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ALGEMENE VOORWAARDEN 

VERSIE 2023  

 
1. Definities 

1.1. Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden zoals 
hierna vermeld. 

1.2. Verkoper: FAIR-FRUIT, een naamloze vennootschap, 
opgericht naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 
Zwijnaardsesteenweg 316D, 9000 Gent (België) en ingeschreven in 
de Kruispuntbank van Ondernemingen met het nummer 
0887.481.209. 

1.3. Koper: de onderneming die goederen koopt van Verkoper.  

1.4. Partij: de Verkoper of de Koper elk afzonderlijk.  

1.5. Partijen: de Verkoper en de Koper gezamenlijk. 

1.6. Incoterms: Incoterms® 2020 vastgelegd door de Internationale 
Kamer van Koophandel (ICC). 

 
2. Toepassingsgebied 
 
2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 januari 
2023 op elke koopovereenkomst omtrent de goederen die de Koper 
koopt van de Verkoper, inclusief alle overeenkomsten en 
verplichtingen die verband houden met de koopovereenkomst, 
alsook de bevestigingen van de bestelling door de Verkoper en 
andere documenten die aan het sluiten van de koopovereenkomst 
voorafgaan. In geval van een tegenstrijdigheid tussen de bepalingen 
van de Algemene Voorwaarden en een afzonderlijke schriftelijke 
overeenkomst gesloten tussen de Koper en Verkoper, hebben de 
bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst voorrang.  
 
2.2. De Verkoper heeft te allen tijde het recht om de Algemene 
Voorwaarden bij te werken en/of te wijzigen. De aangepaste 
voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop van de goederen 
door de Verkoper aan de Koper vanaf de (uitdrukkelijke of impliciete) 
aanvaarding van de gewijzigde algemene voorwaarden door de 
Koper.  
 
2.3. Alle elektronische communicatie tussen de Verkoper en de 
Koper wordt beschouwd als een “schrijven” en/of “schriftelijk”.  

 
3. Bestelling en specificaties 
 
3.1. De Verkoper houdt zich het recht voor om, voorafgaand aan 
het afsluiten van de koopovereenkomst, aan de Koper één of 
meerdere documenten door te sturen met indicatieve aanwijzingen 
omtrent prijzen, hoeveelheden van goederen en 
leveringsmodaliteiten. Deze documenten geven de bereidheid weer 
van de Koper tot aankoop van de vermelde goederen van de 
Verkoper. De inhoud van deze documenten doet geen enkele 
verbintenis ontstaan in hoofde van de Verkoper en is geenzins een 
bevestiging van de bestelling, tenzij uitdrukkelijk anders wordt 
vermeld.  
 
3.2. De Koper is zich bewust van het feit dat Verkoper 
landbouwproducten verkoopt waarvan de kwaliteit en de 
beschikbare hoeveelheden in sterke mate worden bepaald door 
externe omstandigheden.  
 
3.3. Geen enkele door de Koper geplaatste bestelling wordt 
beschouwd als door de Verkoper aanvaard tenzij en totdat deze 
bestelling schriftelijk en uitdrukkelijk is bevestigd in een bevestiging 
door een aangestelde van de Verkoper die daartoe gemachtigd is.  

 
3.4. De Koper heeft in geen geval het recht om een geplaatste 
bestelling te annuleren, tenzij met uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord 
van de Verkoper.  

3.5 De specificaties van de goederen worden in de bevestiging van 
de bestelling van de Verkoper uiteengezet. Geen enige andere 
specificaties zijn van toepassing op de goederen tenzij uitdrukkelijk 
en schriftelijk aanvaard door de Verkoper.  

 

 
4. Betaling 
 
4.1. De Koper betaalt de koopprijs volgens de voorwaarden zoals 
vermeld in de bevestiging van de bestelling door de Verkoper.  
 
4.2. Bij gebrek aan dergelijke vermelding van 
betalingsvoorwaarden in de bevestiging van de bestelling, gelden de 
volgende voorwaarden: de betaling van 50% van de totale koopprijs 
is verschuldigd bij voorlegging door de Verkoper van de documenten 
die in de bevestiging van de bestelling worden vermeld. Bij gebrek 
aan vermelding van de documenten in de bevestiging van de 
bestelling, is 50% van de koopprijs verschuldigd bij de bezorging 
door de Verkoper van volgende documenten: cognossement (“bill of 
lading”), paklijst (“packinglist”) en de verkoopfactuur van de eerste 
50% van de koopprijs.     

 
4.3. De overige 50% van de totale koopprijs is verschuldigd binnen 
de dertig (30) kalenderdagen na de levering van de goederen, tenzij 
de Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Elke Partij 
draagt haar eigen kosten die ze oploopt in verband met de betaling. 

