Algemene voorwaarden van ABB Growers B.V.
Artikel 1 DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt
verstaan onder:
Voorwaarden: deze algemene
voorwaarden;
Verkoper: ABB Growers B.V.;
Koper: degene met wie Verkoper
een overeenkomst tot koop heeft
gesloten, alsmede degene aan wie
Verkoper
een
offerte
heeft
uitgebracht, dan wel degene die
een order heeft geplaatst bij
Verkoper;
Werkdagen:alle
dagen
met
uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, 2e Paasdag,
Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag,
1e en 2e Kerstdag, de dagen die
door de Overheid tot nationale
feestdagen zijn of worden geprocla
meerd en de dag, waarop de
verjaardag van Z.M. de Koning
officieel wordt gevierd;
Dagen: alle kalenderdagen;
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Verkoper en Koper.
Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID
2.1
Deze algemene voorwaarden zijn,
met uitsluiting van inkoop-,
algemene of andere voorwaarden
van de Koper, van toepassing op
alle aanbiedingen, alle overeenkomsten, de totstandkoming, de
inhoud en de uitvoering daarvan,
door Verkoper, gedaan aan en/of
aangegaan met Koper.
2.2
Deze voorwaarden zijn eveneens
van toepassing op alle overeenkomsten met Verkoper voor
uitvoering waarvan derden (dienen
te) worden betrokken.
2.3
Algemene (inkoop)voorwaarden
van Koper worden uitdrukkelijk
uitgesloten en van de hand
gewezen en zijn slechts van
toepassing indien uitdrukkelijk en
schriftelijk is overeengekomen dat
deze
met
uitsluiting
van
onderhavige
algemene
voorwaarden op de overeenkomst
tussen Verkoper en Koper van
toepassing zullen zijn.

2.4
Afwijkingen van deze voorwaarden
moeten uitdrukkelijk schriftelijk
worden overeengekomen. Overeengekomen afwijkingen hebben
geen gevolgen voor de gelding van
de overige bepalingen en gelden
nimmer voor meer dan één
transactie, zijnde de transactie ten
behoeve waarvan de schriftelijke
afwijking is overeengekomen. De
Koper kan aan de overeengekomen afwijking geen rechten
ontlenen
voor
toekomstige
overeenkomsten.
2.5
Verkoper is te allen tijde bevoegd
deze algemene voorwaarden te
wijzigen zonder dat zij is gehouden
tot enige schadevergoeding aan
Koper.
Artikel 3 OFFERTES,
AANBIEDINGEN, PRIJZEN
3.1
Alle aanbiedingen, offertes en
prijsopgaven op welke wijze en/of
waar dan ook gedaan, zijn steeds
vrijblijvend en worden gedaan op
basis van op dat tijdstip geldende
prijzen en specificaties. Omdat
asperges, blauwe bessen en
andere verse producten dagelijks
aan prijsfluctuaties onderhevig zijn,
is Verkoper gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen, indien zich
tussen
het
moment
van
aanvaarding
en
levering
prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld
wisselkoersen, lonen, grondstoffen
of verpakkingsmateriaal.
3.2
Indien voor de aanvaarding van
een aanbieding een termijn is
gesteld, is de aanvaarding van de
aanbieding slechts geldig indien
deze binnen de gestelde termijn
plaatsvindt. Een elektronische
aanvaarding van een aanbieding
door Koper is slechts geldig als
deze door de Verkoper is
bevestigd. Indien geen termijn voor
aanvaarding is gesteld blijft het
aanbod
gedurende
twee
Werkdagen van kracht, mits het

onderwerp van de aanbieding
onverkocht is gebleven.
3.3
Indien de aanvaarding door de
Koper (ook op kennelijk ondergeschikte punten) afwijkt van het in de
offerte opgenomen aanbod is
Verkoper daaraan niet gebonden.
De overeenkomst komt dan niet
conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de
Verkoper anders aangeeft.
