenwerking mogelijk te maken, zijn
wij genoodzaakt de daaraan verbonden en gemaakte kosten aan te rekenen, begroot op 80% van de verkoopsprijs.
3. Prijs, facturatie en betaling
3.1. Behoudens expliciete andersluidende schriftelijke en ondertekende overeenkomst, is de prijs voor de goederen exclusief BTW,
belastingen, invoerrechten, andere overheidsheffingen en terugname van verpakkingsmaterialen, dewelke ten laste van de Koper
vallen.
3.2. De prijzen die door Verkoper gefactureerd zullen worden zijn de prijzen die van toepassing zijn op het moment van levering van de
goederen overeenkomstig de op dat moment geldende prijslijst. Ingeval Verkoper en de Koper vaste prijzen zijn overeengekomen die
gedurende een bepaalde duur gelden, en de kost voor Verkoper om de goederen te leveren verhoogt ten gevolge van een stijging van
arbeidskosten, grondstofprijzen, transportkosten of veranderingen in wetgeving (met inbegrip van belastingen), behoudt Verkoper zich
het recht voor om de aldus overeengekomen vaste prij(s)(zen) proportioneel te verhogen in verhouding met de stijging in de kostprijs,
mits voorafgaandelijke kennisgeving binnen een redelijke termijn.
3.3. De bestelling wordt gefactureerd binnen één (1) werkdag na de levering tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld in de
orderbevestiging of in de door Verkoper meegedeeld prijslijsten.
3.4. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn de facturen betaalbaar op de door Verkoper meegedeelde
bankrekening binnen dertig (30) dagen na factuurdatum.
3.5. Alle facturen zijn contant betaalbaar, zonder aftrek van korting, in euro op de zetel van de Verkoper en moeten worden betaald op
de vervaldatum vermeld op de factuur en in ieder geval uiterlijk binnen de 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. In geval de vervaldatum een zaterdag, zondag of feestdag is, geldt de laatste werkdag voorafgaand aan de
vervaldatum als vervaldatum. Bij laattijdige betalingen is de Koper vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling een moratoire interest van 10% per jaar verschuldigd. In geval van gehele of gedeeltelijke laattijdige betaling is de
Koper daarenboven, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale
factuurbedrag, met een minimum van €375,00, zelfs bij toekenning van de betalingsfaciliteiten.
Dit geldt onverminderd voor het recht van de Verkoper om een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke
invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling. Daarenboven geldt dit onverminderd het recht van Verkoper om een hogere
schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Indien betalingstermijnen worden toegekend, wordt
in geval van laattijdige betaling van 1 termijn het factuurbedrag van rechtswege volledig opeisbaar. Niet-betaling van enige factuur op
de vervaldag maakt het saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
3.6. De niet-betaling van enige factuur op de vervaldag geeft de Verkoper het recht om de overige bestellingen van de Koper op te
schorten tot gehele betaling van de factuur. Daarenboven zal de niet-betaling van enige factuur op de vervaldag één of meerdere
facturen steeds het recht geven aan de Verkoper om eventuele kortingen/bonussen (van welke aard dan ook: huidige en/of toekomstige,
éénmalige, of kortingen op jaaromzet, …) geheel of gedeeltelijk, voor één bepaald jaar of over meerdere jaren, niet toe te kennen en/of
compenseren met de bijkomende kosten (interesten, schadebeding,…) en deze mogelijkheden vrij te bepalen door de Verkoper, en dit
wegens het niet correct en tijdig nakomen van de contractuele verbintenissen door de Koper.
3.7. In geval van betwisting dient de factuur aangetekend en behoorlijk gemotiveerd te worden geprotesteerd binnen zeven (7)
kalenderdagen na ontvangst, met vermelding van het nummer en de datum van de geprotesteerde factuur. In het andere geval wordt
de factuur beschouwd als zijnde aanvaard zonder voorbehoud. Enige reactie van de Verkoper op een laattijdige klacht is steeds onder
voorbehoud en zonder nadelige erkentenis.
4. Levering
4.1. De bestelde goederen worden geleverd en aanvaard, op het ogenblik van de levering van de goederen aan de Koper of aan de
door de Koper hiertoe aangeduide persoon. In deze levering is op enigerlei wijze vervoeren of verplaatsen van goederen binnen de
bedrijfsruimte of op het bedrijfsterrein van Koper nooit begrepen.
