ALGEMENE VOORWAARDEN FUDIUM NV
1. GELDIGHEID
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten tussen de wederpartij en
FUDIUM NV (hierna “FUDIUM”), mondeling of schriftelijk. De wederpartij verklaart kennis te hebben genomen van deze
algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van wederpartij.
1.2. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden, door FUDIUM op enig ogenblik toegepast/toegestaan ten voordele
van wederpartij, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zodanige
afwijking in te roepen.
1.3. Indien door FUDIUM van bepaalde (sub)artikelen in deze algemene voorwaarden is afgeweken, blijven de overige (sub)
artikelen onverminderd gelden. Het niet eisen van strikte naleving van de algemene voorwaarden door FUDIUM houdt
geen vermindering van rechten in voor deze laatste. Een afstand van een recht of aanspraak die hun oorzaak vindt in een in
gebreke blijven of andere wanprestatie van de andere partij, kan nooit worden geïnterpreteerd als afstand van enig ander
recht, zelfs indien beide gevallen grote overeenkomst vertonen.
1.4. De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden zal geen gevolgen
hebben op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen ervan die onverminderd van kracht zullen blijven.
Een afstand van een recht of aanspraak uit deze algemene voorwaarden of betreffende een wanprestatie van de andere
partij kan enkel geschieden mits deze afstand uitdrukkelijk wordt gedaan en schriftelijk wordt meegedeeld.

2. OVEREENKOMST
2.1. FUDIUM’s offertes zijn vrijblijvend. De overeenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging, zonder enig
voorbehoud, van de bestelling door FUDIUM of bij afwezigheid van schriftelijke bevestiging, na de aanvang door FUDIUM
van de uitvoering van de overeenkomst.
2.2. Elke annulering van de bestelling door wederpartij dient schriftelijk te geschieden uiterlijk vijf werkdagen na datum van
bestelling. I.g.v. annulering is wederpartij, zonder enige voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding
verschuldigd van 20% van de gecontracteerde prijs, excl. BTW, met een minimum van 125,00 EUR, onverminderd het recht
van FUDIUM op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.
2.3. De inhoud van de overeenkomst wordt geacht deze te zijn die is opgenomen in de schriftelijke opdrachtbevestiging van
FUDIUM. FUDIUM heeft het recht om de beschrijving van de producten aan te passen op het vlak van de beschreven
eigenschappen teneinde de toepasselijke wettelijke verplichtingen na te leven. Elke overeenkomst m.b.t. hoeveelheden of
kwaliteit, welke afwijkt van de normale specificaties van goederen, is niet bindend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd
door FUDIUM. Dit geldt ook voor specificaties gegeven door leveranciers en FUDIUM’s werknemers. Schattingen van kosten
en transport specificaties zijn niet bindend tot FUDIUM deze uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd heeft.
2.4. Garantie wordt enkel gegeven op schriftelijke en uitdrukkelijke wijze door FUDIUM in het kader van het verkoopcontract.
Een beschrijving van de eigenschappen of specificaties van een product in catalogi e.d. kan nooit gezien worden als een
onrechtstreekse of impliciete vorm van uitgebreide garantie.
2.5. Eventuele wijziging(en) en/of aanvulling(en) op bovenbedoelde overeenkomsten binden FUDIUM eerst, nadat en voor zover
deze door FUDIUM zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd.
2.6 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft FUDIUM te allen tijde het recht de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze algemene voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken.
2.7 Alleen de zaakvoerder(s) en eventueel hij/zij die door de zaakvoerder(s) daartoe uitdrukkelijk is/zijn gemachtigd, kan/kunnen en mag/mogen namens FUDIUM overeenkomsten sluiten.

