
Algemene Verkoopsvoorwaarden - NL 

 

1. Behoudens andersluidende bepalingen zijn onze facturen bij aflevering betaalbaar, contant 

en zonder korting.  

 

2. Alle goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling ervan in ons bezit is. 

 

3. De klant zal er steeds voor zorgen dat bij het afleveren van de goederen de afleveringsbon 

door hemzelf of door een aangestelde wordt afgetekend voor ontvangst. Foodbrain 

International bvba behoudt zich ook hier het recht om de goederen niet af te leveren indien 

de afleveringsbon niet wordt afgetekend voor ontvangst. 

 

4. Alle om het even welke klachten aangaande de kwaliteit, de hoeveelheid en de prijs van onze 

producten moeten ons verplicht per aangetekend schrijven gemeld worden binnen de 48 

uren na ontvangst van de goederen. 

 

5. Voor het naleven van de overeengekomen leveringstermijn staat de verkoper slechts in voor 

zover hij geacht wordt deze leveringstermijn te kunnen naleven.  

 

6. In geval van laattijdige betaling zal een forfaitaire en niet herleidbare schadevergoeding van 

10% op het factuurbedrag met een minimum van 37,18 Euro alsmede een intrest van 8% op 

jaarbasis verschuldigd zijn en dit zonder dat een ingebrekestelling hiertoe vereist is. 

 

7. In geval de incoterms EXW van toepassing zijn, is de ontvanger verplicht om binnen de 4 

weken na ontvangst van de goederen de exportbevestiging te bezorgen aan Foodbrain 

International.  

 

8. Het in ontvangst nemen onzer koopwaren betekent formeel akkoord gaan met onze 

verkoopsvoorwaarden. 

 

General terms and Conditions - ENG 

 

1. Unless otherwise provided, our invoices on delivery are payable, in cash and without 

discount.  

 

2. All goods remain our property until full payment is in our possession. 

 

3. The customer shall always ensure that when the goods are delivered, the delivery voucher is 

signed by himself or by an appointed supplier for receipt. Foodbrain International BVBA also 

reserves the right to not deliver the goods if the delivery voucher is not signed for receipt. 

 



4. All complaints concerning the quality, the quantity and the price of our products must be 

notified to us by registered letter within 48 hours after receipt of the goods. 

 

5. For the fulfilment of the agreed delivery period, the seller is only in so far as he is deemed to 

be able to comply with this delivery period.  

 

6. In the event of late payment, a lump-sum and non-identifiable compensation of 10% on the 

invoice amount shall be payable with a minimum of 37.18 euros and an interest of 8% on an 

annual basis, without any notice of default being is required. 

 

7. In case of application of incoterm EXW, the receiver of the goods has the obligation to 

provide Foodbrain International with the Exit Confirmation within 4 weeks after collection of 

the goods. 

 

8. The receipt of our merchandise means formally agreeing to our terms and conditions of sale. 


