Standaardvoorwaarden Jaap Koopman Diervoeding B.V.
1. Toepasselijkheid

Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen zijn deze
voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en op alle gesloten
overeenkomsten betreffende levering van goederen door Jaap
Koopman Diervoeding B.V. en gelden zij boven welke voorwaarden
van Afnemer dan ook zelfs indien deze laatste voorwaarden hun
uitsluitende toepasselijkheid bepalen. Indien de voorwaarden van
Afnemer uitdrukkelijk schriftelijk door leverancier zijn aanvaard heeft
een dergelijke aanvaarding geen verdere werking dan voor de levering
ter zake waarvan die aanvaarding heeft plaats gevonden ondergaan.

2. Offertes – Orders

1. Alle offertes – ook voor zover bestaande uit het toezenden van
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prijscouranten, verbruikersnoteringen en dergelijke zijn geheel
vrijblijvend.
Fouten, mistellingen of onduidelijkheden in offertes of
orderbevestigingen kunnen niet tot een van de werkelijke
bedoelingen van leverancier afwijkende binding van leverancier
leiden en doen leverancier evenmin aansprakelijk zijn voor
eventuele schade dientengevolge.
Bestelling van te leveren goederen dient uiterlijk 12.00 uur op de 2e
werkdag (zaterdag geldt niet als werkdag) voorafgaande aan de dag
waarop uitvoering wordt verlangd schriftelijk, per fax, telefonisch of
per vertegenwoordiger plaats te vinden.
Overeenkomsten met leverancier komen uitsluitend tot stand
indien en voor zover leverancier aan haar gerichte orders schriftelijk
aanvaardt of door de uitvoering van deze orders uiting geeft aan de
aanvaarding daarvan.
Indien een gekochte partij goederen in gedeelten wordt afgeleverd,
wordt ter zake van iedere levering tussen partijen geacht een
afzonderlijke overeenkomst te zijn gesloten, tenzij schriftelijk anders
is overeengekomen.

3. Gewicht en Kwaliteit

1. Het gewicht van een te leveren partij goederen wordt vastgesteld

door weging in de fabriek of het pakhuis van leverancier of
daarbuiten op een door leverancier aan te wijzen weegbrug.
Afnemer kan voor zijn rekening de weging controleren of doen
controleren.
2. Partijen goederen waarvan het gewicht bij controle ten hoogste 2%
afwijkt van het voor die partij overeenkomstig het bepaalde in 3.1
vastgestelde gewicht, worden geacht voor de berekening van de
koopprijs over het vastgestelde gewicht te beschikken.
3. Meteen na aflevering van de goederen aan afnemer dient hij het
aantal, het gewicht, de toestand en de kwaliteit van de goederen te
inspecteren en in geval van verlies, schade of ondeugdelijkheden
daarvan gespecificeerd aantekeningen te maken op het bij
ontvangst te tekenen vervoersdocument dan wel bij gebreke
daarvan, omdat afnemer ten tijde en ter plekke van de aflevering
niet aanwezig is, dit binnen 24 uur na de levering schriftelijk of
telefonisch aan leverancier te melden, bij gebreke waarvan de
goederen geacht worden in goede staat te zijn afgeleverd. De
kosten van voornoemde inspecties of kwaliteitskeuring komen voor
rekening van afnemer.

4. Prijs

1. De koopprijs zal zijn de prijs volgens de prijscourant,

verbruikersnotering en dergelijke, van leverancier, geldend op
de dag van levering van de betreffende koopovereenkomst
overeenkomstig het bepaalde in 2.4 voor een partij van het
ingevolge van 3.1 vastgestelde gewicht, zulks onverminderd het
bepaalde in 4.2.
2. Indien na de dag van totstandkoming van een overeenkomst
een of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan,
ten gevolge van de invoering of wijziging van voorschriften en/
of maatregelen van overheids- of andere bevoegde instanties,
is leverancier gerechtigd de koopprijs dienovereenkomstig te
verhogen behoudens het recht van Afnemer in dat geval de
koopovereenkomst schriftelijk voor ontbonden te verklaren
zonder dat Leverancier tot betaling van enige schadevergoeding is
gehouden.

