Leveringsvoorwaarden
Overeenkomst voor afnemers van Group Op de Beeck Materials & Treatment, i.e. afnemers van organische
meststoffen en/of bodemverbeterende middelen

De gegevens op vlak van samenstelling van de organische meststof en/of bodemverbeterend middel zoals
vermeld in de offerte, en in de technische en commerciële productfiches zijn indicatief en geven de
gemiddelde samenstelling weer. Aangezien deze producten het resultaat zijn van organische processen, zijn
onverwachte schommelingen in samenstelling mogelijk. Deze afwijkingen vormen geen enkele basis voor
het ontlenen van rechten, dan wel voor enige verplichte compensatie.
Group Op de Beeck M&T staat in voor het aanleveren van de wettelijk verplichte analyses, uitgevoerd door
erkende laboratoria. Aan de correctheid van deze analyses kunnen geen rechten ontleend worden. Op
vraag van de klant zullen alle wettelijk noodzakelijke documenten ter beschikking gesteld worden.
Elke betwisting van het nutriënt- en/of droge stof gehalte van het afgehaalde of geleverde product moet
door de afnemer schriftelijk gericht worden aan Group Op de Beeck M&T binnen de 5 werkdagen na
afhaling of levering.
Alle prijzen zijn excl. BTW en gebaseerd op Incoterms 2020 FCA, Incoterms 2020 EXW, dan wel Incoterms
2020 DDP zoals weergegeven op de offerte, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Prijzen zijn
steeds gebaseerd op een eenheidsprijs per ton.
Facturatie gebeurt steeds op basis van de weegbruggegevens van Group Op de Beeck M&T en is tevens
gebaseerd op de brutogewichten (i.e. inclusief verpakking).
Het effectieve gewicht per verpakkingseenheid ligt slechts bij benadering vast. Group Op de Beeck draagt
geen verantwoordelijkheid voor mogelijke afwijkingen.
In geval Incoterms 2020 DDP: indien lossen van de afgesproken goederen bij de afnemer door toedoen van
de afnemer niet of niet tijdig kan plaatsvinden, zullen de eventuele extra kosten voor transport, overslag
en/of wachturen worden doorgerekend aan de afnemer.
In geval Incoterms 2020 DDP: de afnemer zorgt bij ontvangst van de goederen voor een correcte begeleiding
tot losplaats en het beschikbaar stellen van ondubbelzinnige losinstructies. Indien deze losinstructies
gevolgd worden, is Group Op de Beeck M&T niet verantwoordelijk voor eventuele schade die ontstaat
tijdens of na het lossen. De afnemer zorgt er tevens voor dat er steeds voldoende opslagcapaciteit
beschikbaar is voor levering van de goederen.
In geval Incoterms 2020 DDP: de afnemer verbindt zich er toe alle begeleidende documenten bij het
transport correct en volledig af te tekenen.
In geval Incoterms 2020 FCA of Incoterms 2020 EXW: de afnemer draagt de volledige verantwoordelijkheid
voor het correct opmaken van alle nodige transportdocumenten. Tevens verbindt de afnemer zich er toe
de import/export van de organische meststoffen en/of de bodemverbeterende middelen, waarvan hij de
samenstelling kent, en het transport te laten gebeuren volgens alle geldende wet- en regelgeving, zowel in
het land van herkomst als het land van bestemming.
Klachten met betrekking tot de goederen zoals maar niet beperkt tot volume, samenstelling en zichtbare
gebreken, etc. dienen ten laatste 5 werkdagen na levering of afhaling schriftelijk gemeld te worden aan
Group Op de Beeck M&T. Verborgen gebreken worden gemeld binnen een termijn van 5 werkdagen nadat
de afnemer redelijkerwijze geacht mag worden de gebreken te hebben opgemerkt.
Indien de afnemer deze schriftelijke klacht pas later bezorgt, dan wel van zodra de afnemer de geleverde
goederen zelf verwerkt en/of verkoopt, dan worden de geleverde goederen als geaccepteerd beschouwd
en geeft de afnemer volledige kwijting aan Group Op de Beeck M&T. Klachten van welke aard ook met
betrekking tot deze goederen worden niet meer behandeld door Group Op de Beeck M&T.
De afnemer verbindt zich ertoe de aangeleverde goederen op een correcte wijze en volgens alle geldende
wet- en regelgeving te verwerken en/of te vermarkten. Door het accepteren van de geleverde goederen
bevestigt de afnemer over alle nodige erkenningen, vergunningen, registraties, etc. te beschikken die nodig

zijn om volgens de geldende wet- en regelgeving de geleverde goederen te mogen verwerken en/of
vermarkten. Enkel en alleen de afnemer draagt hierin de volledige verantwoordelijkheid.
Indien de afnemer beroep doet op derde partijen voor het verwerken en/of vermarkten van de geleverde
goederen, is de afnemer aansprakelijk voor deze derde partij, en is het o.a. uitsluitend de
verantwoordelijkheid van de afnemer om na te gaan of deze derde partij beschikt over alle nodige
erkenningen, vergunningen, registraties, etc. om de goederen te verwerken en/of te vermarkten volgens
de geldende wet- en regelgeving.
Indien de afnemer en/of derde partij niet blijkt te beschikken over de nodige erkenningen, vergunningen,
etc. voor het transport en/of de verwerking van de geleverde goederen behoudt Group Op de Beeck M&T
zich het recht voor de leveringen met onmiddellijke ingang te stoppen zonder enige vorm van
schadeloosstelling, zelfs indien er contractueel nog leveringen gepland stonden.
Group Op de Beeck M&T kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele
gevolgen van het gebrek aan de nodige vergunningen, erkenningen, etc. bijvoorbeeld als gevolg van een
ingrijpen van de overheid bij de afnemer of derde partij in kwestie.
Elke partij zal alle informatie die ontvangen werd van de andere partij en die aanzien aangemerkt wordt
als vertrouwelijk of waarvan het vertrouwelijk karakter redelijkerwijze duidelijk had moeten zijn als
dusdanig behandelen. De inhoud van de offerte en overeenkomst, zoals maar niet beperkt tot prijs,
herkomst, etc. van de geleverde goederen, net als de bedrijfsinformatie van Group Op de Beeck M&T wordt
zonder twijfel aanzien als vertrouwelijk. Alle verplichtingen die voortvloeien uit het vertrouwelijke karakter
van de gedeelde informatie gelden tot 5 jaar na het aflopen van de bestaande overeenkomst, i.e. de laatste
levering of afhaling onder de van toepassing zijnde offerte.
In geval van niet-nakoming van deze levervoorwaarden door de klant zal Group Op de Beeck Materials &
Treatment NV alle geleden schade hieruit voortvloeiend kunnen verhalen op de desbetreffende afnemer
volgens gemeen recht.
Deze leveringsvoorwaarden gelden naast de algemene voorwaarden van Group Op de Beeck Materials &
Treatment NV. In geval van een conflict, hebben deze leveringsvoorwaarden voorrang.
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