4.2. Leveringstermijnen die vermeld worden, zijn steeds bij benadering, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Verkoper doet
al het mogelijke om de afgesproken leveringstermijn te respecteren. De loutere overschrijding van de overeengekomen levertermijn
zal geen nalatigheid van Verkoper uitmaken en zal geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in hoofde van de Verkoper. In
dat geval zal Koper echter gerechtigd zijn om te eisen dat Levering nog binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden. Indien Levering
niet plaatsvindt binnen een redelijke termijn en behoudens artikel 8, is Koper gerechtigd om bij aangetekend schrijven de Overeenkomst
éénzijdig te ontbinden voor het niet uitgevoerde deel. Koper heeft dit recht niet indien hij van zijn kant in verzuim is.
5. Overdracht van eigendom en risico
5.1. De goederen zullen worden geleverd EXW (Ex Works – Incoterms 2010) in het magazijn van Verkoper, tenzij partijen schriftelijk
anders zijn overeengekomen. Behoudens andersluidende overeenkomst, wordt het risico van verlies, diefstal, beschadiging of mogelijk
bederf van de goederen of anderszins overgedragen op de Koper vanaf het moment dat het verkochte goed wordt geleverd. De Koper
dient een Multi risicoverzekering af te sluiten die schade dekt vanaf de levering van de goederen. Het risico ten aanzien van
beschadiging en verloren gaan van de geleverde goederen en van eventueel daaruit voortvloeiende schade gaat direct na levering
over op Koper.
5.2. Alle geleverde goederen blijven steeds volledig eigendom van de Verkoper tot het moment van de integrale betaling van de factuur,
de hoofdsom, intresten, kosten en eventuele schadevergoeding. De Koper zal de goederen met zorg behandelen totdat de prijs met
eventuele bijkomstige kosten volledig is vereffend. De risico’s voor beschadiging, toevallig verlies of tenietgaan van de goederen zijn
en blijven vanaf de levering ten laste van de Koper.
5.3. Paletten of andere verpakkingsmaterialen die niet door Verkoper werden gefactureerd zullen ten allen tijde eigendom van Verkoper
blijven en moeten binnen 30 dagen na levering in goede staat aan Verkoper worden terugbezorgd. Ingeval de Koper zullen paletten of
andere verpakkingsmaterialen niet binnen 30 dagen in goede staat terugbezorgt, zal Verkoper gerechtigd zijn om de kostprijs ervan te
factureren aan de Koper.
5.4. De Koper is gerechtigd om de goederen door te verkopen aan haar Koper met dien verstande dat Verkoper, als gevolg van haar
eigendomsvoorbehoud op de verkochte producten, het exclusieve recht heeft om tot op het ogenblik dat de eigendom van de goederen
overgaat naar de Koper, de Koper te verplichten om de goederen terug te leveren aan Verkoper, en indien de Koper dit nalaat, de
gebouwen van de Koper of van een derde partij waar de goederen zich bevinden te betreden teneinde de goederen terug mee te
nemen. De Koper is akkoord dat Verkoper haar gebouwen betreedt in het kader van voormelde doeleinden.
In afwijking van het voorgaande zal de Koper de producten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming Verkoper, niet rechtstreeks
of indirect verkopen of afstaan aan enige persoon, die in een land buiten de European Economic Area (“EEA”) gevestigd is, of enige
persoon die in een land buiten de European Economic Area (“EEA”) gevestigd is, over de goederen laten beschikken of aan enige
persoon, waarvan de afnemer redelijkerwijs weet of behoort te weten dat deze zal proberen de producten rechtstreeks of indirect te
exporteren buiten de EEA voor wederverkoop. De Koper zal de goederen met zorg behandelen en niet buiten het grondgebied van de
European Economic Area (“EEA”) brengen totdat de prijs met eventuele bijkomstige kosten volledig is vereffend. De risico’s voor
beschadiging, toevallig verlies of tenietgaan van de goederen zijn en blijven vanaf de levering ten laste van de Koper.