 
4.4. Alle betalingen door de Koper worden uitgevoerd zonder 
verrekening of tegenvorderingen. 

 
4.5. In geval van niet-tijdige betaling van het geheel of een gedeelte 
van de prijs, zal het openstaande bedrag van de koopprijs van 
rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden 
verhoogd met een jaarlijkse intrest van 10% en een forfaitaire 
vergoeding van 10% van de totale factuursom, met een minimum 
van 150,00 euro per factuur, onverminderd het recht van de 
Verkoper op een vergoeding van haar werkelijk geleden schade, 
indien deze hoger is. De Verkoper heeft ook recht op integrale 
vergoeding door de Koper van alle kosten die ze heeft moeten 
maken tot invordering van haar integrale schuld die ontstaan zijn 
door gebrek aan tijdige betaling door de Koper.  

 
4.6. Elke niet-betaling van de factuur op de vervaldag door de Koper 
brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de 
eisbaarheid mee van alle openstaande facturen en geeft de 
Verkoper het recht om haar rechten vermeld in artikel 5 uit te 
oefenen.   

 
5. Contractuele wanprestatie door de Koper  
 
Wanneer de Koper één of meerdere van haar contractuele 
verplichtingen niet nakomt, heeft de Verkoper, onverminderd de 
bepalingen in de artikelen 4.5 en 4.6 het recht om, na 
ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de 
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien 
op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven 
binnen de acht (8) kalenderdagen na de verzending ervan, 
onverminderd het recht van de Verkoper op integrale 
schadevergoeding van de door haar geleden schade door de 
tekortkoming of tekortkomingen van de Koper. 

 
6. Levering 
 
6.1. De data en tijdstippen voor leveringen vermeld in de 
bevestiging van de bestelling door de Verkoper zijn redelijke 
schattingen die afhankelijk zijn van externe factoren. De Verkoper 
levert alle redelijke inspanningen om de koopgoederen te leveren op 
de datum en tijdstip vermeld in de bevestiging van de bestelling. Dit 
betreft een middelenverbintenis van de Verkoper. 
 
6.2. De Verkoper zal in geen geval aansprakelijk zijn omwille van 
een vertraging in de levering van de goederen. Een vertraging in de 
levering van goederen, ontheft de Koper niet van zijn verplichting om 
de levering te aanvaarden en de resterende 50% van de koopprijs 
te betalen, zoals bepaald in artikel 4.3.  

 
6.3. De Verkoper heeft het recht om de goederen in delen te leveren 
en afzonderlijk te factureren.  
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6.4. De levering gebeurt overeenkomstig de Incoterm die in de 
bevestiging van de bestelling wordt vermeld.  

 
6.5. Indien er geen Incoterm niet van toepassing is, gebeurt de 
levering op het adres van de haven van de haven van de aankomst 
van de goederen tenzij de Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders 
overeenkomen.   
                                                          
6.6. Indiende hoeveelheid van de geleverde goederen afwijkt van 
de hoeveelheid goederen zoals vermeld in de bevestiging van de 
bestelling vaststelt, geeft dit de Koper niet het recht om de geleverde 
goederen niet te aanvaarden. De Koper is verplicht om het 
openstaande gedeelte van de koopprijs vermeld in de bevestiging 
van de bestelling te betalen, die proportioneel wordt verminderd 
indien de geleverde hoeveelheid kleiner is dan de overeengekomen 
hoeveelheid  

 
7. Zichtbare en verborgen gebreken  
 
7.1. Bij levering is de Koper verplicht om onmiddellijk de kwaliteit en 
mogelijke schade van de geleverde goederen te controleren. 
 
7.2. Eventuele gebreken moeten zo snel mogelijk en ten laatste 48 
uur na de levering (zoals vermeld in art. 6) door middel van een 
aangetekend schrijven of e-mail aan de Verkoper worden gemeld. 
Bij dit schrijven of e-mail dient de Koper een kwaliteitsrapport te 
voegen waarin duidelijk de gebreken zijn vermeld en foto's zijn 
bijgevoegd waarin deze gebreken zijn afgebeeld. Indien dit niet is 
gebeurd, worden de goederen beschouwd als afgeleverd in goede 
kwaliteit en conform de koopovereenkomst en is de Koper ertoe 
gehouden om het resterende bedrag van de verkoopprijs te betalen. 
Indien de Koper meent op grond van een gebrek dat hij binnen de 
hiervoor vermelde termijn aan de Verkoper heeft gemeld, recht te 
hebben op een vermindering of een gedeeltelijke teruggave van de 
koopprijs moet hij binnen de 14 dagen na de levering door middel 
van een aangetekend schrijven of e-mail een verzoek hiertoe 
indienen bij de Verkoper. Elk verzoek dat buiten de termijn van de 
14 dagen wordt ingesteld, zal steeds door de Verkoper worden 
geweigerd.  
   
