ALGEMENE VOORWAARDEN VAN RINGOOT FRUIT NV

1.

DEFINITIES

1.1

In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld:
a.

met "RINGOOT": de RINGOOT FRUIT NV, met maatschappelijke zetel te 1853
Strombeek-Bever, Strombeeklinde 32, ingeschreven in de KBO onder het

b.

ondernemingsnummer 0415.229.482;
met “Klant": alle rechtspersonen of natuurlijke personen, evenals hun agenten of
vertegenwoordigers, die een contract zijn aangegaan of wensen aan te gaan met
"RINGOOT";

c.

met "Goederen en Diensten": goederen en diensten door "RINGOOT" geleverd aan
de “Klant”.

2.

TOEPASSINGSGEBIED

2.1

Elke overeenkomst, hetzij voorbereidend hetzij prestatie gebonden, met inbegrip van onder
meer aanbiedingen, orderbevestigingen, verkopen en leveringen, tussen RINGOOT en de
Klant, worden uitsluitende beheerst door deze algemene voorwaarden (hierna de "Algemene
Voorwaarden").

2.2

Elke afwijking van de Algemene Voorwaarden moet uitdrukkelijk schriftelijk worden
goedgekeurd door RINGOOT en geldt uitsluitend voor de desbetreffende schriftelijke afwijking.

2.3

RINGOOT is niet gebonden door de Algemene Voorwaarden van de Klant of van derden en
sluit deze hierbij uitdrukkelijk uit.

3.

PRIJZEN

3.1

Tenzij anders vermeld, is elke prijsopgave door RINGOOT:

3.2



exclusief btw, invoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten;



uitgedrukt in euro (EUR);



aan verandering onderhevig.

RINGOOT heeft het recht om haar prijzen eenzijdig te wijzigen, zelfs na bevestiging van de
bestelling, in het geval van onder meer een verhoging, om welke reden dan ook, van een of
meer

kostenfactoren,

waaronder,

maar

niet

beperkt

tot,

lonen,

materialen

en

wisselkoersschommelingen.

4.

LEVERING

4.1

De Klant draagt alle risico's met betrekking tot de Goederen vanaf het ogenblik dat zij

beschikbaar worden gesteld ten kantore van RINGOOT.
4.2

De Klant inspecteert de geleverde Goederen of verpakkingen op eventuele gebreken
onmiddellijk na de levering en meldt deze desgevallend uiterlijk binnen de 24h na de levering
aan RINGOOT. Bij aflevering moet de Klant de (zichtbare) gebreken opsommen op de
leveringsbon, de factuur en/of het vervoersdocument. Gebreken die niet worden schriftelijk
gemeld op het tijdstip van de levering, worden geacht te zijn ontstaan na levering. In dat geval
wordt RINGOOT niet geacht in te gaan op klachten hieromtrent.

4.3

Goederen mogen slechts teruggezonden worden na voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van RINGOOT.
Alle schade en kosten – met inbegrip van minwaarde van de Goederen - opgelopen tijdens of
als gevolg van de opslag (ook tijdelijke opslag) en/of bewaring en/of verwerking van Goederen
zijn volledig voor rekening en risico van de Klant, tenzij deze schade kan worden toegeschreven
aan een opzettelijk handeling of opzettelijk nalaten vanwege de RINGOOT en dit wordt
aangetoond door de Klant.

5.

BETALINGSVOORWAARDEN

5.1

Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van RINGOOT contant betaalbaar op haar
maatschappelijke zetel. Eventuele kosten verbonden aan de betaling vallen uitsluitend ten laste
van de Klant.
De datum die op de bankafschriften van RINGOOT verschijnt, is bepalend en wordt beschouwd
als de datum van betaling.

5.2

Bij gebreke van betaling binnen de in artikel 5.1. bepaalde termijn, is het volgende van
rechtswege verschuldigd, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is: (a)
interest voor achterstallige betaling aan een intrestvoet van 1 % per maand en (b)
buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15 % van het verschuldigde bedrag, met een
minimum van 50 EURO.

5.3

Bij gebreke aan betaling binnen de in artikel 5.1. bepaalde termijn, worden alle andere nog niet
vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling opeisbaar. In dergelijke situaties behoudt RINGOOT zich het recht voor om
de uitvoering van alle lopende orders te schorsen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling
en zonder schadevergoeding voor de Klant.

5.4

Iedere betaling door de Klant strekt in de eerste plaats ter voldoening van de door haar
verschuldigde interest, en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen en
administratiekosten opgelopen door RINGOOT. Het eventuele resterende bedrag wordt in
mindering gebracht van de openstaande vorderingen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de
oudste. In geen enkel geval zal de Klant kunnen overgaan tot schuldvergelijking tenzij hierover
een schriftelijk akkoord bestaat.