3. PRIJZEN
3.1. Ingevolge de natuur van de producten die FUDIUM levert, zijn prijzen onderhevig aan fluctuaties door diverse externe
omstandigheden, waaronder, bijvoorbeeld, de toename van de kost van grondstoffen of transport. Indien de kostprijs van
FUDIUM’s producten wordt beïnvloed door de toename van kosten buiten de wil van FUDIUM om (bijvoorbeeld: toename
prijs van grondstoffen, sociale bijdragen, …), dan heeft FUDIUM het recht om de met de wederpartij overeengekomen prijs
te verhogen indien de levering van de betrokken verkochte producten slechts plaats vinden 2 maanden nadat de overeenkomst werd afgesproken. Verhogingen van BTW/belastingen die sowieso ten laste vallen van de wederpartij, zullen te allen
tijde doorgerekend worden.
3.2. De in aanbiedingen genoemde prijzen zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De in catalogi of andere
documentatie van FUDIUM opgenomen prijzen, gegevens en/of specificaties, zijn aan wijzigingen onderhevig en binden
FUDIUM niet, tenzij deze prijzen, gegevens en/of specificaties uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
3.3. FUDIUM is gerechtigd voorschotten of enige zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen.

4. LEVERTIJDEN EN LEVERING
4.1 Levertijden gelden slechts ten indicatieve titel en zullen zo veel als mogelijk door FUDIUM in acht genomen worden.
4.2. Vertragingen geven de wederpartij in geen geval het recht, de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren of de overeenkomst te verbreken/ontbinden; zij kunnen evenmin aanleiding geven tot prijsvermindering of tot betaling van om het even
welke schadevergoeding in hoofde van FUDIUM.
4.3. FUDIUM is gerechtigd opdrachten in delen uit te leveren of uit te voeren en te factureren. FUDIUM behoudt zich het recht
voor, overige producten en diensten niet eerder uit te leveren of uit te voeren dan na betaling van de voorgaande levering.
De wederpartij is niet gemachtigd het restant van de opdracht te annuleren.
4.4. Alle leveringen zijn Ex Works (Incoterms) tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in het verkoopcontract.
4.5. Het risico van de zaken gaat van FUDIUM op de wederpartijover op het moment van de levering; Indien de wederpartij
in verzuim is met het verrichten van een handeling waarmee zij aan de levering moet meewerken, kan FUDIUM de zaken
als geleverd beschouwen en deze opslaan en verzekeren gedurende een redelijke termijn, een en ander voor rekening en
risico van de wederpartij. Indien het verzuim van de wederpartij langer dan 45 dagen aanhoudt, heeft FUDIUM het recht de
overeenkomst te ontbinden, zonder dat deze tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd verder aan FUDIUM toekomende rechten.
4.4. Betwisting door wederpartij van het geleverde of verstrekte diensten resulteert niet in een opschortingsrecht van de betalingsverplichting jegens FUDIUM.

5. KWALITEIT & KEURING
5.1. Onmiddellijk na levering moeten de geleverde goederen gecontroleerd worden door de wederpartij op zichtbare gebreken en niet-conformiteit van de goederen, gewicht, staat, verpakking, en indien relevant, of het product voldoende gekoeld
werd. Indien niet in orde, zal de wederpartij onmiddellijk en uiterlijk binnen de 5 werkdagen na levering, schriftelijk een
gedetailleerd bericht sturen naar FUDIUM over de vastgestelde problemen. Deze termijn geldt op straffe van verval.
5.2. In geval van verborgen gebreken is de wederpartij verplicht deze schriftelijk te melden binnen de 5 werkdagen vanaf vaststelling daarvan. Deze termijn geldt op straffe van verval.
5.3. De wederpartij is verplicht FUDIUM de mogelijkheid te geven de producten te onderzoeken en indien gewenst door FUDIUM, deze te laten onderzoeken door een expert.
5.4. De bewijslast rond gebreken aan de producten en klachten van de wederpartij omtrent de levering en producten, alsook
bewijs dat de producten zich nog in dezelfde staat bevinden als deze waarin ze zich verkeerden bij levering bij de wederpartij, rust bij de wederpartij.
5.5. FUDIUM is niet langer aansprakelijk voor haar producten en iedere klacht i.v.m. de producten vervalt en is onontvankelijk
van zodra de geleverde goederen verwerkt worden, tenzij (1) kan worden aangetoond dat de goederen zorgvuldig en volledig werden gecontroleerd op gebreken voor de verwerking en (2) door de wederpartij een voldoende staal werd genomen
van de goederen voorafgaand aan de verwerking en dit staal op correcte wijze bewaard werd.
5.6. Indien FUDIUM, niettegenstaande het intreden van een vervaltermijn uit hoofde van dit artikel, alsnog een klacht beslist
te onderzoeken, zullen alle handelingen van FUDIUM in dit verband onder alle voorbehoud zijn en zonder enige nadelige
erkentenis.
5.7. Alle kosten m.b.t. onderzoek van klachten, zullen ten laste zijn van de wederpartij, tenzij tegensprekelijk is vastgesteld dat
de klacht gegrond is.

