
Vandemoortele NV – Maatschappelijke zetel Ottergemsesteenweg-Zuid 816 - B-9000 Gent – www.vandemoortele.com 
0429.977.343 -RPR Gent (afdeling Gent) – BTW BE 0429.977.343 – KBC IBAN: BE47 7330 4979 5180 BIC: KREDBEBB  

©Vandemoortele – 09.2019 – all rights reserved 

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN VAN DE VANDEMOORTELE GROEP voor grondstoffen, ingrediënten, verpakkingen, enz.   
 
Artikel 1 – Algemeen 
 
Deze algemene aankoopvoorwaarden (hierna “AAV”) zijn, 
behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst en 
behoudens andersluidend toepasselijk dwingend recht, toepasselijk 
op elke bestelling uitgaande van een vennootschap van de 
Vandemoortele groep, i.e. Vandemoortele nv of een verbonden 
vennootschap, (hierna genoemd de “Koper”), en op elke bestelling 
afgeroepen door een met de Koper verbonden vennootschap in 
uitvoering van een door de Koper gesloten raamovereenkomst, 
evenals op elke tussen de Koper en de Verkoper gesloten 
koopovereenkomst. De algemene voorwaarden van de Verkoper 
worden uitdrukkelijk uitgesloten.  
 
De specificaties van de Koper maken integraal deel uit van de 
overeenkomst. De Verkoper zal de Gedragscode voor de 
leveranciers van Vandemoortele m.b.t. de levering van goederen en 
diensten en de uitvoering van werken, beschikbaar op 
www.vandemoortele.com, naleven.  
 
De Verkoper verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de 
AAV en erkent dat de AAV integraal deel uitmaken van de 
overeenkomst. De orderbevestiging door de Verkoper houdt de 
aanvaarding van deze voorwaarden in.  
 
Een levering door de Verkoper aan de Koper dient te worden 
voorafgegaan door een IFS, BCR of ISO certificatie. Bij gebrek aan 
een geldige certificatie door een externe geaccrediteerde auditor of 
in geval van kwaliteits- of productveiligheidsklachten en defecten, is 
de Koper gerechtigd en de Verkoper accepteert, om een audit uit te 
voeren door een externe geaccrediteerde auditor op kosten van de 
Verkoper. 
 
De Koper behoudt zicht het recht voor om een audit uit te voeren 
mits redelijke voorafgaandelijke kennisgeving en de Verkoper 
accepteert om hieraan mee te werken en zal de Koper of de klanten 
van de Koper toegang verlenen voor de uitvoering van de dergelijke 
audit.  
 
Artikel 2 – Prijsoffertes 
 
De Verkoper is gebonden door de prijzen vermeld in zijn prijslijst 
en/of offertes en/of raamovereenkomst en de prijzen kunnen enkel 
gewijzigd worden mits uitdrukkelijk akkoord. 
 
Artikel 3 – Levering van de goederen 
 
3.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gebeurt elke 
levering op risico van de Verkoper op de vennootschapszetel van 
de Koper of, in voorkomend geval, op het leveringsadres door de 
Koper aangeduid en dit steeds tijdens de normale werkdagen en 
openingsuren van het magazijn. 
 
3.2. Alle kosten aangaande de levering van de goederen tot op de 
plaats van levering (incl. douaneformaliteiten en – rechten) zijn voor 
rekening van de Verkoper. 
 
3.3. De leveringstermijn is een essentiële voorwaarde van de 
overeenkomst. 
 
3.4. Alle leveringen moeten conform zijn aan de bestelling zoals 
deze werd geplaatst door de Koper. De Verkoper verklaart kennis te 
hebben dat de geleverde goederen bestemd zijn om aangewend te 
worden voor de productie van voedingsmiddelen en/of om 
rechtstreeks of onrechtstreeks in contact te komen met 
voedingsmiddelen. Alle leveringen dienen dan ook zo te worden 
uitgevoerd dat ze beantwoorden aan alle geldende Europese en 
nationale wettelijke bepalingen van toepassing op 
voedingsmiddelen en voedingsmiddelenhygiëne op de plaats van 
levering, alsook aan alle eventueel overeengekomen specificaties. 
De goederen moeten geschikt zijn voor het gebruik waarvoor ze zijn 
bestemd. In het bijzonder waarborgt de Verkoper dat de verkochte 
goederen in overeenstemming zijn met en verpakt zullen worden, 
overeenkomstig alle geldende wettelijke bepalingen inzake 
voedingsmiddelen, -hygiëne, -veiligheid, traceerbaarheid, 
productaansprakelijkheid, enz. 
 
