LIPROBEL LIPIDS AND PROTEINS FOR BELGIUM
OLIËN – VETTEN – SCHROOT – KOEKEN – AANVERWANTE PRODUCTEN EN DERIVATEN

CONTRACT Nr 7

VERKOPER
Ref:
Contract nr:
Datum:
Tussenpersoon:

Wij bevestigen heden te hebben verhandeld aan de voorwaarden vermeld op dit contract (recto en verso)
HOEVEELHEID:

PRODUCT:

KWALITEIT:

PRIJS:

LEVERINGSTERMIJN:

BETALINGSVOORWAARDEN:

BIJZONDERE BEPALINGEN:

Gelieve ons het dubbel van deze bevestiging ondertekend terug te zenden binnen de 48 uur.
Onderhavig contract wordt ook uitdrukkelijk door partijen aanvaard als arbitrageovereenkomst.

KOPER
Ref. nr

Met onze dank en beleefde groeten

DE VERKOPER

DE TUSSENPERSOON
1

DE KOPER

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
VOOR OLIEN –VETTEN – SCHROOT – KOEKEN
AANVERWANTE EN AFGELEIDE PRODUCTEN
ARTIKEL 1 – ALGEMENE BEPALINGEN
1.1
Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, zijn deze algemene voowaarden van toepassing op alle verkopen en prevaleren
ze op alle bepalingen of voorwaarden die zouden voorkomen op brieven, documenten of handelsbescheiden van de kopers.
1.2
De betekenis van de in het contract gebruikte terminologie wordt bepaald door het plaatselijk gebruik in België, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken
in deze algemene verkoopswaarden.
1.3
In geval van bevestiging van de overeenkomst zowel door de koper als door (of namens) de verkoper, en indien er t.a.v. bijkomende voowaarden een
verschil tussen beide bevestigingen bestaat, zullen de bewoordingen van de bevestiging van de verkoper prevaleren op deze van de bevestiging van de
koper. In geval van verschil tussen beide bevestigingen, zal de koper niettemin het recht hebben zijn eventueel verzet kenbaar te maken; op straffe van
verval zal hij dit echter schriftelijk en binnen de 48 uren na de ontvangst van de bevestiging van de verkoper, en in ieder geval vóór de goederen geleverd
of in ontvangst genomen zijn, moeten doen.
1.4
In geval de overeenkomst meerdere leveringstermijnen voorziet, zal elke gedeeltelijke levering als een afzonderlijke overeenkomst beschouwd worden.
1.5
Een elektronisch bericht (e-mail) aan een gekend adres van de tegenpartij wordt beschouwd als een geldige schriftelijke communicatie.
ARTIKEL 2 – TERBESCHIKKINGSTELLING EN AFLEVERING
2.1
Behoudens andersluidend beding worden de handelsgoederen steeds “af fabriek” of “af magazijn” verkocht.
2.2
Wanneer de goederen als “beschikbaar” worden verkocht, moeten deze binnen de vijf werkdagen volgend op de dag van de verkoop afgehaald worden.
2.3
Wanneer de goederen voor levering op termijn worden verkocht, heeft de verkoper de mogelijkheid om deze gedurende de ganse overeengekomen
leveringsperiode in één of meerdere malen ter beschikking te stellen.
De verkoper is niet verplicht tot formele aandiening of terbeschikkingstelling van de goederen.
Indien de koper het nodige vervoermateriaal ter beschikking stelt, moet hij afspreken met de verkoper. Deze laatste zal de levering uitvoeren naargelang
zijn mogelijkheden doch met alle mogelijke spoed binnen de contractuele afleveringsperiode.
2.4
Behoudens andersluidend beding worden de goederen per hoeveelheid van 20.000 kg minimum afgeleverd.
2.5
De afhalingstermijnen zijn voorzien in artikel 6.
2.6
De kosten van het laden in het vervoermiddel zijn ten laste van de verkoper.
2.7
Behoudens andersluidende vermelding worden alle termijnen bepaald in werkdagen; “non-business” dagen zijn deze welke jaarlijks gepubliceerd worden
door IMEXGRA ANTWERPEN.
ARTIKEL 3 – NIET-AFHALING DOOR DE KOPER
3.1
