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NL/ ALGEMENE VOORWAARDEN

ENG/ GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. De maatschappelijke naam van BeerSelect is USelect BVBA (0688.820.160).

1. The corporate name of BeerSelect is USelect BVBA (0688.820.160).

2. Deze algemene voorwaarden maken een ondeelbaar geheel uit van al onze offertes,
facturen, opdrachten, overeenkomsten, en leveringen.

2. These general terms and conditions form an indivisible whole of all our offers,
invoices, orders, agreements and deliveries.

3. De bestelbon kan geannuleerd worden tot 1 maand voor de geplande
productiedatum. Bij een annulering van de bestelbon buiten deze termijn, zal een
annulatiekost van €750 excl. BTW aangerekend worden. Annulatie is niet meer
mogelijk als USelect BVBA reeds in productie is gegaan.

3. The order form can be cancelled up to 1 month before the planned production date.
If the order form is cancelled outside this period, a cancellation fee of €750 excl. VAT
will be charged. Cancellation is no longer possible if USelect BVBA has already started
production.

4. De facturatie van uw bestelling is tweeledig:

4. The invoicing of your order is twofold:

Voorschotfactuur: per bestelling wordt afhankelijk van het volume een voorafbetaling
gefactureerd. Deze factuur dient uiterlijk betaald te worden 3 weken voor de effectieve
brouwdatum. BeerSelect heeft het recht de bestelling niet uit te voeren als de
voorschotfactuur niet tijdig is betaald.

Invoicing in advance: an advance payment will be invoiced per order depending on the
volume. This invoice must be paid at the latest 3 weeks before the actual brewing date.
BeerSelect has the right not to execute the order if the advance invoice has not been
paid on time.

Finale factuur: het resterende bedrag wordt gefactureerd vanaf de bestelling is
afgevuld. Deze factuur dient uiterlijk te worden betaald op de dag van verzending of
afhaling van de goederen. Op vertoon van een betalingsbewijs kunnen de goederen de
brouwerij evenwel toch verlaten.

Final invoice: the remaining amount will be invoiced as soon as the order has been
filled. This invoice must be paid at the latest on the day of shipment or collection of the
goods. However, on presentation of proof of payment, the goods can still leave the
brewery.

5. Alle facturen zijn betaalbaar op de vervaldatum op de maatschappelijke zetel.

5. All invoices are payable on the due date at the registered office.

7. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van de resp. factuur heeft USelect BVBA
het recht de uitvoering van verdere prestaties, zonder voorafgaande ingebrekestelling,
te schorsen of onmiddellijk, per aangetekend schrijven, de overeenkomst te beëindigen
wegens gegronde reden.

7. In the event of non-payment on the due date of the invoice respectively, USelect
BVBA has the right to suspend the execution of further performances, without prior
notice of default, or to terminate the agreement immediately, by registered letter, for
good reason.

6. Elk bedrag hetwelk niet volledig betaald is op de vervaldag zal van rechtswege en
zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een intrest van 8% op
jaarbasis en dit vanaf de vervaldag. Het bedrag van elke op de vervaldag niet betaalde
factuur wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd
met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag
met een minimum van 75,00 EUR.

6. Any amount that has not been paid in full on the due date will be increased ipso jure
and without prior notice of default with interest of 8% per annum as of the due date.
The amount of any invoice not paid on the due date shall be increased ipso jure and
without prior notice of default by a fixed compensation equal to 10% of the amount
due with a minimum of 75.00 EUR.

8. USelect BVBA heeft het recht om de overeengekomen prijs, na bestelling doch voor
afhaling, te verhogen evenredig met de eventuele prijsstijgingen van de grondstoffen
die door USelect BVBA worden aangekocht voor het brouwproces.
9. Bij offertes zijn de etiketten (drukkost) standaard niet inbegrepen. Indien etiketten
wel op de de offerte staan, zijn deze wel inbegrepen. Wanneer USelect BVBA
etiketten bestelt voor de klant, worden alle kosten m.b.t. de bestelling van deze
etiketten aan de klant doorgefactureerd, volgens de voorwaarden van de drukker van
de etiketten. Klanten ontvangen een prijslijst met de meest voorkomende formaten van
etiketten. Indien geopteerd wordt voor een alternatieve vorm wordt een stans in
rekening gebracht.
9. Indien de klant de correcte werkbestanden van de etiketten laattijdig (na start
productie) aanlevert waardoor USelect BVBA vertraging oploopt of hierdoor de
bestelling apart moet etiketteren op een later moment dan de botteldatum, kan
USelect BVBA hiervoor een meerkost aanrekenen van €250 excl. BTW per equivalent
van 2000 liter. Indien de klant zelf etiketten op rol aanlevert en deze te laat of niet
correct worden aangeleverd, dan kan USelect BVBA hiervoor een meerkost
aanrekenen van €250 excl. BTW per equivalent van 2000 liter.
10. USelect BVBA verbindt zicht er toe om te streven naar een constante kwaliteit van
de geleverde bieren. Bieren worden pas vrijgegeven nadat ze onderworpen werden
aan organoleptische testen en goedgekeurd werden door het productieteam van
USelect BVBA.
11. Indien grondstoffen worden aangeleverd door de klant worden geen garanties
gegeven naar consistentie en kwaliteit van het eindproduct, zelfs wanneer de klant
eigen kwaliteitsanalyses en/of andere technische informatie verschaft.
12. Het bier wordt gebrouwen op basis van het aangeleverde recept door de klant, dat
wordt omgerekend naar de installaties van USelect BVBA. Indien het eindresultaat
afwijkt van het gewenste resultaat doordat het aangeleverde recept onvolledige of
foutieve informatie bevat, kan USelect BVBA niet verantwoordelijk worden gesteld.
13. De opdrachtgever zal USelect BVBA niet aansprakelijk stellen indien en voor zover
zij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen door overmacht. Onder
overmacht wordt ondermeer verstaan; het stukvallen van de goederen, een fout of
vertraging die opgemerkt wordt in het productieproces, alsook storingen van
technische aard die niet onder de controle vallen van USelect BVBA.
14. De klant verbindt zich ertoe om de bieren af te halen of via transport in ontvangst
te nemen ten laatste 5 kalenderdagen na de vrijgave van de goederen. Bij niet-tijdige
afhaling van het bier, worden stockagekosten aangerekend of wordt er transport
ingeschakeld. Deze transportkosten zijn integraal verschuldigd door de klant.
15. Eventuele klachten dienen per aangetekend schrijven en via email (naar
info@beerselect.be) en binnen de 48u na de ontvangst van de levering te worden
verstuurd met een duidelijke omschrijving van de gebreken en/of de kwaliteit, die ons
in staat stellen volledig kennis te nemen van de zaak en/of de kwaliteit. Zo niet wordt
er geacht dat er geen gebreken zijn en/of de kwaliteit conform is.

