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Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden  
Artikel 1: Definities  
In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 
“Amandino”: Amandino S-BVBA, 
vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 3272 Messelbroek , 
Testeltsebaan 62, en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven met 
ondernemingsnummer BE0830 745 909 
of  
“Poème Du Chocolat”: Amandino S-BVBA, 
vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 3272 Messelbroek , 
Testeltsebaan 62 , en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven met 
ondernemingsnummer BE0830 745 909 
Hierna “Amandino” genoemd en die als dusdanig is aangeduid in de offerte, in de 
bestelling die uiteindelijk is aanvaard, in een overeenkomst tot koop-verkoop of 
levering of in de factuur, en met dien verstande dat geen van voormelde personen 
enige aansprakelijkheid zal dragen, of hoofdelijk zal optreden, voor de 
verbintenissen van een andere van de voormelde personen tenzij in het geval dat dit 
uitdrukkelijk en schriftelijk is overeenkomen. 
“klant” of “opdrachtgever”: degene die aan Amandino een opdracht verstrekt, c.q. 
bij Amandino een bestelling plaatst, c.q. degene met wie Amandino een 
overeenkomst sluit; 
“producten”: de door Amandino geleverde goederen en/of diensten. 

" 
Artikel 2: Toepassing: 
2.1. Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten met Amandino tot het 
leveren van goederen en/ of het verrichten van diensten, zijn uitsluitend de 
onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Amandino, hierna te 
noemen ‘de voorwaarden’, van toepassing. 
2.2. de opdrachtgever erkent, voorafgaand aan zijn/haar contractuele verbintenis 
kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden, die integraal 
deel uitmaken van de overeenkomst met Amandino en ze te hebben aanvaard. 
2.3. Door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, van welke aard ook, al dan 
niet vervat in de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, zijn 
slechts van toepassing indien deze voorwaarden door Amandino uitdrukkelijk heeft 
geconfirmeerd voor akkoord.Bij gebreke aan een dergelijke uitdrukkelijke 
confirmatie van akkoord door Amandino, hebben de algemene voorwaarden van 
Amandino steeds voorrang op de voorwaarden van de opdrachtgever. 
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Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst 
3.1. Amandino is slechts gebonden voor zover zij de bestelling/opdracht van de 
klant heeft geconfirmeerd voor akkoord en/of door het opsturen door Amandino 
van haar Factuur. De klant kan zijn bestelling in die tussentijd niet zonder het 
schriftelijk akkoord van Amandino intrekken. De offertes van Amandino binden 
haar enkel indien zij een geldigheidsduur vermelden en dit steeds onder 
oogstvoorbehoud en onder voorbehoud van zeer grote prijsschommelingen op de 
markt van de grondstoffen, overmacht en toeval (zoals onder meer staking, ziektes 
en machinebreuk). Amandino behoudt zich het recht voor ten allen tijde de 
karakteristieken van haar producten te wijzigen. 
3.2. Bij eenzijdige intrekking van een nog niet door Amandino goedgekeurde 
bestelling of bij verbreking van de overeenkomst door de klant zal dan door die 
laatste aan Amandino een forfaitaire schadevergoeding van 20 % voor het gedeelte 
tot 100.000,00 euro (in hoofdsom en excl.btw) en 12% voor elk bedrag vanaf 
100.0001,00 euro (in hoofdsom en excl.btw), vermeerderd met alle door Amandino 
gemaakte kosten, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling 
verschuldigd zijn, onverminderd het recht van Amandino om desgevallend een 
hogere schade te vorderen. 
Artikel 4: Overdracht van eigendom en risico 
4.1. Amandino blijft eigenaar van de geleverde goederen tot de volledige betaling 
van de prijs en de vereffening door de klant van alle voorgaande facturen. Zij 
behoudt zich het recht voor om, ten allen tijde, de geleverde producten op kosten 
van de klant terug te halen. Dit terugvorderingsrecht wordt uitgeoefend bij 
eenvoudige brief. Ingeval van voortverkoop van de goederen door de klant komt 
het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de geleverde 
goederen. Onverminderd het hiervoor bepaalde, gaan alle risico's, van welke aard 
ook, over op de klant vanaf het tijdstip van de levering. Voor de toepassing van 
onderhavig artikel wordt de levering geacht plaats te vinden vanaf het ogenblik dat 
de producten de gebouwen eigendom van of gebruikt door Amandino hebben 
verlaten, ook indien franco wordt geleverd.Conform art.1612 B.W. Kan/zal de 
BVBA Amandino het retentierecht toepassen op alle roerende goederen 
(bv.stapelbakken , verpakking,rekken, producten en/of 
grondstoffen ,machines........) welke zich in haar atelier /gebouwen bevinden en 
welke al dan niet geheel eigendom zijn van de opdrachtgever en aldaar geplaatst 
/gestockeerd zijn , wanneer de BVBA Amandino ervaart /vaststelt dat de 
betalingstermijn van haar facturen sterk wordt overschreden en/of bij vermoeden 
van insolventie van de opdrachtgever 

