Lastenkohier en Algemene Voorwaarden (zie www.Barias.be)
Algemene voorwaarden die de overeenkomsten voor (her)conditionering en opslag
afgesloten met Barias bepalen en beheersen.

I. ALGEMENE VOORWAARDEN
VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST.

Verpakken en of stockage van uw producten
Correspondentieadres Barias : Op het adres van de maatschappelijke zetel : Barias,
Veldbosstraat 2, 8800 Roeselare.
Leveringen en ophalingen :
Op de exploitatiezetel: Barias, Veldbosstraat 2 8800 Roeselare.
Openingsuren : Van maandag tot en met vrijdag, vanaf 08u00 tot 17u00.
Gelieve de geplande leveringen en ophalingen minimaal 1 dag op voorhand aan te
kondigen.
HACCP voorschriften: De opdracht gebeurt integraal in een HACCP
verpakkingsruimte. De verpakkingsruimte heeft een Europees vergunningsnummer en
is erkend door het FAVV onder nummer B100 en VE1002. De stockageruimtes zijn
erkend onder KF100.
Confidentialiteit: Alle verkregen gegevens (documenten; info; bestanden;…) worden
als ‘vertrouwelijk’ behandeld.
II. SPECIFIEKE VOORWAARDEN EIGEN AAN DE OPDRACHT
Inhoudelijke opdrachtomschrijving: De opdracht bestaat uit de verpakkingstaken
volgens de proces flow : ‘Verpakken producten’
Specifica omtrent de producten:
 De producten worden vrij van kosten aangeleverd op de exploitatiezetel van Barias
 Het verpakkingsmateriaal wordt aangeleverd door de klant
Financiële voorwaarden en prijzenopbouw voor het uitvoeren van de
verpakkingsopdracht in HACCP ruimte:
 Volgens de gemaakte offerte door Barias
 Instel- en opstartvergoeding per productierun:
Deze vergoeding omvat o.a. het instellen van de formaatdelen,
het opstarten, instellen en afregelen van machines, printers,
het briefen van het personeel,…

De prijs voor stockage van producten en verpakkingen: wordt per
ondeelbare week berekend.
De in de offertes vermelde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, steeds
exclusief o.a :
 Transport : die is in samenspraak met de opdrachtgever overeen te komen;
 Het verpakkingsmateriaal;
 De te verwerken producten;
 De BTW waarvan het tarief 21 % bedraagt.
 Alle belastingen en taksen door om het even welke overheid geheven of te
heffen, zoals ze van toepassing zijn op de dag van levering. Eventuele
wijzigingen zullen aangerekend worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
ter zake.
Facturatie :
 Wekelijks op basis van de geleverde prestaties:
 Betaalbaar netto door overschrijving 30 dagen na factuurdatum.
 De gehechte verkoopsvoorwaarden van Barias zijn steeds van toepassing en
primeren op die van eender welke betrokken of tussenkomende partij.
Timing en verloop van de opdracht
 Termijnen voor aanvang van de werken en voor levering van de werken
worden op verzoek van de meest gerede partij tussen partijen voordien
overeengekomen
Kwaliteitscontroles
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor levering. Bij inslag voorziet
Barias een eenvoudige ingangscontrole op kwaliteit en kwantiteit :
- Bij gebreken (kwaliteit en/of kwantiteit) wordt de opdrachtgever binnen de 36 uren
na vaststelling op de hoogte gesteld. In dit geval dient de Barias dan te handelen
volgens de instructies van de opdrachtgever.
- Tijdens het (her)verpakken wordt er geen metaaldetectie uitgevoerd, tenzij dit
specifiek anders vermeld wordt en schriftelijk is overeengekomen.
Kwantitatieve controles tijdens opslag, proces en shipping:
Op vraag van de opdrachtgever kan Barias een overzicht geven van de
aanwezige hoeveelheid producten, verpakkingen en andere ter beschikking
gestelde materialen. De opdrachtgever kan op eerste verzoek inzage krijgen in
de gegevens m.b.t. temperatuurregistratie. De opdrachtgever kan op eerste
verzoek toegang krijgen tot de installatie van Barias.

Uitvalpercentage : 2% op het moment van conditionering wordt door de
opdrachtgever als norm zonder vergoeding aanvaard.
Diverse bepalingen
 De pallets : waarop de herpakte goederen worden gestapeld, worden door de
opdrachtgever aangeleverd en dit ten laatste 2 werkdagen voor aanvang van de
opdracht. De inkomende pallets dienen mooi recht en oordeelkundig gestapeld te
zijn met een maximum hoogte van 1m80.


Alle aangeleverde pallets, goederen en verpakkingsmateriaal : zijn en blijven
eigendom van de opdrachtgever (tenzij anders vermeld).