5. Leveranties

1. Leveranties geschieden franco aan het door Afnemer opgegeven

leveringsadres met een minimum van € 500,-, tenzij anders is
overeengekomen.
2. Met inachtneming van het in 5.3 gestelde is de keuze van het
leveringstijdstip aan Leverancier. Afnemer is verplicht tijdig de

nodige verzendinstructies te geven aan Leverancier. De datum van
de vrachtbrief geld als inladingsdatum.
3. Door de enkele overschrijding van de overeengekomen levertermijn
zal leverancier niet in gebreke zijn terwijl Afnemer onverminderd
tot afname verplicht is. Bij overschrijding van die termijn met
meer dan drie werkdagen (zaterdag /zondag zijn geen werkdagen)
zal Afnemer gerechtigd zijn de koopovereenkomst schriftelijk
voor ontbonden te verklaren, zonder dat Leverancier tot enige
schadevergoeding gehouden is. Afnemer zal eveneens gerechtigd
zijn te verlangen dat aflevering alsnog binnen een redelijke termijn
zal plaatsvinden. Mocht ook deze termijn worden overschreden,
dan zal Afnemer opnieuw gerechtigd zijn de koopovereenkomst
schriftelijk voor ontbonden te verklaren, zonder dat Leverancier
tot betaling van enige schadevergoeding gehouden is. Ingeval van
gedeeltelijke niet-aflevering zal een eventuele ontbinding van de
overeenkomst slechts kunnen plaatsvinden ten aanzien van de te
weinig afgeleverde hoeveelheid.

6. Risico en Transport

1. Indien de goederen worden afgehaald gaat het risico van

beschadiging, verlies, diefstal en tenietgaan van de goederen over
op de Afnemer. Indien het vervoer van de goederen geschiedt
door of door bemiddeling van Leverancier, gaat het risico van de
beschadiging, verlies, diefstal en tenietgaan van goederen over op
Afnemer op het moment dat de goederen worden gelost aan het
door Afnemer opgegeven leveringsadres.
2. Indien het vervoer van de goederen door of door bemiddeling
van Leverancier geschiedt, zal Afnemer er voor zorgdragen dat de
plaats waar gelost moet worden, vanaf de openbare weg met de
door Leverancier in te zetten vervoermiddelen zonder risico voor de
vervoerder vlot bereikbaar is.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 heeft Leverancier het recht
om indien het normale water, weg- of rail- vervoer onmogelijk is
of wordt bemoeilijkt, de goederen te verzenden op de wijze die
haar het beste voorkomt, terwijl de daardoor veroorzaakte kosten
ten laste van Afnemer komen. Leverancier is nimmer aansprakelijk
betreffende vertraagde aflevering als gevolg van voornoemde
omstandigheden.
4. Eventuele door Leverancier bij de levering ter beschikking
gestelde transporthulpmiddelen blijven eigendom van
Leverancier. Leverancier heeft het recht een door haar vast te
stellen waarborgsom aan Afnemer in rekening te brengen, welke
waarborgsom aan Afnemer zal worden terugbetaald indien de
transporthulpmiddelen zich bij ontvangst door Leverancier in goede
staat bevinden.

7. Overmacht

1. Leverancier is niet aansprakelijk voor vertraging of niet-levering als

een direct of indirect gevolg van overmacht waaronder ondermeer
de onder 7.2 vermelde oorzaken zijn begrepen, onverschillig of deze
ten tijde van het afsluiten van het contract waren te voorzien.
2. De in artikel 7.1 bedoelde oorzaken zijn:
Oorlogsomstandigheden, onlusten, stakingen of uitsluiting,
brand, watersnood, ziekte, overheidsmaatregelen met inbegrip
van in- en uitvoermaatregelen, ijs of weeromstandigheden,
ongevallen verband houdende met kernenergie, storing in de
aanvoer of voorziening van grond en hulpstoffen, energie of
bedrijfsbenodigdheden met inbegrip van wanprestaties door
Leveranciers van wie verkoper een en ander betrekt, gebreken aan
of beschadigingen van machines en installaties, transportmiddelen
en voorts in het algemeen iedere omstandigheid buiten de macht
van Leverancier, die uitvoering van de overeenkomst verhindert
of zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijze niet van haar kan
worden gevergd.
3. Indien nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
is vertraagd door oorzaken als genoemd in 7.2 dan zal iedere
van beide partijen gerechtigd zijn de overeenkomst door enkele
kennisgeving aan diens wederpartij eenzijdig voor het nog niet
uitgevoerde gedeelte ervan te ontbinden zulks zonder dat partijen
over en weer tot enigerlei schadevergoeding zullen zijn gehouden.
4. Indien als gevolg van een of meer der in 7.2 vermelde oorzaken
de kosten van fabricage (daaronder begrepen voor die fabricage
benodigde grondstoffen en hulpstukken), aflevering of vervoer
bovenmatig zouden stijgen, zal Leverancier kunnen verlangen dat
Afnemer kiest tussen tijdige aflevering onder aanvaarding van de
verplichting de meerkosten te betalen ofwel ontbinding van de
overeenkomst zonder dat Leverancier tot enige schadevergoeding
zal zijn gehouden.