5.8. Indien een klacht met betrekking tot het geleverde product, de geleverde diensten of de factuur ontvankelijk en gegrond
wordt bevonden, heeft FUDIUM het recht, met behoud van de bestaande overeenkomst, hetzij een in onderling overleg te
bepalen geldbedrag te crediteren, hetzij tot een nieuwe (deel)levering over te gaan, hetzij in onderling overleg tot uitvoering
van aanvullende diensten over te gaan.
5.9. Specifiek m.b.t. vloeibare producten, wordt overeengekomen dat alle klachten m.b.t. gebreken of niet-conformiteit ontvangen moeten zijn door FUDIUM onmiddellijk na ontvangst van de goederen door de wederpartij en voor dat de goederen
verwijderd worden van de tank, verwerkt en doorgestuurd naar derde partijen. Indien een staal werd genomen, moeten er
meerdere stalen genomen zijn, beveiligd en bewaard in redelijke hoeveelheden. FUDIUM moet voorafgaand aan de staalname schriftelijk op de hoogte zijn gesteld.

6. BETALING
6.1. Betaling van facturen dient binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de wederpartij in de specifieke verkoopcontracten. Betaling kan uitsluitend gebeuren door overschrijving
van het bedrag in euro op het op de factuur vermelde rekeningnummer.
6.2. Klachten aangaande de factuur zijn slechts ontvankelijk mits nauwkeurige opgave van de feiten waarop de klachten betrekking hebben en voor zover ze FUDIUM schriftelijk gemeld worden binnen de 5 werkdagen na factuurdatum. De bewijslast
van de tijdigheid ligt bij de wederpartij Indien geen protest van de factuur plaatsvindt binnen voormelde datum, wordt de
factuur geacht te zijn aanvaard door de wederpartij. Betwisting van een deel van een factuur doet geen afbreuk aan de
opeisbaarheid van het niet-betwiste deel van de factuur.
6.3. Bij niet betaling van een gedeelte of het geheel van een factuur of van een wissel op de voorziene vervaldag, wordt het saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar. In dergelijk geval is eveneens
een verwijlintrest van 10 % per jaar van rechtswege verschuldigd vanaf de factuurdatum, dit zonder enige ingebrekestelling
noch aanmaning. Iedere begonnen maand telt als volledige maand. Daarenboven is in de hiervoor vermelde gevallen van
rechtswege en zonder enige ingebrekestelling noch aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van
de gecontracteerde prijs, excl. BTW, met een minimum van 125,00 EUR, onverminderd het recht van FUDIUM op volledige
schadevergoeding, inclusief gederfde winst. De wederpartij verbindt zich ertoe de eventuele gerechtskosten te betalen
indien een factuur niet of niet tijdig wordt betaald.
6.4. Bij niet (tijdige) betaling behoudt FUDIUM zich het recht voor om verdere leveringen of diensten stop te zetten en tegelijkertijd het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte, onverminderd het recht van FUDIUM zo nodig in en buiten
rechte vergoeding te vorderen voor eventueel door FUDIUM geleden of nog te lijden schade
6.5. De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs als vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft
op een latere factuur.
6.6. Het is de wederpartij niet toegestaan bij wijze van compensatie betalingsverplichtingen van FUDIUM uit anderen hoofde
dan deze overeenkomst in mindering te brengen op hetgeen de wederpartij terzake van deze overeenkomst verschuldigd
is.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD
7.1. Verkochte goederen blijven de uitsluitende eigendom van FUDIUM tot op het tijdstip van volledige betaling door de wederpartij van alle aan FUDIUM verschuldigde sommen, desgevallend verhoogd met verwijlinteresten, forfaitaire schadevergoeding, overige kosten en vergoedingen verschuldigd door de wederpartij. Met “alle aan FUDIUM verschuldigde sommen”
wordt bedoeld niet alleen de verschuldigde sommen met betrekking tot de geleverde zaak waarop het eigendomsvoorbehoud betrekking heeft maar eveneens alle andere schuldvorderingen die FUDIUM heeft ten opzichte van de wederpartij.
7.2. Tot aan de overdracht van eigendom door volledige betaling, zal de wederpartij de goederen in goede staat bewaren en
verzekeren tegen alle verzekerbare risico’s (voor de totale waarde) en zal FUDIUM aanduiden als begunstigde.
7.3. Alle vorderingen die de wederpartij zou hebben m.b.t. goederen die nog steeds eigendom zijn van FUDIUM conform art.
6.1., gaan automatisch en onvoorwaardelijk over op FUDIUM.
7.4. De wederpartij geeft FUDIUM op onherroepelijke wijze het recht, indien hij de goederen heeft overgedragen aan een derde,
om deze derde te informeren dat deze, vanaf dat ogenblik, de goederen in bewaring moet houden voor FUDIUM en indien
FUDIUM dit wenst, deze de goederen moet teruggeven aan deze laatste. In geval de wederpartij deze verplichting niet
nakomt, zal hij integraal aansprakelijk zijn voor alle geleden schade, inclusief winstderving, intresten, (buiten)gerechtelijke

