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ALGEMENE VOORWAARDEN  
 
 
VAN: Direct Fruit Services B.V. 
 
Artikel 1 Definities 
 
Verkoper : Direct Fruit Services B.V., de gebruiker van de algemene voorwaarden; 
Koper : de wederpartij van Verkoper, de Koper, de opdrachtgever; 
Overeenkomst : de overeenkomst tussen Verkoper en koper. 
 
Artikel 2 Algemeen  
 
2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, opdracht en 

overeenkomst tussen Verkoper en koper, voor zover van deze voorwaarden niet door 
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken; 
 

2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle 
overeenkomsten met Verkoper, voor de uitvoering waarvan door Verkoper van de diensten 
van derden gebruik wordt gemaakt; 
 

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, 
tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen; 

 
2.4 Indien Verkoper met koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle 

volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze 
al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard; 

 
2.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd 

mochten worden of indien Verkoper schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid 
van één of meer afwijkende voorwaarden, blijven de overige bepalingen van deze algemene 
voorwaarden onverminderd van kracht; 

 
2.6 Ingeval op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, 

om wat voor reden dan ook, wordt aan deze bepaling qua inhoud en strekking een zoveel 
mogelijk overeenkomstige betekenis toegekend, en wel zodanig, dat daarop wel een beroep 
kan worden gedaan. 

 
Artikel 3 Aanbiedingen/Offertes/Prijzen 
 
3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk 

anders is vermeld; 
 

3.2 Alle bij een aanbieding verstrekte informatie en/of specificaties inzake hoeveelheden, maten, 
gewichten, inhoud e.d. gelden steeds bij benadering en zijn voor de Verkoper slechts 
bindend, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd; 
 

3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot levering van een deel van de in 
de aanbieding of offerte begrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de 
opgegeven prijs; 
 

3.4 De prijzen in de overeenkomsten gelden voor levering af magazijn/loods, in Euro’s, inclusief 
inladingskosten, exclusief BTW, heffingen van overheidswege, exportleges, alsmede 
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exclusief verzend-, vracht-,  en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen;  

 
3.5 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat vóór de veranderingen aangegeven 

levertijd door Verkoper wordt overschreden. Daarop kan ten nadele van Verkoper geen 
beroep worden gedaan. 

 
3.6 Overeenkomsten waarbij Verkoper partij is, gelden eerst als gesloten: 

a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, dan  
    wel; na  
b) schriftelijke bevestiging door Verkoper van een door koper geplaatste order; 
c) bij gebreke daarvan door de feitelijke levering af magazijn van de verkochte producten; 
 

3.7 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Verkoper slechts, 
indien hij deze schriftelijk heeft bevestigd. Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de 
overeenkomst zijn voor rekening van de koper; 
 

3.8 Bij mondelinge of per telefoon opgegeven opdrachten en/of wijzigingen in de uitvoering 
daarvan, draagt koper het risico terzake van de al dan niet (juiste) tenuitvoerlegging daarvan. 
De termijnen van artikel 8 gelden onverkort; 
 

3.9 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon 
een overeenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van het contract - daartoe 
bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk 
aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; 
 

3.10 Kortingen en provisies worden niet gegeven, tenzij zulks schriftelijk is overeengekomen; 
 

3.11 De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment 
van de aanbieding. Verkoper behoudt zich het recht voor alle na dato van de aanbieding of 
orderbevestiging opgekomen wijzigingen in die kostprijsbepalende factoren waarop hij in 
redelijkheid geen invloed kan uitoefenen (zoals prijsverhogingen door toeleveranciers dan 
wel andere ontwikkelingen), aan koper door te berekenen. 