5.5. Verkoper is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst.
6. Wederverkoop
Koper is gerechtigd de door de Verkoper afgeleverde producten door te verkopen en door te leveren, mits inachtneming van het
volgende:
6.1. Indien Koper beslist om de originele, voor de eindgebruiker bestemde verpakking, waarin hij het Product van de Verkoper heeft
ontvangen, te wijzigen, dan wordt Koper als enige verantwoordelijk voor de verstrekking van verplichte vermeldingen en andere
toepasselijke wetgeving aan de (eind)consumenten;
6.2. De Koper komt met zijn afnemer, wanneer deze handelt in de hoedanigheid van onderneming, door middel van een contractuele
clausule, overeen dat deze laatste de in punt 6.1. bedoelde verplichting moet nakomen bij eventuele verdere doorlevering.
7. Garanties en aansprakelijkheid
7.1. Zonder afbreuk te doen aan de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, garandeert Verkoper dat de goederen
voldoen aan de specificaties van Verkoper en vrij zullen zijn van zichtbare en verborgen gebreken die de Verkoper niet kende. Gebreken
die hadden moeten worden ontdekt door een normaal onderzoek van de goederen bij de levering ervan, dienen als zichtbaar te worden
gekwalificeerd. Wanneer de Koper de goederen zonder voorbehoud in ontvangst heeft genomen, heeft hij er in ieder geval mee
ingestemd. Er wordt met andere woorden nooit enige waarborg gegeven voor zichtbare gebreken. Enige garanties met betrekking tot
geschiktheid voor een bepaald gebruik zullen slechts bindend zijn voor Verkoper indien deze met betrekking tot de bestelling in kwestie
schriftelijk werden bevestigd door een gemachtigd vertegenwoordiger van Verkoper. Enige andere garanties worden uitdrukkelijk
uitgesloten omwille van de aard van het goed. De Koper dient ten allen tijde de goederen te gebruiken als goede huisvader en alle
gebruiksaanwijzingen en onderhoudsvoorschriften van de Verkoper correct en strikt na te leven. Het gebruik van goederen, hun
behandeling en opslag moeten aan bepaalde vereisten voldoen (ook rekening houdend met de instructies van Verkoper in dit opzicht)
die onder de professionele verantwoordelijkheid van de Koper vallen.
7.2. Rekening houdend met de aard van de goederen van Verkoper en op straffe van verval, dient de Koper een eventueel verborgen
gebrek of eventuele klachten met betrekking tot verschillen in kwantiteit tussen de bestelde hoeveelheden en de geleverde
hoeveelheden uiterlijk binnen 2 kalenderdagen na de levering, met kopie van de aankoopfactuur en bewijs van het gebrek schriftelijk
aan Verkoper meedelen. Klachten met betrekking tot de kwaliteit en eventuele gebreken in de goederen dienen schriftelijk te worden
meegedeeld aan Verkoper samen met afdoende ondersteunende documentatie en dit ten laatste voor het verstrijken van een termijn
van vijfenveertig (45) kalenderdagen te rekenen vanaf de levering, dan wel ten laatste op de minimale houdbaarheidsdatum van het
(de) betrokken goed(eren), voor zover deze eerder zou verstrijken.
In geval de Koper melding maakt van gebreken en deze klacht gegrond is, zal Verkoperde desbetreffende goederen binnen een
redelijke termijn vervangen of herstellen. Indien vervanging of herstel naar oordeel van Verkoper niet mogelijk is, zal Verkoper de
koopprijs al dan niet volledig crediteren als tegemoetkoming naar de Koper toe. Rekening houdend met de aard van de goederen en
omwille van de voedselveiligheid, gebeurt de eventuele retour van de goederen na de inspectie van de Verkoper en na voorafgaande
schriftelijke bevestiging van Verkoper.
Rekening houdend met de aard van de goederen, kunnen enkel goederen in goede staat en in hun oorspronkelijke verpakking
teruggezonden worden.
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7.3. Onverminderd hetgeen bepaald in artikelen 7.1 en 7.2 hierboven en in artikel 7.4 hierna, is de aansprakelijkheid van Verkoper voor
enige schade of verlies veroorzaakt door contractbreuk, een onrechtmatige daad of een schending van wettelijke verplichtingen, in
ieder geval beperkt tot de prijs die door de Koper betaald werd voor de goederen die aanleiding hebben gegeven tot de schade of het
verlies.
