ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN
BIOORGANIC HOLLAND B.V. GEVESTIGD TE HORN
Artikel 1 - toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Bioorganic
Holland B.V., gevestigd te Horn, Gravin Annastraat 1, 6085 CJ, Nederland (hierna: de leverancier), betrekking
hebbende op de levering van zaken door de leverancier aan degene tot wie zich het aanbod richt c.q. de
betreffende wederpartij (hierna: de opdrachtgever). Dit geldt ook indien de leverancier als commissionair (op
eigen naam maar voor rekening van de opdrachtgever) of als tussenpersoon (op naam en voor rekening van de
opdrachtgever) zaken ten behoeve van de opdrachtgever inkoopt bij een derde.
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
Opdrachtgever staat leverancier toe voor de uitvoering van het bepaalde in de overeenkomst gebruik te maken
van derden, niet zijnde werknemers van leverancier. Deze Algemene verkoop-, leverings- en
betalingsvoorwaarden zijn ook van toepassing op door deze derden – in het kader van de uitvoering van op
leverancier rustende verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst – verrichte rechtshandelingen.
Afwijkingen van en/of aanvullingen op enige bepaling in deze Algemene verkoop-, leverings- en
betalingsvoorwaarden binden leverancier enkel en alleen indien deze afwijkingen en/of aanvullingen
uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk tussen leverancier en opdrachtgever zijn overeengekomen. De
eventueel overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen hebben slechts betrekking op de betreffende
overeenkomst.
Indien enige bepaling van deze Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden – na tussenkomst van
een gerechtelijke instantie – nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten.
Alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.
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Artikel 2 – aanbieding
Elke aanbieding van de leverancier is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.
Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel geldt een prijslijst van de leverancier als een aanbieding, die
geldig is totdat voor de leverancier een volgende prijslijst van kracht wordt.
Alle in offertes, aanbiedingen, prijslijsten, overeenkomsten en opdrachten genoemde bedragen worden in euro’s
weergegeven, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Leverancier behoudt zicht het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
Leverancier is niet gehouden een aanbod en/of een overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs
indien
deze prijs berust op een druk- en/of schrijffout.
Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat hetwelk door een derde (opdrachtgever) wordt aanvaard,
heeft leverancier het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te
herroepen.

3.1

Artikel 3 - overeenkomst
Een overeenkomst, waaronder in dit artikel tevens worden begrepen wijzigingen en/of aanvullingen daarop, is
voor de leverancier uitsluitend bindend na uitdrukkelijke instemming van zijn directie of in geval met de
uitvoering ervan wordt aangevangen. Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de leverancier
binden hem niet.
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Elke overeenkomst wordt door de leverancier aangegaan onder oogstvoorbehoud (zowel wat betreft
oogstmogelijkheid als wat betreft oogstresultaat).
Bij de uitvoering van de overeenkomst zijn toegestaan geringe afwijkingen met gebruikelijke toleranties.
Eenzijdige annulering zijdens de opdrachtgever is ongeldig, tenzij de leverancier zich schriftelijk met een
dergelijke annulering akkoord verklaart.
Annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever is bovendien uitsluitend mogelijk indien zulks
schriftelijk geschiedt vóór het begin van uitvoering van de overeenkomst. Met inachtneming van het hierna
bepaalde zullen in geval van annulering te allen tijde alle gemaakte voorbereidingskosten door leverancier aan
de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Indien annulering van de overeenkomst plaatsvindt binnen de 72 uur die zijn gelegen voor het overeengekomen
tijdstip van levering, is de opdrachtgever naast de voorbereidingskosten, een schadevergoeding verschuldigd
welke wordt vastgesteld op 50% van de overeengekomen prijs. Vindt annulering plaats later dan 24 uur
voorafgaand aan het overeengekomen tijdstip van levering, dan is de opdrachtgever de volledige
overeengekomen prijs verschuldigd.
In geval van annulering is de opdrachtgever, ongeacht het tijdstip van annulering, gehouden de kosten die
leverancier uit hoofde van en in verband met de – geannuleerde – overeenkomst aan derden dient te voldoen,
aan leverancier te vergoeden.

Artikel 4 - mededelingen, gegevens en opgaven
De mededelingen, gegevens en opgaven door de leverancier gedaan of verstrekt, in welke vorm en van welke
aard ook, zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar voor de leverancier nimmer bindend, tenzij in de overeenkomst
uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.