 
Artikel 4 Levering 
 
4.1 Levering geschiedt af opslagadres van Verkoper, tenzij partijen schriftelijk anders 

overeenkomen; 
 
4.2 Tenzij schriftelijk – bijvoorbeeld in de orderbevestiging van Verkoper – anders 

overeengekomen en niet tegenstaande het bepaalde in artikel 13 van deze Voorwaarden, 
worden producten als in juridische zin aan koper geleverd beschouwd vanaf het moment dat 
deze bij Verkoper voor verzending of transport gereed staan en koper daarvan schriftelijk op 
de hoogte is gesteld (Ex-works, IncoTerms 2000); 
 

4.3 In geval van levering af magazijn/loods aan buitenlandse koper, verplicht koper de Verkoper 
op de hoogte te brengen indien de goederen niet worden vervoerd naar het land waar koper 
is gevestigd. Een afwijkend leveradres kan conform fiscale regelgeving resulteren in een 
afwijkende BTW belasting op de verkoopfactuur. Koper verplicht zich mee te werken aan 
controles van de belastingdienst indien dit door Verkoper noodzakelijk wordt geacht; 

 
4.4 Transport van de producten geschiedt voor rekening en risico van koper, tenzij schriftelijk 

anders overeengekomen.  Koper is verplicht de producten af te nemen op het moment dat 
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Verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel binnen 24 uur nadat koper het 
bericht is gestuurd dat de producten voor levering gereed liggen, dan wel volgens de 
overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Tenzij er is overeengekomen dat Verkoper de 
goederen in een door de Verkoper aangewezen loods bewaart totdat goederen worden 
afgehaald. Koper is dan verplicht de loods- en koelkosten te betalen aan de Verkoper voor 
de opslag gedurende deze periode. Tevens gaat dan het kwaliteitsrisico over op de koper. 
Koper wordt geacht kennis te hebben genomen van de kwaliteit van de goederen bij 
aanvang van deze periode. Het staat de koper vrij om voorafgaande aan deze periode zelf 
controle uit te voeren op de kwaliteit van de goederen;  
 

4.5 Koper is verplicht ter voldoening aan douane- en andere formaliteiten, welke voor de 
aflevering van de producten moeten worden vervuld, de nodige bescheiden aan Verkoper ter 
beschikking te stellen en hem alle noodzakelijke inlichtingen te verschaffen; 
 

4.6 Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die 
noodzakelijk zijn voor de levering, is Verkoper gerechtigd de producten op te slaan voor 
rekening en risico van koper; 
 

4.7 Indien koper de gekochte producten niet binnen de in artikel 4.4 gestelde termijn afneemt, is 
Verkoper gerechtigd de producten aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt is 
Verkoper gerechtigd de producten te vernietigen. De schade die Verkoper bij doorverkoop of 
vernietiging lijdt komen voor rekening van koper; 

 
4.8 Verkoper is gerechtigd de producten onder rembours te leveren; 

 
4.9 Indien Verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een 

opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Verkoper raakt niet in verzuim door 
de enkele overschrijding van de leveringstermijn. Indien vertraging ontstaat, om welke reden 
ook, wordt de leveringstijd voor de duur van die vertraging verlengd.  Overschrijding van de 
(af)levertijd geeft de koper geen recht op schadevergoeding, opschorting van zijn 
verplichtingen dan wel ontbinding van de overeenkomst; 
 

4.10 Indien Verkoper gegevens behoeft van koper in het kader van uitvoering van de 
overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan Verkoper ter beschikking heeft 
gesteld; 

 
4.11 Afroeporders moeten worden afgenomen binnen de overeengekomen termijnen, bij gebreke 

waarvan Verkoper gerechtigd is het nog niet uitgeleverde gedeelte van de order ineens te 
leveren en prijsverhogingen aan koper in rekening te brengen; 

 
4.12 Verkoper is gerechtigd de producten in gedeelten te leveren. Verkoper is gerechtigd 

deelleveringen afzonderlijk te factureren; 
 
4.13 Het recht op levering dat voor koper uit een overeenkomst voortvloeit, is niet overdraagbaar 

zonder schriftelijke toestemming van de Verkoper. 
 