7.4. Onverminderd hetgeen bepaald in artikelen 7.1, 7.2 en 7.3 hierboven, is Verkoper niet aansprakelijk ten aanzien van de Koper
krachtens deze algemene voorwaarden, of enige overeenkomst of bestelling, of voor enig verlies van inkomsten, verlies van winst of
verwachte winst, verlies van omzet, contracten of goodwill of aantasting van de reputatie, verlies van verwachte besparingen, verlies,
beschadiging of vernietiging van data, of enige andere vorm van lucrum cessans of indirecte gevolgschade van welke aard dan ook,
ongeacht hoe zulke schade of verlies is ontstaan en ongeacht of ze haar oorsprong vindt in of veroorzaakt is door contractbreuk,
onrechtmatige daad of een schending van wettelijke verplichtingen.
7.5. Niets in dit Artikel 7 of in deze algemene voorwaarden of enige overeenkomst tussen Verkoper en de Koper zal de aansprakelijkheid
van één der partijen ten aanzien van de andere partij uitsluiten in gevallen van bedrog, haar eigen opzet of de opzet van haar
aangestelden, voor persoonlijk letsel of dood, eigen zware fout of zware fout van haar aangestelden, behoudens overmacht of in geval
deze krachtens het toepasselijke recht niet uitgesloten kon worden. De aansprakelijkheid van Verkoper wordt in ieder geval beperkt tot
een bedrag van tweemaal de netto factuurwaarde van de niet, niet tijdig dan wel gebrekkig geleverde goederen. Onder netto
factuurwaarde wordt hier verstaan het voor deze goederen in rekening gebrachte bedrag, verminderd met de verpakkingskosten, voor
omzetbelasting en na aftrek van de kortingen. Als de in artikel 7.5. vervatte beperking van de aansprakelijkheid van de Verkoper, of een
beroep daarop, door de rechter niet wordt aanvaard, dan is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot de schade aan de
eigendommen van Koper en letselschade.
7.6. Indien de producten na aflevering van aard en/of van samenstelling worden gewijzigd, geheel of gedeeltelijk worden beschadigd
of onverpakt zijn, vervalt het recht van de Koper, omwille van de aard van de goederen en omwille van de voedselveiligheid, om enige
vordering wegens Verkoper in te stellen indien het ontstaan of de tekortkoming van het betreffende product aan Koper kan worden
toegerekend of indien het gebrek of de tekortkoming te wijten is aan onjuiste of onzorgvuldige opslag en behandeling door of vanwege
de Koper.
7.7. Koper zal Verkoper vrijwaren tegen alle vorderingen van derden en ongeacht op welke grond, in verband met de door Verkoper
geleverde goederen, tenzij Koper aantoont dat er geen verband bestaat tussen de vordering van een derde met enige omstandigheid
die onder het risico van afnemer valt.
8. Recall
8.1. Mocht Verkoper besluiten tot het overgaan van een recall van de door haar geleverde goederen, onder welk begrip onder meer
wordt verstaan, het uitbrengen van waarschuwen aan de doelgroep waarvoor die waarschuwingen zijn bestemd, alsmede het eventueel
weghalen van de goederen uit de markt, zal afnemer hiertoe kosteloos haar medewerking verlenen.
8.2. De Koper zal in voorkomende gevallen onder meer gehouden zijn om (1) op eerste verzoek van Verkoper daartoe alle goederen
waartoe de recall zich uitstrekt aan Verkoper te retourneren, (2) indien mogelijk aan de Koper op te geven aan welke eindconsumenten
zij de betreffende goederen heeft verstrekt en (3) met spoed de door Verkoper gewenste maatregelen te treffen teneinde op een zo
efficiënt mogelijke wijze aan de uitvoering van de recall haar medewerking te verlenen.
