
Algemene voorwaarden Varkenszorg CV 
 
Artikel 1. Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden van Varkenszorg CV (hierna genoemd Varkenszorg) zijn in alle 
relaties tussen partijen toepasselijk, ongeacht hun aard, met uitsluiting van eigen voorwaarden 
van de wederpartij. 
 
 
Artikel 2. Levering 
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering vanaf het win- of 
distributiecentrum waarvan de goederen afkomstig zijn door aanbieding voor vervoer naar een 
door de wederpartij aan te geven plaats. 
  
Indien uitdrukkelijk werd overeengekomen dat Varkenszorg voor het transport zorgt, bepaalt 
Varkenszorg – indien daarvoor geen nadere instructies door de wederpartij zijn verstrekt – de 
wijze van het transport. In dat geval blijft het risico van de opslag en het transport van de 
goederen op de wederpartij rusten en kan Varkenszorg daarvoor in geen enkel geval 
aansprakelijk worden gesteld. Het staat de wederpartij vrij om zich tegen deze risico’s te 
verzekeren. Indien partijen een afwijkende leveringswijze zijn overeengekomen, geldt deze 
afwijkende regeling slechts ten aanzien van die individuele overeenkomst. 
De wederpartij dient de goederen op een vlotte en veilige wijze in ontvangst te nemen, zodat 
geen oponthoud wordt veroorzaakt. De wederpartij staat ervoor in dat op de plaats van de 
levering alle geldende regels en voorschriften worden nageleefd. Zo de wederpartij daaraan 
niet voldoet, staat hij in voor de vergoeding van alle extra kosten. 
 
 
Artikel 3. Leveringstermijn 
Een leveringstermijn, of het nu gaat om goederen of diensten, is enkel van toepassing wanneer 
deze uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Deze termijn is alleszins slechts bij 
benadering opgegeven en een vertraging in de levering geeft nooit aanleiding tot een 
ontbinding van de overeenkomst en evenmin geeft dit een recht op schadevergoeding. 
 
 
Artikel 4. Prijs 
De door Varkenszorg gehanteerde prijzen zijn exclusief btw. Varkenszorg is gerechtigd om de 
met de wederpartij overeengekomen prijs aan te passen, indien na de bestelling één of 
meerdere kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven. 
 
 
Artikel 5. Facturatie en betaling 
De facturen van Varkenszorg zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na de factuurdatum, op de 
factuur aangegeven wijze en in de op de factuur aangegeven valuta.  
 
De facturen zijn betaalbaar op de zetel van Varkenszorg.  
 
Bij niet-betaling van de facturen binnen de gestelde termijn is er vanaf de vervaldag van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10% per jaar op het 
onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een 
forfaitaire schadevergoeding van 15% verschuldigd op het verschuldigde bedrag met een 
minimum van 150,00 EUR.   
 
De wederpartij is niet gerechtigd om zich te beroepen op schuldvergelijking, noch op de niet-
uitvoeringsexceptie, om de betaling van de factuur te schorsen. 

  

mira.thijs
Sticky Note
30 dagen



Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud 
De eigendom van alle verkochte goederen zal pas overgedragen worden op de wederpartij na 
integrale betaling van de prijs. Zolang de wederpartij de prijs niet heeft betaald, is de 
wederpartij verplicht om de geleverde zaken en goederen, in goede staat te bewaren en er 
alle zorg aan te besteden die van een goede bewaarder mag worden verwacht. 
 
De wederpartij verleent Varkenszorg het recht om haar bedrijfsterreinen en gebouwen te 
betreden om Varkenszorg, dan wel een door Varkenszorg aangeduide derde, toe te laten de 
goederen indien gewenst terug te nemen of in het geval Varkenszorg de feitelijke 
aanwezigheid en de toestand van het geleverde wenst te controleren. 
 
 
Artikel 7. Klachten – aansprakelijkheid 
De geleverde hoeveelheid wordt bepaald aan de hand van een afleveringsbon. Bij afwijking 
die door de wederpartij moet worden bewezen, zal Varkenszorg, naar zijn keuze, instaan voor 
een aanvullende levering, dan wel het evenredig aanpassen van het factuurbedrag. 
 
Varkenszorg heeft via een strikte aankooppolitiek en een ver doorgevoerde PRRS monitoring, 
van DGZ het PRRS-gecontroleerd statuut verkregen. Dit betekent dat er uitsluitend PRRSV 
serologisch negatief geteste beren aanwezig zijn. Naast deze continue monitoring wordt er 
een strikte biosecurity gehandhaafd. Deze wijze van PRRS monitoring is in lijn met de nieuwe 
Europese AHL (Animal Health Law). 
 

