ALGEMENE
EUROPA NV

AANKOOPVOORWAARDEN

KEMIN

Artikel 1 – Definities
- Kemin Europa NV, een vennootschap onder
Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te
2200 Herentals, Toekomstlaan 42 (België),
geregistreerd in het rechtspersonenregister onder
het nummer 0411.987.209.
- Verkoper: de partij die overeenkomstig de
Overeenkomst goederen en/of materialen en/of
diensten levert aan Kemin Europa NV.
- Partijen:
de
contracterende
partijen
overeenkomstig de Overeenkomst, m.n. Kemin
Europa NV en de Verkoper.
- Overeenkomst: iedere geschreven overeenkomst
tussen Kemin Europa NV en de Verkoper met de
intentie tot levering van goederen en/of
materialen en/of verlening van diensten of
werkzaamheden aan Kemin Europa NV.
Artikel 2 – Toepasbaarheid
Deze algemene aankoopvoorwaarden zijn van
toepassing op alle verzoeken, offertes en
overeenkomsten m.b.t. de aanlevering van
goederen en/of materialen en/of de levering van
diensten – ongeacht hun aard – aan Kemin Europa
NV door de Verkoper. Deze aankoopvoorwaarden
hebben steeds voorrang op alle andere algemene
voorwaarden – ongeacht hun benaming – van de
Verkoper, en dit ongeacht het tijdstip waarop
voormelde voorwaarden van de Verkoper warden
overgemaakt. Iedere afstand van de toepasbaarheid
van (een van deze) algemene aankoopvoorwaarden
zal als niet-bindend beschouwd worden, tenzij
dergelijke afstand uitdrukkelijk en schriftelijk werd
aanvaard door Kemin Europa NV.
Artikel 3 – Ontstaan van de Overeenkomst
Verzoeken om prijzen of prijsopgaves door Kemin
Europa NV kunnen nooit enige verbintenis in hoofde
van Kemin Europa NV genereren. Een
Overeenkomst met de Verkoper ontstaat slechts
indien de prijsopgave of de offerte van de Verkoper
schriftelijk is aanvaard door Kemin Europa NV, of
wanneer Kemin Europa NV een order plaatst bij de
Verkoper dat vervolgens door de Verkoper

onvoorwaardelijk en schriftelijk is aanvaard. Het
aanvaarden van een order door de Verkoper houdt
automatisch de aanvaarding in van deze algemene
aankoopvoorwaarden als een integraal onderdeel
van de Overeenkomst.
Artikel 4 - Wijzigingen
De goederen en diensten zullen worden geleverd
zoals omschreven in het order formulier. De
Verkoper zal geen eenzijdige wijzigingen
aanbrengen of uitvoeren m.b.t. het onderwerp, de
aard en specificaties (zoals maar niet beperkt tot
dimensies,
gewicht,
hoeveelheid,
levels,
percentages, enz.) van de levering zonder de
uitdrukkelijke, voorafgaandelijke en schriftelijke
toestemming van Kemin Europa NV.
In het geval van afwijkingen m.b.t. dimensies,
gewicht, hoeveelheden, percentages etc. behoudt
Kemin Europa NV zich het recht voor om, zonder
voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke
tussenkomst, onder voorbehoud van alle recht en
zonder enige nadelige erkenning, afstand te doen
van de Overeenkomst of om, indien de
Overeenkomst reeds stand is gekomen, de
Overeenkomst te ontbinden. In voormeld geval zal
de
Verkoper,
zonder
voorafgaandelijke
ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst,
gehouden zijn om binnen 10 dagen het reeds door
Kemin Europa NV betaalde bedrag terug te betalen
aan Kemin Europa NV, waarbij voormeld bedrag zal
worden verhoogd met intresten ten belope van 12%
per jaar en dit vanaf de oorspronkelijke datum van
betaling van het bewust bedrag door Kemin Europa
NV.
Artikel 5 – Prijzen en betaling
Alle prijzen zullen steeds vast, netto en in euro
worden uitgedrukt, tenzij schriftelijk anders werd
overeengekomen. Een eenzijdige prijsverhoging
door de Verkoper zal Kemin Europa NV het recht
geven om, zonder voorafgaande ingebrekestelling of
gerechtelijke tussenkomst, de Overeenkomst te
ontbinden. De prijs bevat alle kosten en mogelijke
opslagen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot
kosten voor laden, transport, lossen, verzekering,
administratie, verkoop- en importtaksen, alsook