8. USelect BVBA has the right to increase the agreed price, after ordering but before
collection, in proportion to any price increases of the raw materials purchased by
USelect BVBA for the brewing process.
9. Labels (printing cost) are not included in standard quotations. If labels do appear on
the offer, they are included. When USelect BVBA orders labels for the customer, all
costs related to the order of these labels are invoiced to the customer, according to the
conditions of the printer of the labels. Customers receive a price list with the most
common label formats. If an alternative form is chosen, a punch will be charged.
9. If the customer delivers the correct work files of the labels late (after the start of
production) as a result of which USelect BVBA is delayed or has to label the order
separately at a later time than the bottling date, USelect BVBA may charge an
additional cost of €250 excl. VAT per equivalent of 2000 litres. If the customer delivers
labels on rolls and these are delivered too late or incorrectly, USelect BVBA may
charge an additional cost of €250 excl. VAT per equivalent of 2000 litres.
10. USelect BVBA is committed to strive for a constant quality of the beers delivered.
Beers are only released after they have been subjected to organoleptic tests and
approved by the production team of USelect BVBA.
11. If raw materials are supplied by the customer, no guarantees are given as to the
consistency and quality of the end product, even if the customer provides his own
quality analyses and/or other technical information.
12. The beer is brewed on the basis of the supplied recipe by the customer, which is
converted to the installations of USelect BVBA. If the end result deviates from the
desired result because the supplied recipe contains incomplete or incorrect
information, USelect BVBA cannot be held responsible.
13. The client shall not hold USelect BVBA liable if and to the extent that it is unable to
fulfil the contract in whole or in part due to force majeure. Force majeure includes,
among other things, the breakdown of the goods, an error or delay noticed in the
production process, as well as faults of a technical nature that are not under the control
of USelect BVBA.
14. The customer undertakes to collect the beers or to take delivery of them by means
of transport at the latest 5 calendar days after the release of the goods. If the beer is
not collected on time, storage costs will be charged or transport will be engaged.
These transport costs are payable in full by the customer.
15. Any complaints must be sent by registered letter and by email (to
info@beerselect.be) and within 48 hours after receipt of the delivery with a clear
description of the defects and/or the quality, which will enable us to take full
cognizance of the matter and/or the quality. If not, it is assumed that there are no
defects and/or the quality is in conformity.
16. USelect BVBA is not liable, after receipt by the client, neither for glass breakage,
nor for damage to bottles or their packaging, nor for spoilage.

16. USelect BVBA is na ontvangst door de klant niet aansprakelijk noch voor
glasbreuk, noch voor beschadiging van flessen of hun verpakking, noch voor bederf.

17. The volume delivered can deviate at least from the volume on the quotation. This is
influenced, among other things, by the yield. A production tolerance of ±10% is normal
in production environments. These minimum tolerances are also possible with regard
to labelling, dating, filling height, bottling, packaging and palletisation.

17. Het geleverde volume kan minimaal afwijken van het volume op de offerte. Dit
wordt o.a. beïnvloed door het rendement. Een productietolerantie van ±10% is normaal
in productieomgevingen. Deze minimale toleranties zijn tevens mogelijk op vlak van
etikettering, datering, vulhoogte, bottling, verpakking en palletisering.

18. Current conditions are subject to Belgian law. For all lawsuits and disputes relating
to the payment and execution of the present agreement and these sales conditions,
only the courts of the district of Ghent have jurisdiction, without prejudice to the right
of USelect BVBA to sue before the courts of the customer.

18. Huidige voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor alle
rechtsgedingen en geschillen met betrekking tot de betaling en de uitvoering van de
voorliggende overeenkomst en deze verkoopsvoorwaarden zijn alleen de rechtbanken
van het arrondissement Gent bevoegd, onverminderd het recht van USelect BVBA te
dagvaarden voor de rechtbanken van de klant.

