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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 
 

1. GOUMANISTO behoudt zich het recht voor geen uitvoering te geven aan een 
order, om welke reden dan ook, onder andere in geval van een probleem 
met de ontvangen orderopdracht, een afwijkende order of een probleem 
met de levering dat wordt voorzien. GOUMANISTO zal de afnemer daar zo 
snel mogelijk over informeren, per e-mail, telefoon of fax. 

2. De facturen zijn contant betaalbaar bij levering, netto en zonder verrekening. 
Bij gebreke van contante betaling of betaling binnen de termijn zoals formeel 
en schriftelijk overeengekomen in een specifieke bepaling, is de afnemer 
zonder voorafgaande ingebrekestelling 12% rente verschuldigd over het 
openstaande bedrag. Indien de factuur 30 dagen na de vervaldatum niet is 
betaald, wordt het bedrag van de factuur verhoogd met 15%, met een 
minimum van € 250, ter schadeloosstelling van GOUMANISTO, zoals vooraf 
vastgesteld en overeengekomen voor de schade geleden door 
GOUMANISTO als gevolg van het niet nakomen van de betalingsverplichting, 
bovenop de bovengenoemde verschuldigde rente en eventuele 
gerechtelijke kosten en onverminderd het recht van GOUMANISTO om een 
hogere schadevergoeding te eisen indien GOUMANISTO kan aantonen dat 
de geleden schade groter is.  

3. In geval van faillissement, onvermogen, surseance van betaling, ontbinding 
of wijziging van de vennootschap, niet-nakoming van enige 
betalingsverplichting of niet-naleving van enige algemene of bijzondere 
voorwaarde, behoudt GOUMANISTO zich het recht voor het contract te 
ontbinden of de levering op te schorten en in alle gevallen onmiddellijke 
betaling van alle geleverde goederen te eisen. 

4. Indien de afnemer weigert de goederen in ontvangst te nemen, zijn de 
daaruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening, behalve in geval van niet-
conforme en/of gebrekkige levering. Indien de afnemer constateert dat de 
goederen beschadigd zijn en/of niet conform de order zijn geleverd, dient de 
afnemer GOUMANISTO hiervan binnen 24 uur na levering van de producten 
schriftelijk op de hoogte te stellen, onder beschrijving van de gebreken. Na 
het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling 
genomen. 

5. Behalve in geval van gebreken gecommuniceerd conform de algemene 
voorwaarden worden producten niet teruggenomen, tenzij uitdrukkelijk 
schriftelijk anders overeengekomen, en dan nog uitsluitend indien 
onmiddellijk geretourneerd aan GOUMANISTO, onbeschadigd, in hun 
originele verpakking en nadat ze onder de juiste omstandigheden zijn 
opgeslagen. 

6. In geval van niet-conforme en/of gebrekkige levering is de aansprakelijkheid 
van GOUMANISTO beperkt tot, naar keuze van de afnemer, terugbetaling 
van de aankoopprijs van de betreffende producten of vervanging van de 
niet-conforme en/of gebrekkige producten, onder uitdrukkelijke uitsluiting van 
aansprakelijkheid voor alle overige directe of indirecte schade. 
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7. Verzending van de producten geschiedt voor risico van de afnemer. 

Gebeurtenissen, ongeacht hun aard, die zich voordoen buiten de wil van 
GOUMANISTO, zoals situaties van overmacht, rampen, overheidsbesluiten, 
transportonderbrekingen en poststakingen, vormen uitdrukkelijk grond voor 
GOUMANISTO om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of 
het contract te ontbinden, indien de gebeurtenis of situatie langer duurt dan 
30 dagen. Indien de overeengekomen levertermijn niet haalbaar is voor 
GOUMANISTO, zal GOUMANISTO de afnemer per e-mail, telefoon of fax 
informeren over de snelst mogelijke levertijd. Vertragingen in de levering 
veroorzaakt door enige bovengenoemde gebeurtenis of situatie geven de 
afnemer nimmer recht op schadevergoeding. 

