ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
1. Toepasselijkheid
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de huidige algemene voorwaarden van toepassing op alle huidige en
toekomstige verkoopovereenkomsten tussen Konings en de Koper (zoals omschreven op de orderbevestiging van Konings) voor
goederen zoals omschreven op enige orderbevestiging.
Geen enkele bepaling in de documenten van de Koper (inclusief diens algemene koopvoorwaarden) is van toepassing op de verkopen
die plaatsvinden/ hebben plaatsgevonden tussen Konings en de Koper. In het geval dat schriftelijk de uitdrukkelijke voorkeur is
gegeven aan de aan de algemene voorwaarden van de Koper, of aan om het even welke bijzondere overeenkomst, zullen de volgende
algemene voorwaarden op aanvullende wijze van geldig blijven.
2. Order
Orders worden als bindend beschouwd voor de Koper. De Koper heeft geen recht om orders te annuleren zonder schriftelijke
toestemming van Konings. Deze toestemming zal afhankelijk zijn van de vergoeding van alle schade die door de annulering werd
veroorzaakt Onverminderd het recht van Konings om uitvoering te eisen, komen partijen overeen dat een annulering door de Koper
een schadeloosstelling tot gevolg heeft van minimaal 30 % van de geannuleerde order ter vergoeding van de gemaakte kosten en
inkomstenderving, zonder dat Konings hierbij het bewijs moet leveren van het bestaan of de omvang van de schade en onverminderd
het recht van Konings om haar hogere schade te bewijzen en te vorderen.
Alle wijzigingen van een order dienen schriftelijk en uiterlijk binnen 5 werkdagen na de oorspronkelijke order te worden doorgegeven.
In het geval dat Konings, na de orderbevestiging, de order al gedeeltelijk of volledig heeft uitgevoerd, kan de Koper het niet-uitvoeren
van de wijzigingen niet inroepen..
3. Prijzen – Belastingen
De transactie zal worden uitgevoerd volgens de prijzen, zoals vermeldt in de orderbevestiging. Noch de btw, noch enige andere kosten
(transport, verpakking, verzekering, import- en exportbelasting en dergelijke) zijn in de prijs inbegrepen. Deze kosten moeten door de
Koper worden betaald.
Prijzen zijn onderhevig aan prijsstijgingen in het geval dat, in de periode tussen het plaatsen van de order en het tijdstip van levering,
lonen en andere componenten die van invloed kunnen zijn op de prijs (bv. belastingtarieven, socialezekerheidspremies,
transportkosten, grondstofprijzen, energiekosten, wisselkoersen en dergelijke) met minimaal 5 % stijgen, met uitzondering wanneer de
goederen binnen 30 dagen na goedkeuring van de order geleverd worden.
4. Betalingen – Kredietlimieten – Boetes
Facturen die niet binnen de acht werkdagen na verzending zijn geprotesteerd door middel van een aangetekend schrijven, worden
door de Koper als volledig aanvaard beschouwd.
De Koper dient alle facturen binnen 30dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen, te betalen op de bankrekening die op
de voorzijde van de factuur wordt vermeld. Werknemers, agenten, distributeurs of vertegenwoordigers van Konings zijn niet bevoegd
om betalingen te innen.
Alle facturen zijn te betalen op de maatschappelijke zetel van Konings.
Risico's van wisselkoersen zijn voor rekening van de Koper.
In het geval van achterstallige betalingen of inbreuken op kredietlimieten heeft Konings het recht om de levering uit te stellen zonder
voorafgaande ingebrekestelling, totdat alle facturen volledig zijn betaald en/of het krediet van de Koper zich weer binnen de toegestane
limiet bevindt.
Eventueel gebruik van betalingsbeloftes, cheques of toelatingen om een wisselbrief te trekken als middel om aan de overeengekomen
prijs te voldoen, zal nooit als schuldhernieuwing van de oorspronkelijke factuur worden beschouwd, noch zal het enig retentierecht,
overeenkomst of territoriale bevoegdheid teniet doen.
Achterstallige betaling van één factuur heeft tot gevolg dat alle andere openstaande facturen, waarvoor individuele betalingstermijnen
zijn afgesproken onmiddellijk opeisbaar worden, zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist is.
Deelbetalingen zullen in eerste instantie in mindering worden gebracht op de interesten, boetes en eventuele kosten en slechts daarna
op de openstaande facturen.
Alle facturen die niet zijn voldaan binnen de betalingstermijn, zullen van rechtswege een nalatigheidsinterest genereren van 1 % per
maand, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur, zonder dat een formele ingebrekestelling vereist is. Bovendien heeft Konings
het recht om 10 % van het totaalbedrag aan orders als schadevergoeding aan te rekenen, met een minimum van 50 euro per factuur.
