ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN PAB NV ( versie 06/2015 )
1. De koper verklaart kennis genomen te hebben van onze algemene verkoopsvoorwaarden en ze te accepteren zonder voorbehoud.
In geval van interpretatie is de Nederlandse versie uitsluitend geldig.
Tevens doet de koper afstand van zijn eigen aankoopvoorwaarden.
2. Onze offertes zijn vrijblijvend.
3. Verhogingen van bijkomende verkoopkosten, zoals transport- en verzekeringskosten, douanekosten en -rechten enz... die optreden voor de goederen ter
bestemming zijn, komen ten laste van de koper.
4.

Leveringstermijnen gelden als een benaderend gegeven en houden geen verbintenis in.

5.

Per leveringsadres is er een minimum van 50 kartons.

6. Overheidsmaatregelen, oorlog, opstand staking, lock-out, brand, machinebreuk, onvoldoende bevoorrading met grondstoffen en energie, onderbreking
van vervoer of alle andere omstandigheden onafhankelijk van onze wil, die de normale produktie of verzending van goederen belemmeren, worden door
partijen als een geval van overmacht beschouwd en brengen volgens onze keuze, schorsing of verbreking van het contract met zich.
7. Van bij hun verzending af, zelfs wanneer de transportkosten te onzen laste zijn, vallen de goederen onder verantwoordelijkheid van de koper.
8.

De koper is ertoe gehouden de goederen bij ontvangst ervan, te aanvaarden. Bezwaren moeten onmiddellijk ter kennis worden gebracht op de
leveringsdocumenten van de vervoerder en ten laatste de eerstvolgende werkdag na ontvangst van de goederen schriftelijk worden bevestigd.
De koper moet bovendien alle vereiste maatregelen treffen ten einde de controle mogelijk te maken en de schade te beperken.

9.

Goederen waarbij zichtbare of verborgen gebreken worden vastgesteld, worden na afspraak gratis vervangen. Geen andere of bijkomende kosten of
schadevergoeding kan worden geëist. Onze verantwoordelijkheid kan niet ingeroepen worden indien de verkochte goederen vervoerd of opgeslagen
werden in omstandigheden die niet conform zijn aan hun natuur.

10. Onze facturen zijn netto contant zonder korting op onze bank betaalbaar. Te rekenen van de vervaldatum af is van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling rente wegens verzuim verschuldigd. De rentevoet is gelijk aan de basisrentevoet toegepast door de bank, verhoogd met 5 percent.
Wanneer de koper na aanmaning per gewone brief in gebreke blijft te betalen, is bovendien ter compensatie van de bijkomende nadelen, administratieve
en andere kosten, die uit de niet-betaling per vervaldag voortvloeien, een forfaitaire vergoeding van 15% op het bedrag der onbetaalde facturen met een
minimum van 62,00 euro verschuldigd. De niet-betaling per vervaldag van een factuur verleent ons het recht betaling te eisen van verschuldigde en niet
vervallen factuurbedragen alsmede de lopende bestellingen te verbreken of op te schorten, zulks zonder enige formaliteit en onverminderd het recht op
schadevergoeding.
11. De overeengekomen prijzen die in vreemde munt zijn uitgedrukt, zijn gebaseerd op de koers van die munt, in verhouding tot de munt van het land van
herkomst van het produkt, van kracht op de dag waarop de koop definitief werd gesloten.
12. Het gebruik van onze verpakkingen, P.O.S. materiaal en rekken is ten strengste beperkt tot de produkten van onze merken. Wie deze voorwerpen
aanwendt voor artikelen van andere merken waardoor de verbruiker zou misleid worden, pleegt inbreuk op eerlijke handelsgebruiken en stelt zich aan
vervolging bloot.
13. Onze voordelen (bv. uitgestelde kortingen ) worden slechts toegekend op voorwaarde van de goede afloop van onze gezamenlijke handelsoperaties.
14. Het bedrag van de niet-betaalde facturen zal op elk moment met volle recht en zonder enige formaliteit gecompenseerd worden met het bedrag van
ristorno’s en andere bedragen uit welke hoofde ook die door onze maatschappij verschuldigd zijn, rechtstreeks of onrechtstreeks.
15. Alle verkochte goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs. De risico’s evenwel worden overgedragen aan de koper zodra de
goederen die het voorwerp uitmaken van de verkoop geïndividualiseerd worden. De koper neemt de kosten van alle verzekeringen te zijnen laste welke
genomen worden voor onze rekening voor de duur van het in voorraad houden van de eigendom. De partijen komen overeen dat de produkten in de
voorraad bij de koper geacht zullen worden betrekking te hebben op de laatste leveringen en dus op de niet betaalde facturen aan onze maatschappij.
16. Op al onze verkopen is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen omtrent bestaan, verklaring of uitvoering van onze verkopen behoren uitsluitend
tot de bevoegdheid van de Antwerpse Rechtbanken. Wij behouden ons nochtans het recht van bovenstaande regel af te wijken en het geschil aanhangig
te maken bij de rechtbanken van de woonplaats van de koper.
17. De internationale regels voor de interpretatie van handelstermen vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel zijn van toepassing op al
onze verkoopsovereenkomsten met het buitenland.