"  
 
AMANDINO bvba Testeltsebaan 62 - 3272 Messelbroek | +32(0)485 683 122 | info@amandino.be | 
www.amandino.be BTW BE0830.745.909 | bank FORTIS 001-6529645-69 | bic GEBABEBB 
 



Verkoopsvoorwaarden  
 
Artikel 5: Prijs 
5.1. Behoudens andersluidend beding zijn al onze prijzen “af fabriek” in Euro 
uitgedrukt en zijn deze exclusief alle rechten, kosten en taksen. 
5.2. Bij vermelding van, of koppeling aan een vreemde munt, behoudt Amandino 
zich het recht voor om de prijzen te herzien, evenredig met de wijziging in de 
wisselkoers van de toegepast munt tegenover de Euro, op het ogenlik van de 
facturatie. 

" 
Artikel 6: Betaling 
6.1. Behoudens andersluidend beding dient de betaling te geschieden op de door 
Amandino aangewezen wijze en plaats uiterlijk op 30 dagen volgend op de datum 
van facturatie of enige andere datum die is overeengekomen, zonder korting. 
Amandino is evenwel gerechtigd om, zonder opgave van enige reden, vervroegde 
betaling te eisen van een deel of van het geheel van de prijs vooraleer de producten 
te verzenden. 
6.2. Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van Amandino bij export 
contant betaalbaar. De klant zal tegelijk met zijn bestelling een onherroepelijk 
documentair krediet doen openen, te gebruiken op zicht en bevestigd door een 
Belgische bank. 
6.3. Bij niet-betaling van de factuur binnen de aangeduide termijn, is vanaf de 
vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een 
verwijlintrest over het opeisbare bedrag verschuldigd ten belope van 1% per maand 
waarbij een gedeelte van een maand als volle maand geldt. Bovendien is door de 
klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire 
schadevergoeding ten belope van 10 % van het factuurbedrag kleiner of gelijk aan 
25.000 EUR (met een minimum van 250 EUR), en van 5% voor het surplus 
verschuldigd. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals 
andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en 
worden de klant afzonderlijk aangerekend. 
6.4. Bij wanbetaling van één of meerdere geheel of gedeeltelijke vervallen facturen, 
worden alle andere nog niet vervallen bedragen eisbaar. 6.5. De klant is niet 
gerechtigd zijn betalingen stop te zetten ingeval van klacht. 
Artikel 7: Leveringstermijnen 
7.1. De leveringstermijnen zijn bij benadering aangegeven en verplichten de bvba 
Amandino binnen al haar aanvaardbare technische en structurele mogelijkheden 
,deze leveringstermijnen te respecteren. 
Wanneer de leveringstermijn om welke reden dan ook , vermoedelijk kan/zal 
afwijken van de vooropgestelde leveringstermijn zal de bvba Amandino de klant 
hiervan per mail/sms/fax binnen het uur volgend op de vastgestelde problemen die 
invloed hebben op de 
leveringstermijn ,in kennis stellen. 
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Artikel 8: Ontbinding van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling 
8.1. Amandino heeft het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder 
voorafgaande ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang te beëindigen middels 
een schriftelijke kennisgeving hiervan aan de klant, in een of meerdere van de 
hierna bepaalde gevallen: 
- wanneer de klant zijn betalingsverplichtingen niet, niet behoorlijk of niet tijdig 
nakomt; 
-ingeval van faillissement,vereffening en/of aanvraag procedure van gerechtelijke 
reorganisatie ...van de klant; 
- ingeval van beslag op de bankrekeningen of andere activa van de klant; - ingeval 
van de opzegging van de bank- of andere kredieten van de klant; 
- wanneer de klant de producten, geleverd onder eigendomsvoorbehoud, zonder 
het akkoord van Amandino, doorverkoopt, verpandt of met lasten bezwaart; en - 
bij protest van handelspapieren van de klant.   
8.2. Amandino heeft verder het recht om in de hierboven vermelde omstandigheden 
van de klant waarborgen te eisen en/of de nog resterende leveringen op te schorten, 
zonder enige formaliteit en onder voorbehoud van al haar rechten. 