1

)

kosten voor verpakking, met uitzondering
kredietkosten.

van

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zal Kemin
Europa NV de geleverde goederen betalen binnen
een termijn van 30 dagen vanaf ontvangst van de
factuur. De bewijslast inzake de verzending van de
factuur en ontvangst ervan door Kemin Europa NV
zijn ten laste van de Verkoper. De eenvoudige
opname van de factuur in de uitgaande facturatie
van de Verkoper zal in ieder geval geen voldoende
bewijs inhouden m.b.t. het voorgaande. Indien
Kemin Europa NV geen betaling heeft verricht
binnen de aangegeven termijn, kan een eventuele
compensatie in de vorm van intresten nooit meer
bedragen dan 6% per jaar, te rekenen vanaf
ontvangst van de ingebrekestelling. Bankkosten die
worden aangerekend zijn steeds ten laste van de
Verkoper. De Verkoper is steeds gehouden een deel
van de schuldvordering te aanvaarden. Door Kemin
Europa uitgevoerde betalingen zullen steeds eerst
aangerekend worden op de hoofdsom van de
schuldvordering, en niet op eventuele intresten. De
niet-betaling of gedeeltelijke betaling door Kemin
Europa NV van een factuur op haar vervaldag zal in
geen geval de opeisbaarheid van een nog nietopeisbare factuur tot gevolg hebben, en zal onder
geen enkele voorwaarde de Verkoper het recht
geven om de uitvoering van enige andere levering
op te schorten. De kosten en vergoedingen
verbonden aan de invordering van een factuur door
de Verkoper kunnen nooit teruggevorderd worden
van Kemin Europa NV. Indien de Verkoper een van
zijn verplichtingen niet nakomt, heeft Kemin Europa
NV steeds het recht om de betaling van (het saldo
van) de prijs op te schorten, en dit zonder
voorafgaande
ingebrekestelling
en
zonder
schadevergoeding vanwege Kemin Europa NV.
Artikel 6 – Waarborgen
De Verkoper waarborgt dat de goederen van goede
kwaliteit zijn en conform zijn met de specifieke
vereisten zoals vooropgesteld door Kemin Europa
NV.
De Verkoper erkent en waarborgt dat alle
overeenkomstig de Overeenkomst geleverde
goederen en/of materialen en alle mogelijke

