1. TOEPASSINGSVELD
Alle contracten van T’SAS zijn onderworpen aan onderhavige
algemene voorwaarden met uitsluiting van alle algemene of
bijzondere voorwaarden van de koper,
tenzij T’SAS voorafgaandelijk en schriftelijk andersluidende
voorwaarden zou aanvaard hebben. Van zodra de toekomstige
koper onderhandelt met T’SAS omtrent een mogelijke
overeenkomst, aanvaardt de toekomstige koper éénzijdig dat dit
eveneens gebeurt met tegenstelbaarheid van deze algemene
voorwaarden zonder dat hieruit kan afgeleid worden dat er een
verkoopsovereenkomst werd gesloten. Er kan geen enkel
akkoord van T’SAS worden afgeleid uit het feit dat T’SAS handelt
met een medecontractant zonder de bedingen vermeld op diens
documenten te hebben geprotesteerd.
T’SAS levert eerste gamma, vierde gamma en vijfde gamma
producten. Die als volgt kunnen omschreven worden:
Eerste gamma producten: onverwerkte verse groenten en fruit.
Tweede gamma producten: droge en aanverwante producten.
Derde gamma producten: diepvriesproducten.
Vierde gamma producten: vers verpakte gewassen en gesneden
groenten.
Vijfde gamma producten: voorgekookte en vacuüm verpakte
groenten, onmiddellijk klaar voor consumptie.
2. LEVERINGSTERMIJNEN
Bestellingen dienen de dag voor de levering doorgegeven te
worden van maandag tot vrijdag tussen 8u00 en 15u00. De
leveringen vinden plaats tussen 6u30 en 12u00.
De overeengekomen leveringstermijnen zijn slechts benaderend
en informatief en verbinden T’SAS niet vermits de verbintenissen
van T’SAS in het algemeen enkel middelverbintenissen zijn.
Als T’SAS deze leveringstermijnen zou overschrijden, kan dit nooit
aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of
schadeloosstelling.
3. PRIJSSTIJGINGEN
Indien er tussen het ogenblik van de bestelling en de levering
prijsstijgingen zijn ten gevolge van gewijzigde prijzen voor
artikelen, verpakkingen, lonen, overheidsmaatregelen, transport,
wisselkoersschommelingen en dergelijke meer,
zal T’SAS gerechtigd zijn deze prijsstijgingen door te rekenen aan
de koper
4. VERBREKING VAN DE BESTELLING OF DE OVEREENKOMST
DOOR KOPER
De koper is gebonden door zijn bestelling van zodra zij
aan T’SAS is overgemaakt. Ingeval van verbreking door de koper
is deze een minimum forfaitaire vergoeding verschuldigd van 50
% van het bedrag van de bestelling meer intresten en kosten
meer de expertisekosten en advocaatkosten en erelonen, zonder
dat T’SAS ertoe gehouden is enige schade aan te tonen,
tenzij T’SAS de voorkeur geeft aan de gedwongen
tenuitvoerlegging, onverminderd haar recht op een hogere
schadevergoeding en mogelijke interesten.
5. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET TRANSPORT
De goederen worden geladen, vervoerd en gelost op risico van de
bestemmeling, zelfs indien het vervoer ten laste is van T’SAS Alle
eventuele transport-, vracht- en verzekeringskosten,
invoertaksen, nationale of internationale douanerechten
hetzij boetes e.d. zijn ten laste van de koper, tenzij expliciet en
schriftelijk anders overeengekomen. De koper staat als enige in
voor het bekomen van vergunningen en het voldoen aan
nationale of internationale wetgeving of reglementering met
betrekking tot de invoer en het gebruik van de goederen in zijn
land of regio en de koper verbindt er zich toe T’SAS terzake te
vrijwaren in hoofdsom, intresten en kosten.
6. OVERMACHT EN HARDSHIP
Ingeval van overmacht aan de zijde van T’SAS heeft deze laatste
het recht om de overeenkomst tussen partijen te beëindigen.