Artikel 5 - prijzen
Alle prijzen zijn exclusief belastingen - waaronder BTW - en heffingen en gebaseerd op de (leverings)condities
als vermeld in de volgende artikelen.
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Artikel 6 – levertijd/levering
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering “af-fabriek” (“ex works”) vanaf het terrein
van de leverancier en/of het terrein van de door leverancier ingeschakelde derden. Bij interpretatie van de
leveringscondities is bepalend de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst meest recente
uitgave van de Incoterms, zoals uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel.
De levertijd vangt aan op het laatste van de volgende momenten:
de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
de dag dat de leverancier beschikt over alle voor de levering van de zaken benodigde bescheiden en
gegevens;
de dag van ontvangst door de leverancier van een door de opdrachtgever verschuldigde vooruitbetaling
en/of zekerheidsstelling.
Indien “directe levering” is overeengekomen, zal de levering plaatsvinden op de dag dat de overeenkomst is
totstandgekomen indien dat is gebeurd vóór 12.00 uur ’s middags, en zal de levering plaatsvinden op de dag
volgend op die waarop de overeenkomst is totstandgekomen indien dat is gebeurd ná 12.00 uur ‘s middags.
Als tijdstip van levering van zaken geldt het moment dat de zaken op het terrein van de leverancier en/of het
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terrein van de door hem ingeschakelde derden ter verzending gereed zijn en de leverancier aan de opdrachtgever
daarvan mededeling heeft gedaan, dan wel indien de zaken het terrein van de leverancier en/of het terrein van de
door hem ingeschakelde derden hebben verlaten voor verzending aan de opdrachtgever.
Indien de leverancier als commissionair de zaken ten behoeve van de opdrachtgever heeft ingekocht bij een
derde, vindt - zo nodig in afwijking van het bepaalde in het vorige lid - de levering van de zaken door de
leverancier aan de opdrachtgever plaats:
a. in geval van een naar soort en kwaliteit of andere hoedanigheid of conditie bepaalde hoeveelheid: op het
tijdstip dat de zaken door de leverancier voor de opdrachtgever zijn geïndividualiseerd;
b. in geval van een specifiek bepaalde partij zaken: op het tijdstip van levering door de betreffende derde aan
de leverancier.
Indien de leverancier als tussenpersoon de zaken ten behoeve van de opdrachtgever heeft ingekocht bij een
derde, vindt de levering van de betreffende zaken plaats rechtstreeks door de betreffende derde aan de
opdrachtgever van de leverancier.
De leverancier is steeds gerechtigd deelleveringen uit te voeren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
De levertijd is niet aan te merken als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij
toerekenbare overschrijding van de levertijd zal steeds een ingebrekestelling noodzakelijk zijn. Aan
toerekenbare overschrijding van de levertijd, voorzover die een termijn van één week niet overschrijdt, kan de
opdrachtgever geen enkel recht ontlenen.
In geval de leverancier in verzuim is ter zake van de levertijd, heeft de opdrachtgever uitsluitend het recht de
overeenkomst (dan wel, indien sprake is van een overeenkomst die meerdere leveringen omvat: de
overeenkomst voor de betreffende levering/deelorder) te ontbinden. In dat geval zullen vooruitbetaalde bedragen
worden geretourneerd.
Leverancier is steeds gerechtigd alvorens aan de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst te voldoen, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de
opdrachtgever te vorderen. Zie ook artikel 9.
Indien de opdrachtgever aan leverancier nog enige betalingsverplichting heeft, in het bijzonder indien facturen
van leverancier door opdrachtgever nog geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven, is leverancier gerechtigd
de leveringsverplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Zie
ook artikel 9.
Artikel 7 - bezorging
Indien de leverancier zorg dient te dragen voor het transport van de zaken, dan geschiedt dit enkel en alleen
onder de uitdrukkelijke afspraak dat het transport voor rekening en risico van opdrachtgever komt. De wijze van
transport is ter keuze aan de leverancier, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
Opdrachtgever vrijwaart leverancier voor claims van derden die verband houden met schade ontstaan tijdens of
door het transport van de zaken. Voorts doet opdrachtgever expliciet afstand van iedere denkbare claim die hij
op leverancier zou kunnen hebben uit hoofde van schade ontstaan tijdens of door het transport van de zaken.