kosten, …
7.5. In geval de wederpartij in strijd met bovenstaande subartikelen de goederen toch zou hebben verwerkten en deze dus onsplitsbaar zijn geworden door vermenging of verwerking met andere producten, dan wordt FUDIUM onverdeeld mede-eigenaar van de goederen en zulks pro rata het factuur bedrag t.o.v. de totale waarde van de in het resultaat gebruikte
producten. FUDIUM kan dan ook, teneinde betaling te verzekeren van openstaande en opeisbare facturen, zonder verdere
rechtelijke toestemming, als mede-eigenaar de verkoop eisen van het onsplitsbaar geheel teneinde pro rata het rendement
te kunnen ontvangen.

8. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
8.1. De totale aansprakelijkheid van FUDIUM wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).
Bovendien is de totale aansprakelijkheid van FUDIUM in ieder geval beperkt tot het bedrag waartoe FUDIUM verzekerd is,
indien dit lager is dan de voor die overeenkomst bedongen prijs zoals voorzien in het eerste deel van dit art 8.1.
8.2. Aansprakelijkheid van FUDIUM voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. De wederpartij vrijwaart FUDIUM voor alle aanspraken van derden
op vergoeding van schade zoals omschreven in dit verband.
8.3. Wederpartij vrijwaart FUDIUM voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een
gebrek in een product dat door wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door FUDIUM geleverde
goederen.
8.4. De wederpartij zal FUDIUM onmiddellijk op de hoogte stellen van alle aanspraken van derden die verband houden met
leveringen van goederen door FUDIUM aan de wederpartij.
8.5. De wederpartij moet toezien op het naleven van de toepasselijke wettelijke verplichtingen m.b.t. het gebruik of verwerking van de producten tot een afgeleid product of eindproduct. In geen geval kan FUDIUM in dit geval aansprakelijk gesteld
worden en indien desalniettemin FUDIUM door een derde in dit verband wordt aangesproken, zal de wederpartij FUDIUM
in zulk geval integraal vrijwaren.
8.6. De wederpartij weet en aanvaardt dat de goederen die FUDIUM levert enkel getest werden op de autarkische chemische
voedinggerelateerde eigenschappen van de goederen en iedere garantie die vanuit de toeleverancier / fabriek op de
producten rust, is beperkt tot deze eigenschappen en dekt nooit de eigenschappen van de goederen in een systemische
combinatie met andere voedingsproducten, in een menging met andere chemicaliën en/of in een fabricatieproces, tenzij dit
uitdrukkelijk schriftelijk werd bevestigd door FUDIUM bij het aanvaarden van de bestelling en indien FUDIUM in zulk geval
volledig op de hoogte is gesteld van alle betrokken elementen (fabricatieproces, te combineren voedingsproducten, …).
FUDIUM is nooit (mede) aansprakelijk voor het fabricatie- en/of verwerkingsproces, hetgeen derhalve door de wederpartij
op eigen verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd.
8.7. Iedere aansprakelijkheidsvordering van de wederpartij lastens FUDIUM is verjaard 1 jaar na kennisname ervan door de
wederpartij.
8.8. Ongeacht het voorgaande erkent de wederpartij dat FUDIUM een tussenpersoon is en geen fabrikant van de betrokken
goederen. In die zin zal de aansprakelijkheid van FUDIUM in geval de aansprakelijk van de fabrikant of toeleverancier
van FUDIUM betrokken is, in elk geval beperkt zijn tot die mate dat FUDIUM gevrijwaard wordt door deze fabrikant of
toeleverancier. Alle excepties die de fabrikant of toeleverancier opwerpt t.a.v. FUDIUM, zoals bijvoorbeeld verjaring of enige
aansprakelijkheidsbeperking, zal FUDIUM onverminderd mutatis mutandis mogen opwerpen t.a.v. de wederpartij.

