ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

5. Indien enige bepaling van deze Algemene Inkoopvoorwaar-

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van

den – na tussenkomst van een gerechtelijke instantie – nie-

Oers United B.V., gevestigd te Heerle en kantoorhoudende te

tig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van

Ridderkerk, Heinenoord en Wervershoof alsmede haar rechts-

toepassing uitgesloten. Alle overige bepalingen blijven hun

opvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te

gelding onverkort behouden.

noemen VOU, heeft de navolgende Algemene Inkoopvoorwaarden vastgesteld:

Artikel 3 Aanbod en prijzen
1. Alle door VOU, dan wel haar ondergeschikten, gedane

Artikel 1 Definities
1. Wederpartij: iedere (rechts)persoon die met VOU een overeenkomst aangaat, dan wel iedere (rechts)persoon die
VOU een aanbieding en/of offerte doet, en behalve deze,
diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen;
2. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen VOU en
Wederpartij tot stand komt, waarbij VOU als koper optreedt
elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle
(rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van
die Overeenkomst.
3. De in deze voorwaarden genoemde termijnen uitgedrukt in
uren zijn alle uren van een etmaal (dus niet alleen werkuren) en dagen zijn alle kalenderdagen van het jaar (dus
niet alleen werkdagen).

aanvragen, bestellingen c.q. aanbiedingen, zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders aangegeven.
2. Een Overeenkomst komt tot stand nadat VOU het door de
Wederpartij gedane aanbod uitdrukkelijk en schriftelijk heeft
aanvaard.
3. Alle door VOU gesloten overeenkomsten worden geacht tot
stand te zijn gekomen in Ridderkerk te weten aan de Handelsweg 170, zowel voor wat betreft de uitvoering van de
overeenkomst als de betaling van de overeenkomst.
4. Alle in offertes, aanbiedingen, Overeenkomsten en opdrachten genoemde bedragen worden in euro’s weergegeven, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
5. Een overeengekomen prijs kan door de Wederpartij niet
worden verhoogd, ook niet indien de Wederpartij wordt geconfronteerd met een kostprijsverhoging, tenzij VOU uitdrukkelijk en schriftelijk met de prijsverhoging akkoord gaat.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op

6. VOU kan van de Wederpartij vereisen dat hij een gedaan
aanbod gestand doet.

alle door de Wederpartij verstrekte offertes, gedane aanbiedingen, alsmede alle tussen partijen gesloten Overeenkomsten, alsmede door de Wederpartij geaccepteerde opdrachten. Aldus zijn deze Algemene Inkoopvoorwaarden
van toepassing op alle (rechts)handelingen (inclusief nalaten) van VOU en haar Wederpartij ter zake.
2. Overeenkomsten zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel omvatten inkoop-, raam-, consignatie- en aanverwante overeenkomsten.
3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op enige bepaling in
deze Algemene Inkoopvoorwaarden binden VOU enkel en
alleen indien deze afwijkingen en/of aanvullingen uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk tussen VOU en Wederpartij zijn overeengekomen. De eventueel overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen hebben slechts betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 4 Overeenkomst
1. Een overeenkomst komt met ons eerst definitief tot stand
door onze bevestiging per brief, email of telefax of door ondertekening binnen 24 uur (tenzij wij latere ondertekening
aanvaarden) door de verkoper van het door ons aan hem
aangeboden contract.
2. Onze agenten zijn niet bevoegd ons onvoorwaardelijk te
binden. Zij mogen alleen kopen en verkopen onder voorbehoud van onze goedkeuring.
3. Indien partijen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, nadere en/of aanvullende afspraken dan wel wijzigingen met elkaar zijn overeengekomen, geldt dat deze slechts
bindend zijn indien en voor zover deze afspraken schriftelijk
zijn vastgelegd. Ook hier geldt dat de schriftelijke vastlegging kan bestaan uit de factuur en/of opdrachtbon.

4. Indien en voor zover Wederpartij bij het uitbrengen van een
offerte of aanbod, dan wel bij het sluiten van een Overeenkomst, verwijst naar algemene voorwaarden niet zijnde de
Algemene Inkoopvoorwaarden van VOU, teneinde deze algemene voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing
te laten zijn, verwerpt VOU die voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing en de onderhavige wel, tenzij
VOU de algemene voorwaarden van Wederpartij uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 5 Levering
1. De overeengekomen levertijd is een fatale termijn, tenzij
partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
2. Vertraging in de aflevering leidt ertoe dat de Wederpartij
direct – en zonder voorafgaande ingebrekestelling – in gebreke is. Indien de Wederpartij in gebreke is, is VOU gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.
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3. Indien de Wederpartij weet, althans behoort te weten, dat

klappen, in- en uitwendige -, zichtbare en onzichtbare ge-

de levertijd waartoe hij zich heeft verbonden, door hem niet

breken, productvreemde bestanddelen, inwendig en uit-

kan worden nagekomen, dient hij VOU hier onverwijld van

wendig schot. Zij mogen geen (residuen van) gewasbe-

op de hoogte te stellen onder opgave van redenen. Indien

schermingsmiddelen bevatten.

