ALGEMENE VOORWAARDEN TABAKSBEDRIJF STUBBE
1. Alle commerciële transacties tussen de naamloze vennootschap Tabaksbedrijf Stubbe, waarvan de zetel
gevestigd is te Plasstraat 6, 8980 Zonnebeke, en met ondernemingsnummer BTW-BE 0431.207.164, RPR
Gent (afd. Ieper) (hierna “Stubbe”) en de klant, worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden.
Stubbe is actief als verwerker en producent van tabaksproducten. Door het aanvragen van een offerte, het
ondertekenen van een bestelbon, het plaatsen van een bestelling of het sluiten van een overeenkomst met
Stubbe verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen met deze algemene voorwaarden en dat hij met
deze akkoord gaat. De rechtsverhouding tussen Stubbe en de klant en alles wat hiermee verband houdt, is
uitsluitend aan deze algemene voorwaarden onderworpen. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op
voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Deze algemene voorwaarden
zijn enkel van toepassing op professionele klanten (“business-to-business”). Stubbe verkoopt niet aan eindgebruikers of consumenten.
2. De klant wordt geacht in het bezit te zijn van alle wettelijk verplichte vergunningen noodzakelijk voor het
distribueren en importeren van tabaksproducten, en draagt daartoe alle verantwoordelijkheid en kosten.
3. Alle offertes, aanbiedingen, etc. van Stubbe zijn steeds vrijblijvend en Stubbe kan deze op ieder ogenblik
terugtrekken en zijn slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door
de klant. Stubbe behoudt zich steeds het recht voor om een order te weigeren. Eventuele wijzigingen of
aanvullingen van de bestelling na de totstandkoming van de overeenkomst zijn slechts geldig na schriftelijk
akkoord van beide partijen, o.a. m.b.t. de betalingsvoorwaarden. Bij annulatie van een aankoop, zelfs gedeeltelijk, behoudt Stubbe zich het recht voor om aan de klant een schadevergoeding aan te rekenen van
15% van de prijs van de geannuleerde aankoop met een minimum van € 250, onverminderd het recht voor
Stubbe op vergoeding van hogere bewezen schade.
4. De opgegeven uitvoerings- en/of leveringstermijnen zijn steeds indicatief en zijn geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van Stubbe of de overeenkomst tussen partijen. Niet-naleving van de
leveringstermijnen kan nooit aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst lastens Stubbe, tot
indeplaatsstelling, noch tot betaling van enige schadevergoeding aan de klant. Wijzigingen in de bestelling
hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde leveringstermijnen vervallen. Stubbe is niet aansprakelijk voor vertragingen opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers van Stubbe, de
klant of enige andere derde.
5. Alle prijzen zijn vast en liggen vast in een aparte overeenkomst tussen beide partijen, en zijn exclusief
B.T.W., andere taksen, leverings-, vervoers-, reis en verplaatsings-, verzekerings- en administratiekosten. De
prijzen zijn vermeld in euro. Verhogingen van grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, belastingen,
transportkosten, in- en uitvoerrechten (louter exemplatieve opsomming), optredende tussen het tot stand
komen van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot een verhoging van de prijs. In het geval de goederen in consignatie worden verkocht aan de klant, staat de klant in
voor de bewaring van de goederen en wordt de uiteindelijke factuur aan de klant opgesteld op grond van
een lijst die door de klant maandelijks aan Stubbe wordt bezorgd en waarin bepaald wordt hoeveel kilo’s
door de klant aan eindklanten werden verkocht. Stubbe behoudt zich steeds het recht voor aan de klant
integrale betaling te vragen alvorens tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan. Tenzij anders overeengekomen zijn alle facturen van Stubbe steeds integraal contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel
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van Stubbe en zonder korting op factuurdatum.
6. In geval van niet-betaling of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen geldt van
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling:
• Een rentevoet van 12%, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd;
• Is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag of 10%
van de reeds verzonden facturen, met een minimum van honderd Euro (€ 100,00), onverminderd het 		
recht van Stubbe om een hogere schade te bewijzen;
• Worden alle andere, zelfs niet-vervallen facturen van Stubbe op de klant onmiddellijk opeisbaar;
• Heeft Stubbe het recht de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of één of meerdere andere
overeenkomsten en bestellingen met de klant te schorsen en/of te ontbinden, zonder dat daartoe een
voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is.
7. Alle verkochte goederen blijven eigendom van Stubbe tot de volledige betaling van de hoofdsom, eventuele interesten, kosten en (forfaitaire) schadevergoeding. Indien de klant de aangekochte goederen reeds
doorverkoopt alvorens de hiervoor genoemde bedragen volledig en correct werden betaald, wordt de
vordering op de resulterende koopprijs aan Stubbe overgedragen. Bij uitoefening van het eigendomsvoorbehoud door Stubbe, wordt de overeenkomst ontbonden.
8. Stubbe beoogt om alle goederen te verkopen aan de klant in een verpakking die voldoet aan alle wettelijke vereisten dienaangaande. In ieder geval is de klant zelf verantwoordelijk voor het correct aanleveren van alle informatie aan Stubbe m.b.t. de wettelijke verpakkingsvoorschriften zoals opgelegd door de
landen waarin de klant de goederen te koop zal aanbieden of zal doorverkopen. Deze mededelingsplicht
heeft onder meer betrekking op: (louter exemplatieve opsomming) het beeldmateriaal op de verpakking,
waarschuwingen voor het schadelijke effect op de menselijke gezondheid, de bestanddelen. Het is de klant
niet toegestaan na de levering deze verpakking te wijzigen, op welke manier dan ook. In het geval de klant
dit verbod niet naleeft, is Stubbe in geen geval verantwoordelijk voor de gewijzigde verpakking of diens
inhoud. Onder welke voorwaarden de goederen worden te koop aangeboden en verkocht door de klant aan
de eindgebruiker is diens volledige verantwoordelijkheid. Indien zou worden vastgesteld dat de klant hierbij
ingaat tegen de wettelijke vereisten dienaangaande, kan Stubbe in geen geval verantwoordelijk worden
gesteld.