9. Overmacht en imprevisie
9.1. Verkoper is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van haar verbintenissen jegens de Koper in geval van overmacht
(zoals bijvoorbeeld oorlog, gedeeltelijke of algemene staking, exploitatieongevallen, brand, machinebreuk, faillissement van
leveranciers, gebrek aan grondstoffen, epidemie- pandemie of gelijkaardig, beslissingen of handelingen van de openbare overheid,
stakingen, alsmede elke oorzaak onafhankelijk van de wil van Verkoper, waardoor de productie, de levering of het transport onmogelijk
is of bovenmatige inspanningen vereist). Overmacht geeft de Koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst of op enige vorm
van schadevergoeding.
9.2. Indien Verkoper getroffen wordt door een wezenlijke en disproportioneel nadeel als direct gevolg van economische en/of
bedrijfsvoorwaarden zullen partijen streven naar een eerlijke en evenwichtige oplossing teneinde dergelijk nadeel te matigen, te
vermijden of uit te sluiten.
10. Crisis Management
10.1. In geval van een Crisis die ontstaat met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst en mogelijk van invloed kan zijn op de
reputatie van Verkoper en/of haar gelieerde ondernemingen, zullen de respectievelijke managers van Verkoper en Koper onmiddellijk
contact met elkaar opnemen om de Crisis te evalueren, te beoordelen en te beheren en een wederzijds bevredigende manier vinden
om deze aan te pakken, inclusief wat externe communicatie betreft.
Onder Crisis wordt verstaan een situatie gekenmerkt door i) een ernstige, vaak onverwachte, breuk in de bedrijfscontinuïteit van
Verkoper; en / of ii) een hoge mate van onzekerheid over de gang van zaken; en / of iii) het risico dat media en / of autoriteiten worden
betrokken.
11. Communicatie
11.1. Koper zal geen publieke verklaringen, mededelingen, reclame, persberichten of andere bekendmakingen aan derden omtrent de
inhoud van de overeenkomst, het onderwerp ervan of haar relatie met Verkoper doen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming
van Verkoper.
11.2. In het bijzonder, in het geval van Crisis: (a) zal de afnemer geen openbare verklaring, mededeling of persbericht uitbrengen,
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper, en (b) elke publieke verklaring of mededeling of persbericht, inclusief
sociale media, met betrekking tot de Crisis of in het algemeen relatie met leverancier, dient schriftelijk te worden goedgekeurd door
Verkoper voordat deze openbaar wordt gemaakt.
12. Ontbinding
12.1. Verkoper heeft het recht om de overeenkomst met de Koper te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke
machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende
gevallen: (i) indien de Koper, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste tien (10) kalenderdagen in acht
wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij
staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement; gerechtelijke reorganisatie, collectieve schuldbemiddeling, herstructurering
of wanneer Koper betrokken is een gelijkaardige procedure(iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Koper; of (iv)
indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Koper of (v) in geval van wijziging van de
aandeelhoudersstructuur van de Koper.
12.2. In geval van ontbinding van de overeenkomst lastens de Koper, zal de Koper een schadevergoeding van minstens 12% van de
totale prijs betalen, onverminderd het recht van Verkoper om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere
werkelijk geleden schade. Desgevallend worden alle vorderingen van Verkoper op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
13. Intellectuele eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten m.b.t. de producten door Verkoper geleverd aan de Koper, blijven ten allen eigendom van Verkoper
en worden in geen geval aan de Koper overgedragen.
14. Vertrouwelijkheid
14.1 Alle informatie die door een partij in het kader van de overeenkomst wordt verstrekt, moet door de andere partij vertrouwelijk
worden behandeld en mag alleen voor doeleinden van het contract worden gebruikt. De Koper moet het bestaan en de voorwaarden
van het contract vertrouwelijk behandelen.
14.2 Alle rechten en informatie die worden gebruikt voor de uitvoering van het contract, mogen alleen aan een derde worden
bekendgemaakt na schriftelijke toestemming van de partij die de eigenaar is van de relevante informatie en op voorwaarde dat de derde
partij voorafgaand aan enige openbaarmaking zich schriftelijk verbonden heeft tot geheimhouding. Bij beëindiging van de overeenkomst
moet elke partij onmiddellijk alle documenten en informatie die ze van de andere partij heeft ontvangen, aan de andere partij teruggeven.