In het geval dat de Koper niet binnen de afgesproken betalingstermijn betaalt, is Konings gerechtigd op een redelijke
schadevergoeding vanwege de Koper ter vergoeding van alle relevante inningskosten die door de achterstand zijn veroorzaakt,
onverminderd haar recht om schadevergoeding te bekomen voor de kosten voor rechtsbijstand.
5. Waarborgen
Als het vertrouwen van Konings in de Koper is geschaad als gevolg van duidelijke gebeurtenissen, zoals in geval van gerechtelijke
procedures tegen de Koper, behoudt Konings zich het recht voor om gepaste waarborgen of vooruitbetaling van de Koper te eisen.
Indien de Koper deze waarborgen niet levert, behoudt Konings zich het recht voor om de gehele of gedeeltelijke order te annuleren,
zelfs wanneer bepaalde goederen reeds verstuurd zijn, onverminderd het recht van Konings om schadevergoeding te vorderen,
alsmede betaling van de openstaande facturen en bijkomende kosten en interesten voor laattijdige betalingen.

6. Eigendomsvoorbehoud
Alle goederen blijven eigendom van Konings, totdat alle gefactureerde bedragen volledig zijn betaald, inclusief interesten,
kosten, boetes en alle belastingen.
De Koper zal op het ogenblik van de levering de risico's overnemen.
Indien er per cheque of door middel van verhandelbare schuldbekentenis wordt betaald, zal de betaling slechts geschieden na
daadwerkelijke incassering.
De Koper zal al het nodige doen om dit behoud van eigendom niet in gevaar te brengen. De Koper aanvaardt uitdrukkelijk om op
eerste verzoek van Konings, de goederen ter beschikking te stellen van Konings en toegang te verlenen tot die plaatsen waar de
onbetaalde goederen zich bevinden.
Mochten de goederen (of een gedeelte ervan) tot een nieuw product zijn verwerkt, ongeacht of deze inhouden dat andere goederen of
materialen ermee vermengd zijn met om het even welke goederen en in welke verhouding, wordt de conversie geacht te zijn
uitgevoerd namens Konings en zal Konings de volledige wettige eigenaar zijn van de nieuwe producten, doch zonder dat Konings
enige aansprakelijkheid aanvaardt ten aanzien van derden met betrekking tot dergelijke verwerkte goederen, waarbij de Koper Konings
hiervoor zal vrijwaren.
Konings behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om op eerste verzoek onbetaalde goederen terug te halen, ongeacht waar ze deze
aantreft en zonder enig verweer of bezwaar door de Koper.
Verzuim om dit recht te erkennen, zal beschouwd worden als contractbreuk en een schending van het vertrouwen en geeft aanleiding
tot gerechtelijke stappen.
De Koper heeft niet het recht om onbetaalde goederen opnieuw te verkopen. In geval de Koper de onbetaalde goederen toch verkoopt,
in overtreding met deze voorwaarden, zal de betalingsverplichting van de derde koper automatisch aan Konings worden overgedragen.
Konings heeft daarom het recht om betaling te vorderen vanwege de derde koper, onverminderd de betalingsverplichting in hoofde van
de Koper.
7. Plaats van levering
Tenzij anders overeengekomen, zal de levering plaatsvinden op de maatschappelijke zetel van Konings, altijd AF FABRIEK Incoterms
2010, zelfs wanneer levering door Konings wordt afgehandeld. In dat laatste geval treedt Konings slechts op als mandataris van de
Koper. Alle verzendkosten dienen door de Koper te worden betaald. Verzending gebeurt op risico van de Koper.
8. Leveringstermijn
De meegedeelde leveringstermijn is indicatief. Vertraging in levering kan in geen geval aanleiding geven tot een inbreuk op de
overeenkomst, tot het recht op vergoeding of tot interesten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen met Konings. In geval de
activiteiten van de Koper of van een derde leverancier, rechtstreeks of onrechtstreeks met betrekking tot de levering van de goederen,
worden beïnvloed als gevolg van een geval van overmacht (inclusief stakingen), kan Konings niet aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele problemen bij de levering. Konings behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen uit te voeren.
In het geval dat de Koper de goederen niet binnen een afgesproken termijn ophaalt of weigert om ze op te halen, is de Koper
aansprakelijk voor de opslagkosten voor deze goederen, dewelke minstens 150 euro per pallet per maand zullen bedragen,
onverminderd het recht van Konings om hogere kosten aan te rekenen, indien van toepassing op dat ogenblik.