verleende diensten of uitgevoerde werkzaamheden
overeenkomstig de Overeenkomst – ongeacht hun
aard – aan, voor of op verzoek van Kemin Europa
NV, in al hun aspecten in overeenstemming zijn met
alle Belgische wetgeving of andere voorschriften van
de Belgische (federale en/of regionale) regeringen
en hun respectievelijke onderafdelingen die op
heden van toepassing zijn, dan wel door wijziging
van de wet of andere van toepassing zullen zijn, op
de productie, verkoop of levering van de geleverde
goederen en/of materialen of de uitgevoerde
diensten en/of werkzaamheden in uitvoering van de
Overeenkomst.
B) De Verkoper erkent en waarborgt daarenboven
dat alle overeenkomstig de Overeenkomst
geleverde goederen en/of materialen en
uitgevoerde diensten en/of werkzaamheden –
ongeacht hun aard - aan, voor of op verzoek van
Kemin Europa NV, in al hun aspecten in
overeenstemming zijn met alle toepasselijke
internationale verdragen, toepasselijke Europese
richtlijnen, verordeningen en besluiten of andere
voorschriften inzover de onder dit artikel 6B)
voormelde regelgeving een directe werking (of
onmiddellijke implementatie) betreft, of werd
geïmplementeerd in de Belgische wetgeving en
voorzover deze regelgeving niet conflicteert met de
Belgische regelgeving zoals omschreven in artikel
6A).
Kemin Europa NV zal alleen geacht worden om de
staat van de geleverde goederen en de zichtbare
gebreken te hebben aanvaard, wanneer deze staat
en zichtbare gebreken niet werden geprotesteerd
binnen een termijn van 30 werkdagen vanaf de
levering. Ingeval van een verborgen gebrek kan
Kemin Europa NV enkel gehouden worden om de
Verkoper binnen een redelijke termijn vanaf de
ontdekking van het verborgen gebrek hiervan in
kennis te stellen. Indien de goederen of diensten
aangetast zijn door een verborgen gebrek zal de
Verkoper steeds schadevergoeding verschuldigd zijn
aan Kemin Europa NV, ongeacht het tijdstip waarop
het gebrek werd ontdekt door Kemin Europa NV.
Zonder
dat
hiertoe
een
voorafgaande
ingebrekestelling is vereist zal Kemin Europa NV,
zowel tijdens lopende onderhandelingen om een
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minnelijke schikking te bereiken, dan wel tijdens
lopende
(al
dan
niet
tegensprekelijke)
onderzoeksdaden m.b.t. het gebrek, steeds het
recht behouden om een vordering te stellen voor de
rechtbank en zal zij steeds gerechtigd op vergoeding
van de schade die het gevolg is van het gebrek.
Daarenboven behoudt Kemin Europa NV zich het
recht voor om, zonder enige nadelige erkenning of
afstand van recht m.b.t. vervanging en/of
bijkomende schadevergoeding, de goederen,
wanneer zij gebreken vertonen of niet
beantwoorden aan de vooropgestelde eisen, zelfs
wanneer dit wordt vastgesteld bij de verwerking
ervan, terug te sturen op kosten en op risico van de
Verkoper. De ondertekening van een leveringsbon
of een ander gelijkaardig document kan op geen
enkele manier worden geïnterpreteerd als de
aanvaarding van enige niet-conformiteit of gebrek.
De Verkoper aanvaardt t.a.v. Kemin Europa NV en
achtereenvolgende kopers of gebruikers – met
inbegrip van de eindgebruiker – gehouden te zijn tot
volledige vergoeding van alle schade dewelke zij
kunnen lijden ten gevolge van een gebrek in de
geleverde goederen (al dan niet in verwerkte staat)
of ten gevolge van een tekortkoming van de
Verkoper inzake zijn verplichtingen onder de
Overeenkomst, of ten gevolge van een fout, en
verbindt zich ertoe Kemin Europa NV te vergoeden
voor
alle
schade
die
voortkomt
uit
dergelijke aansprakelijkheid.
California Supply Chain Act: Verkoper verklaart dat
het voldoet aan alle wetten met betrekking tot
slavernij en mensenhandel in alle landen waar het
zaken doet, in overeenstemming met de California
Transparency in Supply Chains Act van 2010.
Artikel 7 – Verpakking en transport
Opdat de goederen de plaats van levering in
goede staat zouden kunnen bereiken dienen
deze te worden
verpakt
en
gemarkeerd,
zowel overeenkomstig de
wettelijke voorschriften, als overeenkomstig
eventuele
bijkomende voorschriften van
Kemin Europa NV en aangepast aan de aard
van de goederen en de wijze van transport.
De Verkoper is aansprakelijk voor alle schade
en verlies tijdens of ten gevolge van het
transport. Tenzij de levering de

