ALGEMENE VOORWAARDEN van BIOBEST GROUP NV
Artikel 1: Rechtsverhouding
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze Algemene Voorwaarden, waarvan de afnemer verklaart kennis te hebben genomen en die prevaleren
op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de afnemer.
Artikel 2: Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en adviezen die de verkoop, levering en betaling van al onze producten alsmede de verhuring van hommelkolonies als doel
hebben.
Artikel 3: Prijzen
3.1. Alle offertes zijn vrijblijvend indien in de overeenkomst géén bindende prijzen werden bepaald. Alle opgegeven prijzen zijn onderhevig aan schommelingen van materiaalprijzen, dagprijzen en marktschommelingen
en kunnen derhalve enkel als niet-bindende richtlijnen worden opgegeven.
3.2. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zijn bij verkoop onze prijzen vastgesteld inclusief vracht, verzekering tot de in het contract overeengekomen plaats (zoals bepaald in de DDU Incoterms 1990) en
deskundige begeleiding bij normale omstandigheden.
3.3. Officiële prijswijzigingen, zoals voorzien door wettelijke beschikkingen, brengen automatisch overeenstemmende wijzigingen van de in het contract vastgestelde prijzen mee. De evenredige verhoging kan ook van
toepassing zijn op een gedeelte van de bestelling of opdracht.
3.4. Indien, bij de verhuring van hommelkolonies, blijkt dat het aantal vierkante meters te bestuiven gewas groter is dan waarvoor volgens de factuur hommelkolonies zijn geleverd, wordt de prijs naar evenredigheid
verhoogd. Reeds betaalde facturen worden met terugwerkende kracht in dezelfde zin aangepast. Het bedrag waarmee deze facturen dienen aangepast te worden, zal beschouwd worden als laattijdig of niet betaald en
zal gevorderd worden zoals bepaald in Art. 6.4., 6.5., en 6.6. van deze Algemene Voorwaarden.
Artikel 4: Geldigheid van overeenkomst
4.1. De geldigheid van alle overeenkomsten is afhankelijk van de ontvangst door Biobest Group NV van een door de afnemer uitgevoerde bestelling.
4.2. Een eventuele “niet-aanvaarding” zal binnen de 48 uur na ontvangst van het order door Biobest Group NV aan de afnemer betekend worden.
Artikel 5: Vervoer en levering
5.1. Het vervoer of de verzending van onze goederen wordt gedaan op kosten en op risico van Biobest Group NV, tenzij anders werd overeengekomen.
5.2. De afnemer wordt geacht, bij aankomst en voor in gebruikname, de kwantiteit van de verzonden goederen te controleren en de kwaliteit ervan na te gaan op basis van zichtbare gebreken. Tussen het tijdstip van
de levering en het tijdstip van het inzetten in de teelt dienen deze goederen op een veilige plaats bewaard te worden, op een dusdanige manier dat er geen schade kan berokkend worden aan de geleverde producten.
De goederen worden als aanvaard beschouwd behalve indien er klachten werden geuit vóór 12 uur van de volgende dag en met bevestiging via telefax of per aangetekend schrijven uiterlijk 48 uur na ontvangst van de
producten, uiteraard alvorens ze in gebruik worden genomen.
5.3. De overdracht van het risico van verlies en/of schade naar de afnemer gebeurt op het ogenblik van inontvangstname van de goederen d.w.z. bij afhaling wordt het risico overgedragen vooraleer de goederen
worden ingeladen in het voertuig van de afnemer, zodat zowel belading als vervoer op het risico van de afnemer gebeuren, of bij levering op het ogenblik dat de goederen op de afgesproken plaats worden uitgeladen
uit het door Biobest Group NV gebruikte transportmiddel.
5.4. Bij leveringen later dan voorzien kan de afnemer géén aanspraak maken op vergoedingen.
5.5. Gelden niet als tekortkomingen, kleine of onbelangrijke afwijkingen van opgegeven kwantiteiten en andere soortgelijke informatie.
Artikel 6: Betalingsvoorwaarden
6.1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst dienen alle facturen contant op een voor Biobest Group NV kosteloze manier betaald te worden in de munt waarin is gefactureerd.
6.2. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de
Algemene Voorwaarden. De kosten bij acceptatie van cheques en wissels zijn ten laste van de opdrachtgever.
6.3. In geval van verhuur van hommelkolonies zal de facturatie een aanvang nemen op de derde dag na de in-ontvangstname van de eerste hommelkolonies.