3.4
Een
samengestelde
offerte/prijsopgave verplicht Verkoper niet
tot het verrichten van een gedeelte
van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de in de
offerte opgegeven prijs.
3.5
Aanbiedingen en/of offertes gelden
niet automatisch voor nabestellingen.
3.6
Indien
door
Verkoper
een
opdrachtbevestiging
wordt
verzonden, wordt deze geacht juist
te zijn, tenzij binnen 2 Werkdagen
na de verzending schriftelijke
bezwaren
daartegen
zijn
ontvangen.

Artikel 4 ORDERS
Een tussen Verkoper en Koper
gesloten Overeenkomst/order is
voor Koper volledig bindend.
Verkoper is gerechtigd om de
Overeenkomst binnen 12 dagen na
totstandkoming te annuleren of te
ontbinden, met vermelding van de
reden van annulering of ontbinding.
In geen geval is Verkoper
gehouden tot enige schadevergoeding aan Koper. Het recht
tot annulering of ontbinding komt
Verkoper in elk geval toe indien de
Koper blijkens informatie van een
kredietinformatiebureau en/of verkopers kredietverzekeraar niet
kredietwaardig is.
Artikel 5 AFROEP EN AFNAME
5.1
Onder een afroeporder wordt
verstaan een order, waarbij het
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tijdstip van levering afhankelijk is
gesteld van een afroep door Koper.
Indien met betrekking tot het tijdstip
van afroep niets is overeengekomen, zal als zodanig gelden
de leveringsdatum c.q. de laatste
dag van de leveringstermijn.
5.2
Bij een afroeporder dient afroep
door Koper zo spoedig mogelijk,
maar uiterlijk binnen 5 werkdagen
na
totstandkoming
van
de
Overeenkomst plaats te vinden.
Verkoper spant zich in om de
levering zo spoedig mogelijk uit te
voeren. Indien in de order of
orderbevestiging het tijdstip is
aangegeven, waarop de zaken
voor afroep gereed moeten zijn of
van wanneer af de zaken kunnen
worden afgeroepen, wordt een
eerder ontvangen afroep geacht op
bedoeld tijdstip te zijn geschied. In
deze gevallen kan de levering –
naar keuze van de Verkoper –
echter reeds vóór het bedoelde
tijdstip plaatsvinden.
5.3
In geval van niet tijdige afroep heeft
de Koper recht op een eenmalige
additionele afroeptermijn van 2
Werkdagen, ingaande de eerste
Werkdag volgende op die waarop
door hem van de zijde van de
Verkoper
een
schriftelijke
sommatie tot afroep is ontvangen.
Geen recht op een additionele
afroeptermijn bestaat, indien voor
de afroep een fatale termijn is
overeengekomen.
5.4
In geval van niet tijdige afroep door
Koper wordt de leveringstermijn
verlengd c.q. de leveringsdatum
opgeschoven met 15 werkdagen.
Indien de order betrekking heeft op
zaken, die op het overeengekomen
tijdstip van afroep voor verzending
gereed moeten zijn, spant de
Verkoper zich in om de zaken op
het tijdstip van afroep voor
verzending gereed te hebben.
5.5
In geval de Koper ook binnen de
additionele termijn niet heeft
afgeroepen, kan de Verkoper de

zaken aan de Koper leveren dan
wel de zaken voor rekening en
risico van de Koper, daaronder
begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, in zijn magazijn of
elders opslaan. Door zodanige
opslag worden de zaken geacht te
zijn geleverd en derhalve voor
rekening en risico van Koper te
komen.
5.6
Indien de Koper de afname van de
zaken weigert, kan de Verkoper
overgaan tot opslag van de zaken
op de wijze en met de gevolgen als
voorzien in lid 5.