8. De rechtbank van Namen in België is bij uitsluiting bevoegd om geschillen 
voortvloeiend uit of verband houdend met deze voorwaarden te beslechten. 
Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing. Afwijking van een of meerdere 
bepalingen in deze voorwaarden laat het bindende karakter van de overige 
bepalingen onverlet.  

 

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN 

1. De prijs van de producten is de prijs vermeld op de order of, bij het ontbreken 
daarvan, de prijs op de laatste order voor hetzelfde product. De leverancier 
kan deze prijs niet verhogen zonder voorafgaande toestemming van 
GOUMANISTO. 

2. Facturen zijn betaalbaar binnen 45 dagen na levering van de producten of 
na ontvangst van de factuur, afhankelijk van wat later plaatsvindt. Bij 
gebreke van tijdige betaling zal GOUMANISTO, onder voorbehoud van 
voorafgaande ingebrekestelling, rente verschuldigd zijn ter hoogte van het 
referentiepercentage van de Europese Centrale Bank zoals gepubliceerd in 
het Publicatieblad van de Europese Unie op de vervaldatum van de factuur, 
vermeerderd met 1%. 

3. Indien de order niet tijdig geleverd kan worden door de leverancier, zal deze 
GOUMANISTO daar onmiddellijk van op de hoogte stellen. Tenzij de partijen 
een nieuwe leverdatum overeenkomen, heeft GOUMANISTO het recht, 
onverminderd haar overige rechten:  

• de vertraagde order te annuleren of het contract te ontbinden. De 
leverancier zal eventuele bedragen reeds betaald door GOUMANISTO 
voor de geannuleerde order of het ontbonden contract terugbetalen; en 

• bij een derde vervangende producten te kopen voor rekening van de 
leverancier. 

4. De leverancier verplicht zich de producten te leveren conform:  

• de specificaties van de order wat betreft kwaliteit, kwantiteit en levertijd;  
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• de bepalingen van Europese verordeningen en richtlijnen evenals overige 
wet- en regelgeving gelden op het gebied van hygiëne, etikettering, 
verpakking, presentatie van levensmiddelen, traceerbaarheid, benaming 
van producten, oorsprong of herkomst, datum van invriezing of productie, 
nettogewicht, lijst van ingrediënten (en gebruikte additieven), uiterste 
houdbaarheidsdatum of optimale gebruiksdatum, en op het gebied van 
opslag en transport; en 

 
• de in de sector geldende normen en standaarden op het gebied van 

voedselhygiëne, teneinde de houdbaarheid en versheid te optimaliseren 
en de producten te beschermen tegen de invloeden van licht, lucht en 
andere externe factoren die de houdbaarheid op wat voor manier dan 
ook zouden kunnen beïnvloeden. 

 

De leverancier vrijwaart GOUMANISTO van alle schade, direct of indirect, 
geleden door GOUMANISTO ten gevolge van enige niet-naleving van de 
leverancier van deze bepaling. 

5. GOUMANISTO is niet gehouden deelleveringen van bestelde producten te 
accepteren.  

6. Niettegenstaande de levering van goederen wordt GOUMANISTO niet 
geacht de producten te hebben geaccepteerd zolang deze nog niet zijn 
gecontroleerd.  

7. Het eigendom van de gekochte producten gaat, evenals het risico van 
schade en verlies, over op GOUMANISTO op het moment van levering van de 
betreffende producten. Indien betaling van de producten eerder heeft 
plaatsgevonden, gaat het eigendom (maar niet het risico) over op het 
moment van betaling.  

8. De rechtbank van Namen in België is bij uitsluiting bevoegd om geschillen 
voortvloeiend uit of verband houdend met deze voorwaarden te beslechten. 
Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing. Afwijking van een of meerdere 
bepalingen in deze voorwaarden laat het bindende karakter van de overige 
bepalingen onverlet.  

 