Met overmacht wordt gelijkgesteld elke vorm van imprevisie. Als
voorbeelden van overmacht gelden onder meer maar niet
beperkend problemen bij de leveranciers in binnen- of
buitenland, stakingen, natuurfenomenen en natuurrampen,
handelingen van derden, verkeerssituaties te water, te land en in
de lucht, ziekte of ongeval van aangestelden, stroompannes,
problemen met controlesysteem, uitvallen koelcellen, plotse
weersomstandigheden.
Verder verbinden partijen zich ertoe bij wijze van hardship
clausule om ingeval de uitvoering van de overeenkomst ernstig
zou bemoeilijkt worden aan de zijde van T’SAS , desgevallend nu
voor alsdan op eenvoudig schriftelijk verzoek van T’SAS de
voorwaarden te heronderhandelen en om desnoods de
tussenkomst van de rechter te solliciteren om hetzelfde
economische evenwicht te bekomen als oorspronkelijk de
bedoeling was en zonder dat T’SAS daar enige meerkost of
meerlast van zal moeten dragen.
7. UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING
De overeenkomst tussen partijen neemt van rechtswege en
onder de vorm van een uitdrukkelijk ontbindende voorwaarde
een einde ingeval van faillissement of kennelijk onvermogen van
de koper. Met kennelijk onvermogen wordt gelijkgesteld het
geval waarin de koper zijn jaarrekeningen niet of niet tijdig heeft
neergelegd en het geval waarin het eigen vermogen van de koper
minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal is.
Desgevallend is de koper een minimum forfaitaire vergoeding
verschuldigd van 50 % van het bedrag van de bestelling meer
intresten en kosten meer expertisekosten en advocaatkosten en
erelonen, zonder dat T’SAS ertoe gehouden is enige schade aan
te tonen, tenzij T’SAS de voorkeur geeft aan de gedwongen
tenuitvoerlegging, onverminderd haar recht op verdere
schadevergoeding en mogelijke interesten.
8. AANSPRAKELIJKHEID NV T’ SAS EN VERVALTERMIJN VOOR
KLACHTEN EN VORDERINGEN
De conformiteit van de door T’SAS bewerkte of geleverde
goederen dient beoordeeld te worden in functie van de
gebruikelijke toleranties in de sector met name de dag tot dag
sector van verse producten.
Met betrekking tot de eerste en tweede gamma producten
dienen alle klachten met betrekking tot zichtbare gebreken op
straffe van verval schriftelijk via e-mail bij T’SAS te worden
ingediend binnen de 4 uur na de levering. De desbetreffende
producten dienen door de koper volgens de regels der kunst
bewaard te worden zodat de klacht geïdentificeerd kan
worden. T’SAS is niet aansprakelijk voor verborgen gebreken en
de koper verzaakt voor die producten onherroepelijk aan alle
welkdanige vorderingen lastens T’SAS. De koper behoudt zich
enkel het recht voor om via tracing, waarvoor NV T’ SAS de
nodige gegevens zal verschaffen, de oorspronkelijke leverancier
in rechte aan te spreken.
Met betrekking tot het derde en vierde gamma producten
streeft T’SAS de versheid van haar producten tot de
houdbaarheidsdatum na op voorwaarde dat de producten door
de koper ongeopend en zonder onderbreking optimaal volgens
de regels der kunst bewaard werden en waarvan de bewijslast ter
zake van deze voorwaarden op de koper rust. Met betrekking tot
zichtbare gebreken dienen alle klachten met betrekking tot de
producten van T’SAS op straffe van verval schriftelijk via e-mail
bij T’SAS te worden ingediend binnen de 4 uur na de levering.
Verborgen gebreken dienen op straffe van verval binnen de 24u
na levering schriftelijk via e-mail gemeld te worden. De
desbetreffende producten dienen door de koper volgens de
regels der kunst bewaard te worden zodat de klacht
geïdentificeerd kan worden.
