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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 

 

 
1. ALGEMEEN 

 

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing op alle 

verkopen door Fujirebio Europe NV (“de Verkoper”) van goederen of diensten (“Goederen”) aan een koper 

(“de Koper”). De Algemene Aankoopvoorwaarden van de Koper worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

2. AANVAARDING 

 

De bestelbon voor Goederen van de Koper (“Bestelbon”) zal bindend zijn voor de Verkoper vanaf de 

ontvangst ervan door de Verkoper, tenzij de Verkoper de Koper schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt 

per post, fax, e-mail of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel. Een “bindende Bestelbon” zoals 

hierboven bedoeld zal betekenen dat de Verkoper aanvaardt de Goederen te leveren aan de Koper onder 

deze Algemene Verkoopvoorwaarden. In geval de Verkoper geen bericht ontvangt van de Koper dan 

aanvaardt de Koper dat de Verkoper de Goederen levert aan de Koper onder deze Algemene Voorwaarden. 

Eens aanvaard door de Verkoper kan de Bestelbon niet meer gewijzigd of geannuleerd worden door de 

Koper tenzij de Koper de Verkoper volledig vergoed voor alle schade, kosten of verliezen opgelopen door de 

Verkoper die rechtstreeks voortvloeien uit die wijziging of annulatie. 

 

3. LEVERING 

 

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, de leveringsdatum(a) vooropgesteld in de Bestelbon is(zijn) slechts 

indicatief en onderhevig aan verandering. De Verkoper zal niet verantwoordelijk zijn en zal de koper niet 

vergoeden voor schade, kosten of verliezen opgelopen door de Koper in geval van vertraging in levering van 

de Goederen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, de Verkoper zal de Goederen ex-works (laatste versie van 

de Incoterms) leveren op het adres van de opslagplaats van de Verkoper te Zwijnaarde (België). Bevroren 

Goederen zullen standaard met droog ijs vervoerd worden. De eigendom van de Goederen gaat over op de 

Koper bij volledige betaling van de prijs van de Goederen. 

 

4. INSPECTIE 

 

De Koper zal de Goederen inspecteren bij levering. Een vordering voor gebrekkige kwaliteit of voor tekort of 

teveel in kwantiteit met betrekking tot een individuele levering van Goederen zal pas geldig zijn wanneer 

deze vordering ingesteld werd door schriftelijke kennisgeving aan de Verkoper binnen de vijf (5) werkdagen 

na de levering voor zichtbare gebreken en binnen de drie (3) maanden na de levering voor verborgen 

gebreken. Deze kennisgeving zal vergezeld zijn van het bewijs van gebrek. Op voorwaarde dat de vordering 

van de Koper zal zijn ingesteld binnen de tijdslimieten vooropgesteld in dit Artikel 4, zal de Verkoper op 

eigen kosten ofwel het tekort aan Goederen compenseren of de gebrekkige Goederen zo snel mogelijk 

vervangen. Gebrekkige Goederen en teveel geleverde Goederen zullen teruggezonden worden aan de 

Verkoper op kosten en overeenkomstig de instructies van deze laatste. 
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5. BETALING 

 

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, de Verkoper zal de Goederen vooropgesteld in de Bestelbon aan de 

Koper verkopen aan de ten gepaste tijde overeengekomen prijzen en de Koper zal die Goederen kopen aan 

die prijzen. De Verkoper zal de Goederen factureren bij de levering ervan en zal de facturen sturen naar het 

facturatieadres vooropgesteld in de Bestelbon. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, de Koper zal de facturen 

betalen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. Het instellen van een vordering voor gebrekkige 

kwaliteit of voor tekort of teveel in kwantiteit geeft de Koper niet het recht de betaling van de betreffende 

factuur op te schorten. 

 

6. WAARBORGEN 

 

De Verkoper waarborgt dat (i) de Goederen vervaardigd en getransporteerd zullen worden overeenkomstig 

de toepasselijke wetten en reglementen; (ii) de Goederen geleverd zullen worden overeenkomstig de 

specificaties vooropgesteld in de bijsluiter van de Goederen. De Verkoper geeft noch impliciet, noch expliciet, 

enig andere waarborg van welke aard ook, behalve dat de Goederen van verkoopbare kwaliteit zullen zijn. 

De Verkoper garandeert niet dat de verkoop of het gebruik van de geleverde Goederen geen inbreuk pleegt 

op rechten van derden. De Koper draagt alle risico’s en verantwoordelijkheid voor het gebruik van de 

Goederen door de Koper. 

 

7. GEHEIMHOUDING 

 

De Koper zal alle business, financiële, wetenschappelijke of technische informatie die betrekking heeft op de 

Verkoper of zijn filialen waartoe hij toegang heeft in het kader van de aankoop van de Goederen van de 

Verkoper geheimhouden en deze informatie niet openbaar maken of op enige wijze gebruiken, behoudens 

schriftelijke toestemming vooraf van de Verkoper. 

 

8. KENNISGEVINGEN 

 

Alle kennisgevingen zullen schriftelijk gebeuren en zullen ofwel per aangetekend schrijven ofwel per fax 

gestuurd worden naar het adres van de Koper dan wel van de Verkoper, zoals vooropgesteld in de Bestelbon. 

 

9. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTBANKEN 

 

Op deze Algemene Verkoopvoorwaarden alsmede op de verkoopovereenkomst tussen Koper en Verkoper is 

het Belgische recht van toepassing, het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 niet inbegrepen. In geval van 

betwisting, die niet in der minne kan worden geregeld, zullen de rechtbanken van Gent (België) bevoegd zijn. 

 

 

---------------------------------- 