15. Privacy
Verkoper en Koper erkennen dat voor het sluiten van de overeenkomst de uitwisseling van persoonsgegevens tussen Verkoper en
Koper is vereist, zoals, maar niet beperkt tot, contactinformatie van hun werknemers. In dit geval zullen beiden optreden als
verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens. Verkoper en Koper zullen zich houden aan alle verplichtingen
onder alle toepasselijke wetten en regels inzake gegevensbescherming en zullen afspreken om passende technische en
organisatorische maatregelen te treffen om de rechten en vrijheden van betrokkenen te waarborgen. Indien de uitvoering van de
overeenkomst verwerking van persoonsgegevens vereist, anders dan de persoonsgegevens die tussen Leverancier en afnemer moeten
worden uitgewisseld om de overeenkomst te sluiten, gaan Verkoper en Koper een overeenkomst voor gegevensverwerking aan.
16. Varia
16.1. Indien een (gedeelte van een) bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit de geldigheid
en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden. In dergelijk geval zullen Verkoper en
de Koper te goeder trouw onderhandelen en de ongeldige of onafdwingbare bepaling vervangen door een rechtsgeldige en
afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
16.2. De Koper mag zijn rechten of verplichtingen onder deze overeenkomst niet zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming
van Verkoper overdragen.
16.3. Een overeenkomst tussen Verkoper en Koper bevat de hele overeenkomt tussen Verkoper en Koper met betrekking tot de hierin
geregelde onderwerpen en vervangt iedere eerder schriftelijke en mondelinge overeenkomst tussen Verkoper en Koper met betrekking
tot die onderwerpen.
16.4. Bepaling die naar aard bestemd zijn om ook na beëindiging en/of ontbinding van een overeenkomst tussen Verkoper en afnemer
voort te duren, blijven na beëindiging en/of ontbinding onverminderd van kracht.
16.5. Klant dient te handelen overeenkomstig alle van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.
16.6. Een nalaten of dralen van een partij om zich te beroepen op enig recht of rechtsmiddel kan niet worden uitgelegd als een afstand
van zulk recht of rechtsmiddel. Een bepaalde manier van uitoefenen of een gedeeltelijke uitoefening van een recht of rechtsmiddel sluit
geen andere of verdere uitoefening van dit recht of rechtsmiddel uit. Om geldig te zijn moet een afstand van een recht of rechtsmiddel
schriftelijk worden gedaan en moet zij worden ondertekend door de partij die de afstand doet.
16.7. Zonder afbreuk te doen aan enige andere bepaling van deze voorwaarden, zullen enige vorderingen van de Koper ontstaan uit of
in verband met deze voorwaarden, of enige offerte, bestelling of overeenkomst daaronder, in ieder geval verjaren na verloop van één
(1) jaar vanaf de datum van de levering van de goederen.
16.8. De Koper wordt erop gewezen dat hij steeds moet nazien met zijn klant, of er vergunningen en/of toelatingen moeten aangevraagd
worden en/of meldingen moeten gebeuren voor de verkoop van goederen bij de klant, en dat de Verkoper hierin geen enkele
aansprakelijkheid draagt.
16.9. Klant aanvaardt om de principes van de Danone/Danone Code of Conduct (beschikbaar op https://www.danone.be/en/code-ofconduct-for-business-partners) en Sustainability Principes (beschikbaar op https://www.danone.be/en/sustainability-principles-longversion) - zoals deze van tijd tot tijd worden gewijzigd- na te leven. Zorgen over de in deze code genoemde principes kunnen
rechtstreeks worden geuit bij de contactpersoon van Danone of vertrouwelijk worden gemeld via DANONE ETHICS LINE
http://www.danoneethicsline.com. Voor zover de Klant producten verkoopt uit de portfolio van Verkoper die worden voorgesteld als een
gehele of gedeeltelijke vervanging van moedermelk voor zuigelingen tot 6 maanden dient zij de Danone Policy for the Marketing of
Breast-milk substitutes na te leven (beschikbaar op https://www.danone.com/content/dam/danone-corp/danone-com/about-usimpact/policies-and-commitments/en/2018/Danone%20Policy%20for%20the%20Marketing%20of%20BreastMilk%20Substitutes%202018.pdf).
17. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding
Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit
voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht. Alle geschillen tussen Verkoper en de Koper vallen onder de
bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

