ALGEMENE VERKOOP- & LEVERINGSVOORWAARDEN.
van:

BIO Trading Company B.V. (BTC) te Harderwijk, Nederland.

BIO Trading Company B.V., verder te noemen de leverancier, produceert, offreert,
verkoopt en levert haar producten aan haar afnemers conform de volgende op 18-05-2009 ter
Kamer van koophandel te Arnhem gedeponeerde voorwaarden:

Artikel 1: Offertes
1.1

Vanwege het risico van zich wijzigende omstandigheden, prijzen, valuta’s enz. zijn
onze offertes altijd vrijblijvend en onder oogstvoorbehoud.

1.2

Een offerte is voor de leverancier eerst bindend als hij schriftelijk is bevestigd en/of
geaccepteerd door organen of personen die bevoegd zijn bij BIO Trading Company
B.V. te binden.

1.3

Deze verkoop- & leveringsvoorwaarden zijn op al onze transacties toepasselijk voor
zover niet schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.4

Prijsopgaven, specificaties enz. zijn eerst bindend, als zij uitdrukkelijk als zodanig zijn
aangemerkt.

1.5

De leverancier mag de overeengekomen prijs verhogen indien ten aanzien van de
prijsvorming onvoorziene wijzigingen zijn opgetreden. In dat geval heeft de koper het
recht om binnen vijf dagen na kennisgeving hiervan het contract voor het overige als
ontbonden te beschouwen zonder enig recht op schadevergoeding.

Artikel 2: Leveringstijden
2.1

Leveringstijden worden naar vermogen nagekomen, maar zijn niet bindend. Indien niet
anders is bepaald geldt een leveringstermijn van in beginsel 5 werkdagen.

2.2

Overschrijding van de leveringstermijn, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer
geen recht op enige schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 3: Betaling en Prijzen
3.1

Alle door de leverancier gevoerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

3.2

Betaling geschiedt binnen 10 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.

3.3

Indien de leverancier, als gevolg van niet tijdig betalen door de afnemer, genoodzaakt is
incassomaatregelen te nemen en daarvoor derden inschakelt, komen de kosten daarvan
bepaald op 15% van het factuurbedrag, voor rekening van de afnemer.

3.4

De afnemer heeft niet het recht zich te beroepen op schuldvergelijking of enig
opschortingrecht.

Artikel 4: Garantie, Reclamaties en Aansprakelijkheid
4.1

Kwaliteit en eigenschappen van de te leveren goederen, evenals de verpakking daarvan,
zijn in overeenstemming met nationale of internationale, van overheidswege vastgestelde
voorschriften, richtlijnen of kwaliteitseisen.

4.2

Reclamaties moeten schriftelijk binnen 8 dagen na aflevering aan de leverancier kenbaar
worden gemaakt.

4.3

Indien de leverancier de reclamatie ongegrond acht, heeft de afnemer het recht om een
keuring te laten verrichten door een onpartijdige deskundige. De benoeming van de
deskundige geschiedt na overleg met de leverancier.

4.4

Indien de reclamatie gegrond wordt geacht heeft de afnemer naar keuze recht op levering
van vervangende goederen of op restitutie van de eventueel al betaalde koopprijs.

4.5

De leverancier is gehouden tot vergoeding van directe schade die de afnemer lijdt of zal
lijden als gevolg van enig gebrek aan de geleverde goederen of het niet voldoen van de
geleverde goederen aan de gestelde kwaliteit of opgegeven specificaties.

4.6

De leverancier is niet aansprakelijk voor bedrijfs- of vervolgschade.

4.7

De aansprakelijkheid van de leverancier is in elk geval beperkt tot maximaal het factuurbedrag.

4.8

De leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van niet tijdige levering.

4.9

De leverancier is in geen geval aansprakelijk als de verpakking blijkt te zijn verbroken.

4.10

De afnemer zal de leverancier vrijwaren tegen alle aanspraken door derden met betrekking
tot de geleverde goederen, tenzij sprake is van verwijtbare schuld door de leverancier.

4.11

Alle vorderingen van de afnemer terzake schade of ontbinding vervallen als zij niet binnen
één jaar na het zich voordoen van de schadeoorzaak in rechte zijn geldend gemaakt.

Artikel 5: Overmacht
5.1

In geval van overmacht is de leverancier gerechtigd het contract geheel of gedeeltelijk
ontbonden te achten. Als overmacht geldt voor de leverancier al datgene dat de nakoming
van de opdracht buiten zijn schuld verhindert, zoals het in gebreke blijven van zijn eigen
leveranciers, onvoldoende aanvoer van producten, mislukking van de oogst, brand, staking,
machinebreuk, overheidsmaatregelen, calamiteiten, bedrijfsstilstand enz.

5.2

De leverancier heeft in geval van overmacht tevens het recht de nakoming op te schorten
voor de duur van de overmacht zonder verdere schadeplichtigheid jegens de afnemer.

5.3

Is er sprake van overmacht, dan zal de leverancier dit tijdig kenbaar maken.

Artikel 6: Bijzondere voorwaarden
6.1

Alle door de leverancier geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier
zolang de afnemer nog enig bedrag aan de leverancier verschuldigd is. Ingeval van
wanprestatie, faillissement, surseance van betaling enz. is de leverancier gerechtigd
de goederen terug te nemen. De kosten van dit terugnemen zijn voor rekening van
de afnemer.

6.2

het is de afnemer verboden om door de leverancier geleverde goederen, zolang deze
niet geheel zijn betaald, aan derden tot zekerheid in eigendom over te dragen of in
pand te geven.

6.3

In geval één der partijen niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een verplichting
uit deze overeenkomst, in geval van faillissement, surseance van betaling enz., heeft de
ander het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te
beschouwen en onmiddellijk betaling van enig nog openstaand bedrag te vorderen,
onverminderd het recht op vergoeding van schade.

6.4

Indien de afnemer, in geval van een termijncontract, de gekochte goederen niet binnen
de overeengekomen termijn afneemt, heeft de leverancier de keus:
-

ofwel de contractstermijn met uiterlijk 3 maanden te verlengen;
ofwel verdere leveranties achterwege te laten;
ofwel een nieuwe contracttermijn met al dan niet gewijzigde voorwaarden overeen
te komen.

In ieder van de gevallen is de afnemer verplicht tot onmiddellijke betaling van alle door
hem nog niet afgenomen goederen. Blijft de afnemer daarmee langer dan 14 dagen in
gebreke dan is de leverancier, na ingebrekestelling, gerechtigd de betreffende goederen
te verhandelen zonder verplicht te zijn tot verrekening of terugbetaling aan de afnemer.
6.5

Het risico voor het teniet gaan van de goederen gaat op de afnemer over bij aflevering.

Artikel 7: Slotbepaling
7.1

Op alle overeenkomsten van leverancier en de gevolgen daarvan is uitsluitend het
Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen de afnemer en de
leverancier behoren tot de exclusieve competentie van de Arrondissementsrechtbank
te Arnhem op 18-05-2009.
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