Artikel 5 Zendingen en onbestelbare zaken 
 
5.1 Zendingen kunnen niet worden afgeleverd aan postbusadressen of aan postcodes. 

Zendingen worden bezorgd en afgeleverd aan het adres van ontvanger dat door de koper is 
opgegeven, doch worden niet noodzakelijkerwijs aan de met naam genoemde ontvanger 
persoonlijk afgeleverd; 
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5.2 Zendingen die aan adressen zijn gericht met een centrale afleveringsruimte, worden 
afgeleverd aan die ruimte. Indien de ontvanger de zending weigert in ontvangst te nemen of 
weigert voor de zending te betalen, of indien de ontvanger de zending niet acceptabel acht, 
of indien de zending voor douanedoeleinden ondergewaardeerd is, of indien de ontvanger 
redelijkerwijs niet kan worden geïdentificeerd of gelokaliseerd, zal Verkoper de zending bij 
koper afleveren of terugnemen. Indien retournering niet mogelijk blijkt, door welke 
omstandigheden dan ook, kan Verkoper vrijelijk over de zending beschikken,  deze 
verkopen, zonder dat daarbij enige aansprakelijkheid van welke aard ook jegens de koper of 
enige ander (rechts)persoon ontstaat, waarbij geldt dat de opbrengst wordt aangewend om 
daaruit de kosten van de verleende diensten en de daarop betrekking hebbende 
administratieve handelingen te voldoen. Bij onbestelbare zaken blijft koper de koopsom van 
het gekochte geheel verschuldigd.   

 
Artikel 6 Levering onder rembours 
 
6.1 Vervoerder zal de bedragen, die als rembours op de zaak drukken, bij aflevering van de 

zending van de ontvanger/koper innen en indien overeengekomen vervolgens aan de 
Verkoper afdragen. Verkoper is gerechtigd de kosten van vervoer in mindering te brengen op 
de ontvangen gelden; 

 
6.2 De ontvanger/koper, die ten tijde van de aflevering weet dat een bedrag als rembours op de 

zaak drukt, is verplicht aan de vervoerder het door deze aan de Verkoper verschuldigde 
bedrag te voldoen; 

 
6.3 Indien een ontvanger/koper weigert de zending, welke onder rembours worden aangeboden, 

in ontvangst te nemen of het bedrag dat op de zaak drukt weigert te betalen, zal de 
vervoerder de zending retour nemen en afleveren bij de Verkoper op kosten van de koper, 
tenzij Verkoper anders bepaalt.  

 
Artikel 7 Levering in Europoolsystem-fust (EPS-fust ) 
 
7.1 Indien de producten aan Koper worden geleverd in EPS-fust, zijn de hierna volgende 

bepalingen in dit artikel van toepassing, tenzij anders overeengekomen. 
 

7.2 Voor de levering van EPS-fust aan Koper wordt statiegeld in rekening gebracht. Verkoper 
verleent geen garantie met betrekking tot levering van het bestelde EPS-fust. 
 

7.3 Het EPS-fust blijft het onvervreemdbaar eigendom van Verkoper dan wel van de derde van 
wie Verkoper het EPS-fust ter beschikking heeft gekregen. Koper mag het hem door 
Verkoper ter beschikking gestelde EPS-fust niet leeg aan derden in gebruik geven en hij is 
verplicht het EPS-fust uitsluitend voor de aankoop, de handling en het transport van de bij 
Verkoper gekochte producten te gebruiken. 
 

7.4 Koper is verplicht hoeklatten of ander beschermingsmateriaal bij het vastbinden van het 
EPS-fust op open voertuigen te gebruiken. Verkoper heeft het recht de afgifte van producten 
in het EPS-fust te weigeren, indien er door Koper bij het verladen op open voertuigen geen 
hoeklatten of ander beschermingsmateriaal worden gebruikt. Het gebruik van 
klemvorkheftrucks voor de handling van producten in het EPS-fust is niet toegestaan. 
 