Indien door omstandigheden buiten de wil van de leverancier de zaken niet naar de plaats van bestemming
kunnen worden vervoerd, of niet op de plaats van bestemming kunnen worden afgeleverd, heeft de leverancier
het recht de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan en betaling te
verlangen als had levering plaatsgevonden.
Artikel 8 - emballage
Eénmalig bruikbare emballage zal door de leverancier niet worden teruggenomen. De leverancier heeft het recht
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maar is niet verplicht meermalen bruikbare emballage terug te nemen.
De leverancier heeft het recht meermalen bruikbare emballage tegelijk met de geleverde zaken afzonderlijk op
de factuur aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
In het geval als bedoeld in het vorige lid wordt voor op kosten van de opdrachtgever aan de leverancier
geretourneerde emballage spoedig na ontvangst ervan door de leverancier aan de opdrachtgever een
creditfactuur gezonden voor de oorspronkelijke gefactureerde waarde, tenzij de terugontvangen emballage in
minder goede staat is dan toen zij door de opdrachtgever werd ontvangen, in welk geval een dienovereenkomstig minder bedrag wordt gecrediteerd.
De opdrachtgever is eerst bij ontvangst van de creditfactuur bevoegd de waarde van de geretourneerde
emballage, tot het gecrediteerde bedrag, in mindering te brengen op het door hem aan de leverancier
verschuldigde.
Artikel 9 – (Uitgebreid) Eigendomsvoorbehoud
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Alle door leverancier geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de leverancier, totdat
alle vorderingen die de leverancier op zijn opdrachtgever heeft of zal verkrijgen (met inbegrip van rente en
kosten) uit hoofde van tussen hen gesloten overeenkomsten, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd
in BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald.
Zolang de eigendom van de zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan mag deze de zaken niet verkopen,
verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn
bedrijf. De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van de leverancier mee te werken aan de vestiging
van een pandrecht op de vorderingen die de opdrachtgever uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn
afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
De koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid
en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren.
Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel indien er bij leverancier gegronde vrees
bestaat dat de opdrachtgever niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, dan
wel het vermoeden bestaat dat de opdrachtgever de op hem rustende verplichtingen niet na wil komen, dan is
leverancier gerechtigd door haar geleverde zaken – waarop het in lid 1 van dit artikel genoemde
eigendomsvoorbehoud rust – bij de opdrachtgever dan wel de derde die de zaken voor de opdrachtgever houdt,
terug te halen dan wel terug te doen halen, zonder dat daar een ingebrekestelling aan vooraf dient te gaan.
Opdrachtgever is verplicht mee te werken aan een dergelijke actie zijdens leverancier. De opdrachtgever zal de
leverancier te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken
en/of ter uitoefening van de rechten van de leverancier. Voorts zal opdrachtgever leverancier op zijn verzoek
wijzen op de plaats alwaar de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd zich bevinden.
Voornoemde onder 9.1 tot en met 9.4 opgenomen bepalingen laten de overige aan de leverancier toekomende
rechten onverlet.
Indien derden enig recht op de door leverancier onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of
doen gelden, dient de opdrachtgever leverancier hiervan per ommegaande op de hoogte te stellen. Voorts dient
de opdrachtgever deze derde te wijzen op de omstandigheid dat de zaken zijn geleverd onder
eigendomsvoorbehoud. Opdrachtgever dient de derde in het bezit te stellen van de tussen partijen gesloten
overeenkomst waaruit blijkt dat ten aanzien van de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud is gemaakt.
Indien de leverancier gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, wordt de overeenkomst zonder rechtelijke
tussenkomst als ontbonden beschouwd, met dien verstande dat het recht van leverancier op vergoeding van
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schade en kosten onverkort blijft bestaan.
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Artikel 10 - betaling
Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling plaats te vinden op het moment
van levering. Indien is overeengekomen dat levering op rekening plaatsvindt, dient betaling in ieder geval uiterlijk 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden.
Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden, effectief in de valuta als vermeld op de
factuur. In het geval de opdrachtgever terzake van de uitvoering van de overeenkomst op de leverancier
aanspraak meent te kunnen doen gelden, ontheft dit hem niet van zijn verplichting tot betaling op de
overeengekomen wijze.
Indien de leverancier goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen, is
de leverancier gerechtigd, alvorens zijn prestatie te leveren of daarmee voort te gaan, naar zijn oordeel genoegzame zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te verlangen. De
leverancier heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat de opdrachtgever
zekerheid heeft gesteld.
