ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en verkopen.
2. Algemene voorwaarden, waarvan afnemer zich bedient, zijn niet van toepassing, tenzij
en voor zover door ons schriftelijk bevestigd.
3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Wij zijn aan ons schriftelijk aanbod eerst dan
gebonden, als wij de aanvaarding aan afnemer schriftelijk bevestigen.
4. Indien aan afnemer is verzocht, ons het dubbel van onze bevestiging getekend te
retourneren, is afnemer verplicht dit binnen veertien dagen na datum van onze bevestiging
te doen. Het nalaten hiervan doet geen afbreuk aan het onder 1,2 en 3 gestelde,
5. Overeenkomsten, mondeling gesloten met een onzer medewerkers binden ons niet
dan na schriftelijke bevestiging onzerzijds.
6. Wij zijn gerechtigd een gesloten overeenkomst vóór de uitvoering bij brief aan
afnemer ontbonden te verklaren, indien de financiële toestand van afnemer naar ons
redelijk oordeel daartoe aanleiding geeft, onverminderd onze afspraak op schadevergoeding,
indien daarvoor gronden zijn, en zonder dat de ontbonden verklaring afnemer
recht op schadevergoeding geeft.
7. Wij zijn gerechtigd een gesloten overeenkomst te onzer keuze hetzij ontbonden te
verklaren, hetzij de uitvoering voor een, de afnemer niet ernstig benadelend tijdvak, uit
te stellen (zonder dat aan een en ander door één van de partijen aan spraak op schade vergoeding ontleend kan worden) als de uit voering van de overeenkomst wordt
bemoeilijkt, belemmerd of verhinderd door overmacht. Als overmacht geldt onder meer:
a. bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, onverschillig waardoor
veroorzaakt
b. vertraagde of te late toeleveringen door onze toeleverancier(s)
c. transportmoeilijkheden of transportbelemmeringen van welke aard dan ook, waardoor
het vervoer naar ons bedrijf of van ons bedrijf naar afnemer, bemoeilijkt of belemmerd
wordt.
d. onvoldoende oogst van het te leveren product, indien het om enig agrarisch product
gaat.
8. De overeengekomen prijs wordt verhoogd met na datum van onze bevestiging verschuldigd
geworden belasting, invoerrechten, accijnzen, exportheffing, vrachttarieven of
verzekeringspre mies, dan wel met de bedragen die gemoeid zijn met verhogingen
van deze lasten na de voormelde datum.
9. De overeengekomen levertijd is steeds benaderd.
10. Onverminderd het bepaalde onder 7 en ook buiten het geval van overmacht, geeft
overschrijding van de levertijd afnemer geen recht op ontbinding van de overeenkomst
en/of schadevergoeding tenzij afnemer opzet of grove schuld aan onze zijde bewijst.
11. Afnemer is verplicht het geleverde bij ontvangst en in elk geval voor be- of verwerking voldoende te
onderzoeken of te doen onderzoeken op overeenstemming met de bij
de overeen komst bedongen kwaliteit of soort, bij gebreke waarvan het geleverde zal
gelden als aanvaard en als geheel beantwoorden de aan het overeengekomen e.

12. Onverminderd het in het vorige lid bepaalde, moeten klachten over het geleverde
binnen tien dagen na aflevering door afnemer schriftelijk of per fax/e-mail aan ons worden
medegedeeld.
13. Indien een klacht gegrond is, zijn wij verplicht om, te onzer keuze, tot her-levering
over te gaan, dan wel de overeenkomst ontbonden te verklaren met creditering van hetgeen
afnemer verschuldigd was. Elke andere of meerdere vordering, zoals die tot vergoeding
van bedrijfsschade of gevolgschade, is uitgesloten.
14. Als een klacht in de zin van art.12 kan nimmer gelden een klacht betrekking
hebbende op de bruikbaarheid van het geleverde voor het doel waarvoor afnemer het
geleverde wil gaan gebruiken, tenzij die bruikbaarheid door ons bij overeenkomst is
gegarandeerd.