7.5 Koper moet de controle van zijn gebruik van het EPS-fust door Verkoper of de eigenaar 
toestaan en mogelijk maken. 
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7.6 Indien Koper EPS-fust afgeeft dat duidelijk zichtbaar verontreinigd is, of waarbij papier-, 
groenteresten en ander afval niet zijn verwijderd, staat het Verkoper vrij de inlevering te 
weigeren of aan Koper de reinigingskosten in rekening te brengen. Het risico van tenietgaan 
of beschadiging of verontreiniging of het onbruikbaar worden van het aan Koper afgegeven 
EPS-fust komt ten laste van Koper. Verkoper is in een dergelijk geval niet verplicht het voor 
het EPS-fust betaalde statiegeld terug te betalen. 
 

7.7 Voor het door Verkoper aan Koper afgegeven EPS-fust wordt als borg statiegeld in rekening 
gebracht. De hoogte van de bedragen wordt door Verkoper bindend vastgesteld en apart 
meegedeeld. Statiegeld is opeisbaar en betaalbaar bij aanvaarding van het EPS-fust. Indien 
het EPS-fust schoon, leeg en in een goede staat wordt teruggegeven, ontvangt Koper het 
statiegeld terug. 
 

 
Artikel 8 Levering in overig emballage/kleinverpakk ing  
 
8.1 Indien de producten aan Koper worden geleverd in emballage en/of kleinverpakking, niet 

zijnde EPS-fust, zijn de volgende bepalingen in dit artikel van toepassing. 
 

8.2 Via Verkoper geleverde emballage en/of kleinverpakking, waarop statiegeld is berekend, 
wordt retour genomen tegen de op het moment van terugname geldende factuurprijs, 
eventueel verhoogd met een vaste emballagevergoeding volgens de daarvoor geldende 
regeling. De in te leveren emballage dient schoon, leeg en in een goede staat te worden 
teruggegeven, zodat het geschikt is voor verse tuinbouwproducten. 
 

8.3 Indien een bepaald type fust of kleinverpakking niet voorhanden is, heeft Verkoper het recht 
om in overleg met Koper de producten aan te bieden in een ander type fust of 
kleinverpakking. De meer- of minderkosten worden door Verkoper op de factuur verrekend. 
 

8.4 Bij het retourneren van emballage via eigen transportmiddelen van Verkoper dient de 
emballage gesorteerd voor transport gereed te staan. 
 

8.5 Niet via Verkoper geleverde emballage wordt alleen teruggenomen voor zover Verkoper de 
desbetreffende producten in zijn eigen assortiment voert. 

 
 
Artikel 9 Export 
 
9.1 Koper garandeert dat indien er voor de invoer van de zaken in het land van bestemming een 

invoercertificaat of -vergunning vereist is, een dergelijk invoercertificaat of een dergelijke 
invoervergunning voor verzending verkregen is of zal worden verkregen. 

 
Artikel 10 Onderzoek, reclames 
 
10.1 Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 

24 uur, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en 
kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen; 
 

10.2 Is aan koper een monster getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn 
getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt 
overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen. Een afwijking in de kwaliteit, 
kleur, gewicht en grootte van 0-5% wordt door koper getolereerd. De tolerantie voor wat 
betreft bederf van de goederen is 3%, daarboven is reclame mogelijk. De kwaliteit van de 
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goederen die de Verkoper levert is minimaal categorie 2, volgens de EU-wetgeving , in 
Nederland gekeurd;  

 
10.3 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 24 uur na levering schriftelijk en gemotiveerd 

aan Verkoper te worden gemeld. Het bezwaar dient een zo gedetailleerd mogelijk 
omschrijving van de tekorten te bevatten, zodat Verkoper in staat is adequaat te reageren; 
 

10.4 Indien ingevolge het vorige lid niet tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname 
en betaling van de gekochte producten. Wenst koper gebrekkige producten te retourneren, 
dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper op kosten van 
koper in originele verpakking en op de wijze zoals door Verkoper aangegeven; 
 

