ALGEMENE
VOORWAARDEN

.

1.
Toepasselijkheid
1.1 Op alle met PROCENT% gesloten overeenkomsten
tot deelname aan het concept PROCENT% zijn deze
voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van de
eigen voorwaarden van de Deelnemer, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.
Totstandkoming en duur overeenkomst
2.1 Deze overeenkomst komt tot stand door ondertekening
van het voorblad van het deelname / volmacht formulier
door de Deelnemer.
2.2 Vanaf datum van ondertekening is Deelnemer
gerechtigd gebruik te maken van de door PROCENT%
gerealiseerde en aangeboden inkoopfaciliteiten.
2.3. Deze overeenkomst eindigt per datum van het
langstlopende contract. De gegeven algemene
volmacht blijft geldig gedurende de termijn van deze
overeenkomst.
3.
Concept PROCENT%
3.1 PROCENT% heeft een specifiek inkoopconcept
voor (Horeca)bedrijven ontwikkeld. Met leveranciers,
producenten en dienstverleners (de “Groothandel/
Leverancier/Dienstverlener(s)”
zijn
en
worden
afspraken gemaakt met als doel kortingen en/of
andere voordelen te bieden voor Deelnemer bij het
afnemen van producten/ diensten en/of sluiten van
overeenkomsten.
3.2 Deelnemer wenst gebruik te maken van de diensten
van PROCENT%.

hiervoor verschuldigde betaling van Deelnemer aan de
leverancier, of voor enige betaling die een leverancier
verschuldigd is aan Deelnemer.
5.2 Tevens kan PROCENT% niet aansprakelijk worden
gesteld voor een verzuim van een Deelnemer en/of
Groothandel/Leverancier/Dienstverlener
krachtens
deze overeenkomst of andere overeenkomsten,
afspraken, handelscontacten tussen Deelnemer en
Groothandel/Leverancier/Dienstverlener, of voor een
onvolkomenheid aan een product of schade die direct
of indirect kan voortvloeien uit of optreden in verband
met de aankoop, het gebruik of de marketing van de
producten/diensten.
6.
Toepasselijk recht
6.1 Op alle met PROCENT% gesloten overeenkomsten
is exclusief het Belgisch recht van toepassing,
met uitsluiting van haar regels inzake internationaal
privaatrecht. De Belgische rechtbanken zijn uitsluitend
bevoegd voor het berechten van ieder dispuut
omtrent deze overeenkomst. Het VN verdrag inzake
internationale koopovereenkomsten is uitdrukkelijk
uitgesloten.
6.2 PROCENT% behoudt zich het recht voor deze
Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen of aan
te vullen.
PROCENT% is de handelsnaam van Procent België
BVBA, ondernemingsnummer 0688.591.221.

4.
Producten en diensten
4.1 Op het moment van ondertekening van dit formulier
heeft PROCENT% met diverse leveranciers uit
verschillende productgroepen afspraken gemaakt.
4.2 Deelnemer kan steeds op het moment dat door
PROCENT% aan Deelnemer kenbaar is gemaakt
dat er gebruik kan worden gemaakt van nieuwe
inkoopfaciliteiten, zelf bepalen om gebruik te maken
van de aangeboden inkoopfaciliteit.
4.3 Overeenkomsten tot levering van producten en/
of diensten worden uitsluitend tussen Groothandel/
Leverancier/Dienstverlener en Deelnemer gesloten;
PROCENT% is daarbij geen partij.
4.4 Groothandel/Leverancier/Dienstverlener zal haar
producten en/ of diensten rechtstreeks aan Deelnemer
leveren en hiervoor tevens rechtstreeks aan Deelnemer
factureren.
4.5 Deelnemer is gehouden op correcte wijze, volledig
en tijdig aan haar betalingsverplichting en eventuele
overige
verplichtingen
jegens
Groothandel/
Leverancier/Dienstverlener te voldoen.
5.
Aansprakelijkheid
5.1 PROCENT% heeft een loutere middelenverbintenis
onder deze overeenkomst. PROCENT% kan op geen
enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de
geleverde dienst van PROCENT% aan Deelnemer,
voor de gekochte producten en/of diensten en de
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