Indien de koper in gebreke blijft de binnen de overeengekomen termijn beschikbaar gestelde goederen af te halen, zal de verkoper, vijf dagen na de
verzending van een communicatie aan de koper, verwijzend naar huidig artikel 3.1, een forfaitaire vergoeding voor opslag-, financierings- en
verzekeringskosten kunnen aanrekenen die gelijk zal zijn aan 0,25% van de waarde van de goederen per kalenderdag vertraging, zonder dat deze forfaitaire
vergoeding 25% van de totale verkoopprijs van de betrokken goederen mag overschrijden.
Indien bij gedwongen opslag de goederen op kosten en op risico van de koper apart of bij derden worden opgeslagen, zullen kwaliteitsmonsters getrokken
worden zoals voorzien in artikel 8.3.
3.2
De aanrekening en de betaling van hogervermelde vergoeding doen geen afbreuk aan het recht van de verkoper om te eisen dat de goederen binnen de
acht werkdagen volgend op die van de ingebrekestelling weggenomen worden.
De koper zal de goederen slechts kunnen afhalen of het opslagbewijs kunnen krijgen nadat hij de koopsom en de bovenomschreven vergoeding zal hebben
voldaan.
3.3
Indien de koper in gebreke blijft de goederen binnen de in artikel 3.2 vermelde termijn van acht werkdagen af te halen, zal de verkoper het recht hebben:
hetzij de gedwongen uitvoering van de verkoop de eisen.
hetzij de overeenkomst als van rechtswege ontbonden te beschouwen ten nadele van de koper en van hem zulke schadevergoedingen als rechtens
voorzien te eisen.
Als schadevergoeding zal de verkoper in elk geval het eventuele verschil kunnen eisen tussen de oorspronkelijke overeengekomen prijs en de
marktprijs van de goederen op het ogenblik van de ontbinding van de overeenkomst, alsmede hogervermelde vergoeding voor opslag-, financieringsen verzekeringskosten.In geval van betwisting zal de marktprijs door de Arbitrage- en Verzoeningskamer Fegra vzw bepaald worden.
De verkoper dient de koper binnen de vijf kalenderdagen schriftelijk te informeren over zijn beslissing; zoniet dient de procedure van ingebrekestelling
volledig herhaald te worden.
ARTIKEL 4 – NIET-LEVERING DOOR DE VERKOPER
Bij gebrek aan levering door de verkoper binnen de overeengekomen termijn, zal de koper acht werkdagen na de verzending van een ingebrekestelling die
zonder gevolg is gebleven, de mogelijkheid hebben om:
hetzij de gedwongen uitvoering van de verkoop de eisen.
hetzij de verkoop als van rechtswege ontbonden te beschouwen ten nadele van de verkoper en van hem zulke schadevergoeding te eisen als
rechtens voorzien zijn.
Als schadevergoeding zal de koper in elk geval het eventuele verschil kunnen eisen tussen de oorspronkelijk overeengekomen prijs en de marktprijs
van de goederen op het ogenblik van de ontbinding van de overeenkomst.
In geval van betwisting zal de marktprijs van soortgelijke goederen door de Arbitrage- en Verzoeningskamer Fegra vzw bepaald worden.
Nadat de termijn van acht werkdagen verstreken is, dient de koper de verkoper binnen vijf kalenderdagen schriftelijk te informeren over zijn beslissing;
zoniet dient de procedure van ingebrekestelling volledig herhaald te worden.
ARTIKEL 5 – BETALING
5.1
Behoudens andersluidend beding, is de betaling eisbaar:
bij rechtstreekse levering aan de eerste koper: op het ogenblik van de levering van de goederen, d.i. bij eerste voorlegging door de verkoper van de
factuur, of van enig document dat recht geeft op afgifte van de goederen, zoals b.v. laadbon, “delivery order”…
indien de goederen door een derde in ontvangst worden genomen (b.v. in geval de koper doorverkocht heeft), uiterlijk twee werkdagen vóór de dag