Ondanks deze wijze van PRRS monitoring en preventie kan Varkenszorg nooit met 100% 
zekerheid garanderen dat het sperma PRRS-vrij is. Om toch zekerheid te verkrijgen kan 
Varkenszorg sperma voor u laten testen op het PRRS-virus door middel van het uitvoeren 
van een PCR-test. Dergelijke PCR-testen kan  Varkenszorg voor u laten uitvoeren tegen 
vergoeding van de hiermee gemoeide kosten. Indien u een dergelijke PCR-test niet wenst af 
te nemen zijn de eventuele hiermee gemoeide gevolgen voor uw rekening en risico. 
 
Eventuele klachten m.b.t. de kwaliteit van de geleverde goederen en diensten moeten op 
straffe van verval, binnen uiterlijk 48 uren na de levering schriftelijk en gemotiveerd aan 
Varkenszorg worden gemeld.  
 
Een klacht schort de betalingsverbintenis van de wederpartij niet op.  
 
In geval een klacht gegrond is, heeft Varkenszorg het recht om naar zijn keuze de goederen 
te vervangen of de dienst opnieuw te leveren, dan wel de betrokken overeenkomst te 
ontbinden. 
 
Adviezen worden door Varkenszorg steeds naar best vermogen verstrekt – op basis van de 
door de wederpartij verstrekte gegevens - en houden nooit een resultaatsverbintenis in.  
De aansprakelijkheid van Varkenszorg is steeds beperkt tot het geval van zijn opzet. De 
aansprakelijkheid van Varkenszorg is in alle omstandigheden beperkt tot de factuurwaarde 
van de verkochte goederen of de geleverde diensten.  
 
In geen geval kan Varkenszorg worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade 
zoals, doch niet beperkt tot, een verlies van inkomsten, een verlies van contracten, 
kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, 
zowel aan de wederpartij als aan derden. 
 
  



Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 

Varkenszorg behoudt al haar toekomende rechten van intellectuele en industriële eigendom 
op de haar geleverde goederen. Varkenszorg vrijwaart de wederpartij niet tegen de gevolgen 
van eventuele aanspraken van derden wegens inbreuk op hun intellectuele en industriële 
eigendomsrechten. De door Varkenszorg aan de wederpartij verschafte informatie blijft 
steeds eigendom van Varkenszorg. De wederpartij mag deze informatie uitsluitend 
aanwenden voor eigen gebruik. De wederpartij is niet gerechtigd de door Varkenszorg 
verschafte informatie te gebruiken voor het verrichten van activiteiten die door Varkenszorg 
worden uitgevoerd. 
 
 
Artikel 9. Documentatie 
Alle eventueel door Varkenszorg aan de wederpartij verstrekte documentatie blijft eigendom 
van Varkenszorg. Het is de wederpartij niet toegestaan – anders dan voor eigen gebruik – 
deze documentatie te vermenigvuldigen of te verspreiden. 
 
 
Artikel 10. Geheimhouding 

De wederpartij bewaart het geheim over het bestaan, de aard en de inhoud van de 
overeenkomst tussen partijen en zal daarover niets openbaar maken zonder schriftelijke 
toestemming van Varkenszorg.  
Bij elke inbreuk is de wederpartij aan Varkenszorg een direct opeisbare schadevergoeding 
van 500,00 EUR verschuldigd. 
 
 
Artikel 11. Ontbinding – overmacht 
Varkenszorg is gerechtigd om een lopende overeenkomst bij wanbetaling door de 
wederpartij, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, te ontbinden, in welk geval 
Varkenszorg gerechtigd is op een forfaitaire schadevergoeding van 30% op het niet-
geleverde gedeelte, onder voorbehoud van het recht voor Varkenszorg om haar meerdere 
schade te bewijzen. In geval van onvoorziene omstandigheden die buiten de wil van 
Varkenszorg liggen of in geval van onvoorziene omstandigheden die de uitvoering door 
Varkenszorg substantieel bezwaren, is Varkenszorg gerechtigd om de ontbinding in te 
roepen of de uitvoering geheel of gedeeltelijk op te schorten. 
 
 
Artikel 12. Bevoegdheid – rechtsmacht 

Het Belgisch recht is toepasselijk op alle rechtsverhoudingen tussen Varkenszorg en de 
wederpartij, met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag.  Elke betwisting 
valt onder de uitsluitend onder de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Antwerpen, 
afdeling Tongeren, zelfs in geval van samenhang of een oproeping ter vrijwaring. 
 
 
Artikel 13. Inwerkingtreding 
Deze algemene voorwaarden treden in werking per 1 januari 2021 en vervangen alle 
voorgaande versies. 


