
 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 
1. ALGEMEEN 

 

Behoudens andersluidende 

schriftelijke overeenkomst zijn de 

algemene contractvoorwaarden van 

FOODSTHO NV toepasselijk op 

alle prijsoffertes en facturen van 

FOODSTHO NV en op alle tussen 

FOODSTHO NV en de klant 

gesloten overeenkomsten. 

 

De algemene voorwaarden van de 

klant zijn slechts geldig indien zij 

door FOODSTHO NV schriftelijk 

werden aanvaard. Bij 

tegenstrijdigheid primeren de 

algemene voorwaarden van 

FOODSTHO NV dan.  

 

2. PRIJSOFFERTES 

 

Alle prijsoffertes, zowel mondeling 

als schriftelijk, zijn vrijblijvend en 

louter indicatief. Zij verbinden 

FOODSTHO NV niet.  

 

De offertes worden steeds 

opgesteld zonder vermelding van 

belastingen en taksen, die steeds 

ten laste zijn van de klant.  

 

Bij samengestelde prijsopgaven 

bestaat geen verplichting tot 

levering van een gedeelte tegen 

een evenredig gedeelte van de 

voor het geheel opgegeven prijs.  

 

FOODSTHO NV houdt zich het 

recht voor om prijsstijgingen van 

haar grondstoffen, materialen en 

goederen, zelfs ontstaan na 

aanvaarding van een offerte, door 

te rekenen aan de klant. 

FOODSTHO NV verbindt zich 

ertoe om de klant hiervan 

schriftelijk in kennis te stellen 

zonder dat de prijsstijging het 

recht verleend om de 

overeenkomst tussen partijen te 

verbreken. 

 

3. SAMPLES 

 

Samples zijn steeds vrijblijvend en 

indicatief. 

 

Indien de klant op basis van een 

sample overgaat tot een bestelling 

erkent de klant dat FOODSTHO 

NV slechts gehouden is om de 

eigenschappen van het sample te 

benaderen. 

 

Afwijkingen van het sample 

kunnen geen aanleiding geven tot 

een schadevergoeding of 

ontbinding van de overeenkomst 

tussen partijen. 

 

4. PRIJZEN EN AFWIJKINGEN 

 

De offertes van de leverancier zijn 

vrijblijvend en onder voorbehoud 

van verkoop of voldoende 

voorraad. Ze zijn aan herziening 

onderhevig wanneer de lonen 

en/of de prijzen van de 

grondstoffen stijgen.  

 

Alle opdrachten worden uitgevoerd 

met de normale beschikbare 

grondstoffen. Speciale vereisten 

dienen bij de bestelling door de 

klant kenbaar gemaakt te worden.  

 

Achteraf kenbaar gemaakt 

vereisten kunnen aanleiding geven 

tot een prijsaanpassing.  

 

5. ANNULATIE VAN EEN 

OPDRACHT 

 

In geval van annulatie van een 

opdracht door de klant is, ten titel 

van forfaitaire schadevergoeding, 

een bedrag gelijk aan 75% van de 

overeengekomen prijs 

verschuldigd, behoudens het recht 

van FOODSTHO NV om een 

grotere schade te bewijzen. Vanaf 

het bestellen door FOODSTHO 

NV van de nodige grondstoffen of 

het opstarten van de productie is 

geen annulatie van de opdracht 

meer mogelijk, behoudens mits 

een betaling van de integraal 

verschuldigde prijs. 

 

6. PERIODIEKE OPDRACHTEN 

 

De klant kan FOODSTHO NV het 

uitvoeren van een periode 

opdracht slechts ontnemen mits 

het eerbiedigen van een 

opzegtermijn van zes maanden. 

De opzegging dient betekend te 

worden bij aangetekende brief of 

gerechtsdeurwaardersexploot. Bij 

het niet naleven van de termijn zal 

de klant FOODSTHO NV 

vergoeden voor de geleden 

schade en winstderving 

gedurende de niet nageleefde 

periode.  