10.5 Koper dient Verkoper op eerste verzoek in staat te stellen het verkochte te inspecteren op de 
juistheid van de klacht; 
 

10.6 Indien een klacht, mede gelet op de bepalingen hierboven, gegrond is, zal Verkoper het 
geleverde vervangen, tenzij dit inmiddels voor koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit 
laatste dient door koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Verkoper is echter in alle 
gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in artikel “Aansprakelijkheid” 
bepaalde; 
 

10.7 Reclames die betrekking hebben op een bepaalde zending oefenen geen invloed uit op 
voorafgaande of latere zendingen. 
 

 
Artikel 11 Betaling 
 
11.1 Betaling dient te geschieden contant bij levering, dan wel binnen 30 dagen na factuurdatum 

op een door Verkoper aan te geven wijze in de valuta waarin de overeengekomen prijzen 
zijn uitgedrukt. Afwijkende betalingsafspraken gelden uitsluitend indien deze schriftelijk zijn 
overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de 
betalingsverplichting niet op; 

 
11.2 Verkoper is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen; 
 
11.3 Koper doet hierbij afstand van zijn verrekenings- en opschortingsrechten; 

 
11.4 Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is koper van 

rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 2 % per maand over het 
factuurbedrag of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente 
hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden 
berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het 
volledige bedrag. Verkoper zal alsdan gerechtigd zijn onmiddellijke voldoening van alle nog 
niet betaalde facturen te eisen en verdere leveringen op te schorten tot het moment waarop 
het gehele factuurbedrag is betaald, dan wel daarvoor genoegzame zekerheid is gesteld; 
 

11.5 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van koper tot de wettelijke 
schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of 
(voorlopige) surséance van betaling van koper zijn de vorderingen van Verkoper op koper 
onmiddellijk opeisbaar; 
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11.6 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering 
van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.  
 

 
Artikel 12 Incassokosten 
 
12.1 Indien koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, 

komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van 
koper. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de 
Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum 
van € 350,00;  
 

12.2 Indien Verkoper hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen 
ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en 
executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.  

 
Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud 
 
13.1  Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Verkoper, totdat alle 

vorderingen die Verkoper op Koper heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de 
vorderingen genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, volledig zijn betaald.  

 
13.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op Koper is overgegaan mag deze de zaken niet 

verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale 
uitoefening van zijn bedrijf. De Koper verplicht zich op eerste verzoek van Verkoper mee te 
werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de Koper uit hoofde van 
doorlevering van zaken op zijn kopers verkrijgt of zal verkrijgen.  

 
13.3  Koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige 

zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Verkoper te bewaren.  
 
13.4  Verkoper is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij 

de koper aanwezig zijn terug te nemen indien de koper in gebreke is met de nakoming van 
zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. 
Koper zal Verkoper te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwenter 
inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van Verkoper.  

 
13.5  Voornoemde onder 13.1 t/m 13.5 opgenomen bepalingen laten de overige aan Verkoper 

toekomende rechten onverlet. 
 
13.6  Ten aanzien van een in Duitsland gevestigde Koper zal in plaats van de artikelen 13.1 t/m 

13.5, het in de artikelen 13.7 t/m 13.13 opgenomen eigendomsvoorbehoud gelden. Ten 
aanzien van een in België gevestigde Koper geldt het in artikel 13.14 opgenomen 
eigendomsvoorbehoud. 