waarop de goederen ter beschikking zijn van de koper. In dat geval kan de koper een “delivery order” van de verkoper eisen.
5.2
Bij gebrek aan betaling op de vervaldag, zal de verkoper, nadat hij het schriftelijk ter kennis heeft gebracht van de koper, de mogelijkheid hebben om:
hetzij de levering van de handelsgoederen op te schorten en/of voorafgaandelijk aan elke levering de betaling ervan te eisen,
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hetzij de overeenkomst als van rechtswege ontbonden te beschouwen ten nadele van de koper en van hem zulke schadevergoeding te eisen als
rechtens voorzien zijn.
Elke op de vervaldag niet betaalde factuur wordt bovendien van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een conventionele
interest ad 12% per jaar.
Indien de verkoper in de loop van de contractuitvoering van mening is dat er een insolvabiliteitsrisico bestaat, zal hij van de koper de afgifte kunnen eisen
van een waarborg “op eerste verzoek” uitgaande van een ‘first class” bank voor een bedrag gelijk aan de contractuele waarde van de bestelde goederen.
De kosten van deze waarborg zullen door de verkoper gedekt worden.
Indien de koper in staat van faillissement wordt verklaard, een gerechtelijk akkoord heeft aangevraagd, wordt ontbonden en vereffend, laat een wissel op
zijn naam protesteren, systematisch in gebreke blijft met de betalingen die door zijn schuldeisers van hem worden geëist of buitensporige termijnen voor
betaling van de verschuldigde sommen verzoekt, zal de verkoper de mogelijkheid hebben om alle lopende verkoopcontracten als van rechtswege ontbonden
te beschouwen ten nadele van de koper, voor wat betreft de nog niet betaalde handelsgoederen.
Er zal verrekening plaatsgrijpen aan de marktprijs van kracht op de eerste werkdag na het ogenblik dat één van de bovenvermelde voorvallen zich voordoet.
In voorkomend geval zal de marktprijs door de Arbitrage- en Verzoeningskamer Fegra vzw worden bepaald.
Wanneer de koper de gekochte goederen vóór de ontvangst ervan doorverkoopt aan een derde, die deze goederen op zijn beurt dan nog eventueel
doorverkoopt, spreekt men van een “filière”. Welnu, bij een “filière” moet het verschil tussen de onderlinge factuurbedragen, enerzijds, en het bedrag dat
moet worden betaald bij presentatie tegen het document dat recht heeft op afgifte van de goederen (laadbon, “delivery order”, …) anderzijds, ten laatste
drie werkdagen voor de dag van de afhaling of levering van de goederen verrekend worden. Bij gebreke aan deze tijdige verrekening, zal de partij die aan
deze verbintenis tekort schiet tot betaling van een conventionele interest ad 12% per jaar zijn gehouden, alsook tot betaling van alle bijkomende kosten.
De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper zolang alle uit hoofde van de leveringen verschuldigde bedragen, inclusief conventionele
interesten, forfaitair schadebeding en eventuele gerechtskosten niet door de koper zijn voldaan. De koper verklaart uitdrukkelijk dat onderhavig
eigendomsvoorbehoud hem bekend en tussen partijen overeengekomen is sedert uiterlijk het ogenblik van de levering van de goederen.
Zolang de koper de verschuldigde bedragen niet heeft voldaan, verbindt hij zich ertoe de geleverde goederen betaalbaar en individualiseerbaar te houden,
alsook dus de goederen niet te bewerken of te verwerken.
Wanneer de geleverde, maar nog niet betaalde goederen zouden beschadigd worden of verloren of teniet gaan en de koper hierdoor op één of andere
wijze een schuldvordering zou bekomen op een derde, dan aanvaardt de koper dat deze schuldvordering van rechtswege wordt overgedragen aan de
verkoper.
-

