
 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

I. ALGEMENE BEPALINGEN 

1. Onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden zoals hierbij vermeld, worden geacht door de 
koper te zijn aanvaard, zelfs indien onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden in 
tegenspraak zijn met de eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden van de koper. Deze 
laatstgenoemde voorwaarden kunnen ons enkel binden ingeval van ons uitdrukkelijk gegeven 
akkoord. 

2. De eventuele nietigheid van één of meerdere clausules van de algemeen verkoopsvoorwaarden 
doet géén afbreuk aan de geldigheid van enige andere clausules. 

3. De offertes zijn steeds vrijblijvend en zijn geldig voor de aangeduide duur. De overeenkomst 
komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door de verkoper. 

II. PRIJSBEPALINGEN EN RISICO 

4. De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en de voorwaarden zoals vermeld in de 
verkoopovereenkomst. De NV Cidrerie Ruwet behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de 
overeengekomen prijs te verhogen indien, na de ondertekening van de verkoopovereenkomst, 
één of meer kostprijsfactoren (met inbegrip van doch niet uitsluitend de prijzen van grondstoffen 
en energie en de loonkost) een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare 
omstandigheden.  

Zo de koper een consument is, heeft hij in geval van een prijsverhoging het recht, vooraleer de 
nieuwe prijs van kracht wordt, de overeenkomst zonder kosten of schadevergoeding te 
beëindigen en dit per aangetekend schrijven binnen de 15 kalenderdagen na mededeling van de 
prijsstijging. 

5. Behoudens andersluidende bepalingen reizen de goederen op risico en op kosten van de koper. 

III. BESTELLINGEN 

6. Elke wijziging of annulatie van de bestelling is afhankelijk van ons geschreven akkoord. 

Wanneer de koper een bestelling annuleert of zijn verplichtingen, voortkomende uit een 
bestelling, niet nakomt behoudt de NV Cidrerie Ruwet zich het recht voor om ofwel de uitvoering 
te vorderen, ofwel de overeenkomst te ontbinden mits betaling van een schadevergoeding door 
de koper aan de NV Cidrerie Ruwet. Deze schadevergoeding is gelijk aan 30% van de waarde van 
de niet afgenomen goederen. 
Indien de werkelijke schade ten gevolge van de verbreking van de overeenkomst hoger ligt, 
wordt dit verschil eveneens gedragen door de koper. 

IV. LEVERINGS- EN VERZENDVOORWAARDEN 

7. De vermelde leveringsdata worden door de koper aanvaard als zijnde opgegeven bij benadering. 
Behoudens andersluidend schriftelijk beding geeft vertraging in de levering geen recht op niet-
betaling van de factuur, schadevergoeding noch op ontbinding/verbreking van de overeenkomst 
lastens de NV Cidrerie Ruwet. 
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8. Alle goederen worden afgeleverd in behoorlijke staat. Bij inontvangstname dient de koper of zijn 
gevolmachtigde dit te controleren zodat de inontvangstname geldt als onherroepelijke 
aanvaarding en zichtbare gebreken dekkend. Het gebruik of doorverkoop van de goederen geldt 
steeds als definitieve aanvaarding. 

De klachten betreffende leveringen, andere dan deze over zichtbare gebreken, dienen per 
aangetekende brief aan ons te worden overgemaakt binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst 
van de goederen. In geval van geen, een laattijdig, of een incorrect overgemaakt protest, worden 
de geleverde goederen verondersteld correct geleverd te zijn. 

Zo de koper een consument is, dient deze zijn klachten, zowel voor zichtbare als voor andere 
gebreken, binnen de 8 kalenderdagen na de levering per aangetekend schrijven te melden aan 
de NV Cidrerie Ruwet. Zoniet, worden zij geacht aanvaard te zijn. 

9. Geen enkele terugname van goederen zal aanvaard worden zonder ons voorafgaandelijk 
schriftelijk akkoord. Daarenboven kunnen zij slechts worden teruggenomen indien de 
terugzending in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking geschiedt. 
Deze terugzending geschiedt op kosten en risico van de koper. 

Eventuele teruggenomen goederen worden gecrediteerd met een vermindering van 20% van de 
gefactureerde waarde. 
Wij kunnen in geen geval tot schadevergoeding gehouden worden. 

10. De flessen en bakken die worden gefactureerd, zullen aan dezelfde prijs worden teruggenomen 
op voorwaarde dat ze in goede staat en uiterlijk binnen 18 maanden, te rekenen van vanaf de 
facturatiedatum, worden teruggebracht naar een depot van de NV Cidrerie Ruwet. 
  

