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Heden verkocht door 

aan 

door tussenkomst van 
 
 

Hoeveelheid en beschrijving: 
 
 
 
 

Levering/Aflading: 
 
 
 

Prijs: 

Betaling: 

Bijzondere bepalingen: 
 

 
 

Alle bepalingen en voorwaarden opgenomen op de keerzijde van onderhavig contract zullen, voor zover bovenstaande bepalingen hieraan 
geen wijzigingen of veranderingen brengen, worden geacht opgenomen te zijn in en deel uit te maken van deze koopbrief. 

 
Arbitrage Alle geschillen die zouden kunnen ontstaan tussen verkoper, koper en tussenpersoon of tussen twee dezer, zullen beslecht worden 
door de Arbiters der Arbitrage- en Verzoeningskamer voor Granen en Zaden ven Antwerpen, met gebeurlijk recht op hoger beroep volgens de 
statuten, reglementen en compromis van kracht. Het huidig contract geldt als compromis zoals hierboven vermeld. In geval van geschil kan de 
meest gerede partij de tegenpartij(en) uitnodigen een inleidend compromis te tekenen om het geschil voor deze arbiters te brengen, ofwel met 
toelating en op bevelschrift van de Voorzitter dezer Arbitragekamer, of zijn afgevaardigde, de tegenpartij(en) per deurwaarder voor deze arbiters 
dagvaarden op de door hem gestelde plaats, dag en uur, met recht van de gewone wettelijke tijdsbestekken te verkorten, ten einde zich te 
verzoenen of een geldige uitspraak te horen uitspreken over het geschil. De partijen verzaken aan elk gerechtelijk verhaal. 

 
Opgemaakt te goeder trouw in zoveel originelen als er onderscheidene belangen zijn. 

 
De Koper,                                                                 De Tussenpersoon,                                                         De Verkoper,



Bijzondere voorwaarden voor Inlandse Granen, Zaden en Peulvruchten 
(N.B. - Er bestaat een afzonderlijk contract voor brouwgerst) 

 
Tenzij anders overeengekomen, luiden deze voorwaarden als volgt: 

 
I. - GRONDBEGINSELEN: 

De agreatie geschiedt bij aankomst van de koopwaar bij de koper of in het bestemmingsoord door hem aangeduid. 
Elke weigering, om geldig te zijn, moet bij telegram aan de verkoper betekend worden, zonder verwijl na de aankomst van de ko opwaar ter 
bestemming. 
De verkoper is echter niet verplicht zich bij de weigering neer te leggen; ingeval hij de weigering niet aanvaardt, moet de koper de koopwaar 
ontvangen, hetzij dat ze geweigerd werd om reden van slechte gesteldheid (conditionnement) of om reden van kwaliteitsverschil. Dit mits 
gebeurlijke vergoeding door de arbiters van de Arbitragekamer vast te stellen. 
De  arbiters  mogen  weliswaar  beslissen,  wanneer  zij  oordelen  dat  de  slechte  gesteldheid  minstens  5% van  de waarde van  de koopwaar 
vertegenwoordigt, dat de verkoper deze laatste moet vervangen  door een  andere welke aan de verkoopsvoorwaarden beantwoordt. 
Deze vervanging geschiedt op kosten van de verkoper. 
Indien de vervanging onmogelijk blijkt, mag de koper de ontbinding van de verkoop eisen met vaststelling van het prijsverschil in zijn voordeel. 

 
II. - VERZENDING 

1) Koopwaar als beschikbaar verkocht. 
A. De koopwaar verkocht in verkoperszakken moet vóór het verstrijken van de 6e werkdag na de verkoopdag verzonden worden. 
De zakken zullen, binnen de 10 werkdagen na de ontvangst van de koopwaar, franco teruggezonden worden aan het adres door de verkoper of 
door de tussenpersoon aangeduid. Eens deze termijn verstreken, zal de verhuring tot de dag van terugkeer der zakken aan het van kracht zijnde 
tarief aangerekend worden. 
B. Indien de verkoop de levering in koperszakken heeft voorzien, zal de koper binnen de 3 werkdagen na de verkoopdag de zakken moeten 
verzenden aan het adres door de verkoper of de tussenpersoon aangeduid, zoniet zal de verkoper zich  naar believen huurzakken mogen 
aanschaffen, en dit op kosten en voor risico van de koper. 
Nadat de koper zijn eigen zakken of zijn huurzakken aan de verkoper heeft doen toekomen, is deze laatste er toe gehouden de koopwaar binnen 
de 3 werkdagen na de ontvangst van de zakken te verzenden. 
Wanneer de koopwaar wordt verkocht op spoor- of vrachtwagen, wordt verondersteld dat de zakken door de verkoper moeten geleverd 
worden. 