5.3
5.4

5.5

5.6

ARTIKEL 6 – LEVERING
6.1

6.2
6.3
6.4

Wanneer de leveringsdatum door de verkoper wordt bepaald, terwijl de koper instaat voor het vervoer, zal de verkoper de koper op de hoogste stellen van
de terbeschikkingstelling van de handelsgoederen met een voorafgaandelijke kennisgeving van acht werdagen.
Indien voor de inontvangstneming een bepaalde termijn aan de koper werd toegestaan, zal de koper aan de verkoper met een voorafgaandelijke
kennisgeving de datum aanduiden waarop hij wenst over te gaan tot het afhalen.
Indien het aangegeven tijdstip voor de verkoper bezwaarlijk blijkt te zijn, zal de koper een redelijk uitstel moeten toestaan, voor zover de aflevering binnen
de oorspronkelijk overeengekomen leveringstermijn valt.
Wanneer zowel de bepaling van de leveringsdatum als het vervoer op de verkoper berusten, zal deze de koper minstens drie werkdagen vooraf kennis
moeten geven van de vertrekdatum, van het vervoermiddel en van de voorziene hoeveelheden.
Wanneer de leveringsdatum door de koper bepaald wordt, maar het vervoer op de verkoper berust, zal deze laatste over acht werkdagen beschikken vanaf
de kennisgeving van de leveringsdatum om dit vervoer te verrichten.
Wanneer zowel de keuze van de leveringsdatum als het vervoer ten laste zijn van de koper, zal deze met een voorafgaandelijke kennisgeving van acht
werkdagen, de datum mededelen waarop hij wenst over te gaan tot het afhalen en zal hij, indien de voorgestelde datum de verkoper niet past, een redelijk
uitstel (van maximum twee werkdagen) moeten toestaan voor zover deze valt binnen de oorspronkelijk overeengekomen leveringstermijn.