Artikel 6 PLAATS EN WIJZE VAN
LEVERING
6.1
De levering van de zaken vindt
plaats op het adres van de
Verkoper, tenzij Verkoper en Koper
uitdrukkelijk
anders
overeengekomen zijn. Koper is verplicht de
door hem gekochte zaken op de
overeengekomen
plaats
en
tijdstippen in ontvangst te nemen.
6.2
Indien Koper de zaken op de dag
dat de zaken ter aflevering aan
hem worden aangeboden niet in
ontvangst neemt, is Verkoper
gerechtigd de zaken voor rekening
en risico van Koper op te slaan, te
verkopen of te vernietigen, waarbij
de kosten van vervoer, opslag,
verkoop of vernietiging van de
zaken voor rekening van Koper
komen.
6.3
Indien de zaken door of vanwege
Verkoper door Koper worden
opgeslagen bij Verkoper of een
derde, vindt de levering plaats op
het moment dat de zaken zijn
opgeslagen.
6.4
Vertraging in de levering geeft
Koper geen recht op ontbinding
van de overeenkomst en/of
schadevergoeding,
hoe
ook
genaamd en uit welken hoofde
ook. Koper vrijwaart Verkoper voor
alle aanspraken van derden tot
vergoeding van enige door deze

derden in een dergelijk geval
geleden schade.
6.5
Verkoper spant zich in zaken op de
overeengekomen dag te leveren.
In geval een orderbevestiging
meerdere leverdagen bestrijkt, zal
worden gestreefd naar een
evenwichtige verdeling over de
diverse leverdagen, tenzij anders
overeengekomen.
6.6
Ingeval levering op de in de order
vermelde dag niet mogelijk is
vanwege een overmachtssituatie is
Verkoper hiervoor niet aansprakelijk. Indien levering wel mogelijk is
maar slechts tegen andere
condities, zal de levering slechts
kunnen
plaatsvinden
indien
Verkoper en Koper over de
gewijzigde
condities
alsnog
schriftelijke
overeenstemming
hebben bereikt.
6.7
In het geval partijen uitdrukkelijk
zijn overeengekomen dat Verkoper
voor transport van de zaken
zorgdraagt, geschiedt dit geheel inclusief eventueel verwijtbaar
en/of nalatig handelen van de
vervoerder - voor risico van Koper.
Voor zover Verkoper het transport,
verzending, verpakking et cetera
op zich neemt, wordt de wijze
waarop dat gebeurt naar keuze van
Verkoper bepaald, behoudens
indien Koper aan Verkoper hiertoe
uitdrukkelijk
instructies
heeft
verstrekt die door Verkoper zijn
aanvaard.
Artikel 7 KREDIETLIMIET
7.1
Verkoper heeft haar vorderingen
verzekerd
bij
Euler/Hermes
Nederland. Indien de uitstaande
vorderingen het door kredietverzekeraar
en/of
Verkoper
vastgestelde
kredietmaximum
hebben bereikt of overschreden,
kan Verkoper - naar haar keuze directe
voldoening
van
de
openstaande vordering van Koper
verlangen en/of iedere verdere
levering aan Koper opschorten
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zonder dat zij gehouden zal zijn tot
enige schadevergoeding.
7.2
Op verzoek van Koper zal
Verkoper
het
maximale
kredietbedrag kenbaar maken.
Verkoper is echter te allen tijde
gerechtigd het maximale bedrag
dat Koper aan Verkoper op enig
moment verschuldigd mag zijn vast
te stellen op een ander bedrag dan
het verzekerde kredietmaximum.
Koper kan aan betreffend bedrag
dan ook geen rechten ontlenen.
Artikel 8 KLACHTEN
8.1
Onder klachten worden verstaan
alle grieven van de Koper ter zake
van
de
hoedanigheid
ener
leverantie.
8.2
Bij levering van de zaken, is Koper
zich ervan bewust dat de
producteigenschappen
kunnen
variëren. Het scala van natuurlijke
kleur-, structuur- en andere
verschillen binnen een natuurproduct zijn normaal te verwachten
afwijkingen (dit ter beoordeling van
Koper) en vormen geen grond voor
aansprakelijkheid of een klacht.