 

7. LEVERINGS- EN 

UITVOERINGSTERMIJNEN 

 

De overeengekomen leverings- en 

uitvoeringstermijnen zijn indicatief 

en niet bindend. De overschrijding 

van de leverings- of 

uitvoeringstermijnen kan geen 

aanleiding geven tot enige 

aansprakelijkheid in hoofde van 

FOODSTHO NV en kan evenmin 

een grond tot ontbinding van de 

overeenkomst vormen. 

 

Alle leverings- en 

uitvoeringstermijnen beginnen pas 

te lopen vanaf de werkdag die 

volgt op de afgifte van alle nodige 

stukken om de opdracht te kunnen 

uitvoeren waarbij FOODSTHO NV 

zich het recht voorbehoudt om de 

uitdrukkelijke aanvaarding van de 

offerte te verzoeken. De 

overeengekomen leveringstermijn 

wordt minstens verlengd in de 

mate waarin de klant bij het 

bezorgen van de nodige stukken, 

evenals bij het terugzenden van 

samples in gebreke is gebleven. 

 

8. LEVERINGEN EN KLACHTEN 

 

Behoudens andersluidend 

schriftelijke overeenkomst worden 

de goederen steeds door 

FOODSTHO NV aan de klant 

geleverd af fabriek. Indien de klant 

kiest voor levering op haar 

maatschappelijke zetel valt het 

risico van transport integraal ten 

laste van de klant alsook de 

vracht- en verpakkingskosten. 

Indien de goederen op de 

leveringsdatum om welke reden 

dan ook door de klant niet worden 

afgehaald blijven zij in het 

bedrijfspand van FOODSTHO NV 

liggen voor rekening van, op 

kosten en op risico van de klant 

met inbegrip van het brandrisico 

en heeft FOODSTHO NV het recht 

om de goederen reeds te 

factureren. 

 

FOODSTHO NV zal de goederen 

één week ter beschikking houden. 

Voor deze periode zal steeds een 

bewaarkost worden aangerekend.  

 

Bij afhaling of levering dient de 

klant de goede staat van de 

goederen na te zien en het aantal 

geleverde stuks na te tellen 

vooraleer de goederen in 

ontvangst te nemen. De klant dient 

onmiddellijk na te gaan of de 

geleverde goederen zichtbare 

gebreken of beschadigingen 

vertonen en conform het bestelde 

zijn. Problemen dienen voor de 

klant onmiddellijk schriftelijk aan 

FOODSTHO NV te worden 

gemeld en bij aangetekende brief 

te worden bevestigd binnen een 

termijn van 8 dagen na levering.  

 

Elke klacht met betrekking tot 

verborgen gebreken moet 

gebeuren bij aangetekende brief 

ten laatste verstuurd binnen een 

termijn van 8 dagen na vaststelling 

van het gebrek. 

 



 

 

Het gedeeltelijk gebruik van 

geleverde artikels heeft de 

aanvaarding van het geheel tot 

gevolg. Gebreken aan een deel 

van niet geleverde goederen 

geven de klant niet het recht op 

afkeuring van de gehele partij.  

 

9. OVERMACHT 

 

De aansprakelijkheid van 

FOODSTHO NV kan niet worden 

ingeroepen wanneer het niet 

naleven van haar verbintenissen 

te wijten is aan gevallen van 

overmacht, zoals oorlog, onlusten, 

gedeeltelijke of algemene staking, 

gedeeltelijke of algemene 

lockdown, besmettelijke ziekten, 

exploitatiegevallen, brand, 

machinebreuk, faillissement van 

leveranciers, gebrek aan 

grondstoffen en dergelijke meer. 

Overmacht geeft de klant in geen 

geval recht op ontbinding van de 

overeenkomst of op een 

schadevergoeding. 

 

10. CONTRACTUELE 

VERHOUDINGEN 

 

Alle overeenkomsten tussen 

FOODSTHO NV en de klant 

maken deel uit van één globale 

contractuele verhouding. Indien de 

klant zijn verbintenissen uit hoofde 

van een bepaalde overeenkomst 

niet nakomt kan FOODSTHO NV 

de verdere uitvoering van zowel 

de desbetreffende als de andere 

lopende overeenkomsten 

schorsen.  

