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1. Door de louter bestelling wordt de afnemer geacht afstand te hebben gedaan van eventuele eigen voorwaarden en
onderhavige voorwaarden te hebben aanvaard.
2. Al onze facturen zijn betaalbaar ter maatschappelijke zetel van onze vennootschap, ‘t Hoge 51 te 8500 Kortrijk, en
dit uiterlijk de tiende dag na factuurdatum.
3. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden wordt, na
vergeefse Ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12 % met een minimum van € 50 en een maximum van €
1.500, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
4. Bij gebreke aan betaling binnen de overeengekomen termijn wordt, zonder ingebrekestelling een conventionele
verwijsrente van 1% per maand In rekening gebracht.
5. Klachten kunnen slechts in aanmerking worden genomen indien zij ons uiterlijk de zevende kalenderdag na levering
bereiken, en dit bij aangetekend schrijven. Iedere verwerking onder welke vorm ook van het geleverde brengt met
zich dat wij een klacht dienaangaande zondermeer afwijzen, gezien wij alsdan geen enkele mogelijkheid tot
controle meer hebben. Eventuele klachten over ontoereikende kiemkracht moeten ons per aangetekend schrijven
bereiken vóór het uitzaaien en ten laatste 14 dagen na ontvangst name van de levering. In de geval dat een klacht
gegrond zou blijken te zijn kan de afnemer geen andere eisen stellen dan de louter vervanging van bet geleverde.
6. Alle verzonden goederen reizen voor rekening en risico van de afnemer met die vervoermiddelen en op die wijze
welke ons het meest geschikt voorkomt. Inladen, vervoer en uitladen geschieden voor risico van de afnemer ook bij
franco verzending.
7. De door ons opgegeven leveringstermen wordt steeds zette louter bij benadering vooropgesteld. Vertraging in de
levering, door welke oorzaak ook, zal de afnemer nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de
overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor de afnemer uit de betreffende of enige andere
overeenkomst met ons voortvloeit. Alle gevallen van overmacht zoals bv. staking, ongeval, brand, oorlog. enz.
ontslaan ons van alle aansprakelijkheid Inzake uitvoering van overeenkomsten. Alle leveringen geschieden bruto
voor netto, in verloren zakken, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8. Onze waarborgen strekken zich niet tot het wel lukken van de oogst.
9. Wanneer de afnemer onze betalingsvoorwaarden niet naleeft, hebben wij het recht alle leveringen stop te zetten,
zonder dat de opdrachtgever enig recht heeft op eventuele schadevergoeding van welke aard ook. In deze
omstandigheden worden wij ontslagen van alle aansprakelijkheid betreffende de verdere uitvoering van welk danige
overeenkomst ook met betrokken afnemer.
10. Ingeval bedongen is dat een factuur in meerdere termijnen mag worden betaald impliceert de wanbetaling van één
enkele termijn automatisch de opeisbaarheid van de gehele nog openstaande schuld.
11. Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk beding van het tegendeel zijn al onze aanbiedingen en prijzen vrijblijvend.
Wij behouden ons het recht voor bestellingen eerst dan als bindend te beschouwen wanneer deze schriftelijk door
ons zijn aanvaard en bevestigd.
12. Alle geschillen, die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten, waarbij wij partij zijn zullen uitsluitend
worden beslecht door de Rechtbank van Koophandel en het Vredegerecht Eerste Kanton te Kortrijk, dit met
toepassing van hei Belgisch Recht.
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