9. GEHEIMHOUDING
9.1. Behoudens wettelijk hiertoe verplicht, zijn FUDIUM en wederpartij geheimhouding verschuldigd met betrekking tot alle
informatie van vertrouwelijke aard en zullen zij alle mogelijke maatregelen nemen om deze te waarborgen. Onder “informatie van vertrouwelijke aard” wordt verstaan alle informatie die als zodanig is aangegeven of waarvan redelijkerwijs kon
worden aangenomen, dat deze vertrouwelijk is.
9.2. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zal ieder der partijen informatie en gegevensdragers welke hem ter beschikking staan, niet aan derden ter beschikking stellen en aan zijn personeel slechts bekend maken
voor zover dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties.

10. OVERMACHT
10.1. Indien FUDIUM door een situatie van overmacht gedurende een periode van meer dan 45 kalenderdagen niet aan haar
verplichtingen jegens de wederpartij kan voldoen, heeft FUDIUM het recht, naar haar keuze, ofwel de uitvoering van de
overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden

te beschouwen, zonder dat een schadevergoeding kan worden geëist door de wederpartij, en dit zelfs indien FUDIUM als
gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
10.2. Onder “overmacht” wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid
waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

11. ONTBINDING
In geval van faillissementsaanvraag, beslaglegging op een aanmerkelijk deel van het vermogen of liquidatie van wederpartij,
heeft FUDIUM het recht de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling geheel
of gedeeltelijk vervroegd ontbonden te verklaren. Betalingsverplichtingen, welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding,
blijven onverminderd in stand en worden terstond en zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling opeisbaar.

12. INTELLECTUEEL EIGENDOM
FUDIUM garandeert de rechthebbende te zijn van alle rechten van intellectuele eigendom dan wel bevoegd te zijn namens de
rechthebbende de overeenkomst te sluiten. Alle rechten van intellectuele eigendom blijven te allen tijde bij de rechthebbende
rusten.

13. TOEPASSELIJK RECHT
13.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van FUDIUM is Belgisch recht van toepassing. Partijen komen evenwel uitdrukkelijk overeen dat hun rechtsverhouding niet beheerst wordt door het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 houdende het
recht voor de internationale koop-verkoop van roerende lichamelijke zaken.
13.2. De hoven en rechtbanken van Antwerpen zijn exclusief bevoegd voor elk geschil dat mocht ontstaan betreffende de totstandkoming, uitlegging, uitvoering van een overeenkomst. Partijen zullen echter, vóór het geschil aanhangig te maken bij
de bevoegde rechter, de zaak pogen in der minne te regelen.