9. Verpakking
Met uitzondering van bepaalde overeenkomsten worden bestelde goederen in hun originele verpakking geleverd. Konings behoudt
zich het recht voor om haar producten en verpakkingen aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Bestelde hoeveelheden
kunnen worden aangepast om aan standaard verpakkingseenheden te voldoen.
10. Garantie op producten
De Koper verklaart en garandeert dat de inhoud van de etiketten en labels, en/of de recepten en formules – zoals deze door de Koper
wordt overgemaakt aan Konings in overeenstemming zijn met de vigerende regelgeving en geen (intellectuele) rechten van derden
schenden. De Koper verbindt zich ertoe Konings te vrijwaren voor alle schade (direct en indirect) dewelke Konings zou lijden als gevolg
van een schending van de garantie onder deze clausule (met inbegrip van advocatenkosten). In geval Konings door een derde (bvb.
een overheidsinstantie) zou worden aangesproken op grond van een schending van de vigerende regelgeving of de (intellectuele)
rechten van derden, telkens in verband met de inhoud van de etiketten en labels, en/of de recepten en formules, zal de Koper
onverwijld tussenkomen op elke nuttige wijze – zoals aangegeven door Konings - teneinde Konings maximaal te vrijwaren. Producten
van Konings zijn gewaarborgd tegen defecten en gebreken als gevolg van productiefouten. Bijgevolg dekt deze garantie geen enkele
klacht als gevolg van nalatigheid of verkeerd gebruik – productaanpassingen – gebrekkige zorg of onderhoud of ongepaste
opslagvoorwaarden. Deze garantie is strikt beperkt tot vervanging van producten die als defect worden beschouwd door Konings.
Producten die defect worden bevonden, zullen – na schriftelijke overeenkomst met Konings – gratis door Konings worden opgehaald.
Om aanvaard te kunnen worden, dienen alle klachten in overeenstemming met clausule 11 te worden ingesteld.
11. Klachten over goederen, schikking met betrekking tot terugname van goederen, terugroeping en aansprakelijkheid
Om toelaatbaar te zijn, dienen alle klachten met betrekking tot foutieve leveringen, onvolledige, beschadigde of verkeerde goederen
schriftelijk te worden ingediend, binnen vier dagen na levering (in geval van zichtbare gebreken) en binnen acht dagen (in geval van
verborgen of latent aanwezige gebreken) na ontdekking van het verborgen gebrek en in elk geval voorafgaand aan de verwerking of
het opnieuw verkopen van de goederen, waarbij alle relevante gegevens moeten worden meegedeeld, zoals onder meer: order- en

factuurnummer, beschrijving van het gebrek, beschrijving van de beschadigingen, bij gebreke waaraan Konings de klacht als
onaanvaardbaar kan beschouwen.
In elk geval, moeten klachten die gebaseerd zijn op verborgen of latent aanwezige gebreken binnen zes maanden na de
leveringsdatum te worden ingediend of enige andere termijn die op de orderbevestiging wordt vermeld.
Een wettelijke claim op basis van verborgen of latent aanwezige gebreken zal bovendien binnen twee maanden na het ontdekken van
een dergelijk gebrek door de Koper moeten worden ingediend – en dit onverminderd het voornoemde -, bij gebreke waaraan de claim
niet aanvaard zal worden. De aansprakelijkheid van Konings voor kosten en schade opgelopen door de Koper als gevolg van
gebreken, zal beperkt zijn tot de verkoopprijs van de betwiste goederen, met een absoluut maximum van 5.000.000 euro per
schadegeval, onverminderd andere en strengere clausules in deze overeenkomst. Een schadegeval houdt de verwezenlijking in van
schade als gevolg van één feit of van een reeks vergelijkbaar veroorzaakte feiten.
De Koper zal Konings vrijwaren tegen claims van derden, zoals de klanten van de Koper.
Goederen mogen enkel worden teruggenomen na schriftelijke toestemming van Konings. Goederen die zonder schriftelijke
goedkeuring worden teruggenomen, worden niet vergoed.
Klachten zullen de Koper in geen geval het recht geven om betaling van de prijs uit te stellen of op te schorten, zelfs niet gedeeltelijk,
noch zal hij het recht hebben om schade te compenseren met openstaande facturen of om de volledige order of levering te annuleren.