15. Indien de goederen bij ons, ongeacht de overeengekomen wijze van transport en
levering, ter afname voor afnemer gereed staan en wij zulks aan afnemer hebben
medegedeeld, is afnemer tot afname terstond verplicht. Niet-nakoming van deze verplichting
geeft ons het recht de goederen voor rekening en risico van afnemer op
te slaan, resp. opgeslagen te houden en aan afnemer te factureren zonder dat daarna
betaling wegens nog niet plaats gehad hebbende afname geweigerd kan worden.
16. Afnemer is, zodra het vervoermiddel bij hem is aangekomen, tot de
snelst mogelijke lossing verplicht. Bij niet-nakoming van deze verplichting is het onder
art.15 bepaalde van overeenkomstige toepassing.
17. Het vervoermiddel is te onzer keuze, zonder dat de gemaakte keuze afbreuk doet
aan het bepaalde onder art.7.
18. Elke betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn, netto
contant of op een van de rekeningen die vermeld zijn op de factuur en zonder dat de
afnemer recht heeft op enige niet uitdrukkelijk overeengekomen korting, of op het
toepassen van schuldvergelijking.
19. Afnemer wordt geacht in gebreke te zijn met betaling, zonder dat sommatie of ingebrekestelling
vereist zal zijn, na het verstrijken van de termijn onder art. 18 bedoeld,
zonder dat betaling in die termijn heeft plaatsgevonden, dan wel indien afnemer voor
het verstrijken van die termijn surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement
wordt verklaard.
20. In het geval bedoeld in art. 19 is afnemer ons tot de dag der voldoening rente
verschuldigd over hetgeen onbetaald is gebleven, volgens de wettelijke handelsrente.
Bovendien is afnemer een boete wegens te late betaling verschuldigd van 15% van
hetgeen onbetaald is gebleven, door het enkele feit dat wij de vordering ter incasso uit
handen gaven.
21. Indien de afnemer niet in Nederland gevestigd is en hem niet in euro's is verkocht,
is het risico van waardevermindering van de valuta waarin verkocht is ten opzichte van
de euro, ten dage van betaling door afnemer aan ons, voor afnemers risico en heeft
zulks de verplichting van afnemer tot bijbetaling van het verschil tengevolge.
22. Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot afnemer aan alle betalingsverplichtingen,
voortvloeiende uit art. 18 t/m 21 voldaan heeft. Tot dat tijdstip heeft afnemer
de rechten van een bruiklenen om niet.

23. Wij zijn steeds gerechtigd deze goederen tot ons te nemen zonder voorafgaande
waarschuwing in het geval bedoeld in art. 19 . Daartoe verleent afnemer ons bij deze
onherroepelijk machtiging, waaronder begrepen het recht om de plaats waar de goederen
zich bevinden te betreden en de goederen aldaar te verwijderen.
24. Op onze overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Dit
geldt ook indien het een overeenkomst betreft met een ingezetene van een Staat, die
toegetreden is tot de Verdragen van 1 juli 1964, te ‘s-Gravenhage gesloten, houdende
Eenvormige Wetten inzake resp. de Internationale Koop van Roerende Zaken, en de totstandkoming
van zodanige overeenkomsten, welke wetten derhalve uitdrukkelijk zijn
uitgesloten.
25. Indien afnemer in Nederland gevestigd is, is te onzer keuze de Arrondissementsrechtbank
te Breda (indien het betreft een vordering, waarvan een Rechtbank dient kennis te nemen)
bevoegd van geschillen tussen afnemer en ons kennis te nemen, of is te onzer keuze de
26 Indien afnemer buiten Nederland gevestigd is, zullen alle geschillen bij uitsluiting
van iedere andere of hogere recht spraak worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de Regels van het
Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam,
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