8. Reclames
1. Ingeval van een tijdige en gegronde reclame geschiedt
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overeenkomstig het in artikel 3.3 bepaalde, zal Leverancier naar
eigen keuze, behoudens het bepaalde in artikel 8.2 aan Afnemer
een vervangende partij goederen of de waarde hiervan te
berekenen aan de hand van de prijs, geldend op de dag van levering
ter beschikking stellen. Afnemer is verplicht de partij waarover is
gereclameerd ter beschikking van Leverancier te houden.
Indien de kwaliteitsafwikkeling van ondergeschikte aard is of slechts
op een klein gedeelte van de partij betrekking heeft, zal geen
vervanging plaatsvinden doch zal Afnemer uitsluitend gerechtigd
zijn tot vergoeding van de minwaarde, door Leverancier in
redelijkheid vast te stellen.
Leverancier is in geen geval tot enige andere prestatie of vergoeding
dan in de voorgaande leden omschreven gehouden. Leverancier
aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor eventuele
gevolgschade, bedrijfsschade inbegrepen, welke afnemer mocht
lijden op grond van ondeugdelijke of onvolkomen leveranties.
Retourzendingen zijn slechts toegestaan indien en voor zover
Leverancier daartoe haar uitdrukkelijke voorafgaande toestemming
heeft verleend en geschieden voor risico van Afnemer.
Blijkt een reclame naar het oordeel van Leverancier gegrond zijn,
dan komen eventuele kosten van vervanging en retourzending voor
rekening van Leverancier. Blijkt een reclame naar het oordeel van
Leverancier ongegrond te zijn, dan komen zodanige kosten voor
rekening van Afnemer.

9. Betaling

1. Het verschuldigde bedrag dient binnen 8 dagen op rekening van

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Jaap Koopman Diervoeding B.V. te staan, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
Indien Afnemer het factuurbedrag niet tijdig conform het bepaalde
in artikel 1. betaalt, is Afnemer van rechtswege zonder enige
ingebrekestelling in verzuim en vanaf voornoemd tijdstip een rente
verschuldigd over het factuurbedrag. De rente factuur zal per
maand worden verstuurd.
Indien in de plaats van de condities en artikel 1 en/of artikel 2
schriftelijk andere condities worden overeengekomen, blijven, ook
al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, deze verkoopvoorwaarden
voor het overige volledig van kracht.
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle
vorderingen van Leverancier onmiddellijk opeisbaar.
Alle incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, zijn
voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten
worden bij vorderingen tot € 25.000,= in elk geval geacht 15% van
de vorderingen te belopen, bij grotere vorderingen daarenboven
10% van het meerdere.
Indien afnemer tegen enige factuur en/of overzichtsnota niet
binnen 8 dagen na datum van het betreffende stuk bezwaren heeft
gemaakt bij Leverancier, wordt Afnemer geacht met het genoemde
stuk akkoord te gaan.
Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de
verschenen rente en vervolgens op de openstaande vorderingen
naar hun ouderdom.
Leverancier is te allen tijde gerechtigd de goederen onder rembours
af te leveren of om vooruitbetaling of zekerheidsstelling in de door
haar gewenste vorm te verlangen.

10. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde

zaken blijven eigendom van de gebruiker tot dat de afnemer alle
verplichtingen uit, met de gebruiker gesloten overeenkomst is
nagekomen.
2. Afnemer is niet bevoegd de goederen, zolang de eigendom daarvan
nog bij Leverancier berust, te vervreemden, te verpanden, dan wel
op andere wijze derden daarop enig recht of aanspraak te verlenen.
Evenwel is afnemer gerechtigd de goederen in het kader van diens
normale bedrijfsvoering door te verkopen of te verwerken. Zodanig
recht vervalt indien Afnemer in staat van faillissement geraakt, dan
wel surseance van betaling heeft aangevraagd of is verleend.
3. Afnemer is gehouden Leverancier steeds onverwijld kennis te geven
van een eventuele aanvraag van diens faillissement, aanvraag tot
surseance van betaling, beslag op (een deel van) diens vermogen
dan wel andere omstandigheden waaronder het voor Leverancier
van belang kan zijn haar voorbedoelde eigendomsrechten geldend
te maken.
4. Onverminderd haar overige rechten is Leverancier bij nietbetaling door Afnemer onherroepelijk gemachtigd door haar op
grond van de voorgaande bepalingen in eigendom toebehorende

goederen weer tot zich te nemen, waar toe Afnemer haar dan in de
gelegenheid zal stellen.

