Algemene voorwaarden

Artikel 1: toepasselijkheid
a.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige
rechtsverhoudingen

(offertes

en

overeenkomsten

daaronder

begrepen)

tussen

opdrachtnemer/leverancier en alle aan haar gelieerde ondernemingen enerzijds (hierna
aangeduid met “de leverancier”) en diens contractspartij/afnemer/opdrachtgever in de ruimste
zin des woords (hierna te noemen “de afnemer”) anderzijds.
b.

De leverancier wijst hierbij de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de
afnemer uitdrukkelijk van de hand.

c.

De leverancier heeft het recht om deze algemene voorwaarden aan te vullen c.q. te wijzigen,
mits zij deze aanvullingen c.q. wijzigingen schriftelijk aan de afnemer kenbaar maakt. Indien
de afnemer hierdoor in een nadeligere positie komt te verkeren, heeft de afnemer het recht om
binnen twee weken na ontvangst van het bericht van de leverancier de overeenkomst te
beëindigen tegen de datum waarop de aanvulling c.q. wijziging van kracht wordt.

Artikel 2: offertes
a.

Een uitgebrachte offerte is slechts geldig op de dag waarop deze door de leverancier is
uitgebracht, tenzij de offerte een langere geldigheidsduur vermeldt. Na ommekomst van deze
termijn kan geen beroep meer worden gedaan op de inhoud van de offerte.

b.

Indien blijkt dat de afnemer onjuiste gegevens, specificaties, berekeningen e.d. aan de
leverancier heeft verstrekt, kan de afnemer geen rechten meer doen gelden uit hoofde van de
offerte c.q. de gesloten overeenkomst. De leverancier is in dat geval bevoegd de
overeenkomst te beëindigen danwel de prijzen en overige condities aan te passen.

Artikel 3: prijzen
a.

Alle gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

b.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn alle prijzen gesteld in euro’s.

c.

De geoffreerde en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de door de afnemer
toegezegde minimale afname. Indien de afnemer tijdens de overeengekomen contractduur
minder heeft afgenomen, heeft de leverancier het recht om voor het te weinig afgenomen
bedrag een factuur te sturen.

d.

Alle prijzen zijn exclusief fusthuur, statiegeld, pallets en overige verpakkingsmaterialen.

e.

Indien er sprake is van stijging van de door de leverancier in het kader van de uitvoering van
de overeenkomst te maken kosten van minimaal 10%, heeft de leverancier het recht in geval

van duurovereenkomsten haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen. In dat geval heeft de
afnemer het recht de duurovereenkomst tussentijds te beëindigen.
f.

Ingeval van duurovereenkomsten heeft leverancier het recht om de gehanteerde prijzen
jaarlijks te indexeren (producentenprijzen PPI; afzet-, invoer-, verbruiksprijzen, index 2015 is
100, categorie 10 voedingsmiddelen).

Artikel 4: levering
a.

De levering vindt plaats in fust en op pallets, tenzij anders is overeengekomen.

b.

Indien de afnemer wenst af te wijken van de door de leverancier geadviseerde wijze van
verpakking, waaronder kistinhoud etc., ligt het risico daarvoor volledig bij de afnemer.

c.

De

levering

vindt

plaats

af

bedrijf

leverancier

(tenzij

een

andere

plaats

wordt

overeengekomen) en op het tijdstip als vermeld in de offerte c.q. de opdrachtbevestiging.
d.

De afnemer is zelf verantwoordelijk voor een juist transport van het product (bijvoorbeeld een
temperatuur van maximaal 2ºC), tenzij anders is overeengekomen.

e.

Indien de afnemer de gekochte c.q. de verwerkte zaken later dan op het overeengekomen
tijdstip bij de leverancier ophaalt, draagt de afnemer zelf het risico van het kwaliteitsverlies.

f.

Indien de afnemer de gekochte c.q. verwerkte zaken 36 uur na het overeengekomen tijdstip
nog niet heeft opgehaald, verkeert de afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en
vervalt haar recht op levering, maar is de afnemer onverminderd verplicht om de op de zaken
betrekking hebbende factuur aan de leverancier te betalen.

g.

Alle kosten verband houdende met een verlate afname door de afnemer binnen de hiervoor
genoemde termijn van 36 uur zijn voor rekening van de afnemer. Deze kosten worden gesteld
op tenminste 20% van de op de betreffende levering betrekking hebbende factuur.

h.

Overschrijding van de leveringstermijn door toedoen van de leverancier, leidt niet tot enige
aansprakelijkheid aan de zijde van de leverancier.

Artikel 5: controle en reclame
a.