5.5

Indien de Klant een factuur wenst te betwisten, dient deze dit schriftelijk te doen binnen de 8
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kalenderdagen te rekenen vanaf de facturatiedatum. Indien zij geen schriftelijk bezwaar
aantekent binnen deze termijn, dan wordt de factuur beschouwd als zijnde aanvaard door de
Klant.

5.6

Indien er in hoofde van RINGOOT twijfel zou ontstaan met betrekking tot de kredietwaardigheid
van de Klant om welke reden dan ook, dan behoudt RINGOOT zich uitdrukkelijk het recht voor
om voorafgaandelijk betaling te eisen, dan wel andere zekerheden vanwege de Klant te vragen,
met betrekking tot de te leveren Goederen. RINGOOT beschikt eveneens over deze
mogelijkheid in het geval er reeds een gedeeltelijke dan wel gehele levering heeft
plaatsgevonden van de Goederen. In het geval de Klant weigert hieraan een gunstig gevolg te
verlenen, kan RINGOOT de overeenkomst – onmiddellijk eenzijdig en zonder recht op enige
schadevergoeding – ontbinden ten laste van de Klant. In dergelijk geval zal de Klant gehouden
zijn tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding aan RINGOOT ten belope van 10% van
de totaalprijs van de bestelling.

5.7

De Klant verleent RINGOOT een pand op al zijn / haar roerende (toekomstige) lichamelijke en
onlichamelijke goederen. Het pand verleent RINGOOT het recht om bij voorrang, boven de
andere schuldeisers van de Klant te worden betaald uit de opbrengst van de tegeldemaking
van die roerende goederen van de Klant. Het pand strekt zich tevens uit tot alle
schuldvorderingen die in de plaats komen van de bezwaarde goederen en tot de vruchten die
de bezwaarde goederen voortbrengen. Het pand waarborgt alle (bestaande en/ de
toekomstige) schuldvorderingen van RINGOOT die voortvloeien uit onderhavige overeenkomst
en dit ten belope van maximaal de hoofdsom en de bijhorigheden zoals intresten,
schadebedingen en kosten voor uitwinning. Door aanvaarding van deze algemene
voorwaarden, verleent de Klant RINGOOT machtiging om de nodige inschrijvingen te nemen
met betrekking tot haar pandrecht in het Nationaal Pandregister.

6.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1.

Alle door RINGOOT geleverde Goederen zijn en blijven haar eigendom tot op het ogenblik dat
de Klant alle - uit hoofde van alle overeenkomsten tussen partijen - verschuldigde bedragen
volledig heeft betaald. De Klant zal alle risico's dragen die betrekking hebben op de Goederen
die zij in haar bezit heeft. De Klant zal de Goederen dan ook bewaren als goed huisvader.

7.

AANSPRAKELIJKHEID

7.1.

Tenzij en voor zover dwingende wettelijke bepalingen inzake (product)aansprakelijkheid of
openbare orde dit vereisen, en behalve in geval van opzet door RINGOOT, zal zij niet gehouden
zijn tot enige vergoeding van verlies of schade, van welke aard dan ook, aan een roerend of
onroerend goed of persoon, inclusief eventuele bedrijfsschade of gevolgschade, bij de Klant of
een derde partij, die direct of indirect is veroorzaakt door of betrekking heeft op een Goed
geleverd door RINGOOT of namens haar of die direct of indirect veroorzaakt is door of verband
houdt met het gebruik, de toepassing of de verwerking, de opslag of bewaring van een dergelijk
Goed.
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7.2.

De contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid van RINGOOT zal onder alle
omstandigheden, met inbegrip van grove nalatigheid, beperkt worden tot het maximale bedrag
gefactureerd door RINGOOT voor de geleverde Goederen, of een deel ervan.

7.3.

RINGOOT is niet aansprakelijk te aanzien van de Klant voor zware of opzettelijke fouten
begaan door haar werknemers, en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van
hun professionele activiteiten en RINGOOT exonereert zich eveneens voor eventuele
verborgen gebreken in de door haar geleverde producten.

7.4.

Iedere aanspraak van Klant tot schadevergoeding lastens RINGOOT vervalt van rechtswege
indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van 6
maanden nadat de feiten waarop de aanspraak gebaseerd is door de Klant gekend waren of
redelijkerwijs gekend konden zijn. Deze termijn kan niet worden geschorst en wordt enkel
gestuit door een vordering in rechte.

7.5.

De Klant is aansprakelijk voor eventuele schade aan RINGOOT als gevolg van het nalaten van
de Klant om de verplichtingen uit de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden uit te
voeren.

7.6.

De Klant zal RINGOOT onverwijld schriftelijk op de hoogte brengen van wijzigingen in haar
contactgegevens. Indien aan deze vereiste niet wordt voldaan, zal de Klant aansprakelijk zijn
voor alle mogelijke schade die RINGOOT oploopt als gevolg van deze nalatigheid.

