
 

 

Verkoopsvoorwaarden : 
 

Onderhavige verkoopsvoorwaarden zijn bindend voor de koper of de opdrachtgever vanaf ondertekening der leveringsnota. 

1. Alle bezwaren of betwistingen nopens de inhoud van de factuur en de staat der geleverde goederen worden niet meer aanvaard 

vanaf de achtste dag na factuurdatum. Om geldig te zijn moet elke klacht ook schriftelijk gebeuren bij aangetekend schrijven 

en binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur of na ontvangst van de goederen. 

 

De gedeeltelijke benutting van de geleverde artikels heeft de aanvaarding van het geheel tot gevolg. Eventuele gebreken van 

een deel van het geleverd werk geven de opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele partij doch slechts van de 

gebrekkig verpakte goederen. DeVe-Pack is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan de klant zoals winstderving, 

die hier uitdrukkelijk wordt uitgesloten. 

 

2. Onze facturen zijn contant betaalbaar op de zetel te Kruishoutem 

 

3. In geval van ongerechtvaardige niet-betaling op de vervaldag van de factuur zulks zondermeer ten gevolge van nalatigheid, zal 

het verschuldigde saldo van rechtswege verhoogd worden met 10% met een minimum van 50 euro en een maximum van 1500 

euro ten titel van conventioneel strafbeding, onverminderd andere kosten en zonder dat de ingebrekestelling vereist.                

 

Verder zal bij niet-betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling  een intrest verschuldigd zijn van 10% 

vanaf de vervaldag. 

 

4. Bij geschil betreffende loonverpakking beperken de verplichtingen van DeVe-Pack zich enkel tot het kosteloos herverpakken 

zonder enige bijkomende schadevergoeding. 

 

DeVe-Pack is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele aantasting van de ontvangen of verpakte goederen door 

geurvariaties , reukhinder smaakwijzigingen, verkleuring van goederen of verpakkingen, dit alles in de meest ruime zin, 

wanneer geen bijzondere bewaringsinstructies voor de concrete produkten werden opgelegd. In geval van bijzondere 

bewaringsinstructies terzake opgelegd zal DeVe-Pack gerechtigd zijn een afzonderlijk meerprijs aan te rekenen in dit verband. 

 

5. De koper of opdrachtgever is ertoe gebonden de goederen te aanvaarden, tenzij bij niet-conformiteit die dient aangetoond te 

worden binnen de vijf werkdagen na levering en dit bij aangetekende brief. 

 

6. De leveringstermijnen tussen de partijen afgesproken zijn steeds benaderend en niet bindend. Laattijdige leveringen kunnen 

geen aanleiding geven tot weigering of schadevergoeding en DeVe-Pack zal naargelang de mogelijkheden  daarvan de 

opdrachtgever verwittigen. Gevallen van overmacht en meer in het algemeen alle omstandigheden die de uitvoering van de 

opdracht verhinderen of vertragen of die neen buitengewone verzwaring  veroorzaken van de nakoming van de opdracht 

ontheffen DeVe-Pack van iedere aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om naargelang van het geval de 

verbintenis in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat zij tot 

schadevergoeding gehouden is. Ondermeer zal steeds als geldige reden voor vertraging of verbreking worden aanzien : oorlog, 

burgeroorlog, mobilisatie,onrust,stakingen, lock-out, zowel bij het bedrijf van DeVe-Pack als bij leveranciers, 

machinebreuken, brand, onderbreking van de transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden, beperkingen of 

verbodsbepalingen opgelegd door de overheid, die direct of indirect de exploitatie raken. 

 

7. In geval van wanprestatie van de koper of opdrachtgever door niet-tijdige betaling van de factuur, heeft DeVe-Pack het recht 

de resterende voorraden die dienen verpakt te worden niet langer te verwerken en de reeds verpakte goederen niet langer te 

leveren tot volledige betaling van de openstaande facturen is gebeurd alsook de facturen voorwerp van resterende goederen 

worden vereffend. 

 

8. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel te Oudenaarde. Naar keus van DeVe-Pack kan 

zij ook elk geschil inleiden voor de rechtbank van, de woonplaats van de opdrachtgever of koper. 

  


