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Artikel 1  Definities  
In deze algemene voorwaarden voor de verkoop en de koop  van gedroogde–en diepgevroren 
aardappel-, groenten- en fruitproducten worden de hiernavolgende termen in de navolgende 
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.  
Verkoper: de gebruiker van de algemene voorwaarden.  
Koper: de wederpartij van gebruiker.  
Overeenkomst: de overeenkomst tot koop en/of verkoop.  
 
Artikel 2  Algemeen  
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen verkoper 
en koper waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van 
deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.  
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met 
gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.  
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze 
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.  
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt 
uitdrukkelijk van de hand gewezen.  
5. Op de gesloten overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. De overeenkomsten 
worden geacht in Nederland tot stand te zijn gekomen en aldaar te worden uitgevoerd.  
 
Artikel 3  Aanbiedingen en offertes 
1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit schriftelijk anders is vermeld. Indien een 
offerte waarin uitdrukkelijk is vermeld dat het aanbod vrijblijvend is, en dit aanbod wordt 
aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de 
aanvaarding te herroepen.  
2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere 
(import)heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te 
maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.  
 
Artikel 4  Orderbevestiging  
1. Een verkoopovereenkomst bindt partijen zodra zij hierover overeenstemming hebben 
verkregen. Zij kan door alle middelen rechtens worden bewezen.  
2. De verkoper zal de overeenkomst zo spoedig mogelijk aan de koper schriftelijk bevestigen. 
Indien de koper hiertegen geen binnen drie dagen na ontvangst geen schriftelijke bezwaar 
maakt, wordt geacht de bevestiging door de koper te zijn aanvaard. 
3. De inontvangstneming van deze producten geldt als bewijs voor het bestaan van de 
koopovereenkomst van het geleverde.   
 
 



Artikel 5  De Levering  
1. Tenzij anders is overeengekomen worden de verkochte producten door de verkoper af fabriek 
geleverd.  
2. Indien  is overeengekomen dat de goederen door verkoper zullen geleverd worden zullen op 
de daarvoor tussen verkoper en koper  gesloten overeenkomst de INCO-terms van toepassing 
zijn.  
3. De koper is verplicht de door hem gekochte producten in ontvangst te nemen op plaats en tijd 
bepaald. Koper is gehouden daartoe de nodige leveringsinstructies te verstrekken.  
4. Opgegeven levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders 
is overeengekomen.  
 
Artikel 6  Kwaliteit, reclames  
1. De te leveren producten moeten bij de aflevering voldoen aan de kwaliteitseisen die bij het 
sluiten van de verkoopovereenkomst zijn overeengekomen. Die kwaliteitseisen moeten in de 
koopovereenkomst worden vermeld, bij gebreke waarvan de algemeen voor de verkoper 
gebruikelijke kwaliteitsnormen gelden.   
2. De koper heeft een volledig recht op reclame op het moment van de feitelijke 
aflevering/afhaling. De koper / de verkoper is bevoegd daarbij aanwezig te zijn of zich daarbij te 
laten vertegenwoordigen.   
3. Het recht op reclame voor verse producten vervalt binnen één werkdag nadat de producten 
aan de koper zijn afgeleverd of ter beschikking van de koper zijn gekomen. Het recht op reclame 
voor overige langer houdbare (diepvries) producten vervalt binnen acht dagen nadat de 
goederen aan de koper zijn afgeleverd of ter beschikking van de koper zijn gekomen.   
 
Artikel 7  Opschorting 
1. Indien de verkoper goede gronden heeft te vrezen dat de koper tekort zal schieten in de 
nakoming van zijn afname-, betalings- of andere verplichtingen en de koper niet voldoet aan een 
schriftelijke aanmaning om binnen een daarbij gestelde redelijke termijn zich bereid te verklaren 
zijn verplichtingen na te komen of aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs in staat is en 
desverlangd daarvoor zekerheid stelt, is de verkoper bevoegd zijn leveringsverplichting op te 
schorten en als deze opschorting 2 weken geduurd heeft, de verkoopovereenkomst voor zover 
deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden, met het recht vergoeding te vorderen van de door hem 
daardoor gelden schade. Hij dient daarvan de koper bij aangetekende brief in kennis te stellen. 
2. Dit geldt eveneens indien het faillissement van of surséance van betaling door de koper wordt 
aangevraagd of bij de koper beslag gelegd wordt op enig vermogensbestanddeel. Al het door de 
koper aan verkoper verschuldigde wordt dan terstond opeisbaar.      
  