8.3
Koper is gehouden het geleverde
op het moment van (af)levering,
doch in ieder geval binnen 24 uur,
te (doen) onderzoeken. Daarbij
behoort de Koper te onderzoeken
of kwaliteit en kwantiteit van het
geleverde overeenstemmen met
hetgeen is overeengekomen.
8.4
Koper dient de afleverbon en de
geleverde
hoeveelheid
te
controleren. Indien de geleverde
hoeveelheid niet in overeenstemming is met de vermelde
hoeveelheid op de aflever bon
dient Koper dit direct, in
aanwezigheid van de vervoerder,
op de aflever bon aan te tekenen,
bij gebreke waarvan Verkoper
correct heeft geleverd.
8.5
Klachten
dienen
schriftelijk,
digitaal, per fax of e-mail binnen 24

uur na aflevering aan Verkoper te
worden gemeld. De melding dient
een zo gedetailleerd mogelijke
omschrijving van de klacht(en) te
bevatten,
zodat
Verkoper
adequaat kan reageren. Indien de
zaken een houdbaarheidsdatum
hebben en het gebrek inhoudt dat
de zaken korter houdbaar zijn dan
de houdbaarheidstermijn aangeeft,
kunnen klachten worden gemeld
tot het verstrijken van de
houdbaarheidstermijn.
Klachten
van Koper ter zake van nietzichtbare
gebreken
dienen
schriftelijk bij Verkoper te worden
gemeld binnen 24 uur nadat
betreffende gebreken door Koper
zijn ontdekt, dan wel in redelijkheid
door Koper ontdekt hadden
kunnen worden. Bij gebreke van
tijdige schriftelijke melding als
bedoeld in dit artikel, kan Koper
zich niet op tekortkomingen
beroepen.
8.6
Klachten kunnen slechts geldend
worden gemaakt ten aanzien van
zaken, die zich nog bevinden in de
staat waarin ze zijn geleverd.
8.7
Geringe in de handel toelaatbaar
geachte of technisch niet te
vermijden afwijkingen in kwaliteit,
kwantiteit,
gewicht,
kleur(en),
maatgeving, afwerking e.d. worden
door de Koper getolereerd en
kunnen geen grond voor klachten
opleveren.
8.8
Koper dient Verkoper op eerste
verzoek in staat te stellen het
geleverde te inspecteren op de
juistheid van de klacht. Indien een
klacht gegrond is, zal Verkoper in
de gelegenheid worden gesteld het
geleverde te vervangen of aan te
vullen, tenzij dit voor de Koper
aantoonbaar zinloos is geworden.
Dit laatste dient door Koper
schriftelijk kenbaar te worden
gemaakt. Verkoper is in alle
gevallen slechts aansprakelijk
binnen de grenzen van het in het
artikel
12
(Aansprakelijkheid)
gestelde.

Artikel 9 BETALING
9.1
Alle facturen dragen dezelfde
datum als die, waarop de
desbetreffende
zaken
zijn
geleverd. De betalingstermijn is 14
dagen netto.
9.2
De Verkoper heeft tegenover de
Koper, die niet tijdig heeft betaald,
onverminderd zijn overige rechten
ingevolge de voorwaarden en/of de
wet het recht:
a) onmiddellijke betaling bij
aanbieding der zaken aan de
Koper
(rembours)
en/of
zekerheidsstelling voor de betaling
te eisen voor alle lopende
Overeenkomst(en);
b) de leveringen (als ook de
aanmaak of de bewerking der
hiervoor bestemde zaken) op te
schorten, onverminderd zijn recht
gelijktijdig of later zekerheidsstelling voor de betaling te
vorderen. Nadat de Koper alsnog
aan zijn verplichtingen heeft
voldaan, staat aan de Verkoper als
leveringstermijn ter beschikking de
tijd die, rekening houdende met de
alsdan in zijn bedrijf bestaande
mogelijkheden, voor de aanmaak,
bewerking of levering nodig is;
c) de desbetreffende Overeenkomst geheel of voor zover niet
uitgevoerd te ontbinden door een
van
Verkoper
afkomstige
schriftelijke verklaring;
d) één, meer of alle lopende
Overeenkomst(en), ten aanzien
waarvan de Koper niet in verzuim
is, geheel of voor zover niet
uitgevoerd te ontbinden door een
van
Verkoper
afkomstige
schriftelijke verklaring.