ARTIKEL 7 – KENNISGEVINGEN
7.1

7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Definitie
In het kader van dit artikel wordt onder de volgende begrippen verstaan:
* afroep: de melding door de koper aan de verkoper van het tijdstip van afhaling.
* aanzegging: de melding door de verkoper aan de koper van het tijdstip van terbeschikkingstelling.
In een filiëre moeten alle mededelingen ter uitvoering van het contract onverwijld per telefax of per elektronisch bericht (e-mail) worden doorgegeven.
Indien een partij er om verzoekt moeten dag en uur van ontvangst en doorgave van de afroep of aanzegging opgegeven worden. Een afroep of een
aanzegging, die in een filiëre wordt doorgegeven, zal – zonder enigerlei aansprakelijkheid voor partijen – alle voorafgaande schakels vermelden.
Kennisgeving door de vekoper aan een door de koper aangegeven derde zal in ieder geval wat betreft de in artikel 6 bedoelde mededeling gelden als
kennisgeving aan de koper zelf. Indien de koper buiten België is gevestigd doch de aflevering van de goederen binnen België moet plaats vinden, kan de
verkoper verlangen dat de koper tijdig voor de aanvang van de aflevering een factor, controleur of andere vertegenwoordiger binnen België aanwijst.
De dag waarop het tijdstip valt vanaf hetwelk respectievelijk tot hetwelk de termijn wordt berekend, telt voor de berekening van die termijn niet mee, tenzij
dat tijdstip voor 10.00 uur v.m. respectievelijk na 2.00 uur n.m. valt.
Indien een verkoper van zijn koper of van een volgende koper dezelfde hoeveelheid van dezelfde goederen of een gedeelte daarvan of dezelfde condities
als waarop hij heeft verkocht, ook heeft gekocht – al of niet tegen dezelfde prijs -, is ten aanzien van deze hoeveelheid een cirkel tot stand gekomen.
De facturen voor de desbetreffende hoeveelheid worden alsdan vereffend tussen kopers en verkopers in de cirkel door betaling door iedere koper aan zijn
verkoper van het bedrag, waarmede de factuur het laagste bedrag in de cirkel overschrijdt. De vereffening moet plaatsvinden op de vijftiende dag na die
waarop de cirkel is vastgesteld (of de volgende werkdag, indien de vijftiende geen werkdag is) doch niet eerder dan op de eerste en niet later dan op de
laatste werkdag van de leveringstermijn. Indien het bestaan van een cirkel eerst blijkt uit de aanzeggingen, zal als dag van verrekening gelden de dag van
de terbeschikkingstelling der goederen. Indien een cirkel eerst blijkt te bestaan, nadat de “delivery order” in omloop is gebracht, resp. voorgelegd, zal
betaling dienen plaats te vinden alsof geen cirkel was tot stand gekomen. Indien één der partijen in een cirkel haar betalingen heeft gestaakt, uitstel van
betaling heeft gevraagd of failliet is verklaard, treedt de marktwaarde, op de werkdag volgende op de dag waarop het ten deze bedoelde feit geacht kan
worden algemeen bekend te zijn geweest, in de plaats van het laagste factuurbedrag en vindt op die basis verrekening plaats, tenzij zowel de verkoper als
de koper van de hiervóór bedoelde partij op basis van het laagste factuurbedrag in de cirkel wensen te verrekenen. Zo partijen niet tot overeenstemming
komen over de bovenbedoelde dag en/of de marktwaarde worden deze door arbiters vastgesteld.
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ARTIKEL 8 – GEWICHT EN KWALITEIT
8.1