De overschotten van de opdracht : zowel producten, verpakkingen als afgewerkte
eenheden dienen binnen de 10 dagen na contractueel bepaalde datum van
beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever te worden opgehaald, tenzij
anders tussen partijen wordt overeengekomen. Er wordt een prijs van 2,7 € per
pallet/week voor de stockage overeengekomen voor deze overschotten. Tussen
partijen wordt overeengekomen dat na verloop van de afhalingstermijn Barias na
schriftelijk verzoek tot afhaling gerechtigd wordt om de goederen op kosten van de
opdrachtgever – die aanvaardt - naar keuze te verplaatsen of te vernietigen.



In geval van een technische calamiteit : zoals storing, uitvallen van
energievoorziening e.d., wordt tenzij tegenbewijs Barias niet aansprakelijk geacht .
Barias dient binnen 36 uren contact op te nemen met de opdrachtgever

De verkoopsvoorwaarden:van Barias zijn steeds van toepassing en primeren op
die van eender welke betrokken of tussenkomende partij.





Verzekeringen, aansprakelijkheid en vrijwaringclausule: Als eigenaar of bezitter
van de goederen, dient de opdrachtgever te allen tijde zelf in te staan voor de
verzekering van zijn goederen, zo o.m. gedurende het ganse traject dat ze onder de
hoede, in veem, of onder de behandeling van Barias vertoeven, en dit voor elke
schadegeval die zich zou kunnen voordoen en waaraan Barias vreemd is. Barias kan
bij de aanlevering van de goederen de voorlegging eisen van de documenten waaruit
die verzekering blijkt. Naast een eigen verzekering doet de opdrachtgever
onvoorwaardelijk “afstand van verhaal” tegenover Barias. Barias kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies, vorderingen van derden, boetes
en/of kosten ook niet in geval van zware fout, De opdrachtgever kan nooit overmacht
inroepen. Het spreekt voor zich dat ingeval van een zogenaamde product recall,
complete of partiële, vrijwillige dan wel bevolen, alle voorgaande beschikkingen
onverminderd van toepassing zijn en blijven. Het is expliciet en nadrukkelijk
overeengekomen dat alle kosten verbonden aan een product recall, actuele als
toekomstige, directe als indirecte steeds ten laste vallen van de opdrachtgever.
Barias zal bij een product recall trouwens nooit als een betrokken partij kunnen
worden aanzien en ook hierin zal de opdrachtgever steeds Barias vrijwaren tegen







verhaal van derden Voor het geval Barias aansprakelijk is voor de schade wordt deze
aansprakelijkheid in alle gevallen, behoudens de wettelijke uitzonderingen ter zake,
steeds beperkt tot de waarde van de koopwaar die het voorwerp van de vereenkomst
heeft uitgemaakt.
De door Barias verpakte goederen worden verpakt in ruimtes die BRC en IFS
gecertificeerd zijn en waar mogelijk ook vis, gluten en andere allergenen verwerkt
worden.
Tussen partijen wordt overeengekomen dat de goederen in pand worden gegeven
tot algehele naleving van alle verplichtingen van de opdrachtgever.
Behoudens uitzondering neemt Barias een middelenverbintenis op ten aanzien van
de opdrachtgever.
De opdrachtgever wordt van rechtswege geacht de bepalingen van dit lastenkohier
te aanvaarden tenzij schriftelijke gerichte betwisting binnen de 3 dagen na datum
toezending en/of eerst mogelijke kennisname ervan.
-

Beëindigen van de overeenkomst :