Met betrekking tot het vijfde gamma producten is T’SAS in geen
enkel geval aansprakelijk. De koper verzaakt terzake aan alle

welkdanige vorderingen lastens T’SAS. De koper behoudt zich
enkel het recht voor om via tracing, waarvoor T’SAS de nodige
gegevens zal verschaffen, de oorspronkelijke leverancier in rechte
aan te spreken.
Onverminderd het voorgaande en indien de koper
onmogelijkerwijs een klacht wil formuleren moeten klachten met
betrekking tot zichtbare gebreken terzake van het vijfde gamma
producten op straffe van verval binnen de 4 uur na levering
schriftelijk via e-mail gemeld te worden en verborgen gebreken
dienen op straffe van verval binnen de 24u na levering schriftelijk
via e-mail gemeld te worden. De desbetreffende producten
dienen door de koper ongeopend en zonder onderbreking
volgens de regels der kunst bewaard te worden en waarvan de
bewijslast ter zake van deze voorwaarden op de koper rust.
Alle klachten met uitsluiting van het voorgaande en louter met
betrekking tot de inhoud van de facturen moeten dienvolgens
eveneens schriftelijk worden ingediend op straffe van verval
binnen de acht dagen na de factuurdatum. Na verloop van deze
termijnen en zonder schriftelijke klacht geldt de levering
respectievelijk en de factuur als definitief aanvaard.
In elk geval dient elke vordering in rechte met betrekking tot
producten van het eerste, vierde en vijfde gamma geleverd
door T’SAS ten laatste op straffe van verval ingesteld te worden
binnen 6 maanden te rekenen vanaf de kennisname van het feit
waarop de vordering is gebaseerd en in elk geval steeds op
straffe van verval binnen het jaar na de leveringsdatum.
Een gebeurlijke terugzending van de goederen, zelfs met akkoord
van T’SAS, bevrijdt de koper niet van betaling. Ingeval van
terugzending verzaakt de koper aan al zijn rechten op de
goederen en verbindt hij er zich toe aan T’SAS een dagvergoeding
volgens marktvoorwaarden te betalen voor opslag- en
administratiekosten tot het geschil definitief is opgelost bij
dading of gerechtelijke einduitspraak. De aanvaarding van de
terugzending door T’SAS gebeurt steeds onder voorbehoud van
alle rechten en zonder nadelige erkenning. Indien de
houdbaarheidsdatum ondertussen verstrijkt heeft T’SAS het recht
om de goederen te vernietigen, waarbij de koper uitdrukkelijk
verzaakt aan alle vorderingen en aanspraken ter zake nu alle
bewijs materiaal desgevallend van nature is verdwenen.
T’SAS zal de nodige inspanningen doen om haar verbintenissen
na te komen en verbindt zich in de regel nooit tot enig resultaat.
Haar aansprakelijkheid is evenwel in alle gevallen beperkt tot het
verzekerd bedrag in BA uitbating met uitsluiting van alle
gevolgschade en de koper verzaakt uitdrukkelijk aan alle andere
of meer- schade. De koper zal T’SAS vrijwaren tegen welkdanige
aanspraken van derden tegen T’SAS in rechte of daarbuiten zowel
in hoofdsom, intresten als in kosten exclusief expertisekosten en
advocaatkosten en erelonen.
9. BETAALBAARHEID DER FACTUREN
Alle facturen zijn betaalbaar binnen de acht dagen na
factuurdatum en draagbaar naar de zetel van T’SAS
......................................................, ongeacht de wijze waarop
betaald wordt en zelfs bij wisselbrieven, overdrachten of
endossementen. De betalingen geschieden zonder enige korting,
of enige vermindering ten welke titel ook. Partijen kunnen
hiervan afwijken met een andersluidend schriftelijk akkoord.