De afnemer is verplicht om het geleverde binnen 12 uur na levering te controleren en
eventuele tekortkomingen binnen deze termijn aan de leverancier te berichten, op straffe van
verval van recht. Na ommekomst van deze termijn van 12 uur kan de afnemer niet meer
reclameren.

b.

Indien de afnemer klachten uit over het geleverde, heeft de leverancier het recht om het
geleverde terstond bij de klant te komen inspecteren.

Artikel 6: eigendomsvoorbehoud
Alle leveringen vinden plaats onder een verlengd eigendomsvoorbehoud. Alle geleverde
zaken blijven eigendom van de leverancier, totdat de afnemer volledig aan al haar
betalingsverplichtingen jegens de leverancier, uit welke hoofde ook, heeft voldaan.

2

Artikel 7: betaling
a.

Betaling van de facturen van de leverancier dient plaats te vinden binnen 14 dagen na
levering.

b.

Te late betaling van de facturen van de leverancier leidt tot onmiddellijk verzuim aan de zijde
van de afnemer (zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist), alsmede tot
verschuldigdheid van contractuele rente van 1% per maand.

c.

De leverancier is desgewenst en zonder opgaaf van redenen gerechtigd vooruitbetaling van
haar facturen (c.q. zekerheidstelling voor de betaling daarvan) te verlangen alvorens tot
levering over te gaan.

Artikel 8: overmacht
a.

Indien en voor zover de leverancier haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel
of niet tijdig kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke haar niet kan worden
toegerekend, is zij gerechtigd de betreffende overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst
en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de
overeenkomst gedurende een door haar redelijk te oordelen termijn op te schorten, zonder dat
dit tot enige schadeplichtigheid leidt.

b.

Onder oorzaken die de leverancier niet kunnen worden toegerekend wordt onder meer (doch
niet limitatief) begrepen: elke niet voorziene stagnatie in de geregelde gang van zaken in de
bedrijfsvoering van de leverancier of in de onderneming van een derde van wie de leverancier
zaken of diensten betrekt, alsmede kennelijke wijziging sedert het tot stand komen van de
overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijsfactoren of
leveringsmogelijkheden

beïnvloeden,

waaronder

o.a.

begrepen

brand,

waterschade,

bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog, oorlogsdreiging, pandemieën, overige
ziekten, overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties,
defecten aan machines of installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of
rantsoenering van grond-, hulp- en brandstoffen en het niet nakomen van de verplichting door
een derde van wie gebruiker zaken of diensten betrekt.
c.

Er is tevens sprake van overmacht in de zin van dit artikel indien er langere tijd sprake is van
vorst, waardoor er niet of moeilijk geoogst kan worden, danwel wanneer de winter (of andere
weersomstandigheden, overstroming daaronder begrepen) schade heeft toegebracht aan de
gewassen.

Artikel 9: aansprakelijkheid
a.

Indien de klachten van de afnemer omtrent de prestaties van de leverancier terecht zijn, heeft
de leverancier het recht om ofwel vervangende zaken te leveren, ofwel de op de betreffende
levering betrekking hebbende factuur geheel of gedeeltelijk te crediteren. Voor het overige is
de leverancier niet aansprakelijk in het geval van toerekenbare tekortkoming.
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b.

De aansprakelijkheid van de leverancier is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in
voorkomend geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.

c.

De leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade/gevolgschade.

d.

De afnemer vrijwaart de leverancier tegen alle aanspraken van derden welke op enigerlei
wijze samenhangen met de onderhavige overeenkomst.

Artikel 10: Looptijd duurovereenkomst
a.

Indien er sprake is van een duurovereenkomst voor bepaalde tijd, loopt de duurovereenkomst
na afloop daarvan telkenmale automatisch door voor eenzelfde periode, tenzij de afnemer de
duurovereenkomst 6 maanden voor het einde van de looptijd daarvan schriftelijk heeft
opgezegd. Daarna eindigt de overeenkomst van rechtswege, tenzij partijen de overeenkomst
voortzetten, in welk geval er sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

b.

Indien er sprake is van een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd kan ieder der partijen de
overeenkomst zonder opgaaf van redenen opzeggen tegen het einde van een kalendermaand
met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden.

Artikel 11: contractsovername
Indien de leverancier haar activiteiten (waaronder de met de afnemer gesloten overeenkomst)
geheel of gedeeltelijk wenst over te dragen aan een andere partij, zal de afnemer haar
instemming met een dergelijke contractsovername niet op onredelijke gronden weigeren.
Artikel 12: geschillenregeling
a.

Op de onderhavige overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

b.

Alle eventuele geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te ’sHertogenbosch.
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