Artikel 8  Overmacht  
1. In geval van overmacht is de verkoper gerechtigd de nakoming van de uit de 
verkoopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten voor de duur van de 
overmacht.  
2. Indien de overmacht langer duurt dan twee weken of indien reeds aanstonds duidelijk is dat 
dit zo zal zijn, heeft de verkoper het recht de koopovereenkomst voor het gedeelte dat nog niet 
is uitgevoerd te ontbinden, zonder verplicht te zijn tot vergoeding van eventuele schade aan de 
koper. 
3. Zowel in het geval van het eerste lid als in het tweede lid is de verkoper die van dit recht 
gebruik maakt, verplicht onverwijld de koper daarvan in kennis te stellen.   
4. Als overmacht worden beschouwd omstandigheden, die bij het afsluiten van de overeenkomst 
redelijkerwijs niet waren te voorzien en die niet aan verkoper zijn toe te rekenen, tengevolge 
waarvan de nakoming van de overeenkomst praktisch onmogelijk of zo bezwaarlijk wordt, dat 
die nakoming redelijkerwijs van de verkoper niet kan worden verlangd. In ieder geval wordt als 



overmacht beschouwd oorlog, mobilisatie, staking, arbeidsonlusten, revolutie, oproer, 
opstootjes, storm, ijsgang, bedrijfsbrand, bedrijfsstagnatie door machinebreuk of moeilijkheden 
in de energie- en/of watervoorziening, belemmeringen in het verkeer, gehele of gedeeltelijke 
misoogst, abnormale droogte of voortdurende regen, ziekte in het gewas, plagen van 
ongedierte, in gebreke blijven van toeleveranciers, personeelsgebrek,   transportmoeilijkheden 
en im- en exportverboden.   
5. Overheidsmaatregelen die in-, door- of uitvoer van verkochte producten belemmeren of  
financieel nadelig maken, geven de verkoper het recht de overeenkomst, voor zover deze nog 
niet is nagekomen, te ontbinden, zonder dat de verkoper tot betaling van schadevergoeding is 
gehouden of te verlangen, dat de koper aan de verkoper vergoedt het nadeel dat door 
laatstgenoemde uit die maatregelen voortvloeit als hij tot levering overgaat. 
6. Indien als gevolg van bijzondere omstandigheden, die bij het sluiten van de overeenkomst 
niet waren te voorzien, de marktprijs van de aardappelen vanaf de datum waarop de 
overeenkomst gesloten werd tot aan de leveringsdatum met 50% of meer stijgt, heeft de 
verkoper het recht ter keuze van de koper òf van de levering van de verkochte producten af te 
zien òf deze te leveren tegen een op dat moment nieuw overeengekomen prijs, gebaseerd op 
de dan geldende dagprijs van de aardappelen.  
 
Artikel 9  Betaling 
1. De facturen dienen, tenzij anders wordt overeengekomen, binnen 30 dagen na factuurdatum 
te worden betaald. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te 
geschieden.  
2. Bij niet-betaling na 45 dagen is de verkoper verplicht de onbetaalde factuur te melden bij de 
kredietverzekeringsmaatschappij, die tot gerechtelijke invordering zal overgaan, indien de koper 
in gebreke blijft de factuur te voldoen. Alle daaruit voortvloeiende kosten van incasso zijn voor 
rekening van de koper.  
3. Bij niet-betaling van de factuur door de koper binnen de overeengekomen termijn, heeft de 
verkoper het recht iedere verdere levering op te schorten totdat te zijner keuze de openstaande 
facturen zijn betaald, dan wel enige andere vorm van zekerheid is verleend tot zekerheid van 
betaling van hetgeen geleverd is en nog geleverd moet worden.  
4. Indien bij de aanmelding van koper bij de kredietverzekeringsmaatschappij geen kredietlimiet 
wordt gehonoreerd is de verkoper gerechtigd betaling vooraf te laten plaats vinden.   
5. De verkoper kan bij het in gebreke blijven van de betaling door de koper niet verantwoordelijk 
gehouden worden voor de gevolgen van niet-levering. De koper kan geen enkel recht op 
schadevergoeding daarvoor ontlenen aan de verkoper.  
 
Artikel 10  Eigendomsvoorbehoud  
1. De door de verkoper geleverde producten blijven het eigendom van verkoper totdat de koper 
alle verplichtingen uit alle met verkoper gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.   
2. In geval van betalingsverzuim, surséance van betaling of faillissement van de koper heeft de 
verkoper het recht de producten c.q. de verwerkte producten terug te nemen en kan daartoe de 
terreinen en de gebouwen van de koper betreden.   
3. Het eigendomsrecht wordt voortgezet, ook nadat de geleverde producten niet meer aanwezig 
zijn in de vorm en de verpakking waarin deze door de verkoper werden geleverd.  
 
Artikel 11  Productenaansprakelijkheid  
1. De verkoper is op grond van de uit de overeenkomst voortvloeiende levering van producten 
niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan persoon en/of goed van de koper of aan 
persoon en/of goed van derden toegebracht, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove 
schuld van de verkoper.  
2. De koper is verplicht de verkoper te vrijwaren voor aanspraken van derden voor welke schade 



dan ook door toedoen van het geleverde product ontstaan aan persoon en/of goed van derden 
en stelt de verkoper schadeloos voor alle schade en kosten welke het gevolg zijn van een 
aanspraak als bedoeld in dit lid.  
 
Artikel 12  Geschillen  
1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis 
te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil 
voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.  
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben 
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.  
 
Artikel 13  Wijziging en vindplaats van de voorwaarden  
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te 
Middelburg. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die 
gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.  
 
 
 