 

11. WANPRESTATIES KLANT 

 

Wanneer de klant zijn 

verbintenissen niet nakomt kan 

FOODSTHO NV opteren voor de 

ontbinding van de overeenkomst 

of een deel ervan met 

schadevergoeding verschuldigd 

door de klant dan wel voor de 

gedwongen uitvoering ervan.  

 

Een eventuele ontbinding van de 

overeenkomst gebeurt van 

rechtswege, na aangetekende 

ingebrekestelling en zonder 

gerechtelijke tussenkomst. In 

geval van buitengerechtelijke 

ontbinding is ten titel van forfaitaire 

schadevergoeding een bedrag 

gelijk aan 75% van de 

overeengekomen prijs 

verschuldigd. Behoudens het recht 

van FOODSTHO NV om grotere 

schade, inclusief gederfde winst te 

bewijzen.  

 

12. VOORSCHOT – AANVAARDING 

FACTUUR – BETALING 

 

FOODSTHO NV behoudt zich het 

recht voor een voorschot gelijk 

aan 50% van het totaalbedrag van 

de bestelling te vorderen van de 

klant. FOODSTHO NV kan 

integrale voorafgaande betaling 

vorderen indien er twijfels zijn 

inzake de solvabiliteit of liquiditeit 

van de klant.  

 

Iedere factuur zal bij gebreke aan 

protest bij aangetekend schrijven 

binnen de 8 dagen na haar 

verzending als aanvaard worden 

beschouwd.  

 

Alle facturen zijn betaalbaar op de 

maatschappelijke zetel van 

FOODSTHO NV. De betaling dient 

te geschieden contant, zonder 

korting en in euro. Alle kosten van 

betaling zijn ten laste van de klant. 

 

In geval van levering op afroep 

wordt het factuurbedrag van de 

totale bestelling gefactureerd bij 

de eerste levering. Bij gehele of 

gedeeltelijke niet betaling op de 

vervaldag zullen de openstaande 

facturen van rechtswege en 

zonder voorafgaande 

ingebrekestelling een 

nalatigheidintrest van 10% per jaar 

opbrengen en zal het openstaand 

saldo worden verhoogd met 10% 

van het gefactureerde bedrag met 

een minimum van 250,00 EUR, 

zelfs in geval een toekenning van 

een termijn van respijt. 

 

Ten niet betaling op vervaldag van 

één enkele factuur maakt het 

verschuldigd saldo, zelfs van niet 

vervallen facturen, van rechtswege 

onmiddellijk opeisbaar.  

 

De klant die een bestelling doet 

met een verzoek deze aan een 

derde te factureren blijft hoofdelijk 

gehouden tot betaling ervan, zelfs 

indien FOODSTHO NV zich met 

deze wijze van factureren akkoord 

heeft verklaard.  

 

De klant wordt pas eigenaar van 

verkochte goederen na dat de 

verschuldigde sommen volledig 

betaald zijn. De risico’s die de 

goederen kunnen lopen vallen 

evenwel ten laste van de klant 

zodra zij ter zijne beschikking 

worden gesteld. 

 

13. AANSPRAKELIJKHEID  

 

De aansprakelijkheid van 

FOODSTHO NV is beperkt tot de 

teruggave van de prijs voor de niet 

conform gedeelte van de opdracht 

en kan geen aanleiding geven tot 

een hogere schadevergoeding.  

14. TOEPASSELIJK RECHT EN 

BEVOEGDHEIDSBEDING 

 

Alle geschillen tussen 

FOODSTHO NV en de klant vallen 

onder de exclusieve bevoegdheid 

van de Ondernemingsrechtbank 

Gent, afdeling Veurne. 

 

De verhouding tussen 

FOODSTHO NV en de klant wordt 

exclusief beheerst door het 

Belgisch recht.  

 

15. ZELFSTANDIGHEID VAN DE 

CLAUSULES  

 

Eventueel een nietigheid van 

meerdere bepalingen van deze 

voorwaarden doet geen afbreuk 

aan de toepasselijkheid van alle 

overige clausules.  

 

 