 
2) Koopwaar in een bepaalde termijn te verzenden. 
De verkoper moet de koopwaar aan de koper vóór het verstrijken van de overeengekomen termijn verzenden, maar hij moet aan de 
koper 
minstens 2 werkdagen vóór de verzending ervan bericht geven, ten einde hem, zo het past, toe te laten zijn verzendingsonderri chtingen en 
de nodige zakken op te sturen. Dit voorafgaand bericht is echter niet vereist wanneer de levering op vaste datum is voorzien. 
Indien de verkoper zich naar deze voorschriften niet schikt, mag de koper artikel IV van onderhavige voorwaarden inroepen. 
Indien de koper zijn verzendingsonderrichtingen niet opstuurt, wanneer hij daartoe gehouden is, zal de verkoper insgelijks bewust artikel mogen 
inroepen. 

Zakken: 
A. Indien overeengekomen is dat de verzending in verkoperszakken zal gebeuren - en de verkoop op spoor- of vrachtwagen zonder meer, 
veronderstelt het leveren der zakken door de verkoper - moeten de zakken franco aan het adres aangeduid door de verkoper of de 
tussenpersoon, binnen de 10 werkdagen na de ontvangst van de koopwaar teruggezonden worden. Eens deze termijn verstreken, zal de 
verhuring tot de dag van de terugkeer der zakken aan het van kracht zijnde tarief aangerekend worden. 
B. Indien overeengekomen is dat de verzending in de door de verkoper te leveren huurzakken zal geschieden, zal de verhuring aan de koper 
aangerekend worden vanaf de dag der lading van de koopwaar. 
C. Indien overeengekomen is dat de verzending in koperszakken wordt gedaan, moet de koper de nodige zakken ten laatste in de morgen van 
de dag na de ontvangst van het verzendingsbericht opsturen. Indien echter de verzending op vaste datum is voorzien, moet de koper de zakken 
minstens twee werkdagen op voorhand laten geworden. 
Zo de koper zich naar deze voorschriften niet schikt, zal de verkoper zijn eigen zakken mogen gebruiken en de verhuring ervan aanrekenen aan 
het van kracht zijnde tarief. 
In al de gevallen in onderhavig artikel voorzien, zal het ontvangstbewijs van de vervoerder, van de verzending of van de ontvangst van de 
koopwaar of van de zakken getuigen. 

 
III. - MONSTERNEMING, 

Zodra een geschil betreffende de kwaliteit of de gesteldheid van de koopwaar tussen koper en verkoper oprijst, zullen zij tegensprekelijk 
een 
monster nemen, hetwelk verzegeld wordt en afgegeven op de Arbitragekamer, uiterlijk de dag, na de opneming. Indien beide part ijen 
niet overeenkomen, mag de voorzitter van de Arbitragekamer of zijn afgevaardigde, op verzoek van de meest gerede partij, het monster 
door een door hem aangestelde afgevaardigde doen nemen, en dit op de kosten en voor risico van de partij die weigert het monster te nemen. 

 
IV. - NIET-UITVOERING: 

Indien een van de partijen haar plichten niet nakomt, mag de andere partij de in gebreke blijvende partij door een bij de pos t aangetekende 
brief 
in mora stellen; bij gebreke aan uitvoering binnen de 48 uren van de aanbieding door de post, zal de niet in gebreke zijnde partij het recht 
hebben de ontbinding van de verkoop te vragen met vaststelling van het gebeurlijk prijsverschil. 

 
V. - MAKELAARSLOON: 

Het makelaarsloon is verschuldigd dat de verkoop worde uitgevoerd of niet, het is echter niet verschuldigd ingeval van niet betaling van de 
koopwaar door de koper. 

 



VI. - ARBITRAGE. 
Alle geschillen die zouden kunnen ontstaan tussen verkoper, koper en tussenpersoon of tussen twee dezer zullen beslecht worden door 
de 
arbiters der Arbitrage- en Verzoeningskamer  , met gebeurlijk recht op hoger beroep, volgens haar statuten, reglementen en compromis van 
kracht. 