Indien de opdrachtgever niet heeft betaald op het tijdstip of binnen de termijn als bedoeld in lid 1, is hij van
rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is hij over het opeisbare
bedrag wettelijke rente verschuldigd vanaf de dag dat uiterlijk betaling had dienen plaats te vinden,
onverminderd de aan de leverancier verder toekomende rechten.
De kosten, zowel in als buiten rechte, die de leverancier maakt ter zake van de niet, niet-tijdige of nietbehoorlijke nakoming door de opdrachtgever van zijn verplichtingen, daaronder begrepen buitengerechtelijke
incassokosten en de kosten van rechtskundige bijstand, dienen door de opdrachtgever te worden vergoed. De
buitengerechtelijke incassokosten worden tussen de leverancier en de opdrachtgever berekend overeenkomstig
het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van EUR 500.
Artikel 11 - retourzendingen
Het is niet toegestaan door de leverancier geleverde zaken zonder zijn voorafgaande schriftelijke toestemming
aan hem terug te zenden. In geval terugzending plaatsvindt geschiedt dit te allen tijde voor rekening en risico
van de afzender.

12.1

12.2

Artikel 12 – kwaliteit en reclamering
In geval van verkoop van een naar soort en kwaliteit of andere hoedanigheid of conditie bepaalde hoeveelheid,
zullen de zaken op het moment van levering voldoen aan de geldende c.q. overeengekomen eisen ten aanzien
van kwaliteit, sortering, tolerantie, verpakking, aanduiding e.d. De aanduiding “veldgewas” of “boomgewas”
betekent in dit verband dat de zaken zullen worden geleverd vrij van grond en onkruid, alsmede – bij fruit – vrij
van plat en val, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De aanduiding “kwaliteit” gevolgd door een
bepaalde kwaliteitsklasse betekent in dit verband dat de zaken tenminste zullen voldoen aan de minimum eisen
die krachtens geldende voorschriften gelden voor de betreffende klasse. Indien de zaken zijn verkocht op de
conditie KCB-controlebewijs, gelden de kwaliteitsvoorschriften van het Kwaliteits Controle Bureau Holland.
Het hier bepaalde laat onverlet het bepaalde in artikel 3 lid 2.
In geval van verkoop van een specifiek bepaalde partij zaken voldoet de leverancier aan zijn verplichting door
levering van die specifieke partij in de toestand zoals die was ten tijde van de totstandkoming van de
overeenkomst.
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De opdrachtgever is gehouden de geleverde zaken bij levering te (doen) controleren op de in het vorige lid
bedoelde voorschriften, alsmede op hoeveelheid c.q. gewicht. Controle op hoeveelheid en gewicht dient plaats te
vinden door een onafhankelijke, daartoe bevoegde instantie dan wel in aanwezigheid van een vertegenwoordiger
van de leverancier. Eventuele reclames ter zake van gebreken, die redelijkerwijs bij voormelde controle
geconstateerd kunnen worden, dienen schriftelijk plaats te vinden binnen 24 uur na ontvangst van de zaken door
de opdrachtgever, onder een volledige beschrijving van de beweerde gebreken en – indien van toepassing –
overlegging van documenten betreffende gewicht c.q. hoeveelheid, bij gebreke waarvan elke aanspraak ter zake
vervalt. Eventuele reclames ter zake van overige gebreken dienen plaats te vinden binnen 24 uur na constatering
daarvan doch uiterlijk binnen één week na levering, onder een volledige beschrijving van de beweerde gebreken
en overlegging van eventuele documenten, bij gebreke waarvan elke aanspraak ter zake vervalt. Indien de zaken
zijn verkocht op de conditie KCB-controlebewijs, gelden – zo nodig in afwijking van het hiervoor in dit lid
bepaalde – voor controle en reclamering de in het kader van die conditie toepasselijke regels.
Het bepaalde in dit artikel is onverkort van toepassing indien de door leverancier geleverde zaken ten behoeve
van de opdrachtgever worden afgeleverd bij een derde. Aldus kan de opdrachtgever nooit en te nimmer aan
leverancier tegenwerpen dat hij de geleverde zaken niet heeft gekeurd en gecontroleerd omdat deze elders, bij
een derde, waren opgeslagen.
