
BETALINGS- EN LEVERINGSCONDITIES BGVS/ AFNEMER 
 

1. De kredietlimiet bij deze overeenkomst is vastgesteld op SRD ……… per maand, met dien 
verstande dat alle leveringen boven dit bedrag tegen contante betaling zullen 
plaatsvinden1. 

 

2. Door de afnemer bestelde goederen worden binnen twee werkdagen door leverancier 
geleverd of door afnemer zelf opgehaald. 

 

3. Na afgifte van de goederen door de leverancier dient de afnemer voor ontvangst te 
tekenen op alle facturen en duplicaten (4-voud). 

 

4. De afnemer ontvangt een getekend duplicaat van de factuur van de leverancier.  

 

5. Op de factuur van de leverancier staan duidelijk vermeld omschrijving, sterkte, 
toedieningsvorm, batchnummer, vervaldatum van de geleverde goederen, alsook 
factuurdatum, factuurnummer, factuurbedrag en leveringsdatum. 

 

6. De door de leverancier geleverde goederen zijn voorzien van een etiket met de 
producteigenschappen en de vervaldatum.  

 

7. De afnemer meldt afwijkingen in de geleverde goederen en dienstverlening op het bij 
elke levering meegezonden klachtenformulier van de leverancier. De leverancier 
beoordeelt de klacht en handelt deze voor zover mogelijk binnen vijf (5) werkdagen af.  

 

8. Goederen met een bij levering resterende vervaltermijn van meer dan twee maanden 
worden onconditioneel geleverd door de leverancier.  

 

9. Goederen met een bij levering resterende vervaltermijn van twee maanden of korter 
worden door leverancier geleverd in consignatie. Het niet verkochte deel van de in 
consignatie geleverde goederen kan bij verstrijken van de vervaltermijn worden 
geretourneerd door afnemer, waarvoor een creditnota door leverancier wordt afgegeven.  

 

10. Eventuele reclames dienen binnen vijf  (5) werkdagen na levering door de afnemer bij de 
leverancier te worden ingediend. 

 

11. Voor koelproducten tussen 2°C tot 15°C , alsook voor de onder punt 9 genoemde 
goederen kan niet worden gereclameerd, tenzij de leverancier niet conform bestelling 
heeft geleverd. In het laatste geval kan afnemer ook binnen vijf (5) werkdagen 
reclameren.  

 

12. In de eerste week van de maand volgend op die van de leveringen, wordt door de 
leverancier een rekeningenoverzicht over de afgelopen maand aangeboden aan de 
afnemer, waarop vermeld staan factuurdatum, factuurnummer, factuurbedrag en 
eventuele bijzonderheden, met als bijlagen de door de afnemer getekende facturen over 
de desbetreffende periode (eventueel bestelbonnen).  

 
13. Uiterlijk binnen één maand na aanbieding van het rekeningenoverzicht dient de afnemer 

het verschuldigde bedrag per kas te betalen of per bank middels overmaking op één van 
de op het overzicht vermelde bankrekeningen van de leverancier.  

 

                                                                 
1
 Is niet op alle afnemers van toepassing. In die gevallen wordt deze conditie niet opgenomen.  



14. Aan de afnemer wordt een kredietbeperking van 1% (één procent) over de 
factuurwaarde in rekening gebracht. 

 

15. Indien de rekeningen binnen de gestelde termijn van één maand na de aanbiedingsdatum 
worden betaald, kan de kredietbeperking in mindering worden gebracht op het totaal 
verschuldigde bedrag van de factuurwaarden + kredietbeperking.  

 

16. Indien de rekeningen na een maand, doch binnen twee maanden na de aanbiedingsdatum 
worden betaald, is betaling van de kredietbeperking verplicht.  

 

17. Indien de rekeningen na twee maanden na de indieningsdatum worden betaald, is de 
afnemer daarnaast het bedrag van de kredietbeperking per maand aan de leveranci er 
verschuldigd. 

 

18. Indien de afnemer de kredietbeperking niet betaalt, behoudt de leverancier zich het recht 
voor, deze bij de aanbieding van het eerstvolgende rekeningenoverzicht alsnog in 
rekening te brengen aan de afnemer. 

 

19. Indien de afnemer de rekeningen niet binnen twee maanden heeft voldaan, behoudt de 
leverancier zich het recht voor, leveringen uitsluitend tegen contante betaling te 
verrichten. 

 

20. Indien de afnemer de rekeningen niet binnen drie maanden heeft voldaan, behoudt de 
leverancier zich het recht voor de leveringen stop te zetten.  

 

21. Alle kosten gemaakt door de leverancier in verband met de inning van vorderingen, zijn 
voor rekening van de afnemer. 

 

 

 

 