13.7  Das Eigentum an den gelieferten Waren bleibt zur Sicherung aller Ansprüche vorbehalten, 
die Verkaufer aus der gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindung bis zum Ausgleich 
aller Salden gegen den Kaufer und seine Konzerngesellschaften zustehen. Unser Eigentum 
erstreckt sich auf die durch Verarbeitung der Vorbehaltsware entstehende neue Sache. Der 
Kaufer stellt die neue Sache unter Ausschluss des eigenen Eigentumserwerbs für Verkaufer 
her und verwahrt sie für Verkaufer. Hieraus erwachsen ihm keine Ansprüche gegen 
Verkaufer. 
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13.8 Vorbehaltsware mit Waren anderen Verkauferen, deren Eigentumsrechte sich ebenfalls an 
der neuen Sache fortsetzen, erwerbt Verkaufer zusammen mit diesen Verkauferen – unter 
Ausschluss eines Miteigentumserwerbs des Kaufers – Miteigentum an der neuen Sache, 
wobei Verkaufer Miteigentumsanteil dem Verhältnis des Rechnungswertes Verkaufers 
Vorbehaltsware zu dem Gesamtrechnungswert aller mitarbeiteten Vorbehalstwaren.  

 
13.9  Der Kaufer tritt jetzt seine Forderungen aus der Veräusserung von Vorbehaltsware aus die 

gegenwärtigen und künftigen Warenlieferungen der Verkaufer mit sämtliche Nebenrechten 
im Umfang der Eigentumsanteil der Verkaufer zur Sicherung an uns ab.  

 
13.10 Bei Verarbeitung im Rahmen eines Werkvertrages wird die Werklohnforderung in Höhe des 

anteiligen Betrages der Rechnung dem Verkaufer für die mitverarbeitet Vorbehalstware 
schon jetzt an uns abgetreten. Solange der Kaufer seinen Verpflichtungen aus der 
Gescäftsverbindung an Verkaufer ordnungsgemäss nachkommt, darf er über die in der 
Eigentum der Verkaufer stehende Ware im ordentlichen Geschäftsgang verfügen und die an 
Verkaufer abgetretenen Forderungen selbst einziehen.  

 
13.11 Bei Zahlungsverzug oder begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder 

Kreditwerdigkeit des Kaufers ist Verkaufer berechtigt, die abgetreenen Forderungen 
einzuziehen und die Vorbehaltsware zuruckzunehmen. 

 
13.12 Scheck-/ Wechselzahlungen gelten erst nach Einlösung der Wechsel durch den Kaufer als 

Erfüllung. 
 
13.13 Hinsichtlich der Vereinbarung von Eigentumsvorbehaltsrechten gilt ausschliesslich 

deutsches Recht.  
 
13.14 Ten aanzien van een in België gevestigde Koper geldt dat in geval van niet-betaling op de 

vervaldag, de verkoop door Verkoper als nietig zal kunnen worden beschouwd van 
rechtswege en zonder aanmaning. De zaken blijven eigendom van Verkoper tot volledige 
betaling van de prijs. Alle risico’s in dat verband komen ten laste van Koper.  

 
13.15 Op het tussen Verkoper en Koper geldende eigendomsvoorbehoud zoals neergelegd  

in artikel 13.7 t/m 13.13 van deze Voorwaarden zal Duits recht van toepassing zijn, artikel 
13.14 wordt beheerst door het Belgisch recht, een en ander onverminderd hetgeen is 
bepaald ten aanzien van de overige artikelen uit deze Voorwaarden. 

 
 
Artikel 14 Garantie 
  
Verkoper verstrekt geen garantie op haar producten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn 
overeengekomen.  
 
 
Artikel 15 Opschorting en ontbinding 
 
15.1 Verkoper is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst 

te ontbinden, indien: 
- koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt; 
- na het sluiten van de overeenkomst Verkoper ter kennis gekomen omstandigheden  
  goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig 
zal  
 nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat koper slechts gedeeltelijk of niet  
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 behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming  
 dit rechtvaardigt; 
-  koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de  
  voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of  
  onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting,  
  tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd; 
 

15.2 Voorts is Verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich 
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst 
onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd 
dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat 
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden 
verwacht; 
 

15.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Verkoper op koper 
onmiddellijk opeisbaar. Indien Verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, 
behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst; 
 

15.4 Verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.  
 
Artikel 16 Annulering 
 
16.1 Indien koper, nadat een overeenkomst met Verkoper tot stand is gekomen, deze wenst te 

annuleren, wordt 25% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW als 
annuleringskosten bij koper in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige 
schadevergoeding, inclusief gederfde winst; 
 

16.2 Indien koper bij annulering de afname weigert van de reeds door Verkoper ingekochte 
producten, is koper gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan Verkoper te voldoen; 
 

16.3 Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden. 
 