Al het verpakkingsmateriaal dat rechtstreeks in contact komt met de 
goederen moet food grade zijn overeenkomstig de geldende 
Europese en nationale wettelijke bepalingen van toepassing op 
materialen en voorwerpen bestemd om in contact te komen met 
voedingmiddelen en van een hygiënische kwaliteit zijn vrij van 
vreemde voorwerpen zoals metaal, glas, hout en andere 
contaminanten.  
 
Op het ogenblik van levering waarborgt de Verkoper een resterende 
houdbaarheid van minstens 2/3 van de totale houdbaarheidstermijn 

van de geleverde goederen, tenzij anders overeengekomen. 
 
De Verkoper is uitsluitend verantwoordelijk en zal de Koper 
vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken van derden op grond van 
niet-conformiteit met de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen 
of specificaties. 
 
3.5. Alle leveringen zijn vergezeld van de leveringsdocumenten 
welke minstens de vermeldingen bevatten zoals door de Koper 
opgegeven. 
 
3.6. De Verkoper waarborgt bij de levering de naleving van de op de 
plaats van levering geldende (arbeids-) veiligheidsvoorschriften. 
 
Artikel 4 – Omverpakking 
 
De goederen worden steeds behoorlijk verpakt en de nodige 
voorzorgsmaatregelen worden getroffen tot de best mogelijke 
beveiliging ervan conform de technische specificaties van de Koper.  
 
De Verkoper waarborgt dat de omverpakking van de goederen 
conform is aan alle wettelijke bepalingen inzake voedingsmiddelen, 
alsook veilig is voor het gebruik en behandeling ervan door het 
personeel van de Koper. 
 
Alle paletten moeten fysisch en bacteriologisch in goede staat zijn 
en vrij zijn van enige contaminatie. 
 
Elke schade opgelopen tot en met de in ontvangstname van de 
goederen op de plaats van levering die te wijten is aan niet-
aangepaste verpakking, zal ten laste worden gelegd van de 
Verkoper. 
 
Artikel 5 – Aanvaarding van de levering 
 
Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper op de 
plaats van de levering impliceert enkel de fysieke ontvangst, doch 
geenszins de aanvaarding van de goederen. 
 
Leveringen worden slechts geacht aanvaard te zijn na inspectie en 
goedkeuring door bevoegd personeel van de Koper 
 
Een eventueel tussengekomen betaling kan niet als een 
aanvaarding worden beschouwd.  
 
Artikel 6 – Gebreken 
 
6.1. De Koper behoudt zich het recht voor om klachten wegens 
zichtbare gebreken te formuleren tot twee weken na de datum van 
de levering, hetgeen de Verkoper aanvaardt. 
 
6.2. Klachten wegens verborgen gebreken mogen door de Koper 
worden geformuleerd tot drie weken na de ontdekking van het 
verborgen gebrek. 
 
6.3. De Verkoper is in elk geval op grond van het gemeenrecht 
aansprakelijk als naar recht voor zichtbare en verborgen gebreken, 
met inbegrip van inbreuken op intellectuele en/of industriële 
eigendomsrechten met betrekking tot de verkochte goederen.  
 
6.4. De Verkoper vrijwaart de Koper voor alle aanspraken van 
derden met betrekking tot de verkochte goederen.  
 
6.5. Ingeval van klacht(en) is de Koper gerechtigd om de betaling 
van de openstaande facturen, welke betrekking hebben op de 
gebrekkige goederen op te schorten. 
 
Artikel 7 – Wanprestatie van de Verkoper 
 
Indien de Verkoper zijn verbintenissen niet nakomt, dan kan de 
Koper kiezen om ofwel de gedwongen uitvoering van de verkoop 
door de Verkoper te vorderen ofwel om de verkoop als van 
rechtswege ontbonden te beschouwen, geheel of gedeeltelijk (bijv. 
ingeval van opeenvolgende leveringen) en vanwege de Verkoper 
schadevergoeding te vorderen als naar recht. 
 
Het volstaat hiertoe dat de Koper zijn uitdrukkelijke beslissing ter 
kennis brengt aan de Verkoper middels een ingebrekestelling 
verzonden per aangetekend schrijven. 
 
De ontbinding van de overeenkomst of levering (ingeval van 
opeenvolgende leveringen) gebeurt van rechtswege en zonder 
voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, acht (8) 
werkdagen na verzending van de aangetekende ingebrekestelling.  
 