Wanneer, in geval van verhuur, een factuur niet voor de uiterste betaaldatum is voldaan, heeft Biobest Group NV het recht de kolonies niet meer aan te vullen. Bij verder verzuim van betaling en na verwittiging is
Biobest Group NV ertoe gerechtigd de reeds geplaatste kolonies terug te halen.
6.4. Bij verzuim van contante betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag zal, zonder enige ingebrekestelling van rechtswege, op het factuurbedrag een conventionele, wettelijke interest verschuldigd zijn, te
rekenen vanaf de dag van afgifte van de factuur of vanaf de voorziene vervaldag. Elke begonnen maand zal als volledige maand aangerekend worden.
6.5. Als schadeloosstelling voor de inningskosten van de schuldvordering (zoals personeels- en administratiekosten, beheer en opvolging van het dossier, invloeden op het financieel beheer) zal bovendien het
factuurbedrag zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling ten titel van forfaitair en onherroepelijk beding, verhoogd worden met 10 %, met een minimum van € 50,00.
Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten, de invorderbare procedurekosten en de eventuele vergoeding voor materiële schade en winstderving. Partijen gaan er derhalve uitdrukkelijk mee akkoord dat
deze vergoeding onveranderlijk is zelfs bij gedeeltelijke betaling.
6.6. De in Art. 6.4 en 6.5. van deze Algemene Voorwaarden beschreven maatregelen kunnen bij laattijdige of niet-betaling cumulatief gevorderd worden.
Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
7.1. Bij huurcontract blijven de geleverde hommels de eigendom van Biobest Group NV. Vanaf de inontvangstname heeft de afnemer er de uitsluitende bewaring van. Aldus is de afnemer gehouden tot teruggave. Hij
kan zich hierbij, om te ontkomen aan resultaatsverbintenis, zelfs niet beroepen op toeval of overmacht.
7.2. Bij verkoopscontract gaat de eigendom van de goederen slechts over nadat zij volledig betaald zijn. De afnemer is echter integraal verantwoordelijk voor de zaak vanaf de levering (art. A.5 en B.5 D.D.U.INCOTERMS). In geval van ontbinding van de overeenkomst dienen eventueel betaalde voorschotten als vergoeding voor kosten en winstderving.
Artikel 8: Overmacht
8.1. Onder overmacht wordt onder meer, derhalve niet uitsluitend, verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, brand, sabotage, algehele
werkstaking, vervoerstremmingen, tekortkomingen van onze toeleveranciers, vernietiging van de productie-uitrustingen, en andere, niet voorzienbare omstandigheden ten gevolge waarvan de uitvoering van de
overeenkomst, tijdelijk of blijvend onmogelijk is.
8.2. In geval van tijdelijke overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de oorzaak van de overmacht het Biobest Group NV onmogelijk maakt zijn verplichtingen te voldoen. De afnemer kan
in dit geval geen
aanspraak maken op schadevergoeding en/of de overeenkomst ontbinden.
8.3. Bij blijvende overmacht is de afnemer gehouden om in een redelijke verhouding tot de totale huurprijs voor de gehele levering te betalen voor dat gedeelte van de goederen dat inmiddels mocht zijn afgeleverd.
Artikel 9: Verplichtingen van afnemer
9.1. De afnemer aanvaardt de verplichting dat:
9.1.1. de nestkasten die de hommels bevatten niet zullen geopend worden noch verplaatst, behalve volgens instructies van Biobest Group NV.
9.1.2. de hommels hetzij werksters, mannetjes of koninginnen niet zullen gevangen worden, niet uit de kas of daarbuiten, noch uit de nesten.
9.1.3. de hommels of biologische bestrijders niet zullen gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor zij geleverd werden (geen voortteling).
9.1.4. de hommelkolonies gevoed en verzorgd worden volgens de instructies van Biobest Group NV.
9.1.5. de afwezigheid van voor de hommels of biologische bestrijders schadelijke pesticiden gecontroleerd wordt en dat daarenboven Biobest Group NV geïnformeerd wordt betreffende de gebruikte chemische
producten voor en tijdens het in gebruik nemen van de hommelkolonies of de biologische bestrijders (predatoren, parasieten, entomopathogenen, enz.) en dat de instructies van Biobest Group NV in deze materie
zullen worden opgevolgd.
9.1.6. bij de minste twijfel over de toepassing of aard van aan te wenden bestrijdingsmiddelen Biobest Group NV voorafgaandelijk dient te worden geraadpleegd.
9.1.7. Biobest Group NV de mogelijkheid heeft om, op gelijk welk ogenblik, controle uit te voeren op de plaatsen waar de hommelkolonies of biologische bestrijders worden ingezet. Deze controles zijn nodig, o.a. om
bij eventuele onvoldoende bestuivings- en/of bestrijdingsintensiteit de gepaste maatregelen te kunnen nemen of adviseren.