Indien als gevolg van een gebrek het product onveilig is (zoals wordt bedoeld in de Verordening (EC)No 178/2002)) en/of niet voldoet
aan de toepasselijke voedselveiligheidswetten, dan heeft de Koper het recht om het relevante product terug te roepen van de
consumentenmarkt. De Koper zal dit recht niet uitoefenen zonder voorafgaande toestemming van Konings, dewelke niet onredelijk
geweigerd zal worden. De Koper aanvaardt en erkent dat de aansprakelijkheid van Konings in geval van een terugname in
overeenstemming met deze clausule beperkt zal zijn tot een absoluut maximum van 1.000.000 euro voor de terugname, onverminderd
andersluidende en strengere bepalingen in deze overeenkomst.
De voornoemde beperkingen zullen niet van toepassing zijn in geval van fraude of opzettelijk wangedrag door Konings.
12. Verzuim door de Koper
Voor zover de Koper de betalingsvoorwaarden of enig andere verplichting niet nakomt, heeft Konings het recht om haar verplichtingen
in relatie tot andere overeenkomsten tussen partijen eveneens op te schorten of uit te stellen, zonder voorafgaande ingebrekestelling.
Wanneer er gedurende 15 dagen nadat een ingebrekestelling per aangetekend schrijven is verstuurd geen resultaat is, is Konings
gerechtigd om de overeenkomst als volledig beëindigd of geannuleerd te beschouwen voor dat gedeelte dat nog niet is uitgevoerd, en
dit onverminderd haar recht op een schadevergoeding van 30 % van het factuurbedrag als vergoeding voor kosten en
inkomstenderving, zonder dat Konings het bewijs van de omvang van de schade hoeft te leveren.
Konings behoudt zich het recht voor om uitvoering van de overeenkomst te eisen of haar hogere schade te bewijzen.
13. Overmacht
De Koper draagt het risico van overmacht. Indien de uitvoering van deze overeenkomst wordt verhinderd of onevenredig wordt belast
door overmacht, dan zullen de verplichtingen van Konings worden opgeschort.
Overmacht houdt onder meer in: elk voorval waar Konings redelijkerwijs geen controle over heeft, inclusief doch niet beperkt tot
stakingen, buitensluitingen, vertragingen of ongeregeldheden in transport, oorlogsdaden, rellen, brand, rechterlijke bevelen, speciale
verordeningen of regelgeving vanuit de overheid of politiek, onvermogen om aardgas of andere brandstoffen of natuurlijke bronnen te
verkrijgen, problemen met bevoorrading, schaarste van (grond)stoffen of gebrek aan productiemiddelen, weersomstandigheden die de
uitvoering van de overeenkomst tijdelijk bemoeilijken of onmogelijk maken, fouten of vertragingen door toedoen van de leveranciers
van Konings, handelingen van derden, één of meerdere fabrieksfouten in materiaal van één van de leveranciers van Konings, enz.,
ongeacht of deze problemen voorkomen bij Konings of bij de leverancier van wie Konings de goederen ontvangt en zonder dat
Konings verplicht is om de impact hiervan te bewijzen.
14. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken
Alle kwesties, vragen en geschillen betreffende de rechtsgeldigheid, interpretatie, handhaving, uitvoering of beëindiging van de
overeenkomst tussen Konings en de Koper en deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan en dienen te worden uitgelegd
volgens de Belgische wetgeving met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (1980) en de regels van het internationaal privaatrecht.
Elk geschil betreffende de rechtsgeldigheid, interpretatie, handhaving of uitvoering van of volgens deze algemene voorwaarden zal
worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de Belgische rechtbanken van het arrondissement Hasselt.
15. Algemene bepalingen
Indien de rechtbank één van de bovengenoemde clausules ongeldig verklaart, zullen de andere clausules van kracht blijven.
Elk verzuim of vertraging door Konings in het uitoefenen van enig recht volgens een overeenkomst met de Koper, elke afzonderlijke of
gedeeltelijke uitoefening van een recht volgens een dergelijke overeenkomst of een gedeeltelijke reactie of afwezigheid van reactie
door Konings in geval van schending door de Koper van één of meer van de bepalingen van een dergelijke overeenkomst, zal niet
gelden of geïnterpreteerd kunnen worden als een afstand (uitdrukkelijk, dan wel stilzwijgend, geheel dan wel gedeeltelijk) van de
rechten van Konings volgens een dergelijke overeenkomst of volgens de genoemde bepaling(en), noch zal het enige verdere
uitoefening van dergelijke rechten uitsluiten. Elke afstand van een recht moet uitdrukkelijk en schriftelijk worden vermeld. Indien er
sprake is van een uitdrukkelijk en schriftelijk afstand van een recht volgend op een bepaald verzuim door Konings, kan de Koper zich
niet beroepen op deze afstand van recht ten voordele van een nieuw verzuim wat vergelijkbaar is met het voorgaande of ten behoeve
van elk ander soort verzuim.