de Wederpartij nalaat VOU tijdig op de hoogte te stellen,
dan wel nalaat een reden op te geven, kan een beroep op

3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient verkoper
ongewassen producten te leveren.

niet-toerekenbare overschrijding van de levertijd niet wor-

4. Verkoper is verplicht ervoor zorg te dragen dat de inwendi-

den gehonoreerd. Ook niet indien er sprake zou zijn van

ge temperatuur van het product conform het gebruik in de

een overmacht-situatie.

branche is.

4. VOU is in geval van niet-tijdige levering van een deel van

5. Het in de overeenkomst bepaalde levertijdstip is fataal. De

het overeengekomen, gerechtigd het reeds geleverde deel

aan ons te leveren goederen dienen ook gedurende een

voor rekening en risico van de Wederpartij te retourneren.

redelijke termijn na levering en in ieder geval tot enige tijd

5. In geval van niet-tijdige levering kan VOU naast schadever-

na ontvangst van het product door de eindgebruiker, aan de

goeding aanspraak maken op vergoeding van de extra kos-

overeengekomen en wettelijke kwaliteitsnormen te voldoen.

ten die zij noodgedwongen heeft moeten maken ter redelij-

Gedurende die periode en een redelijke termijn daarna

ke vervanging van de door de Wederpartij niet geleverde

hebben wij het recht over de kwaliteit van de geleverde

zaken.

goederen voor wat betreft uitwendige zichtbare gebreken,

6. Levering vindt plaats franco-huis VOU, tenzij partijen ter

te reclameren. Over verborgen, niet met het blote oog

zake schriftelijk anders zijn overeengekomen. Aldus vindt

zichtbare of interne gebreken, mogen wij reclameren binnen

levering plaats op het moment dat de Wederpartij de zaken
levert bij VOU .

bekwame tijd na het ontdekken van die gebreken.
6. Wanneer de goederen niet voldoen aan de overeengeko-

7. Indien partijen zijn overeengekomen dat de Wederpartij de

men en/of wettelijke eisen en/of bij niet of niet-tijdige leve-

door hem te leveren zaken ten behoeve van VOU zal op-

ring, hebben wij zonder ingebrekestelling het recht de over-

slaan, al dan niet bij hem zelf of bij een derde, vindt de afle-

eenkomst geheel of ten dele te ontbinden en dient verkoper

vering plaats op het moment dat de zaken worden opgesla-

al

gen.

(zee)transport, deskundige(n), juridische bijstand en de

onze

schade,

waaronder

de

kosten

van

het

8. Op eerste verzoek dient verkoper ook te leveren op zon- en

schade van onze afnemer (bijvoorbeeld recall) te vergoe-

feestdagen en ’s nachts. Als de koopovereenkomst of be-

den. Alsdan zijn wij en onze afnemer gerechtigd de goe-

vestiging vermeldt dat levering geschiedt op vrachtauto ko-

deren bestens te verkopen en de opbrengst met haar scha-

per of op bedrijf koper, betekent dit slechts dat de trans-

de te verrekenen. Hetgeen resteert wordt met onze schade

portkosten voor onze rekening komen. De juridische en fei-

verrekend, waarna het eventuele restant aan verkoper

telijke levering vindt altijd plaats op ons bedrijf of op het

wordt gerestitueerd. De schadevergoedingsplicht van ver-

door ons aan te wijzen ontvangende bedrijf.

koper is onbeperkt. Hij dient ons zowel de volledige materiele en immateriële schade, als de volledige direct en indi-

Artikel 6 Aanvaarding en reclame

recte schade te vergoeden. Daaronder vallen tevens de bui-

1. Indien verkoper de verkochte producten zelf teelt, dient hij

tengerechtelijke en de werkelijk gemaakte en te maken ge-

ze voor eigen rekening tegen hagelschade te verzekeren.

rechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen

Verkoper dient het gekochte product bij opslag tegen brand-

15% van de koopsom, met een minimum van € 500,-- excl.

en waterschade voor rekening van verkoper te verzekeren.