" 
Artikel 9: Aanvaarding, protest 
9.1. Alle klachten over zichtbare gebreken, ontbrekende goederen en/of zichtbare 
niet conforme levering moeten onmiddellijk en schriftelijk worden overgemaakt aan 
Amandino en dit ten laatste twee dagen na levering bij de klant van de producten. 
Bij overschrijding van deze vervaltermijn en/of bij enige andere miskenning van het 
voorafgaande, zal elke mogelijke aansprakelijkheid van Amandino terzake 
vervallen, 
behoudens ingeval van opzet, met dien verstande dat Amandino in geen enkele 
hypothese aansprakelijk kan worden gesteld voor tekortkomingen terzake van haar 
personeel. 
9.2. Alle klachten voor niet-zichtbare gebreken moeten onmiddellijk en schriftelijk 
worden overgemaakt aan Amandino en dit uiterlijk acht dagen nadat de klant het 
gebrek ontdekte of redelijkerwijs had kunnen ontdekken. Bij overschrijding van 
deze termijn en/of bij enige andere miskenning van het voorafgaande, zal elke 
mogelijke aansprakelijkheid van Amandino terzake vervallen, behoudens ingeval 
van bewezen opzet, met dien verstande dat Amandino in geen enkele hypothese 
aansprakelijk kan worden gesteld voor tekortkomingen terzake van haar personeel. 
Artikel 10: Toegang 
10.1. maakt de klant zich sterk dat de Bvba Amndino ,ontegensprekelijk en 
onbeperkt toegang wordt verleend, op elk ogenblik, alleen of vergezeld van andere 
personen, tot de installaties waar de producten geleverd door Amandino en 
waarvan zij nog steeds eigenaar is, zich bevinden. De klant zal Amandino, op haar 
eerste verzoek en op elk ogenblik, schriftelijk informeren over de lokalisatie van elk 
product geleverd door Amandino en waarvan zij nog steeds eigenaar is. 
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Artikel 11: Aansprakelijkheid 
11.1. Amandino zal tot geen enkele schadeloosstelling gehouden zijn tegenover de 
klant of derden voor onrechtstreekse schade, waaronder niet-limitatief wordt 
begrepen: 
winstderving en verhoging van de algemene kosten als gevolg van storingen, 
onderbrekingen of het stilleggen van de klantenorganisatie of een deel ervan door 
de levering van niet conforme goederen of van enig andere niet-conforme levering. 
11.2. Behoudens Amandinos opzet en zonder dat Amandino aansprakelijk is voor 
fouten van haar personeel, is elke aansprakelijkheid van Amandino voor directe 
schade van de klant of van derden, uitgesloten. Zowel voor rechtstreekse als voor 
onrechtstreekse schade, aanvaardt de klant bijgevolg onherroepelijk en definitief 
afstand te doen van zijn mogelijke verhaalrechten of vorderingen ten aanzien van 
Amandino. 
11.3. Voor het geval dat de aansprakelijkheid van Amandino zou worden 
weerhouden, zal de tussenkomst van Amandino in de schade beperkt zijn tot 
250.000 EUR per schadegeval en voor zover het gaat om werkelijk geleden en 
bewezen schade. 
11.4. Het terugsturen van producten zal enkel aanvaard worden na het schriftelijk 
akkoord van Amandino en overeenkomstig haar instructies. 
11.5. Behoudens andersluidend beding zijn de kosten en het risico van de 
retourzendingen door de klant te zijnen laste. Wanneer een tussenkomst ter plaatse 
moet gebeuren vallen de reis- en verblijfskosten van Amandinos personeel (evenals, 
in voorkomend geval, van personen werkend voor Amandino in onderaanneming), 
evenals transportkosten en risico van het nodige materieel en gereedschap ten laste 
van de klant, tenzij anders is overeengekomen. 