 
Artikel 17 Aansprakelijkheid en vrijwaring  
 
17.1 Indien door Verkoper geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van 

Verkoper jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is geregeld; 
 

17.2 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van bij wet verboden stoffen, 
bacteriën, insecten op of in het geleverde, evenmin doordat het geleverde niet voldoet aan 
wettelijke of anderszins van overheidswege gestelde of te stellen eisen aan het gebruik van 
deze producten; 
 

17.3 Indien vast zou komen te staan dat Verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is die 
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Verkoper 
te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de 
overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;  
 

17.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe 
schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Verkoper of 
zijn ondergeschikten; 
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17.5 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, 
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie; 
 

17.6 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Verkoper nimmer aansprakelijk. 
Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Verkoper bekende feiten en 
omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Verkoper steeds de bedoeling van koper 
als leidraad en uitgangspunt neemt; 
 

17.7 Koper is verplicht Verkoper te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van, 
door Koper ingeschakelde, derden tot schadevergoeding jegens Verkoper ter zake van de 
uitvoering van de overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van 
Verkoper. Voorts is Koper verplicht Verkoper te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle 
aanspraken van, door Koper ingeschakelde, derden die verband houden met of voortvloeien 
uit het gebruik van Koper van de door Verkoper geleverde producten of verrichte diensten. 

 
17.8 Eventueel aangesproken werknemers van Verkoper kunnen op het in dit artikel bepaalde 

een beroep doen, als waren zij partij bij de overeenkomst tussen Verkoper en Koper. 
 
 
Artikel 18 Risico-overgang/transport 
 
18.1 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst 

zijn, gaat op koper over op het moment waarop de producten aan koper juridisch en/of 
feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te 
wijzen derde worden gebracht; 
 

18.2 Indien en voorzover Verkoper het transport, opslag, verzending, verpakking of dergelijke van 
de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn op zich neemt, wordt de wijze daarvan, 
indien geen nadere aanwijzing door koper aan Verkoper is verstrekt, door Verkoper bepaald. 
Tenzij anders overeengekomen, neemt koper alle risico in deze op zich, inclusief 
schuld/nalatigheid van de vervoerder; 
 

18.3 Eventuele specifieke wensen van de koper inzake het transport/de verzending/opslag, worden 
slechts uitgevoerd, indien de koper verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen 
dragen. 
 

Artikel 19 Overmacht 
 
19.1 Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe 

gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of 
opzet aan de zijde van de Verkoper, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het 
verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt; 
 

19.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent 
in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of 
niet-voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen zoals files, stroom-/computer-
storingen, import- en exportbelemmeringen, contingenteringen, plantenziekten, 
natuurgeweld, ziekte van personeel en stagnatie in levering door toeVerkopers, doch 
waardoor Verkoper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het 
bedrijf van Verkoper worden daaronder begrepen;  
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19.3 Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die 
(verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Verkoper zijn verbintenis had moeten 
nakomen; 
 

19.4 Voor zoveel Verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn 
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het 
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verkoper 
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te 
factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk 
overeenkomst. 