BTW. Onze gerechtelijke kosten bestaan ondermeer uit de

Deze verplichting laat onverlet dat verkoper bij geheel of ten

nota’s van onze advocaten, deskundigen, deurwaarders,

dele mislukken van de oogst of bij brand- en/of waterscha-

vertaalbureau etc. etc.

de, op onze verzoek verplicht is de gecontracteerde hoe-

7. Verkoper is –op straffe van verval van rechten– verplicht

veelheid product aan ons te leveren en gehouden is het te-

binnen 24 uur na onze reclame in aanwezigheid van ons of

kort elders in te kopen. Bij hagel-, brand- en (water)schade

een door ons aan te wijzen derde, onafhankelijke expertise

kan verkoper zich niet op overmacht beroepen.

te laten uitvoeren, door een erkend en onafhankelijk exper-

2. De te leveren goederen moeten op de uiteindelijke plaats

tisebureau en/of instelling. Indien verkoper hier niet aan

van bestemming voldoen aan de overeengekomen kwali-

voldoet, staat tussen partijen vast dat de kwaliteit niet aan

teitseisen en de eisen die het land van bestemming en de

de overeengekomen eisen voldoet. Wij hebben het recht

afnemer van VOU aan de goederen stelt. Zij moeten in ie-

contra expertise uit te laten voeren. Bij verschil van inzicht

der geval zijn van goede kwaliteit, vrij van ziekte –

tussen de experts, benoemen zij een onafhankelijke derde

waaronder rot–, beschadigingen, grond, waaronder klei-

en stellen de drie experts de kwaliteit bindend vast, op kos-
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te van ongelijk.
8. Bij afkeuring en/of weigering van de ter levering aangebo-

achterstallig is en de koopsom van door de verkoper reeds
geleverde goederen opeisbaar is geworden, hebben wij het

den goederen, hebben wij tevens het recht te onzer keuze

recht de betaling van die eerder geleverde goederen op te

vervangende levering te vorderen of de geweigerde hoe-

schorten, totdat de achterstallige leveringen door de verko-

veelheid af te boeken op het nog resterende deel van het

per zijn uitgevoerd.

contract; dit alles met volledige schadevergoeding.
9. De weeg-, opschep- en transportkosten zijn –tenzij schriftelijk anders overeengekomen- voor rekening van verkoper.

Artikel 8 Eigendom
1. De eigendom van de door de Wederpartij te leveren zaken,
alsmede het risico van deze zaken zal eerst overgaan op

Artikel 7 Betaling

het moment van de levering.

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen,

2. Indien op de door de Wederpartij te leveren zaken andere

dragen wij zorg voor de facturering en bedraagt de betaal-

rechten dan het eigendomsrecht van de Wederpartij rusten,

termijn 6 weken nadat wij de goederen hebben ontvangen.

dan dient de Wederpartij VOU hiervan onverwijld in kennis

Deze termijn is geen fatale termijn, maar slechts richtingge-

te stellen.
3. Het staat VOU vrij de door de Wederpartij geleverde zaken

vend.
2. Wij zijn bevoegd al onze betalingen per bank te laten uit-

te allen tijde door te verkopen en/of te leveren aan derden.

voeren (girale betaling).
3. Onze betalingen strekken –met uitsluiting van artikel 6:44
BW– in de eerste plaats tot vermindering van de hoofdsom,

Artikel 9 Aansprakelijkheid en risico
1. De door de Wederpartij te leveren en/of geleverde zaken

vervolgens de verschuldigde rente en tenslotte de ver-

komen tot het moment van de levering franco-huis VOU

schuldigde kosten.

voor rekening en risico van de Wederpartij.

4. Wij zijn nimmer zonder ingebrekestelling in verzuim. Nadat

2. Indien de Wederpartij zaken aan VOU heeft geleverd die in

wij in gebreke zijn gesteld en in verzuim zijn, zijn wij –met

eigendom toebehoren aan een derde, dan vrijwaart de We-

uitsluiting van artikel 6:119 en 6:119a BW– vertragingsrente

derpartij VOU voor alle claims van deze derde die verband

verschuldigd ter hoogte van de discontorente van de Neder-

houden met schade welke is veroorzaakt door en/of met de

landse bank tot een maximum van 4,5% rente op jaarbasis,

zaken welke de Wederpartij aan VOU heeft geleverd, als-

totdat wij aan onze betalingsverplichtingen hebben voldaan.
Wij zijn nimmer gehouden tot betaling van buitengerechtelijke kosten.

mede schade aan deze zaken zelf.
3. Wederpartij is aansprakelijk voor de schade die VOU lijdt
als gevolg van recallacties bij VOU zelf dan wel derden.