Indien een korting aan de koper is toegestaan voor vroegtijdige
betaling, is deze korting voor hem slechts definitief verworven
indien hij zich stipt aan de voorwaarden van de toegestane
korting houdt, onder meer aan de stipte betaling. De op de
factuur vermelde korting geldt bijgevolg niet als bewijs van
naleving van deze voorwaarden. T’SAS kan, naar haar keuze en
op om het even welke moment, aan de koper een bankgarantie,
inpandgeving , waarborg of voorafbetaling van facturen vragen.
Indien de koper daar niet binnen redelijke termijn gevolg aan
geeft , kan T’SAS de overeenkomst éénzijdig verbreken in het

nadeel van de koper. Desgevallend zijn de bepalingen van artikel
4 van toepassing. De koper kan zich in geen geval beroepen op
eender welke klacht of geschil om betaling van de facturen op te
schorten.
DE FACTUREN ZIJN CONTANT BETAALBAAR OP ONZE ZETEL.
INGEVAL VAN NIET -TIJ-DIGE BETALING IS VAN RECHTSWEGE EN
ZONDER INGEBREKESTELLING EEN FORFAITAIR SCHADEBEDING
VAN 10% EN EEN NALATIGHEIDSINTREST VAN 12% OP HET
OPENSTAANDE FACTUURBEDRAGVERSCHULDIGD INGEVAL VAN
BETWISTING ZIJN ENKEL DE RECHTBANKEN VAN ONZE ZETEL
BEVOEGD.
10. INTREST
Alle facturen die gedeeltelijk of totaal onbetaald zijn gebleven op
de vervaldag zullen van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling een verwijlinterest opbrengen van 1 % per
maand vanaf de vervaldatum op het totaal bedrag van de eisbaar
geworden schuldvordering.
11. SCHADEVERGOEDING BIJ LAATTIJDIGE BETALING
Bij vertraging in de betaling of bij eenzijdige verbreking door de
koper is door deze laatste buiten de intresten van rechtswege en
zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding
verschuldigd van 12 % van het factuurbedrag te vermeerderen
met de erelonen en kosten van de advocaat, dit alles met een
minimum van 800 EUR en ten titel van schadebeding en zulks
onverminderd het recht van T’SAS om bijkomende schade te
eisen.
12. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle goederen blijven, zelfs als zij geleverd werden, de volle
eigendom van T’SAS zolang de volledige factuur inclusief
intresten, schadebeding en alle aankleven niet volledig werd
betaald.
Elke gedeeltelijke betaling laat dit eigendomsrecht onverkort.
Dit betekent dat T’SAS tot op het ogenblik van die volledige
betaling de volle eigendomsrechten kan uitoefenen en alle
verkochte materialen op gelijk welk ogenblik kan terughalen.
De koper verbindt er zich toe om vrijwillig en desnoods
gedwongen onder rechterlijk bevel in kort geding of ten gronde
,de goederen terug te geven en in voorkomend geval te laten
afhalen door T’SAS op kosten en voor rekening alsmede risico van
de koper.
Het risico met betrekking tot goederen valt echter al die tijd
uitsluitend lastens de koper, die ook exclusief aansprakelijk is
voor alle schade of kosten, van welke aard ook, die de goederen
veroorzaken of met zich meebrengen.
13. NIETIGHEID
Indien een van de clausules van de Algemene Voorwaarden nietig
zou worden verklaard, dan zal deze nietigheid de geldigheid van
de andere clausules niet aantasten en zullen partijen zich
inspannen om onmiddellijk en te goeder trouw een geldige
clausule met hetzelfde economisch effect tot stand te brengen bij
gebreke waarvan de rechter op vordering van de meest gerede
partij ten gronde en desnoods in kort geding maatregelen kan
opleggen om dit doel te bereiken
14. RECHT EN RECHTBANK
De Algemene Voorwaarden en elke overeenkomst waarop de
Algemene Voorwaarden van toepassing is, worden beheerst door
het Belgisch recht. Het Nederlands zal de enige proceduretaal
zijn. Voor alle geschillen zijn alleen de Rechtbanken van Brussel.