7.3. Na bovenvermelde termijn van achtenveertig (48) uur staat de 
Verkoper enkel nog in voor verborgen gebreken die de zaak 
ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, voor 
zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover de 
Verkoper de gebreken kende of behoorde te kennen. Uiterlijk binnen 
de acht (8) kalenderdagen, na het ontdekken van het verborgen 
gebrek verwittigt de Koper de Verkoper van het bestaan van het 
verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven of e-
mail met een getailleerde beschrijving van het gebrek. Bij dit 
schrijven of e-mail dient de Koper een kwaliteitsrapport te voegen 
waarin duidelijk de gebreken zijn vermeld en foto's zijn bijgevoegd 
waarin deze gebreken zijn afgebeeld. Klachten van de Koper 
wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in 
hoofde van de Koper niet op. 

 
7.4. Ingeval van een verborgen gebrek, heeft de Koper het recht om 
de goederen aan de Verkoper terug te geven, dan wel de goederen 
te houden. Indien de Koper de goederen teruggeeft, heeft hij recht 
op de teruggave van het bedrag van de koopprijs dat hij heeft 
betaald. Indien de Koper kiest om de goederen behept met het 
verborgen gebrek te behouden, heeft hij recht op een proportionele 
vermindering van de koopprijs. De Koper moet zijn keuze aan de 
Verkoper bekendmaken uiterlijk binnen de acht (8) dagen na de 
vaststelling van het verborgen gebrek.   

 
8. Aansprakelijkheidsbeperking 
 
8.1. Met uitzondering van hetgeen is omschreven in artikel 7, is de 
Verkoper ten aanzien van de Koper niet gehouden tot welke 
schadevergoeding dan ook voor schade, die rechtstreeks of 
onrechtstreeks veroorzaakt zouden zijn door de Verkoper verkochte 
goederen. De totale maximale aansprakelijkheid van de Verkoper, 
hetzij van contractuele en/of buitencontractueel aard is, 
onverminderd de bepaling van artikel 8.2, per schadegeval beperkt 
tot de koopprijs van de verkochte goederen waarmee het 
schadegeval verband houdt, vermeerderd met 2.000,00 EUR 
(tweeduizend euro).  
 

8.2. In geen geval kan de Verkoper op welke grond dan ook worden 
aangesproken voor enige bijzondere, incidentele, indirecte, gevolg- 
of punitieve schade of verlies, kosten of uitgaven zoals, doch niet 
beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, 
kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere 
verliezen of gevolgschade, schade op basis van verlies van goodwill, 
gederfde omzet of winst, werkonderbreking, productiestoring, 
beschadiging van andere goederen of anderszins. 

 
8.3. De Verkoper draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor een 
fout van haar aangestelden, behalve in geval van opzet of zware 
fout.  

 
 
9. Overmacht 
 
9.1. Overmacht betekent elke onvoorziene gebeurtenis buiten de 
redelijke controle van de Verkoper of Koper die is ontstaan na de 
bevestiging van de bestelling en die de uitvoering van één of 
meerdere contractuele verplichtingen door de Verkoper of Koper 
verhindert of op onredelijke wijze bemoeilijkt. Tot overmacht behoort, 
zonder hiertoe evenwel beperkt te zijn: staking, epidemie, pandemie, 
hoog ziekteverzuim, overstromingen, aardbeving, vulkanische 
activiteiten, extreme weersomstandigheden, een gewapend conflict, 
brand, explosie, stroom- en telecommunicatieonderbreking, 
cyberaanval, machinebreuk, beslissingen of interventies van 
overheidswege, met inbegrip van de weigering of de annulering van 
een vergunning of een licentie, brandstoftekorten, handelsconflict, 
diefstal, terrorisme, import en export-embargo’s en fouten of 
vertragingen te wijten aan derden. 
  
9.2. Indien zich een geval van overmacht voordoet, zal de uitvoering 
van de verplichtingen van de Verkoper en de Koper worden 
opgeschort gedurende de termijn van vertraging veroorzaakt door 
het geval van overmacht en zal de periode van uitvoering 
automatisch, zonder enige sanctie, met eenzelfde periode worden 
verlengd. Indien het geval van overmacht langer dan twee (2) 
maanden duurt of indien de overmacht de uitvoering van de 
contractuele verbintenissen door één van de Partijen definitief 
onmogelijk of onredelijk moeilijk maakt dan heeft elke Partij het recht 
om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, zonder enige 
vergoeding aan de andere Partij verschuldigd te zijn  

 
9.3. De Partijen kunnen elkaar niet aansprakelijk stellen voor de 
niet-nakoming van een verplichting omwille van omstandigheden die 
redelijkerwijs kunnen worden beschouwd als overmacht, zoals 
gedefinieerd in artikel 9.1. 