verpakking voorafgaat wordt vanaf de levering
de verpakking eigendom van Kemin Europa NV,
tenzij
de
Verkoper
de
verpakking
heeft
aangemerkt als herbruikbaar. Indien ingevolge
een herbruikbare verpakking een waarborg
vereist is, zal dat als dusdanig op de factuur
worden vermeld. De herbruikbare verpakking zal
op kosten en op risico van de Verkoper
binnen 14 dagen na melding aan de Verkoper
worden terugbezorgd op de plaats zoals vermeld
door de Verkoper.
Artikel 8 - Levering
Leveringen zullen plaatsvinden in het magazijn van
Kemin Europa NV op het afgesproken tijdstip en
adres zoals vermeld op de bestelbon. Indien de
afgesproken leveringstermijn wordt overschreden
zal de Verkoper Kemin Europa NV onverwijld op de
hoogte stellen van deze vertraging; Kemin Europa
NV zal vervolgens de keuze hebben om de
uitvoering van de bestelling te vorderen met
bijkomende schadevergoeding ten gevolge van de
vertraagde levering, dan wel om onmiddellijk de
Overeenkomst te ontbinden zonder gerechtelijke
tussenkomst. In beide gevallen zal Kemin Europa NV
gerechtigd zijn op vergoeding van de geleden
schade. Indien Kemin Europa NV zou beslissen de
Overeenkomst te ontbinden zal Kemin Europa NV
gerechtigd zijn op terugbetaling van alle sommen
die inmiddels werden betaald. Vanaf de ontbinding
van de Overeenkomst zal Kemin Europa NV
gerechtigd zijn zich elders te bevoorraden. Alle
transportkosten m.b.t. de levering van goederen
en/of diensten zijn ten koste van de Verkoper (gratis
levering) tenzij anders gestipuleerd op de bestelbon
van Kemin Europa NV. De Verkoper is eveneens op
eigen kosten verantwoordelijk voor de formaliteiten
inzake import en export. Het risico en de kosten
m.b.t. schade of verlies tijdens het laden, het
transport of het lossen, of tengevolge van welke
oorzaak dan ook, zijn steeds ten laste van de
Verkoper, die op zijn kosten de beschadigde of
verloren goederen zal vervangen. De Verkoper
waarborgt dat de geleverde goederen en/of
diensten vrij zijn van kosten, restricties en
vorderingen van derde partijen, met inbegrip van
restricties voortkomend uit patenten, auteursrecht
of enig ander individueel eigendomsrecht, met
uitzondering van die kosten, restricties en
3

vorderingen die Kemin Europa NV uitdrukkelijk en
schriftelijk heeft aanvaard.
Artikel 9 – Overdracht van risico en eigendom
Het risico en de eigendom van de geleverde
goederen gaat over op Kemin Europa NV op het
moment waarop deze goederen aan Kemin Europa
NV worden geleverd of hadden geleverd
moeten worden, en op voorwaarde dat de
goederen conform zijn met de Overeenkomst
en werden aanvaard door Kemin Europa NV.
De Verkoper garandeert dat de overdracht van
eigendom vrij en onbelast gebeurt. Ingeval Kemin
Europa NV, al dan niet bij inspectie, de
geleverde goederen niet goedkeurt, of zich
beroept op het recht om de Overeenkomst te
ontbinden, dan wel vervanging van de goederen
te vorderen, blijven de eigendom en het risico
m.b.t. de geleverde goederen bij Verkoper.
De Verkoper draagt de risico’s inzake verlies,
beschadiging
of
vernietiging
van
de
goederen en/of diensten tot op het moment
waarop de eigendom inzake de goederen en/of
diensten overgaat op Kemin Europa NV. In het
geval waarin Kemin Europa NV aan de
Verkoper goederen verschaft zoals, maar niet
beperkt
tot,
grondstoffen,
hulpgoederen,
instrumenten,
tekeningen,
specificaties
en
software
(niet-limitatief)
teneinde de
Verkoper in staat te stellen zijn verplichtingen
onder de Overeenkomst na te komen, blijven
deze goederen ten allen tijde de eigendom van
Kemin Europa NV. De Verkoper zal voormelde
goederen veilig en afgescheiden bewaren van de
goederen die eigendom zijn van de Verkoper
of van derde partijen, en dit in een voldoende
beveiligde locatie teneinde hen te beschermen
tegen schade, diefstal etc. De Verkoper zal deze
goederen markeren als zijnde eigendom Kemin
Europa NV. Hieromtrent zal door Kemin Europa NV
geen enkele stipulatie inzake retentie of eigendom
door de Verkoper t.a.v. Kemin Europa NV worden
aanvaard.

