Algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op verkoop van goederen en diensten tussen de verkoper,
POMO DRINKS VOF met maatschappelijke zetel te Sint-Lambertuslaan 82, 2812 MUIZEN, BTW BE
0718.882.836, enerzijds, en de koper van de goederen of diensten, anderzijds.
2. Elke bestelling betekent automatisch de exclusieve aanvaarding van onze voorwaarden door de koper.
3. Bijbestellingen dienen 24 uren van tevoren worden aangevraagd. Bijbestellingen zijn pas effectief na
schriftelijke bevestiging door de verkoper.
4. In geval van annulatie van een bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope
van 15% van de waarde van de bestelling, met een minimum van 250 € en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van
de mogelijkheid voor de verkoper om de reële schade te eisen. 5. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze
van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op
schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
6. Een bestelling bij POMO DRINKS kan pas geplaatst worden na betaling van de vorige bestelling, indien anders
overeengekomen met de koper.
7. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten komen, tenzij anders bepaald, voor
rekening van de koper.
8. Tenzij anders bepaald, zijn de prijzen inclusief standaardverpakking en exclusief BTW en/of alle overige
vergelijkbare van toepassing zijnde belastingen, rechten, heffingen en/of lasten die in een bepaald land op de
goederen en/of de levering daarvan worden geheven ('belastingen'). Tenzij anders bepaald, is het verkoper
toegestaan de prijs van nog te leveren goederen of diensten te verhogen, indien de kostprijsbepalende factoren
aan stijging onderhevig zijn geweest, zoals bv. grondstoffen, energie, lonen, enz. Verkoper zal de koper van de
prijsstijging(en) op de hoogte te stellen.
9. Zolang de geleverde goederen niet volledig werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper en zal de
koper al het nodige doen opdat de eigendom van de verkoper duidelijk is en zijn verhaalbaarheid verzekerd blijft.
Het risico gaat echter over op de koper van bij het verlaten van de magazijnen van de verkoper.
10. Het protest tegen de factuur dient, op straffe van verval, gemotiveerd, schriftelijk en aangetekend te gebeuren
binnen de acht dagen na de factuurdatum.
11. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 1% per begonnen maand, tot op de dag
van volledige betaling . Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire
vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 250 €. Onkosten
verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding
niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
12. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag : 1) wordt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet
vervallen, facturen onmiddellijk opeisbaar, 2) heeft de Verkoper het recht om verdere leveringen, prestaties en
diensten stop te zetten en 3) behoudt de verkoper zich eveneens het recht voor om de overeenkomst van
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog
niet uitgevoerde gedeelte.
13. De goederen en diensten moeten bij (op)levering en bij elk gebruik worden geïnspecteerd. Klachten
betreffende de goederen en diensten moeten de verkoper toekomen ten laatste binnen de acht dagen na
(op)levering (of indien het gebrek zelfs met een redelijke inspectie bij (op)levering niet kon worden ontdekt,
binnen de 8 dagen na ontdekking van het (verborgen) gebrek maar in geen geval later dan zes maanden na
(op)levering) en alleszins voor de vervaldatum, het gebruik of de voortverkoop van de goederen. Alle klachten
van de koper, om welke reden ook, moeten op straffe van verval geschieden per gemotiveerd aangetekend
schrijven, gericht aan de maatschappelijke zetel van de verkoper en dienen zeer nauwkeurig te worden
omschreven. Geen enkele klacht schorst de betalingsverplichtingen van de koper op. De verkoper zal aldus in
geen geval tot vrijwaring gehouden zijn wanneer de geleverde goederen of diensten niet integraal betaald zijn
volgens de geldende betalingsvoorwaarden. De waarborg van de verkoper vervalt eveneens vanaf het ogenblik
dat goederen of diensten door derden worden bewerkt of hersteld.
14. Bij een gerechtvaardigde klacht zal de verkoper naar eigen goeddunken, hetzij de gebrekkige goederen
vervangen of de gebrekkige diensten verbeteren of heruitvoeren, hetzij deze terugbetalen, met uitsluiting van
enige andere betaling of verplichting. In geen geval zal de verkoper aansprakelijk zijn voor enige indirecte schade
of gevolgschade, gevallen van overmacht, fouten van derden, of enige andere grond buiten haar controle en in
geen geval zal haar aansprakelijkheid meer bedragen dan de prijs van de betrokken goederen of diensten. Elke
vrijwaringsplicht strekt zich bovendien niet verder uit dan deze zelf verkregen van de eigen leveranciers. De
verkoper is geenszins aansprakelijk voor gebreken in de verpakking. De aansprakelijkheid van de verkoper
vervalt in ieder geval bij verkeerd gebruik of behandeling (qua consumptie, opslag & bewaring (KOELE RUIMTE,
NOOIT IN DIEPVRIES zo niet gevaar van beïnvloeding van de kwaliteit van de craft soda en/of beschadiging van
de flessen), blootstelling van de verpakking aan direct zonlicht of aan temperaturen boven 30°C, vermenging met
andere goederen, enz.). De koper vrijwaart bovendien de verkoper voor alle schadeclaims van derden die zouden
kunnen ingesteld worden tegen de verkoper inzake de aan de koper verkochte goederen of verrichte diensten.
15. Alle omstandigheden die op de dag van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren, en die onvermijdbaar
zijn, die de uitvoering van de lopende opdrachten financieel of anderszins zwaarder of moeilijker maken dan
normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Ze geven de verkoper het recht de
herziening, schadevergoeding of de ontbinding van de overeenkomst te vragen. Indien zij de verkoper dwingen
eventuele opdrachten te onderbreken, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de
onderbreking, vermeerderd met de tijd nodig voor het weer opstarten van de opdracht.

16. De verkoper is gerechtigd de lopende opdrachten op te schorten of als vervallen te beschouwen, en aldus de
overeenkomst te ontbinden indien de koper de contractuele afspraken, waaronder deze verkoop of
factuurvoorwaarden, niet nakomt of in geval van insolventie, faillissement, vereffening, ontbinding of andere
wijziging aan de juridische situatie van de koper.
17. Voor iedere betwisting aangaande deze voorwaarden, een factuur of de geleverde goederen of diensten zijn
alleen de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen bevoegd. Uitsluitend het Belgisch
recht is van toepassing.
18. De hierboven aangegeven voorwaarden hebben voorrang op enige voorwaarden van de koper en zijn van
toepassing op alle opdrachten, zelfs binnen een permanente relatie, tenzij protest binnen de acht dagen na de
eerste ontvangst. Behoudens anders overeengekomen zijn deze voorwaarden eveneens van toepassing op de
toekomstige relaties tussen partijen. Zij worden geacht te zijn tot stand gekomen op de maatschappelijke zetel
van de verkoper.
19. Indien één van de bepalingen of een deel van een bepaling van deze voorwaarden nietig of ontoepasselijk
zou verklaard worden, zullen de overige bepalingen van toepassing blijven
De vertaling van deze voorwaarden is beschikbaar op eenvoudig verzoek.