8.2

8.3

8.4

Gewichten
8.1.1
Schroot en koeken
De koper zal een afwijking van 2% in verhouding tot de globale contractuele hoeveelheid moeten dulden.
8.1.2
Oliën, vetten en bijproducten
Wanneer handelsgoederen worden verkocht met aanduiding van hoeveelheden bij benadering (“circa” of “ongeveer”), is de verkoper gerechtigd
om tot 5% meer of minder te leveren op de globale contracthoeveelheid, waarbij de eerste twee procent gefactureerd worden aan de contractprijs
en de volgende drie procent tegen de marktprijs op de dag van de aflevering.
Indien de koper het vervoer stelt kan hij eveneens 5% min of meer in ontvangst nemen tegen dezelfe voorwaarden als hierboven.
Kwaliteit
8.2.1
Schroot en koeken
Indien een maximum of minimum gehalte is gewaarborgd, zal de koper slechts het recht hebben om de handelsgoederen te weigeren indien het
verschil meer dan vijf percent éénheden bedraagt.
De verkoper zal echter gehouden zijn aan de koper een vermindering toe te staan van de overeengekomen contractprijs gelijk aan het percentage
dat het gewaarborgde minimum of maximum gehalte overschrijdt.
8.2.2
Oliën, vetten en bijproducten
De goederen zullen van een gezonde, getrouwe en verkoopbare kwaliteit moeten zijn.
Minimale afwijkingen in verhouding tot de gewaarborgde minimale en maximale gehaltes zullen eventueel een vermindering van de prijs
kunnen verrechtvaardigen, maar in geen enkel geval de weigering van de goederen.
Aanvaarding van het gewicht en van de kwaliteit
De aanvaarding van zowel het gewicht als de kwaliteit zal altijd plaats hebben in de fabriek of in de opslagplaats van de verkoper, die aan de koper de
mogelijkheid zal geven om het gewicht te controleren, desgevallend door hiertoe een controleur aan te duiden.
De koper doet onherroepelijk afstand van enige betwisting van het bij het laden vastgestelde gewicht.
De kwalitatieve aanvaarding van de goederen geschiedt aan de hand van op gebruikelijke wijze in de fabriek voorafgenomen en verzegelde stalen of
monsters.
Elke klacht betreffende de kwaliteit van de goederen i.v.m. zichtbare kenmerken zal binnen de twee werkdagen volgend op de ontvangst of
inontvangstneming van de goederen schriftelijk aan de verkoper moeten gericht worden. Deze termijn zal verlengd worden tot tien werkdagen indien de
klacht betrekking heeft op verborgen gebreken of specificaties en met name op gebreken die slechts door analyse kunnen worden vastgesteld.
De kopers en de verkopers zullen kunnen vragen dat op hun kosten en op een tegensprekelijke wijze monsters worden genomen en verzegeld.
In geval één van de behoorlijk verwittigde partijen, zich bij de bemonstering niet zou laten vertegenwoordigen of zou weigeren om de monsters te verzegelen,
zullen de monsters geldig door de andere partij kunnen genomen worden in aanwezigheid van hetzij een erkend controle-orgaan, hetzij een
gerechtsdeurwaarder.
Voor elke levering zullen vier stalen worden genomen van gelijke grootte in om het even welke luchtledige verpakking welke hermetisch kan worden
afgesloten en verzegeld.
Twee stalen zullen ter beschikking gesteld worden van de koper waarvan in geval van betwisting, één zal worden overgemaakt aan één van de door de
Contractscommissie erkende laboratoria binnen de vijf werkdagen na de kennisgeving van de klacht door de koper aan de verkoper (zie lijst in bijlage).
Een contra-analyse zal tegen dezelfde voorwaarden kunnen gevraagd en uitgevoerd worden, op verzoek van de verkoper.
In de hypothese dat de analyseresultaten uiteenlopen, zonder dat de afwijking 1% overschrijdt, zal het gemiddelde van de twee analyses aan de partijen
worden opgelegd.
Indien de afwijking van de analyses 1% overschrijdt, zal gezamelijk een derde analyse kunnen gevraagd worden binnen de vijf werkdagen vanaf de
ontvangst van het laatste analyseverslag. Het gemiddelde tussen het resultaat van de derde analyse en het cijfer van het vorige resultaat dat hierbij het
dichtst aanleunt, zal aan de partijen worden opgelegd.
De kosten van de analyse zijn ten laste van de in het ongelijk gestelde partij.
Bedrog
In geval van niet-naleving van de contractuele bepalingen of van de specificaties van de goederen voortvloeiend uit kwaad inzicht of bedrog van de verkoper,
zal de koper altijd de handelsgoederen kunnen weigeren en zal de koper alle lopende koopovereenkomsten als van rechtswege ontbonden kunnen
beschouwen ten nadele van de verkoper, tenzij de koper verkiest om de gedwongen uitvoering te vorderen, dit alles met zulke schadevergoedingen als
rechtens voorzien zijn.
In geval van niet-naleving van de contractuele bepalingen voortvloeiend uit kwaad inzicht of bedrog door de koper, zal de verkoper alle lopende
verkoopcontracten als van rechtswege ontbonden kunnen beschouwen ten nadele van de koper, tenzij de verkoper verkiest om de gedwongen uitvoering
te vorderen, dit alles met zulke schadevergoedingen als rechtens voorzien zijn.