Tot de uitoefening van de onder a,
b en c genoemde rechten kan eerst
worden overgegaan nadat de
Verkoper de Koper een termijn van
3 dagen heeft gesteld om alsnog
aan zijn betalingsverplichtingen te
voldoen en de Koper daarmede in
verzuim blijft, terwijl het onder d
genoemde recht eerst zal worden
uitgeoefend indien de Koper niet
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binnen 8 dagen voldaan heeft aan
een eis van de Verkoper tot
zekerheidsstelling voor de betaling
van hetgeen de Koper uit hoofde
van bedoelde overeenkomst(en)
verschuldigd zal worden. Behalve
in geval gebruik gemaakt is van het
recht van ontbinding, kan de
Verkoper te allen tijde zijn keuze uit
de in dit artikel genoemde rechten
wijzigen.
9.3
Indien de Koper blijkens informatie
van een kredietinformatiebureau
en/of
verkopers
kredietverzekeraar, jegens derden in
verzuim
is en/of als niet
kredietwaardig en/of als insolvabel
is te beschouwen, heeft Verkoper
zonder dat ingebrekestelling zal
zijn vereist met betrekking tot alle
lopende Overeenkomst(en) voor
zover niet uitgevoerd de rechten
omschreven in lid 2.
9.4
Indien Koper het door haar
verschuldigde bedrag niet of niet
tijdig voldoet, is zij zonder
ingebrekestelling in verzuim.
9.5
Indien Koper in verzuim is in de
(tijdige of volledige) nakoming van
zijn (betalings)verplichtingen, dan
komen alle redelijke kosten ter
verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van Koper,
onverminderd de aan Verkoper
overige toekomende rechten,
zoals die op schadevergoeding en
nakoming. In geval van een
geldvordering komen voorts alle
met de invordering van het
verschuldigde bedrag of bedragen
gemoeide kosten - zowel de
gerechtelijke als de buitengerechtelijke - voor rekening van
Koper, onverminderd de overige
aan
Verkoper
toekomende
rechten. De buitengerechtelijke
kosten worden voor opdrachtgever berekend overeenkomstig
het “Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke
incassokosten 2012”, althans de meest
recente versie. Indien Verkoper
echter hogere kosten heeft

gemaakt
die
redelijkerwijs
noodzakelijk waren ter verkrijging
van voldoening van Koper van het
openstaande bedrag, dienen de
werkelijk gemaakte kosten door
Koper te worden vergoed. De
eventueel gemaakte gerechtelijke
en
executiekosten
zullen
eveneens op Koper worden
verhaald. Koper is over alle
verschuldigde bedragen tevens
de
wettelijke
handelsrente
verschuldigd.
Artikel 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD
10.1
De Verkoper behoudt zich ten
aanzien van alle op grond van
Overeenkomst(en) geleverde of te
leveren zaken de eigendom voor,
totdat door betaling door de Koper
zijn tenietgegaan:
a) de vorderingen betreffende de
tegenprestatie voor die zaken;
b) de vorderingen inzake door de
Verkoper ter uitvoering van
Overeenkomst(en) tevens ten
behoeve van de Koper verrichte of
te verrichten werkzaamheden;
c)
de
vorderingen
wegens
tekortschieten in de nakoming van
Overeenkomst(en);
10.2
Zaken worden geacht niet te zijn
betaald indien de Koper de betaling
daarvan niet heeft aangetoond.