8. KLACHTEN
8.1.

Onverminderd de toepassing van artikel 4.2 van de Algemene Voorwaarden (zichtbare
gebreken), dient de Klant terstond na de levering de Goederen zo grondig mogelijk te
inspecteren. Alle klachten betreffende tekortkomingen of gebreken moeten schriftelijk aan
RINGOOT worden gemeld uiterlijk acht (8) werkdagen na levering. Tekortkomingen of
gebreken die redelijkerwijs niet kunnen worden ontdekt binnen bovengenoemde termijn,
moeten onmiddellijk na de ontdekking schriftelijk aan RINGOOT worden gemeld uiterlijk zes
(6) weken na levering.

8.2.

Zodra de in bovengenoemd artikel 8.1 gestelde termijnen zijn verstreken, wordt de
Contracterende Partij geacht met de Goederen en Diensten in te stemmen en zal RINGOOT
geen klachten meer aanvaarden.

8.3.

Het indienen van een klacht ontslaat de Klant niet van haar verplichtingen (inclusief de
betalingsplicht) ten aanzien van RINGOOT dat te allen tijde gerechtigd is om eventuele
vorderingen die zij heeft tegen de Klant te verrekenen.

9. INTELLECTUELE EIGENDOM
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9.1.

De Klant zal zich onthouden van inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van
RINGOOT en zal haar vrijwaren voor alle eventuele aanspraken van derden als gevolg van een
inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten door de Klant.

9.2.

De Klant zal zich onthouden van enige wijziging van de door RINGOOT geleverde Goederen,
met inbegrip van (handels)merken en vermeldingen op de verpakking en/of de Goederen.
RINGOOT is niet aansprakelijk voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden
die voortvloeien uit wijzigingen van de Goederen zonder haar toestemming.

9.3.

De Klant kan op geen enkel moment enig recht, titel of belang in de intellectuele eigendom van
RINGOOT inroepen door middel van registratie of anderszins waarbij de Klant erkent dat het
woordmerk ‘Les Rives’ eigendom is en blijft van RINGOOT.

9.4.

De Klant zal alle redelijk geachte stappen ondernemen om inbreuken op de intellectuele
eigendomsrechten van RINGOOT op te sporen en zal haar hiervan onverwijld van op de hoogte
brengen.

9.5.

De Klant zal ervoor zorgen dat haar personeel en andere partijen de bepalingen van dit artikel
naleven.

10. VERTROUWELIJKHEID
10.1.

De Klant zal alle informatie betreffende RINGOOT waarvan zij kennis verwerft tijdens de
onderhandelingen en/of het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met haar als strikt
vertrouwelijk behandelen.

10.2.

De Klant zal ervoor zorgen dat haar personeel de bepalingen van dit artikel naleeft.

10.3.

De verplichtingen die voortvloeien uit dit artikel blijven van kracht na de beëindiging of
nietigverklaring, om welke reden ook, van eender welke overeenkomst met RINGOOT.

11. WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN
11.1.

RINGOOT behoudt zich het recht voor om eenzijdig haar Algemene Voorwaarden te wijzigen
of aan te vullen.

11.2.

Alle wijzigingen zullen ook van kracht zijn op de bestaande overeenkomsten. De gewijzigde
Algemene Voorwaarden treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking van de
wijzigingen op www.lesrives.com.

11.3.

Indien de Klant bezwaren heeft bij de wijziging van de Algemene Voorwaarden, heeft zij het
recht om de overeenkomst te beëindigen tot op de dag waarop de gewijzigde Algemene
Voorwaarden in werking treden.
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12. GESCHILLENREGELING, SPLITSBAARHEID EN TOEPASSELIJK RECHT
12.1.

Alle overeenkomsten en uitvoeringen daarvan worden uitsluitend beheerst door het Belgisch
recht, met uitdrukkelijke uitsluiting van de toepassing van het Weens Koopverdrag (Verdrag
van Wenen).

12.2.

In het geval dat één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onwettig worden
verklaard door een rechtbank, blijven de overige bepalingen ongewijzigd van kracht. In dat
geval zullen RINGOOT en de Klant ter vervanging van de onwettig verklaarde bepaling
onderhandelen over een nieuwe bepaling die voor zover mogelijk het doel en de strekking van
deze bepaling weerspiegelt.

12.3.

In het geval dat een geschil dat voortvloeit uit of betrekking heeft op de geldigheid, de
interpretatie of de uitvoering van de Algemene Voorwaarden of een overeenkomst beheerst
door de Algemene Voorwaarden, niet in der minne kan worden opgelost, zijn het Vredegerecht
van Grimbergen, dan wel de Nederlandstalige Hoven en Rechtbanken van het Gerechtelijk
Arrondissement Brussel bij uitsluiting bevoegd.
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