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ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN FRUBERO BULKGOEDEREN 
Laatste versie steeds beschikbaar op www.frubero.be 

 
 

1. Algemeen 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 
aanbiedingen, offertes, leveringen en werkzaamheden, alles 
in de ruimste zin van het woord, van Frubero BVBA (hierna 
“Frubero”), alsmede op alle (aanvullende) overeenkomsten 
tussen Frubero en een contractspartij. 
 
2. Aanbiedingen 
2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Frubero zijn 
vrijblijvend. 
2.2 Indien door Frubero een staal werd getoond of verstrekt 
is dit steeds bij wijze van aanduiding.  Dit betekent dat de 
hoedanigheden van de te leveren zaken hiervan kunnen 
afwijken, gezien hier wordt gewerkt met natuurproducten.  
Het scala van natuurlijke kleur-, structuur- en andere 
verschillen binnen een natuurproduct is een van de 
kenmerken van het natuurproduct en vormt geen grond voor 
aansprakelijkheid of een klacht. 
 
3. Prijzen en betaling 
3.1 Door Frubero vermelde prijzen zijn exclusief BTW en 
gebaseerd op levering conform Incoterms 2010 DAP 
(delivery at place), tenzij specifiek anders vermeld. 
3.2 Frubero heeft het recht, nadat de overeenkomst is 
gesloten, de prijs aan te passen dan wel de overeenkomst te 
ontbinden mits het respecteren van een termijn van 1 
maanden na aangetekend schrijven, indien zich factoren 
voordoen die dit rechtvaardigen (vb. mislukte oogsten VAN 
specifiek fruit). Onder bovengenoemde factoren worden 
onder andere, maar niet uitsluitend, begrepen stijging van 
de grondstofprijzen, arbeids- en productiekosten, 
brandstofkosten, invoerrechten, belastingen, valuta- en 
koerswijzigingen, etc. Wijziging van 
de prijs geeft de contractspartij niet het recht op  
enige schadevergoeding. 
3.3 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na 
factuurdatum. De contractspartij is bij gebreke van betaling 
na deze termijn van rechtswege in verzuim. 
3.4 In het geval van niet-betaling van de facturen op hun 
vervaldag, zal van rechtswege en zonder voorafgaande 
ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn 
van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 
40,00. Tevens zal een verwijlintrest verschuldigd zijn gelijk 
aan de wettelijke rente en dit vanaf de factuurdatum tot op 
de dag van algehele betaling. In het geval ingevolge niet 
betaling, Frubero stopt met het verlenen van diensten en/of 
goederen, zal op geen enkele wijze enige vorm van 
schadevergoeding vanwege Frubero kunnen geëist worden. 
 
4. Levering en levertermijn 
4.1 Levertermijnen vangen aan na de opdrachtbevestiging 
door Frubero en na vervulling door de contractspartij van 
alle hiertoe door Frubero gestelde voorwaarden. 

4.2 Opgegeven levertermijnen zijn indicatief en zijn niet te 
beschouwen als een fatale termijn. Overschrijding geldt niet 
als tekortkoming en geeft geen recht op ontbinding of 
vergoeding van door de contractspartij of door al dan niet 
door derden geleden schade. 
4.3 Voor zover er in weerwil van 4.2 enige aansprakelijkheid 
op Frubero zou rusten voor een te late levering, is de 
aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal 2,5 % 
van de orderwaarde, waarbij eventuele indirecte schade, 
gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade 
dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens 
derden, voorts uitdrukkelijk wordt uitgesloten. 
 
5. Annulering 
5.1. Annulering van een opdracht door contractspartij is in 
beginsel niet mogelijk. Indien contractspartij een opdracht 
niettemin geheel of gedeeltelijk annuleert, is zij gehouden 
aan Frubero alle met het oog op de uitvoering van deze 
opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (onder andere 
kosten van voorbereidingen, opslag, reeds ingekochte 
voorraden en dergelijke) te vergoeden. 
5.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.1 zijn door 
contractspartij in geval van annulering annuleringskosten 
verschuldigd. Deze bedragen tien procent (10 %) van de 
hoofdsom, te vermeerderen met BTW. 
 
6. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht 
6.1 Frubero behoudt zich het eigendom voor van alle door 
Frubero aan de contractspartij geleverde zaken. De 
eigendom van de zaken gaat eerst op de contractspartij over, 
zodra deze aan al haar betalingsverplichtingen uit hoofde 
van deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan, 
met inbegrip van hetgeen de contractspartij in verband met 
het tekortschieten in zijn verplichtingen uit die 
overeenkomsten verschuldigd mocht worden. Ongeacht dit 
eigendomsvoorbehoud zijn de geleverde zaken vanaf het 
moment van levering voor risico van de contractspartij. 
6.2 Zolang er op de geleverde roerende zaken een 
eigendomsvoorbehoud rust, mag de contractspartij deze 
niet verkopen, verhuren dan wel anderszins bezwaren, 
zonder uitdrukkelijke toestemming van Frubero. 
6.3 De contractspartij dient Frubero onmiddellijk te 
informeren, indien beslag wordt gelegd op de door haar 
geleverde zaken waarop nog een eigendomsvoorbehoud 
rust. De contractspartij dient voorts de 
beslaglegger onmiddellijk in kennis te stellen van het feit dat 
de eigendom van de in beslag genomen zaken bij Frubero 
rust. 
 
7. Garantie 
7.1 De contractspartij dient de door Frubero geleverde zaken 
bij levering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de 
contractspartij na te gaan of de levering van Frubero aan de 
overeenkomst beantwoordt. Bij levering dient de 
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contractspartij een normale gebruikelijke ingangscontrole te 
verrichten. Manco’s, beschadigingen of andere 
tekortkomingen dienen door de contractspartij op de 
vrachtbrief, dan wel indien dit niet mogelijk is binnen twee 
werkdagen schriftelijk te worden gemeld, bij gebreke 
waarvan de zaken geacht worden in goede staat te zijn 
afgeleverd. 
7.2 Indien binnen een periode van twee maanden na levering 
tekortkomingen blijken welke niet bij een normaal 
gebruikelijke ingangscontrole zijn of konden worden 
vastgesteld, is Frubero gehouden tot levering van een nieuw 
product, levering van een nieuwe dienst dan wel herstel van 
de tekortkoming.  
7.3 Garantieaanspraken voortvloeiend uit de onder artikel 
7.2 bedoelde tekortkoming dienen binnen acht (8) dagen na 
ontdekking schriftelijk en onder opgave van toelichting 
kenbaar te worden gemaakt. 
7.4 Ieder recht op garantie vervalt bij een nalatige of niet-
adequate ingangscontrole dan wel bij onjuist gebruik of 
onjuiste opslag van de geleverde zaken, zoals maar niet 
beperkt tot gebruik anders dan volgens bestemming, 
voorschrift of instructie. 
7.5 Indien de contractspartij niet de eindgebruiker van de 
geleverde zaak is, 
zijn de kosten samenhangend met de vervanging voor zover 
die verband houden met het feit dat de zaak zich niet bij de 
contractspartij bevindt, voor rekening van de contractspartij. 
 
8. Opschorting en ontbinding 
8.1 Frubero heeft het recht de uitvoering van haar prestaties 
op te schorten indien de contractspartij in verzuim is ter zake 
de uitvoering van enige op haar rustende verplichting uit de 
onderhavige dan wel enige andere jegens Frubero bestaande 
verbintenis. Alsdan heeft Frubero het recht hieruit 
resulterende prijsverhogingen en termijn-verlengingen door 
te voeren. 
8.2 Indien Frubero gerede twijfel heeft omtrent de 
betalingscapaciteit van de contractspartij is zij gerechtigd 
haar verplichtingen op te schorten tot door de 
contractspartij voldoende zekerheid is gesteld. 
8.3 Indien de contractspartij niet binnen een redelijke 
termijn aan haar verplichtingen op grond van de vorige leden 
voldoet dan wel in geval van een (aanvraag tot) faillissement 
of surseance van betaling van de contractspartij, is Frubero 
gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te 
ontbinden zonder tot enige schade-vergoeding gehouden te 
zijn. 
 