Elke aanspraak van de opdrachtgever ter zake van de geleverde zaken of uitgevoerde werkzaamheden vervalt
voorts, indien:
a. de zaken niet (meer) zijn te identificeren als zijnde afkomstig van de leverancier;
b. de gebreken (mede) het gevolg zijn van normaal bederf, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling,
gebruik en/of opslag van de zaken;
c. indien de opdrachtgever de leverancier niet terstond in de gelegenheid heeft gesteld de reclames te
onderzoeken en zijn garantieverplichtingen na te komen;
d. indien de opdrachtgever niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan enige op hem rustende
verplichting.
In geval van tijdige en terechte reclame is de leverancier gehouden – te zijner keuze - hetzij over te gaan tot
herlevering op dezelfde wijze en condities als oorspronkelijk overeengekomen, hetzij de oorspronkelijk
overeengekomen koopprijs te restitueren.
Artikel 13 - aansprakelijkheid
Indien opdrachtgever door leverancier geleverde zaken onder zich heeft welke in eigendom toebehoren aan
leverancier (inclusief emballage) en/of vallen onder het eigendomsvoorbehoud zoals genoemd in artikel 9 van
deze Voorwaarden, is opdrachtgever vanaf het moment dat de zaken aan hem zijn geleverd tot het moment van
teruggave van deze zaken, dan wel het moment van overgang van de eigendom van deze zaken, aansprakelijk
voor schade welke wordt veroorzaakt door en/of met deze zaken.
Voorts is de opdrachtgever aansprakelijk – indien hij zaken onder zich heeft welke in eigendom toebehoren aan
leverancier (inclusief emballage) en/of vallen onder het eigendomsvoorbehoud zoals genoemd in artikel 9 van
deze Voorwaarden – voor schade door leverancier geleden als gevolg van beschadiging, verlies of het tenietgaan
van deze zaken en welke schade is ontstaan in de periode gelegen tussen het moment waarop leverancier de
zaken heeft geleverd en het moment van teruggave van deze zaken dan wel het moment van de overgang van de
eigendom van deze zaken.
Indien leverancier als gevolg van aan de opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden gebruik dient te maken
van haar eigendomsvoorbehoud, maar desalniettemin schade lijdt, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de
door leverancier geleden schade.
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Opdrachtgever zal – indien hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zaken onder zich heeft welke
in eigendom aan leverancier toebehoren (inclusief emballage) en/of vallen onder het eigendomsvoorbehoud
zoals genoemd in artikel 9 van deze Voorwaarden, in geval van diefstal, verlies of schade aan de zaken welke
door leverancier aan hem zijn geleverd, hiervan direct melding maken aan leverancier. Tevens zal de
opdrachtgever in geval van diefstal of molestschade hiervan direct aangifte doen bij de politie van de gemeente
alwaar de diefstal heeft plaats gevonden c.q. waar de molest is aangericht. Opdrachtgever dient leverancier een
kopie van deze aangifte te verstrekken.
Indien leverancier zaken aan de opdrachtgever heeft geleverd die in eigendom toebehoren aan een derde, dan
vrijwaart de opdrachtgever leverancier voor alle claims van deze derde die verband houden met schade welke is
veroorzaakt door en/of met de zaken welke leverancier aan de opdrachtgever heeft geleverd, alsmede schade aan
de door leverancier aan de opdrachtgever geleverde zaken.
Indien de opdrachtgever, dan wel een derde aan wie de opdrachtgever de door leverancier geleverde zaken heeft
doorgeleverd, een recallactie uitvoert dan wel laat uitvoeren, dan kan leverancier slechts aansprakelijk worden
gehouden voor (een deel) van de daarmee gepaard gaande kosten, indien i) vast komt te staan dat leverancier
aansprakelijk is voor de omstandigheid die tot de recall heeft geleid, en ii) leverancier is geraadpleegd en
inspraak heeft gehad alvorens de recall is uitgevoerd, alsmede iii) vast komt te staan dat de opdrachtgever zich
als een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot heeft gedragen en heeft getracht de kosten die met de
recall gepaard zijn gegaan zo beperkt mogelijk te houden.
Indien leverancier zaken heeft ingekocht bij een derde en deze derde aansprakelijk is voor schade door
opdrachtgever en/of derden geleden, dan vrijwaart opdrachtgever leverancier voor claims die zien op deze
schade en zal hij zich daarentegen rechtstreeks wenden tot de degene van wie leverancier de zaken heeft
ingekocht.