" 
11.6. Amandino is niet aansprakelijk voor: 
- schade die mede het gevolg is van een fout van het slachtoffer of van een persoon 
waarvoor het slachtoffer heeft in te staan; 
- schending van octrooien, licenties en/ of andere rechten van derden als gevolg van 
het gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens; 
- beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter 
beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen, etc. 
11.7. De klant aanvaardt uitdrukkelijk Amandino te vrijwaren en haar integraal 
schadeloos te stellen voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van een door 
hen geleden schade, in de gevallen waarbij de aansprakelijkheid van Amandino in 
huidige overeenkomst met de klant werd uitgesloten. 
11.8. De klant aanvaardt uitdrukkelijk Amandino te vrijwaren en haar integraal 
schadeloos te stellen voor alle aanspraken van derden ingevolge een inbreuk op de 
wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met 
gebreken, of een gelijkaardige wettelijke bepaling, al dan niet gebaseerd op de 
Europese richtlijnen inzake productaansprakelijkheid, 
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daarin begrepen de aanspraken tegen Amandino door producenten-
mededebiteuren die in solidum zijn gehouden. 
Artikel 12: Intellectuele eigendom 
12.1. Alle informatie en documentatie, die aan de klant overhandigd wordt, blijft de 
eigendom van Amandino. Zij mag niet geheel of gedeeltelijk gekopieerd of aan 
derden getoond en/of overhandigd worden in welke vorm ook. Zij mag slechts 
gebruikt worden voor het doel waarvoor zij verstrekt werd. De overhandiging van 
voornoemde informatie zal niet geïnterpreteerd worden als een overdracht of 
toekenning van een licentie, octrooi of ander intellectueel of industrieel 
eigendomsrecht, noch zal het doorgeven van deze informatie een garantie inhouden 
voor het niet schenden van intellectuele of industriële eigendomsrechten van 
derden. 
Artikel 13: Toepasselijke wetgeving en bevoegdheid 
13.1. Op alle offertes, aanbiedingen en/ of overeenkomsten met Amandino is 
Belgisch recht van toepassing met uitsluiting van internationale verdragen of 
soortgelijke reguleringen terzake de koop van roerende zaken, met uitsluiting van 
de artikelen 1641-1648 Burgerlijk Wetboek. 
13.2 Voor alle geschillen uit of naar aanleiding van de door Amandino uitgebrachte 
offerten en/ of aanbiedingen en/ of met Amandino gesloten overeenkomsten, zijn de 
hoven en rechtbanken van Leuven (België) exclusief bevoegd. Amandino behoudt 
zich evenwel het recht voor om het geschil voor elke andere bevoegde rechtbank te 
brengen, weze het in België of in het buitenland. 
Artikel 14: Interpretatie 
14.1. Loutere artikelaanduidingen in de tussen partijen gesloten overeenkomsten en 
in de algemene voorwaarden zijn slechts opgenomen voor referentiedoeleinden en 
zullen op geen enkele wijze de inhoud of uitleg van deze voorwaarden bepalen, 
beperken of uitbreiden. Zij maken geen onderdeel uit van deze voorwaarden voor 
welk doel dan ook. 
14.2. Indien een beding of een onderdeel van een beding van deze voorwaarden 
nietig of niet tegenwerpbaar mocht zijn, of om welke reden ook niet-afdwingbaar 
zou zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden 
onverminderd van kracht. In voorkomend geval zullen partijen, te goeder trouw, 
streven naar een oplossing en/ of bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het 
beding of deel van beding, dat nietig, niet tegenwerpbaar of niet-afdwingbaar zou 
zijn verklaard. 
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