9. Aansprakelijkheid 
9.1 Behoudens het geval er sprake is van opzet of grove 
schuld van Frubero, is Frubero nimmer aansprakelijk voor 
enige door de contractspartij geleden schade. 
Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, 
immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, dan wel 
schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, 
wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten. 

9.2 Indien en voor zover, ondanks het gestelde in artikel 9.1, 
op Frubero enige aansprakelijkheid rust, uit welken hoofde 
dan ook, is deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag 
van maximaal de netto factuurwaarde van de gewraakte 
levering. Voor eventuele aansprakelijkheid wegens een te 
late levering, blijft artikel 4.3 onverminderd van kracht. 
9.3 Schadeclaims dienen binnen twee (2) maanden na het 
moment dat de contractspartij de schade heeft kunnen 
ontdekken, bij Frubero schriftelijk te worden gemeld, op 
straffe van verval van iedere aanspraak op 
schadevergoeding. 
9.4 De contractspartij zal Frubero vrijwaren tegen  
aanspraken van derden die de omvang van in het eerste lid 
van dit artikel genoemde aansprakelijkheid te boven gaan. 
9.5 Alle mogelijke rechtsvorderingen van de contractspartij 
met betrekking tot de beweerdelijke aansprakelijkheid van 
Frubero vervallen in ieder geval één jaar nadat de schade is 
ontdekt én de contractspartij binnen dat jaar niet een 
bodemprocedure is aangevangen tegen Frubero. 
 
10. Overmacht 
10.1 Frubero is niet gehouden tot het nakomen van enige 
verplichting uit hoofde van een overeenkomst, indien zij 
daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. 
10.2 Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan 
omstandigheden welke van dien aard zijn dat de uitvoering 
van een overeenkomst daardoor onmogelijk dan wel 
dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat 
nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet 
meer of niet onmiddellijk van Frubero kan worden gevergd. 
10.3 Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet 
limitatief – verstaan: 
• belemmeringen door derden en daarmee vergelijkbare 
situaties; 
• transportmoeilijkheden, waaronder ver-tragingen aan 
landgrenzen en daarmee vergelijkbare situaties; 
• belemmeringen door onvoorziene technische complicaties 
en daarmee vergelijkbare situaties; 
• kwalitatieve afkeuring door Frubero van de te leveren 
zaken; 
• stagnatie door vorstverlet en andere weers-invloeden; 
• de omstandigheid dat Frubero een prestatie van een 
derde, die van belang is in verband met de door Frubero te 
leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd 
krijgt en daarmee vergelijkbare situaties. 
10.4 Contractspartij heeft niet het recht de overeenkomst te 
ontbinden, tenzij (1) contractspartij kan aantonen dat 
eerdere nakoming voor hem binnen zijn bedrijfsvoering van 
essentieel belang is, en (2) bovendien de overmachtsituatie 
naar het zich laat aanzien niet alsnog binnen afzienbare tijd 
(60 dagen) zal eindigen. Ontbinding dient in dat geval 
schriftelijk plaats te vinden. Contractspartij dient in dat geval 
de schade van Frubero als gevolg van de ontbinding te 
vergoeden. 
 