Indien leverancier aansprakelijk is voor enige schade, is iedere aansprakelijkheid van leverancier beperkt tot het
bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van leverancier wordt
uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico onder deze verzekering. Indien om welke reden dan ook geen
uitkering krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van
de factuur die correspondeert met de overeenkomst op basis waarvan de opdrachtgever claimt, met dien
verstande dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag ad EUR 15.000.
Artikel 14 - overmacht
Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van de leverancier onafhankelijke
omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds te voorzien, die de
nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of zodanig bemoeilijken dat onverkorte
uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid niet van de leverancier kan worden gevergd, alsmede voor zover
daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, in- en uitvoerverboden,
overheidsmaatregelen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transport-moeilijkheden, brand, diefstal, storingen in levering van energie, in
machines of anderszins, gehele of gedeeltelijke misoogst, abnormale weersomstandigheden, vorst, ziekten en
plagen in gewassen, niet, niet-volledige en/of vertraagde levering door derden (toeleveranciers). Alle hier
bedoelde omstandigheden leveren overmacht op voor de leverancier, ongeacht of die omstandigheden zich
voordoen bij de leverancier dan wel bij derden (toeleveranciers).
In geval van overmacht heeft de leverancier het recht om, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering
van de overeenkomst op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot
enige vergoeding van kosten of schade gehouden zal zijn.
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14.3

De leverancier heeft het recht om, indien als gevolg van overmacht de totale hoeveelheid van een bepaald
product die redelijkerwijs nog geleverd kan worden niet toereikend is om aan al haar leveringsverplichtingen te
voldoen, de beschikbare hoeveelheid pondsgewijs te leveren aan al haar opdrachtgevers.
Artikel 15 – Verzuim en ontbinding
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Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de
met leverancier gesloten overeenkomst c.q. de wet mocht voortvloeien, waaronder de verplichting tot tijdige
betaling, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is leverancier gerechtigd uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en/of die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel
of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat leverancier tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de
leverancier verder toekomende rechten.
Indien de opdrachtgever in verzuim is, is hij aan leverancier verschuldigd de wettelijke (handels)rente alsmede
alle (buiten)gerechtelijke kosten die leverancier redelijkerwijs heeft moeten maken teneinde de
aansprakelijkheid van opdrachtgever vast te stellen en/of het verkrijgen van voldoening van zijn vordering, en
die vallen onder de reikwijdte van artikel 6:96 lid 2 BW.
In geval van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van de opdrachtgever, stillegging of liquidatie
van het bedrijf van de opdrachtgever, zullen alle overeenkomsten met de opdrachtgever van rechtswege
ontbonden zijn, tenzij leverancier de opdrachtgever binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een
deel) van de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval leverancier zonder ingebrekestelling
gerechtigd is de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten, totdat de betaling voldoende
zeker is gesteld, onverminderd de leverancier verder toekomende rechten.
Leverancier heeft het recht de overeenkomst te beëindigen indien er zijdens opdrachtgever sprake is van
blijvende overmacht. Opdrachtgever zal alsdan alle door leverancier gemaakte en nog te maken kosten aan
leverancier vergoeden.
In elk van de in de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel genoemde gevallen zijn alle vorderingen van leverancier op
de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en is opdrachtgever gehouden tot onmiddellijke teruggave van
verhuurde dan wel onbetaald gebleven zaken.
Opdrachtgever dient leverancier onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende- dan wel
onroerende zaken die in eigendom aan leverancier toebehoren en welke opdrachtgever in het kader van
uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft.
Opdrachtgever dient in geval van faillissement of surseance van betaling direct leverancier hieromtrent in te
lichten, en een deurwaarder, curator of bewindvoerder onverwijld de overeenkomst te tonen en daarbij te wijzen
op de eigendomsrechten van leverancier.
Artikel 16 - geschillen en toepasselijk recht
Ter zake van alle geschillen verband houdende met de overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die
daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden zal in eerste aanleg uitsluitend
bevoegd zijn de rechter in het arrondissement waar de leverancier gevestigd is, tenzij de leverancier uitdrukkelijk een andere bevoegde rechter aanwijst. met dien verstande dat deze forumkeuze het recht van leverancier om
een geschil te beslechten via arbitrage of bindend advies, onverlet laat.
Op de overeenkomst, alsmede op alle nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn
of daarmee verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
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