9. De klant verbindt zich ertoe de vertrouwelijke gegevens, inlichtingen, informatie alsook eender welk soort
document waarvan hij kennis kreeg tijdens de uitvoering van de overeenkomst niet te (laten) verspreiden
of te (laten) communiceren, niet direct of indirect te gebruiken, tenzij mits voorafgaande en schriftelijke
toestemming van Stubbe.
10. De levering van goederen gebeurt EX WORKS (Incoterms 2010). Indien de afhaling/levering niet kan
doorgaan op de afgesproken plaats en tijdstip, als gevolg van een tekortkoming van de klant of een derde,
geldt dat het risico en de verantwoordelijkheid van de goederen overgaat op de klant vanaf het moment
dat de inontvangstname mocht worden verlangd of verwacht, waarbij dit moment dan ook als levering zal
gelden. Stubbe zal jegens de klant recht hebben op vergoeding van schade en kosten welke het gevolg zijn
van weigering van of vertraging in de inontvangstneming alsook van de kosten verbonden aan de inbewaringstelling. De bewaring van de goederen in afwachting van de afhaling/levering geschiedt steeds op risico
van de klant. Na afhaling/levering, draagt de klant de volledige verantwoordelijkheid tot correcte bewaring
van de goederen.
11. De klant moet binnen de 3 dagen bij de levering een eerste verificatie uitvoeren. Deze onmiddellijke
verificatieplicht heeft onder meer betrekking op: (louter exemplatieve opsomming) hoeveelheid, samenstelling, kwaliteit, conformiteit van de levering, juiste locatie(s) etc (hierna “Zichtbare Gebreken”). De klant
dient Zichtbare Gebreken onmiddellijk op de leveringsbon te noteren, bij gebreke waarvan de klant geacht
wordt de goederen zonder deze Zichtbare Gebreken te hebben ontvangen. De klant is zelf verantwoordelijk
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voorde correcte opslag van de producten na levering. Kwaliteitsverlies na levering valt volledig onder de
aansprakelijkheid van de klant. Verborgen gebreken dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen
de 3 maand na levering of onmiddellijk na hun ontdekking, schriftelijk aan Stubbe te worden meegedeeld.
Indien geen klachten worden meegedeeld binnen deze termijnen, wordt de klant geacht de levering te hebben goedgekeurd en aanvaard. De klant dient Stubbe in staat te stellen om gebreken te beoordelen, teneinde te bepalen of de klacht van de klant gegrond is.
12. De verplichtingen van Stubbe met betrekking tot de in artikel 11 vermelde gebreken beperken zich, naar
keuze van Stubbe, tot het terugnemen van de gebrekkige goederen, gevolgd door creditering, dan wel het
vervangen van ontbrekende of niet met de bestelling overeenkomende goederen, in zoverre deze beschikbaar en voorradig zijn. Dit met uitsluiting van elke vergoeding voor directe of indirecte schade of voor het
niet voorhanden zijn van goederen met dezelfde eigenschappen. Het indienen van een klacht geeft de klant
niet het recht om zijn betalingsvergoedingen op te schorten. Stubbe is in ieder geval nooit aansprakelijk
voor indirecte schade, hieronder begrepen maar niet beperkt tot winstderving. Stubbe is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of
van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.
13. Stubbe is niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming in haar verplichtingen die veroorzaakt is door
overmacht in de ruimst mogelijke betekenis. Onder overmacht wordt verstaan (niet-exhaustieve lijst): abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, hardship, mobilisatie, staking en lock-out, zowel bij Stubbe als
haar toeleveranciers, machinebreuk, brand, waterschade, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen en materialen. In geval van overmacht kan Stubbe naar eigen keuze en
inzicht:
• de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten;
• de overeenkomst met de klant ontbinden;
• de klant uitnodigen om nieuwe aangepaste voorwaarden te onderhandelen.
14. Het eventueel of zelfs herhaaldelijk niettoepassen door Stubbe van enig recht, kan slechts beschouwd
worden als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.
15. In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden dd. 15 december 2004, compenseren
en verrekenen Stubbe en de klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige
schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen Stubbe en de klant steeds
maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze
schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich niet kunnen verzetten tegen de door de klant en Stubbe doorgevoerde schuldvergelijking.
16. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of door de
rechter vernietigd worden, behouden de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden hun rechtskracht. Partijen zullen in dat geval over de nietige of vernietigde bepalingen overleg voeren teneinde een
vervangende regeling te treffen. Deze vervangende regeling tast de strekking van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst niet aan.
17. Deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen partijen worden beheerst door Belgisch
recht en behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar Stubbe
haar maatschappelijke zetel heeft. Bijgevolg dient u de juistheid en volledigheid van alle op deze Website
geplaatste informatie te controleren alvorens enige beslissing te nemen met betrekking tot enige dienst,
enig product of enige andere zaak die op deze Website wordt aangeboden.
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