  
10. Risico en eigendom 
 
10.1. Het risico op schade of verlies alsook het eigendomsrecht van 
de goederen gaat over op de Koper overeenkomstig de 
desbetreffende bepaling van de toepasselijke Incoterm.  
 
10.2. Indien er om gelijk welke reden geen Incoterm van toepassing 
is op de levering, gaat dit risico en het eigendomsrecht op de 
goederen over op de Koper op het moment van de levering van de 
goederen in de haven van aankomst van de goederen.  
  
10.3. De goederen waarvan de levering ten onrechte is verworpen of 
niet is aanvaard door de Koper, worden door de Verkoper voor 
rekening en op risico en kosten van de Koper bewaard en 
opgeslagen. Na een periode van drie (3) dagen na de 
vooropgestelde levering is de Verkoper gerechtigd om de 
desbetreffende goederen door te verkopen. In een dergelijk geval 
dient de Koper de Verkoper schadeloos te stellen voor een eventuele 
lagere opbrengst, de extra die kosten die de Verkoper wegens het 
verzuim van de Koper heeft moeten maken, alsook eventuele 
andere schade die de Verkoper heeft geleden. 

  
11. Specifiek gebruik van de goederen  
 

De Verkoper verbindt zich ertoe om alle toepasselijke wet- en 
regelgeving omtrent de controle van bestrijdingsmiddelen en het 
toegelaten maximumgehalte aan bestrijdingsmiddelenresiduen, met 
inbegrip van de Europese verordening 396/2005 van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 februari 2005 na te leven. De 
Verkoper garandeert noch verklaart dat de goederen in 
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overeenstemming zullen zijn met strenge voorwaarden en/of enige 
andere specifieke wet- of regelgeving, verordeningen, regelingen, 
codes of normen (‘wetten en normen'), tenzij de Partijen schriftelijk 
anders overeenkomen. De Koper erkent dat bepaald gebruik van de 
goederen onderworpen kan zijn aan eisen of beperkingen opgelegd 
door wetten en normen. Uitsluitend de Koper is verantwoordelijk 
voor (i) de naleving van alle wetten en normen in verband met het 
bedoelde gebruik van de goederen; en (ii) het verkrijgen van alle 
nodige goedkeuringen, toelatingen of machtigingen voor dergelijk 
gebruik. 

 
12. Gegevensbescherming  

De Verkoper verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens van de 
werknemers en de aangestelden van de Koper te verwerken in 
overstemming met de geldende wet- en regelgeving omtrent de 
bescherming van de persoonsgegevens, met inbegrip van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 alsook de 
Belgische wet- en regelgeving die deze verordening aanvult en 
implementeert. De Verkoper verwerkt de persoonsgegevens 
conform met de bepalingen van haar privacy policy en cookie policy 
die raadpleegbaar zijn op haar website: https://fair-fruit.com/privacy-
policy/  

 
13. Onafhankelijke ondernemingen  

De Verkoper en de Koper zijn onafhankelijke ondernemingen, en de 
relatie die tussen beiden tot stand komt, kan niet worden beschouwd 
als een relatie van opdrachtgever of vertegenwoordiger. Geen 
enkele rechtshandeling van gelijk welke Partij ten aanzien van een 
derde partij zal de andere Partij op enigerlei wijze binden. 
  

14. Niet-overdraagbaar 

De Koper kan zijn rechten of verplichtingen ten aanzien van de 
Verkoper uitsluitend overdragen mits de voorafgaande, 
uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Verkoper. De 
Verkoper kan haar rechten en verplichtingen ten aanzien van de 
Koper wel geheel of gedeeltelijk overdragen aan één van haar 
verbonden vennootschappen of aan een derde partij die alle of een 
aanzienlijk deel van de activa of activiteiten van de Verkoper 
overneemt. 

 
15. Scheidbaarheid en omzetting 

Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden 
ongeldig of onafdwingbaar wordt beschouwd, zal dit geen enkele 
invloed hebben op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige 
bepalingen van de Algemene Voorwaarden tussen de Partijen en zal 
deze hiervan worden gescheiden. In een dergelijk geval zullen de 
Partijen te goeder trouw onderhandelen om de ongeldige of 
onafdwingbare bepaling of bepalingen te vervangen door een 
afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit 
bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en). 

  
16. Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid 
 
16.1. Alle problemen, vragen en geschillen betreffende de 
overeenkomst tussen de Partijen worden integraal beheerst en 
geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht, met uitsluiting van de 
regels of bepalingen van keuze van rechtsgebied waardoor het recht 
van een ander rechtsgebied toepasselijk zou worden. De toepassing 
van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.  
 
16.2. Alle geschillen betreffende de overeenkomst tussen de 
Partijen zullen worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid 
van de rechtbanken en hoven van Gent (Oost-Vlaanderen, afdeling 
Gent), België.  
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