11. De NV Cidrerie Ruwet behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen, die 
evenveel gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan in 
geen geval de weigering tot betaling van de geleverde goederen rechtvaardigen. 

V. BETALINGEN 

12. Alle facturen zijn contact betaalbaar op de zetel van de vennootschap, of middels overschrijving 
op het rekeningnummer vermeld op de factuur, beiden uiterlijk op de vervaldatum vermeld op de 
factuur. 

13. De klachten betreffende facturatie dienen per aangetekende brief aan ons te worden 
overgemaakt binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. In geval van geen, een 
laattijdig, of een incorrect overgemaakt protest, wordt de factuur verondersteld een correcte 
weergave te zijn van de rechtsverhouding tussen partijen. 

14. Bij gebreke van vermelding van een bijzondere vervaldag, zijn de facturen betaalbaar binnen de 
30 kalenderdagen te rekenen vanaf de factuurdatum. 

In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de factuur op de vervaldag, wordt van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een rente van 1,5% per 
begonnen maand, dit vanaf de vervaldag. 

Los van enige ingebrekestelling of andere gerechtelijke procedure, wordt daarenboven een 
forfaitaire vergoeding van 40,00 EUR per niet-betaalde factuur gevorderd, ter dekking van de 
invorderingskosten. Indien de werkelijke invorderingskosten hoger liggen, wordt ook dit verschil 
gedragen door de koper. 

In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de factuur op de vervaldag, zonder ernstige 
reden, wordt na ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 20%, met een minimum van 
125,00 EUR, zelfs bij toekenning van een uitstel van betaling. 



Bij niet betaling van enige factuur op de vervaldag worden alle facturen ineens opeisbaar en 
behoudt de NV Cidrerie Ruwet zich het recht voor om alle verdere bestellingen en leveringen op 
te schorten zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn en dit zonder 
voorafgaandelijke ingebrekestelling. 

15. Bovendien kan de NV Cidrerie Ruwet, onverminderd zijn recht op schadevergoeding, indien de 
koper zijn verplichtingen geheel dan wel gedeeltelijk niet nakomt, te allen tijde tot de 
onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst overgaan bij eenvoudige schriftelijke 
kennisgeving, en dit zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst en zonder 
ingebrekestelling. In dit geval moet de koper onverwijld en uiterlijk 48 uur na ontvangst van de 
kennisgeving de identificeerbare goederen ter beschikking stellen van de NV Cidrerie Ruwet. 

VI. NETTING 

16. In geval van faillissement worden wederzijds schulden gecompenseerd, zodat enkel het saldo 
verschuldigd is. 

VII. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

17. De geleverde koopwaar blijft eigendom van de NV Cidrerie Ruwet zolang niet de volledige prijs is 
betaald, zelfs indien zij werden gewijzigd of geïncorporeerd en onverminderd de verplichting van 
de koper om zich te verzekeren voor de risico’s van de goederen en ervoor te zorgen als goed 
huisvader. De betaalde voorschotten blijven de NV Cidrerie Ruwet verworven ter vergoeding van 
de mogelijke verliezen bij wederverkoop. 

VIII.AANSPRAKELIJKHEID 

18. De NV Cidrerie Ruwet is enkel aansprakelijk in geval van zware fout of opzet. Voor zover op de 
NV Cidrerie Ruwet enige aansprakelijkheid rust, is deze beperkt tot het herstellen van 
voorzienbare, rechtstreekse materiële en lichamelijke schade, met uitsluiting van alle immateriële, 
indirecte of gevolgschade. In alle gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt tot de gefactureerde 
waarde, exclusief BTW. 

IX. OVERMACHT 

19. In geval van overmacht heeft de NV Cidrerie Ruwet het recht de uitvoering van de overeenkomst 
op te schorten, dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat de koper uit dien hoofde 
enig recht op vergoeding van kosten, schaden en intresten enz. kan doen gelden. 
Overmacht heeft betrekking op alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan een fout in onze 
hoofde, en die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, bemoeilijken of vertragen, 
zoals onder meer, maar niet beperkt tot onderbreking van de bevoorrading van grondstoffen, 
staking, lock-out, brand en vertragingen in productie of transport om welke reden dan ook, 
import- of exportbeperkingen of andere maatregelen van de overheid. Het ontoerekenbaar en 
onvermijdbaar karakter van de voormelde omstandigheden wordt steeds geacht verworven te 
zijn. 

X. GESCHILLEN 

20. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens 
Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle betwistingen (met betrekking 
tot deze factuur) zullen worden beslecht door de rechtbanken van de zetel van de NV Cidrerie 
Ruwet. 
Zo de koper een consument is, zal tevens de rechtbank van de woonplaats van de consument 
territoriaal bevoegd zijn. 