 
 
Artikel 20 Emballage 
 
20.1 Indien Verkoper voor duurzame emballage zorgdraagt wordt deze tegelijk met de geleverde 

goederen afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht; 
 
20.2 Via Verkoper geleverde emballage, waaronder gerekend pallets, kratten, dozen en fusten, 

waarop statiegeld is berekend, wordt retour genomen tegen de op het moment van 
teruggave geldende factuurprijs. Verkoper zal ter zake een creditfactuur zenden aan koper. 
Koper is niet toegestaan het statiegeld te verrekenen met openstaande facturen; 

 
20.3 De koper dient binnen 21 dagen na levering de emballage leeg, gereinigd en onbeschadigd 

te retourneren; 
 
20.4 Een fust dient op dusdanige wijze gereinigd te zijn dat het geschikt is voor verse, eetbare 

groente- en fruitproducten. Voldoet het fust niet aan dit vereiste, of verkeert het in overigens 
slechte staat, dan is Verkoper geen enkele vergoeding verschuldigd. 

 
 
Artikel 21 Verzekering 
 
21.1 Koper dient zelf voor een deugdelijke verzekering voor vervoer en opslag zorg te dragen, 

tenzij partijen anders zijn overeengekomen; 
 
21.2 Verzekering van welke aard dan ook, wordt slechts voor rekening en risico van de koper en 

uitsluitend na schriftelijke opdracht en schriftelijke acceptatie daarvan verzorgd. De opdracht 
tot verzekering dient nauwkeurig de risico’s te bevatten waartegen verzekerd dient te 
worden, aangezien anders de opdracht als niet gegeven, respectievelijk als niet aanvaard 
wordt beschouwd. Verkoper c.q. vervoerder is steeds gerechtigd een opdracht tot 
verzekering om gewichtige redenen te weigeren; 

 
21.3 Acceptatie of weigering van het aangeboden risico geschiedt door assuradeur of  

verzekeraar. Verkoper en vervoerder hebben daarin geen zeggenschap. 
 
Artikel  22 Intellectuele  en industriële eigendom 
 
22.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Verkoper zich de 

rechten en bevoegdheden voor die Verkoper toekomen op grond van intellectuele of 
industriële eigendomsrecht; 

 
22.2 De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Verkoper tot stand gebrachte 

geschriften, zaken en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van 
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Verkoper, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders 
is overeengekomen. Koper is gehouden deze zaken op het eerste verzoek van Verkoper aan 
koper te retourneren; 

 
22.3 Koper verbeurt een boete van € 1.000,00 voor iedere inbreuk op enig recht van intellectuele 

en industriële eigendom respectievelijk iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder 
begrepen, dat de inbreuk voortduurt onverminderd de overige rechten die de Verkoper te 
dien aanzien geldend kan maken. 
 

 
 
Artikel 23 Vertalingen van deze voorwaarden  
 
Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. 
Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst. 
 
Artikel 24 Geschillen 
 
De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen 
kennis te nemen. Niettemin heeft Verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de 
wet bevoegde rechter. 
 
Artikel 25 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter 
 
25.1 Op deze voorwaarden, alsmede op alle rechtsverhoudingen tussen Verkoper en Koper, is 

Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de artikelen 13.7 t/m 13.13, waarop 
Duits recht van toepassing zal zijn en 13.14, waarop Belgisch recht van toepassing is. 

 
25.2 Voor zover de wet niet dwingend anders voorschrijft, zal in eerste aanleg uitsluitend de 

arrondissementsrechtbank te Amsterdam bevoegd zijn kennis te nemen van geschillen die 
mochten ontstaan naar aanleiding van (de uitvoering van) enige overeenkomst tussen 
Verkoper en Koper alsmede van geschillen omtrent (iedere bepaling uit) deze 
voorwaarden, ook voor het verkrijgen van voorlopige voorzieningen. Ten aanzien van 
geschillen tussen Verkoper en Kopers gevestigd in Duitsland, zal tevens de Duitse rechter 
in de woonplaats van Koper bevoegd zijn. Ten aanzien van geschillen tussen Verkoper en 
Kopers gevestigd in België, zal tevens de Belgische rechter in de woonplaats van Koper 
bevoegd zijn.   

 
 
Artikel 26 Deponering voorwaarden 
 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel onder nummer 
55873057. 
 