ARTIKEL 9 – OVERMACHT
Indien de verkoper tengevolge van overmacht in de onmogelijkheid verkeert om alle of een gedeelte van de uit de overeenkomst voortvloeiende
verbintenissen na te leven, zal de uitvoeringstermijn verlengd worden met een termijn gelijk aan de periode gedurende dewelke het voorval van overmacht
de verkoper verhindert om zijn verplichtingen na te komen.
Het aldus toegestane uitstel mag in geen geval zestig dagen overschrijden. Na de zestigste dag, zal elke partij de mogelijkheid hebben om de overeenkomst
eenvoudigweg als ontbonden te beschouwen, in de mate waarin deze niet is uitgevoerd.
De verkoper zal de koper zo vlug mogellijk verwittigen omtrent het bestaan van een geval van overmacht en, in ieder geval, voor het einde van de
contractuele leveringstermijn.
Op verzoek van de koper moet de verkoper alle bewijzen voorleggen ter rechtvaardiging van het door hem ingeroepen geval van overmacht.
Indien de goederen door overmacht vernield worden tussen het ogenblik van het terbeschikkingstellen en dit van de levering, zal de overeenkomst als
ontbonden beschouwd worden ten belope van de vernielde hoeveelheid.
Wanneer het de levering van een specifiek product betreft, worden alle onvoorziene omstandigheden, welke ook de aard ervan weze, met inbegrip van een
oorlogsituatie, die de bevoorrading zou aantasten van grondstoffen, afgeleide producten of hulpstoffen noodzakelijk voor de fabricatie, alsook de fabricatie
of de verzending van het product zelf, als overmacht beschouwd.
ARTIKEL 10 – FAILLISSEMENT VAN DE VERKOPER
Indien de verkoper failliet wordt verklaard, zijn levering stopzet of een concordaat aanvraagt, zal de koper de mogelijkheid hebben om alle lopende
koopcontracten als van rechtswege ontbonden te beschouwen ten nadele van de verkoper voor wat betreft de nog niet geleverde handelsgoederen.
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ARTIKEL 11 – OVERDRACHT VAN HET RISICO
Het risico gaat over op de koper op het ogenblik van de levering of, in geval van niet-afhaling van de goederen door de koper, vanaf de dag waarop de
levering, volgens de overeenkomst tussen partijen, in principe diende plaats te hebben.
ARTIKEL 12 – RECHTEN, HEFFINGEN EN BELASTINGEN
Alle verhogingen of nieuwe aanslagen van rechten, heffingen en belastingen die de verkochte producten of de voor de fabricatie noodzakelijke grondstoffen
zouden bezwaren, tussen de dag van de sluiting van de verkoop en deze van de levering, zullen ten laste vallen van de koper; alle verminderingen of
opheffingen van dezelfde rechten, heffingen of belastingen gedurende de beschouwde periode, zijn in het voordeel van de koper.
ARTIKEL 13 – ARBITRAGE
Elk geschil tussen de partijen, met inbegrip van de tussenpersonen, betreffende de interpretatie, de toepassing of de uitvoering van deze voorwaarden of
van de aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomsten, zal beslecht worden door de Arbitrage- en Verzoeningskamer Fegra vzw volgens het
reglement van deze Kamer van kracht op het ogenblik van het ontstaan van het geschil.
ARTIKEL 14 – TOEPASSELIJK RECHT
Het contract tussen verkoper en koper, alsmede de eventuele rechtsverhouding tussen verkoper en tussenpersoon, zal uitsluitend door het Belgische recht
worden beheerst.
ARTIKEL 15 – SLOTBEPALINGEN
15.1
15.2

Deze verkoopsvoorwaarden kunnen worden aangeduid als “Liprobel - Voorwaarden 2018”, “Liprobel - Conditions 2018”, “Liprobel - Bedingungen 2018” of
“Liprobel - Rules 2018”.
In geval van eventueel verschil tussen de verschillende versies van deze verkoopsvoorwaarden zal de Nederlandse tekst voorrang hebben en als bindend
worden beschouwd.

BIJLAGE BIJ HET CONTRACT Liprobel Nr 7
De laboratoria erkend onder dit contract zijn die die GAFTA-, FOSFA- of NOFOTA-erkend zijn of die ISO 17025 gecertificeerd zijn.
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