Tussen partijen wordt overeengekomen dat geldt als uitdrukkelijk ontbindend
beding:
- de niet betaling van de vervallen facturen binnen de 10 dagen na schriftelijke
ingebrekestelling
- niet afhaling van de goederen binnen een termijn bepaald in de schriftelijke
ingebrekestelling
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Behoudens schriftelijke afwijking zijn deze algemene voorwaarden toepasselijk op alle overeenkomsten. Zij hebben van rechtswege
voorrang op de algemene voorwaarden van de cliënt. De cliënt aanvaardt deze algemene voorwaarden die integraal deel uitmaken van
de overeenkomst tussen partijen.
Onze prijzen en aanbiedingen verbinden ons niet en zijn op elk moment herzienbaar.
Een bestelling aan andere voorwaarden dan deze vermeld in de op het moment van de bestelling geldende folders, prijslijsten, enz. is
slechts bindend na onze schriftelijke bevestiging.
De leveringstermijnen zijn behoudens andersluidend beding niet bindend. Eventuele vertragingen kunnen door de cliënt niet ingeroepen
worden om de ontbinding van het contract en / of om schadevergoeding te vorderen. Indien de bestelling gewijzigd wordt, vervalt
automatisch de oorspronkelijke leveringstermijn.
De koopwaar wordt geleverd af onze magazijnen. De overdracht van het risico gebeurt van zodra de overeenkomst gesloten wordt. De
koopwaar blijft evenwel onze eigendom tot op het moment van de volledige betaling. Elk transport gebeurt op risico en kosten van de
cliënt.
In geval de cliënt weigert de levering in ontvangst te nemen en / of de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, wordt de
overeenkomst van rechtswege aanzien als ontbonden te zijnen nadele, en zal hij van rechtswege uit dien hoofde enerzijds een
schadevergoeding verschuldigd zijn waarvan het minimum forfaitair en conventioneel vastgesteld wordt op 25 % van de prijs, B.T.W.
inclusief, , anderzijds opslagkosten gelijk aan € 100 per dag. Alles onder voorbehoud van meerdere te bewijzen schade.
Behoudens andersluidende overeenkomst zijn onze facturen contant betaalbaar te Roeselare, zonder korting. De betaling dient te
gebeuren in onze handen, zodat geen enkele betaling aan vertegenwoordigers zal erkend worden. In geval niet contant wordt betaald of
niet tegen de aangeduide vervaldag, loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente van 1 % per maand.
In geval één of meerdere facturen niet tijdig wordt betaald zal van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is het
bedrag van elke vervallen factuur van rechtswege verhoogd worden met 12 %, met een minimum van 125 euro, en een maximum van
1.500 euro, dit ten titel van conventionele forfaitaire schadevergoeding.. Vanaf de ingebrekestelling loopt op deze schadevergoeding
eveneens van rechtswege de conventionele rente van 1 % per maand. De goederen die zich in onze magazijnen bevinden worden
uitdrukkelijk in pand gegeven tot algehele zekerheid van alle openstaande vervallen en nog niet vervallen bedragen..
In geval niet contant wordt betaald, of niet tegen de aangeduide vervaldag behouden wij ons eveneens het recht voor de uitvoering van
andere orders te annuleren of op te schorten.
De voorbehoudloze betaling, zelfs van een deel van het bedrag van een factuur, geldt als aanvaarding van deze factuur. Eventuele
afkortingen zullen steeds worden aanvaard onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis.
Onze prijzen gelden steeds exclusief B.T.W. Alle andere belastingen en / of taksen die mochten verschuldigd zijn, zijn eveneens ten laste
van de cliënt, ongeacht de overheid die ze gevestigd mocht hebben.
Voor zover de aanvaarding van de levering niet uitdrukkelijk gebeurd is, dient elke klacht inzake de conformiteit of inzake zichtbare
gebreken te gebeuren per aangetekende en gemotiveerde brief binnen de vijf dagen na de factuurdatum, doch in elk geval voor elk
gebruik, dit op straffe van verval. Elke klacht specifiek betreffende de facturatie dient op dezelfde manier te gebeuren binnen een termijn
van 10 dagen na factuurdatum, dit eveneens op straffe van verval.
De cliënt kan slechts de vrijwaring wegens verborgen gebreken lastens ons inroepen, gedurende een termijn van zes maanden na
levering/afgifte indien alle wettelijke voorwaarden daartoe vervuld zijn. Elke aanspraak op basis van verborgen gebreken vervalt in geval
van bewerking, verandering, herstelling of door verkoop door de cliënt of door derden. Het zich beroepen op de vrijwaring wegens
verborgen gebreken kan geen uitstel noch opschorting van de betalingsverbintenis van de cliënt met zich meebrengen.
Onze verantwoordelijkheid tegenover onze cliënten, uit om het even welken hoofde, is steeds beperkt tot de waarde van de koopwaar die
het voorwerp van de overeenkomst heeft uitgemaakt.
In geval van vreemde oorzaak of overmacht (bijv.: oorlog, staking, natuurrampen, uitzonderlijke schaarste van grondstoffen en koopwaar,
enz.) zelfs indien ze geen definitieve en / of totale onmogelijkheid van uitvoering tot gevolg heeft, is het ons van rechtswege, doch na
verwittiging van de cliënt, toegelaten onze verbintenis eenzijdig op te schorten of te annuleren, en dit zonder dat wij kunnen gehouden zijn
tot schadevergoeding. Barias neemt geen enkele aansprakelijkheid voor de door cliënten of derden opgeslagen of te verpakken
koopwaar, zonder enig mogelijk verhaal lastens Barias ook niet in geval van zware fout. De door Barias opgeslagen en/of te verpakken
koopwaar dient volledig te worden verzekerd door de klant. De klant én zijn verzekeringsmaatschappij doen afstand van verhaal voor alle
schade tegenover Barias. De klant verbindt er zich toe zijn verzekeringsmaatschappij hiervan op de hoogte te stellen.
Het Vredegerecht te Roeselare en de rechtbanken te Kortrijk zijn territoriaal bevoegd om kennis te nemen van eventuele betwistingen,
tenzij Barias een andere keuze maakt. Het feit dat wij wissels zouden hebben aanvaard wijzigt niets aan deze bevoegdheidsclausule.
Enkel het Belgisch recht is toepassing.
Alle innings- en protestkosten van aanvaarde of niet-aanvaarde wissels, postontvangkaarten en andere, zijn ten laste van de koper. Het
aanbieden van wissels verandert de plaats van de betaling niet en brengt geen schuldvernieuwing tot stand.
Wanneer wissels worden geaccepteerd door de koper en één der wissels wordt geprotesteerd en wanneer krediet wordt verstrekt en één
der aflossingen gebeurt niet tijdig dan worden van rechtswege de overige nog te vervallen wissels of betalingen onmiddellijk opeisbaar.