10.3
De Koper is verplicht de zaken op
eerste verzoek van de Verkoper
aan deze te tonen en in geval van
betalingsverzuim en in de gevallen
bedoeld in artikel 9 lid 2 c en d
desverlangd aan deze terug te
geven. Voor de op grond van dit
artikel teruggenomen zaken wordt
de Koper gecrediteerd voor de
marktwaarde der zaken voor de
levering ten dage van de
terugname.
10.4
Koper is niet bevoegd de onder het
eigendomsvoorbehoud vallende
zaken te vervreemden of te
bezwaren. Het is Koper echter
toegestaan genoemde zaken

binnen het kader van de normale
uitoefening van zijn bedrijf aan
derden te verkopen en over te
dragen. Deze toestemming vervalt
van rechtswege op het tijdstip dat
de Koper op enigerlei wijze
tekortschiet met betrekking tot de
vorderingen
waarvoor
het
eigendomsvoorbehoud
geldt,
voorlopige surséance van betaling
verkrijgt dan wel in staat van
faillissement
wordt
verklaard.
Koper mag de onder het
eigendomsvoorbehoud vallende
zaken in geen geval laten strekken
tot zekerheid van vorderingen van
derden.
Artikel 11 OVERMACHT
11.1
Onder overmacht wordt hier
verstaan elke omstandigheid,
waarmede Verkoper resp. Koper
redelijkerwijs geen rekening kon
houden en ten gevolge waarvan de
normale
uitvoering
van
de
overeenkomst redelijkerwijs niet
door de wederpartij kan worden
verlangd.
11.2
Koper zal Verkoper onverwijld
waarschuwen indien zich bij hem
een geval van overmacht voordoet.
11.3
In geval van overmacht kan de
Koper geen aanspraak maken op
enige schadevergoeding.
11.4
In geval van overmacht dient door
partijen een regeling te worden
getroffen omtrent de uitvoering van
de betrokken Overeenkomst(en).
11.5
Indien een geval van overmacht
leidt tot een overschrijding van de
overeengekomen datum of termijn,
inclusief
een
eventuele
naleveringstermijn met tenminste
20 Werkdagen, heeft verkoper, in
afwijking van het bepaalde in lid 4,
het
recht
de
betrokken
overeenkomst te ontbinden door
middel van een schriftelijke
verklaring.
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Artikel 12
AANSPRAKELIJKHEID
12.1
Voor schade die een direct gevolg
is van de door Verkoper verkochte
en geleverde zaken is Verkoper,
behoudens opzet of grove schuld,
slechts aansprakelijk tot maximaal
de netto factuurwaarde van de
factuur, waarmede deze zaken zijn
geleverd.
12.2
Voor schade, waaronder maar niet
beperkt tot gederfde winst en/of
stagnatieschade, die een indirect
gevolg is van de door Verkoper
geleverde zaken is Verkoper,
behoudens opzet of grove schuld,
slechts
aansprakelijk
voor
maximaal het bedrag dat de
verzekeraar van de Verkoper ter
zake van deze schade uitkeert.
Artikel 13 BELASTINGEN
In verkoopprijzen of anderszins
genoteerde prijzen is niet begrepen
hetgeen ter zake van de
desbetreffende
transactie
verschuldigd is of zal zijn op grond
van omzetbelasting of andere
overeenkomstige heffingen; alle
kosten, door deze belastingen
veroorzaakt, komen ten laste van
Koper.
Artikel 14 TOEPASSELIJK
RECHT EN FORUMKEUZE
14.1
Op alle Overeenkomsten is
uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
14.2
Inzake alle uit de Overeenkomst(en) voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de
vestigingsplaats van de Verkoper,
tenzij op grond van de wet een
andere rechter dwingendrechtelijk
bevoegd is.
Gedeponeerd d.d. 18-6-2019 bij
de Kamer van Koophandel.
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