Artikel 11 – Verjaring
Het recht van de Verkoper om een claim of verweer
te formuleren lastens Kemin Europa NV zal verjaren
na één jaar vanaf de manifestatie van de claim.
Indien een wettelijke termijn van toepassing is
dewelke korter is dan voormelde termijn, zal de
wettelijke termijn van toepassing zijn.
Artikel 12 – Beëindiging van de Overeenkomst
Zowel een geval waarin de Verkoper zijn
verplichtingen onder de Overeenkomst of deze
algemene aankoopvoorwaarden niet onmiddellijk
en zorgvuldig nakomt, als een geval van
faillissement,
overname
of
enige
andere
gelijkaardige situatie in hoofde van de Verkoper, zal
zonder gerechtelijke tussenkomst beschouwd
worden als het ingebreke blijven van de Verkoper,
en zal Kemin Europa NV het recht verschaffen om
eenzijdig een gedeelte van of de gehele
Overeenkomst te beëindigen, en dit zonder
voorafgaande ingebrekestelling en gerechtelijke
tussenkomst. In dezelfde omstandigheden is het
Kemin Europa NV toegestaan om, onder
voorbehoud van alle recht en zonder enige nadelige
erkenning, en zonder gehouden te zijn tot enige
schadevergoeding, haar betalingsverplichtingen te
schorsen en/of om de uitvoering van de
Overeenkomst gedeeltelijk of geheel uit te besteden
aan een derde partij. Iedere vordering die Kemin
Europa NV hieromtrent heeft t.a.v. de Verkoper is
onmiddellijk en integraal opeisbaar. Indien de
Verkoper zich beroept op een niet-verschoonbare
tekortkoming zal Kemin Europa NV gerechtigd zijn
de Overeenkomst te beëindigen overeenkomstig de
bepalingen van dit artikel. In het geval van
onvoorziene omstandigheden behoudt Kemin
Europa NV zich het recht voor om de bestelling te
annuleren op grond van overmacht, zoals, maar niet
beperkt tot, de uitvaardiging van bijzondere
regelgeving door een regering, staking, brand,
calamiteiten en andere zaken die ontstaan buiten de
wil van Kemin Europa NV om.

Artikel 10 - Garanties
Gedurende de uitvoering van de Overeenkomst
is het de Verkoper onder geen enkele
omstandigheid toegestaan betalingsgaranties te
eisen van Kemin Europa NV.
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Artikel 13 – Betwistingen
In het geval van een betwisting tussen
Kemin Europa NV en een Verkoper zonder
maatschappelijke zetel of vestigingseenheid in
België, doch bijgestaan door een raadsman
met zijn praktijk/kantoor in België, dan zal
de
Verkoper
steeds
geacht
worden
woonplaatskeuze te hebben verricht op het
adres van de praktijk/kantoor van deze
raadsman.
Op
deze
algemene
aankoopvoorwaarden, alsook op iedere andere
overeenkomst tussen de Verkoper en Kemin
Europa NV, zal het Belgisch recht van
toepassing zijn. Alle betwistingen m.b.t. deze
Overeenkomst
en/of
deze
algemene
aankoopvoorwaarden
behoren
tot
de
exclusieve bevoegdheid van het Vredegerecht te
Herentals, de rechtbanken te Turnhout en het hof
van beroep te Antwerpen.
Artikel 14 - Geldigheid
Ingeval een of meerdere bepalingen van
deze algemene aankoopvoorwaarden gedeeltelijk
of in hun geheel ongeldig zouden blijken, laat
dit de toepasselijkheid en geldigheid van de
overige bepalingen onverlet.

5