11. Ontbinding – Opschorting

1. Indien Afnemer in enig opzicht nalatig mocht zijn in de nakoming

van verplichtingen, of aan ernstige twijfel onderhevig is of hij aan
zijn verplichtingen uit overeenkomst kan voldoen, in het bijzonder
dit tot betaling of tot in ontvangstneming der goederen of indien
een of meer leveringstermijnen zijn verstreken zonder dat koper
het gekochte heeft opgevorderd, is leverancier, onverminderd
het recht om nakoming te eisen te allen tijde gerechtigd zonder
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
a. de goederen voor rekening en risico van Afnemer naar elders te
vervoeren en op te slaan of in haar eigen bedrijf opgeslagen te
houden;
b. alle verdere leveranties aan Afnemer onverschillig uit welk
contract op te schorten;
c. alle lopende contracten door enkele kennisgeving van haar kant
aan Afnemer eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de
geleverde goederen terug te nemen;
d. van Afnemer volledige vergoeding van rente, schade en kosten
te vorderen.
2. Ingeval Afnemer in gebreke is worden alle vorderingen van
Leverancier op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
3. Leverancier bedingt ten behoeve van en voor zover nodig, mede
namens de andere vennootschappen waarvan rechtstreeks of
onmiddellijk meer dan de helft van het gewone aandelenkapitaal
wordt gehouden door dezelfde houdstermaatschappij of die op
andere wijze tot hetzelfde concern behoren als Leverancier, dat elk
dezer vennootschappen als hoofdelijke medeschuldeiser gerechtigd
is tot al hetgeen Leverancier van Afnemer te vorderen heeft of zal
krijgen, waarbij alle hoofdelijke schuldeisers en uitsluitend dezen,
afzonderlijk gerechtigd zijn deze vordering in vergelijking te brengen
met een vordering die Afnemer op de betrokken schuldeiser
mocht hebben, doch namens deze schuldeisers uitsluitend de
Leverancier gerechtigd is de overeenkomst op grond van de daarop
toepasselijke bepalingen te ontbinden. Voor zover overeenkomstige
bedingen ten behoeve van Leverancier zijn of worden gemaakt,
aanvaardt Leverancier die bedingen.

12. Insolventie

1. Indien Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard of

surseance van betaling aanvraagt dan wel kennelijk buiten staat
geraakt zijn financiële en/of andere verplichtingen na te komen
of zijn bedrijf staakt, verkrijgt Leverancier dezelfde rechten en
bevoegdheden als krachtens artikel 11 voor het geval Afnemer
in gebreke is. Het bepaalde in artikel 11.2 is eveneens van
overeenkomstige toepassing.

13. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

1. De Aansprakelijkheid van Leverancier tegenover Afnemer

is uitdrukkelijk beperkt tot hetgeen wettelijk dwingend is
voorgeschreven, dan wel tot hetgeen Leverancier in deze
voorwaarden met name sub 8.1 en sub 8.2 uitdrukkelijk erkent.
Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor indirecte schade,
gevolgschade, kosten en rente is uitgesloten.
2. In geen geval zal Leverancier gehouden zijn tot vergoeding van
een hoger bedrag dan zijzelf ter zake van de schade waarvoor zij
aansprakelijk wordt gehouden op haar assuradeuren kan verhalen.
3. Een vordering uit hoofde van of in verband met een overeenkomst
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn moet door afnemer
worden ingesteld binnen een jaar na het optreden van de
gebeurtenis waaruit de vordering voortvloeit; bij overschrijding van
de termijn vervalt de vordering.

14. Partiële nietigheid

1. De nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden tast de

geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden niet
aan.
2. Indien niet steeds strikte nalevering van deze voorwaarden wordt
verlangd door Leverancier, brengt dit niet mee dat Leverancier afziet
van het recht in enig geval wel strikte nalevering te verlangen.

15. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing

zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een

overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen
worden beslecht door de bevoegde Nederlandse Rechter.