9.2. In geval van niet naleving van deze verplichtingen en van de instructies i.v.m. het gebruik van de producten, behoudt Biobest Group NV zich het recht voor, onmiddellijk de leveringen te staken en actie te
ondernemen om schadeloos gesteld te worden voor eventuele directe of indirecte schade. De afnemer zal geen beroep kunnen doen op schadeloosstelling.
9.3. De afnemer is bovendien verplicht alle richtlijnen, instructies, handleiding etc. die hij van Biobest Group NV ontvangt, door te geven aan zijn eventuele afnemers.
Artikel 10: Onvoldoende bestuiving en/of bestrijding
10.1. Indien de afnemer een tuinder is, is de afnemer er bijkomend toe verplicht:
- de bestuiving en bestrijding dagelijks te controleren.
- onmiddellijk over te gaan tot trillen of aanwenden van hormonen, indien hij van oordeel is dat er onvoldoende bestuiving is en dus gevaar voor slechte vruchtzetting optreedt.
10.2. Wanneer de afnemer van oordeel is dat de bestuiving en/of bestrijding, onvoldoende is, bijv. door een te klein aantal of mindere kwaliteit van de hommels, respectievelijk biologische bestrijders, dient hij Biobest
Group NV hiervan binnen één dag na constatering mondeling te verwittigen en binnen drie dagen na constatering schriftelijk te bevestigen zodat in onderling overleg de onvoldoende bestuiving en/of bestrijding kan
worden vastgesteld.
10.3. Daar het resultaat van de bestuiving en de bestrijding kan afhangen van talrijke factoren vreemd aan de bestuiving respectievelijk bestrijding, is Biobest Group NV in de onmogelijkheid het eindresultaat te
waarborgen. Het risico van de onvoldoende bestuiving, respectievelijk bestrijding is dus geheel voor rekening van de afnemer. Biobest Group NV kan hiervoor niet tot enige vergoeding gehouden zijn.
10.4. Indien de afnemer een hogere bestuivingsintensiteit wenst dan normaal, kan Biobest Group NV tegen bijkomende betaling supplementaire hommelkolonies plaatsen.
Artikel 11: Aansprakelijkheidsbeperking
11.1. Biobest Group NV is tegenover de afnemer slechts aansprakelijk voor gebreken aan de goederen indien de afnemer zich houdt en gehouden heeft aan al zijn verplichtingen zoals overeengekomen met Biobest
Group NV.
11.2. Biobest Group NV is niet verantwoordelijk voor schade aangericht door hommels en biologische bestrijders en dit zowel aan personen, dieren als gewassen, al dan niet eigen aan het bedrijf van de afnemer. Dit
zeker ten aanzien van personen die eventueel overgevoelig zijn aan bijen-, hommel- of wespensteken. De afnemer waakt erover dat de serres niet worden betreden door personen die niet gewezen zijn op het hieraan
verbonden gevaar.
11.3. Wanneer Biobest Group NV als tussenpersoon fungeert, beperkt de waarborg op de geleverde goederen zich tot deze toegekend door de leverancier of fabrikant.
11.4. Biobest Group NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan de hommelkolonies veroorzaakt door de afnemer elders gekochte en/of zelfgemaakte voeding voor hommels.
Artikel 12: Bevoegdheid bij geschillenregeling
12.1. Beide partijen gaan akkoord de geschillen, welke uit deze overeenkomst zouden mogen voortvloeien, in der minne te schikken. Mochten zij in hun pogingen falen, zullen zij beroep doen op de in Art. 12.2
beschreven bevoegdheid.
12.2. Enkel de rechtbanken van de plaats van de zetel van Biobest Group NV zijn bevoegd.
Artikel 13: Intellectuele eigendom
13.1. Alle patenten, vormgevingen, merknamen, dienstnamen, copyrights en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van de firma van gelijkwelke aard met betrekking tot de goederen, hun verpakking of
ander materiaal geleverd met de goederen, zullen de absolute eigendom en onvervreembaar blijven van de firma.
13.2. De klant zal de firma vergoeden en blijven vergoeden tegen gelijkwelke verliezen, schade, claimkosten en uitgaven geleden door of voorgekomen bij de firma, in verband met gelijk welke inbreuk op gelijk welk
patent, merknaam, dienstnaam, copyright of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten, door eender welke persoon, met betrekking tot het gebruik of toepassing aangegeven door de firma, van eender welk
materiaal of informatie gegeven door de klant met betrekking tot de goederen.