De Koper behoudt zich het recht voor, ten einde eventuele schade 
te vermijden en/of schade te beperken, de uitvoering in natura toe te 

vertrouwen aan een derde op kosten van de Verkoper, mits de 
Verkoper voorafgaandelijk ingebreke werd gesteld en op de hoogte 
gebracht wordt van de kostprijs van deze uitvoering door derden. 
 
Bovendien zal de Koper het recht hebben om in geval van 
wanprestatie of gebrekkige uitvoering (verborgen gebrek) de 
verdere uitvoering van de desbetreffende overeenkomst geheel dan 
wel gedeeltelijk, op te schorten. 
 
Artikel 8 – Vertrouwelijkheid 
 
Alle informatie uitgewisseld tussen de Koper en de Verkoper dient 
op vertrouwelijke wijze te worden behandeld en mag niet aan 
derden publiek gemaakt worden. 
 
Artikel 9 – Betaling 
 
9.1. De facturen van de Koper moeten conform zijn met de 
Vandemoortele Groep facturatievoorwaarden voor leveranciers, 
beschikbaar op www.vandemoortele.com. De facturen moeten door 
de Verkoper in één exemplaar  ter attentie van de dienst 
boekhouding van de Koper toegezonden worden, tenzij uitdrukkelijk 
anders overeengekomen. De factuur dient alle door de Koper 
gevraagde vermeldingen evenals alle wettelijk vereiste 
vermeldingen te bevatten.  
 
Bij gebreke aan de vermeldingen opgenomen onder art. 9.1, (o.a. 
doch niet limitatief, het SAP artikelnummer, het bestelbonnummer, 
de lotcode, enz) zal de Koper het recht hebben om de betaling van 
de factuur te schorsen en deze terug te sturen aan de Verkoper 
voor rechtzetting. 
 
9.2. Behalve indien uitdrukkelijk anders overeengekomen, gebeurt 
de betaling van de facturen binnen een termijn van 60 
kalenderdagen vanaf ontvangst van de factuur.  
 
Behoudens andersluidend toepasselijk dwingend recht kan 
laattijdige betaling slechts aanleiding geven tot het verschuldigd zijn 
van conventionele intresten en/of een conventionele 
schadevergoeding, op voorwaarde dat de Verkoper de Koper 
hiervan schriftelijk in gebreke heeft gesteld middels aangetekend 
schrijven met ontvangstbewijs. De Verkoper kan dan volledig 
aanspraak maken op de wettelijke interest vanaf de datum van 
ontvangst van de ingebrekestelling door de Koper tot de datum van 
betaling. 
 
Artikel 10 – Verzekeringen 
 
De goederen worden door de Verkoper verzekerd tegen verlies, 
diefstal, breuk, schade en alle andere risico’s en dit gedurende heel 
het traject van bij de plaats van verzending (fabriek Verkoper) tot de 
overeengekomen plaats van levering van de Koper. 
 
Artikel 11 – Overmacht 
 
De aansprakelijkheid van de Koper kan niet worden ingeroepen 
wanneer de niet-naleving van zijn verbintenissen te wijten is aan 
gevallen van overmacht, zoals bijv. oorlog, onlusten, gedeeltelijke of 
algemene staking, gedeeltelijke of algemene lock-out, besmettelijke 
ziekten, exploitatieongevallen, brand, machinebreuk, faillissement 
Verkopers, gebrek aan grondstoffen, enz. In hoofde van de 
Verkoper wordt Overmacht niet aanvaard als wettige grond om de 
ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding te vorderen. 
 
Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 
 
Alle geschillen tussen de Verkoper en de Koper, waarvoor geen 
minnelijke oplossing kan gevonden worden, vallen onder de 
uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van de 
locatie van de maatschappelijke zetel van de Koper. 
 
Deze AAV  worden uitsluitend beheerst door het toepasselijke recht 
van de locatie van de maatschappelijke zetel van de Koper, met 
uitsluiting van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG).  
 
Artikel 13 – Diverse bepalingen 
 
De eventuele nietigheid van één of meer bepalingen van deze 
voorwaarden doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle 
andere clausules. 
 
Artikel 14 – Overdracht en onderaanneming 
 
De Verkoper zal de overeenkomst of de uitvoering ervan noch 
geheel noch gedeeltelijk kunnen overdragen noch geheel of 
gedeeltelijk in onderaanneming kunnen geven, behoudens 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper.
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