11. Recall 
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11.1 Contractspartij verplicht zich om Frubero te assisteren 
bij de uitvoering van een eventuele recall. In dat verband 
verplicht afnemer zich om voor de traceerbaarheid van de 
geleverde zaken adequate bestanden bij te houden voor ten 
minste een periode van vijf (5) jaar na de datum van verkoop 
c.q. gebruik van de geleverde zaken. De bestanden bevatten 
ten minste informatie over verkoop- c.q. gebruiksdata, 
aantallen, partij-nummers en partijspecificaties en alle 
andere informatie die in het kader van een eventuele recall 
noodzakelijk kan zijn. Frubero is te allen tijde bevoegd om 
deze bestanden in te zien dan wel in kopie van 
contractspartij te ontvangen. 
11.2 In geval van recall zal contractspartij volledig 
meewerken, zodat deze recall direct en effectief kan worden 
uitgevoerd. Hieronder wordt verstaan: 
• binnen vier (4) uur nadat Frubero contractspartij heeft 
geïnformeerd over de recall, zal contractspartij Frubero 
informeren over de partijen waaraan de contractspartij de 
zaken welke onder de recall vallen, heeft geleverd; 
• contractspartij zal het gebruik c.q. de verkoopvan zaken 
welke onder de recall vallen direct staken en gestaakt 
houden; 
• contractspartij zal zo spoedig mogelijk, dochuiterlijk binnen 
vierentwintig (24) uur nadat Frubero de recall 
gecommuniceerd heeft, de zaken welke onder de recall 
vallen uit de handel halen c.q. het gebruik daarvan staken, 
isoleren van andere zaken en voorzien van een label met de 
tekst “in quarantaine/geblokkeerd”, zodat de terug te 
nemen zaken niet kunnen worden gebruikt c.q. verkocht en 
kunnen worden opgehaald door Frubero; 
• op verzoek van Frubero zal contractspartij de zaken welke 
onder de recall vallen, vernietigen overeenkomstig de door 
Frubero gegeven instructies. Indien Frubero het voorgaande 
verlangt, zal een vertegenwoordiger van Frubero toezien op 
de vernietiging en zal contractspartij een bewijs van 
vernietiging overleggen; 
• contractspartij zal zogenaamde stock counts uitvoeren om 
er zeker van te zijn dat alle zaken die onder de recall vallen, 
geïdentificeerd en verwijderd zijn uit de schappen; 
• contractspartij zal personeel en vertegenwoordigers van 
Frubero te allen tijde toegang verlenen tot haar panden 
zodat zij kunnen controleren of de recall voldoende effectief 
is geweest. contractspartij zal het personeel en de 
vertegenwoordigers daarbij van alle assistentie voorzien; 
• contractspartij draagt er zorg voor dat haar personeel 
direct dan wel indirect verantwoordelijk voor de recall op de 
hoogte is van de in deze voorwaarden vermelde recall 
procedure; 
• indien contractspartij niet zijn volledige en directe 
medewerking verleent aan de in dit artikel genoemde 
voorwaarden, zal Frubero contracts-partij aansprakelijk 
houden voor alle schade die Frubero lijdt respectievelijk zal 
lijden, waaronder doch niet uitsluitend schade op grond van 
de productaansprakelijkheidsregels en schade als gevolg van 
nalatigheid. 
11.3 Frubero is slechts gehouden de contracts-partij te 
compenseren voor zover de contracts-partij voldoet aan alle 

vereisten zoals vermeld in dit artikel. Aansprakelijkheid van 
Frubero in geval van een recall is beperkt tot voldoening van 
de prijs waarvoor de contractspartij de zaken die onder de 
recall vallen, heeft gekocht dan wel vervanging van de zaken, 
zulks ter vrije keuze van Frubero. 
 
 
12. Intellectuele eigendom 
12.1 Frubero behoudt alle rechten van intellectuele 
eigendom op de door haar verstrekte of geproduceerde 
zaken, zoals maar niet beperkt tot monsters, ontwerpen, 
recepten, afbeeldingen, tekeningen, modellen en 
programmatuur. Alle dragers van intellectuele eigendom 
blijven of worden eigendom van Frubero en mogen zonder 
haar uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, 
aan derden vertoond of op andere wijze worden gebruikt, 
ongeacht of aan de contractspartij kosten in rekening zijn 
gebracht voor de vervaardiging of verstrekking. De 
contractspartij is gehouden deze dragers op eerste verzoek 
van Frubero te retourneren. 
 
13. Rechts- en forumkeus 
13.1 Op de aanbiedingen, offertes, leveringen en 
(aanvullende) overeenkomsten en de uitvoering daarvan, en 
deze verkoop- en leverings-voorwaarden zelf, is het Belgisch 
recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens 
Koopverdrag is uitgesloten. 
13.2 Met uitsluiting van elk ander forum is de Rechtbank van 
Kortrijk bevoegd in eerste instantie te beslissen over elk 
geschil dat zich voordoet tussen Frubero en de 
contractspartij. 

 