5. Alle vorderingen van verkoper op ons verjaren na verloop

4. Wederpartij vrijwaart VOU voor claims ter zake recallacties

van een periode van 1 jaar na datum levering. Het recht van

die een derde – aan wie VOU de door de Wederpartij gele-

de wederpartij om haar vordering in rechte op te eisen, ver-

verde zaken heeft doorgeleverd – heeft uitgevoerd dan wel

valt na verloop van één jaar na het ontstaan van haar vor-

heeft laten uitvoeren.

dering.
6. Onze aansprakelijkheid voor schade, op welke wijze deze

5. Indien VOU schade lijdt als gevolg van de aanwezigheid
van niet gewenste residuen of overschrijding van normen,

ook is ontstaan, is uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens en

MRL’s, (bijvoorbeeld chemicaliën en mineralen) in de door

voor zover deze schade te wijten is aan onze grove schuld

de Wederpartij geleverde zaken, is de Wederpartij aanspra-

of opzet.

kelijk voor deze door VOU geleden schade. Daarvan is –

7. Aan betaling van de factuur kan de Wederpartij geen rech-

onder meer – sprake indien VOU ter zake van overheids-

ten ontlenen; betaling ontslaat de Wederpartij niet van eni-

wege een boete wordt opgelegd dan wel derden ter zake

ge garantie- en/of schadevergoedingsverplichting.
8. VOU is gerechtigd tot het verrekenen van openstaande
facturen met haar eigen vorderingen op de Wederpartij.
9. Wij hebben te allen tijde het recht van de verkoper een
zekerheidsstelling te verlangen voor de nakoming van zijn

een claim richting VOU instellen.
6. Wederpartij is aansprakelijk voor de schade die VOU lijdt
als gevolg van niet-tijdige levering door de Wederpartij van
de overeengekomen zaken, dan wel het volledig uitblijven
van levering van de overeengekomen zaken.

leveringsverplichtingen in de door ons gestelde vorm. In-

7. Indien VOU aansprakelijk is voor enige schade, is iedere

dien de verkoper die zekerheid niet tijdig verstrekt, hebben

aansprakelijkheid van VOU beperkt tot het bedrag dat in het

wij het recht –ter onze keuze– de uitvoering van de over-

desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheids-

eenkomst op te schorten, de overeenkomst te ontbinden

verzekering van VOU wordt uitbetaald, vermeerderd met

en/of schadevergoeding te vorderen.

het eigen risico onder deze verzekering. Indien om welke

10.

Indien de verkoper met de levering van de goederen

reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering
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mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van ons

rechten van VOU.

beperkt tot het bedrag van de factuur die correspondeert
met de Overeenkomst op basis waarvan de Wederpartij

Artikel 11 Overmacht

claimt, met dien verstande dat iedere aansprakelijkheid is

1. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de nakoming van

beperkt tot een bedrag ad EUR 5.000,--.

onze contracten op te schorten voor de duur van de overmacht. Indien de duur of de ernst van de overmacht zulks

Artikel 10 Verzuim en ontbinding

noodzakelijk maakt –en zulks is uitsluitend ter onzer beoor-

1. Indien de Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig vol-

deling– zijn wij gerechtigd de koopovereenkomst, voor zo-

doet aan enige verplichting welke voor hem uit de met VOU

ver deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussen-

gesloten Overeenkomst c.q. de wet mocht voortvloeien, is

komst en zonder gehoudenheid tot betaling van een scha-

de Wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en is

devergoeding onzerzijds, als ontbonden te beschouwen. In

VOU gerechtigd uitvoering van de Overeenkomst op te

ieder geval kunnen wij de overeenkomst ontbinden zonder

schorten en/of die Overeenkomst en direct daarmee sa-

recht van de wederpartij op schadevergoeding indien de

menhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te

overmachtsituatie langer dan één maand duurt of het zeker

ontbinden zonder dat VOU tot enige schadevergoeding is

is dat de overmachtsituatie langer dan een maand zal du-

gehouden en onverminderd de VOU verder toekomende
rechten.

ren.
2. Tenzij hierna anders is bepaald, wordt als overmacht aan

2. Indien de Wederpartij in verzuim is, is hij aan VOU ver-

onze zijde beschouwd elke bijzondere omstandigheid, die

schuldigd de wettelijke (handels)rente alsmede alle (bui-

de nakoming van onze afnameverplichting onmogelijk of zó

ten)gerechtelijke kosten die VOU redelijkerwijs heeft moe-

bezwaarlijk maakt, dat deze redelijkerwijs niet van ons kan

ten maken teneinde de aansprakelijkheid van Wederpartij

worden verlangd, zoals oorlog, mobilisatie, staking, ar-

vast te stellen en/of het verkrijgen van voldoening van zijn

beidsonlusten, revolutie, oproer, opstootjes, storm, ijsgang,

vordering, en die vallen onder de reikwijdte van artikel 6:96

overstroming, stagnatie in de electriciteits- of watervoorzie-

lid 2 BW.

ning.

3. In geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillis-

3. Overheidsmaatregelen die in-, door- of uitvoer van verkoch-

sement van de Wederpartij, stillegging of liquidatie van het

te – of gekochte goederen belemmeren of financieel nadelig

bedrijf van de Wederpartij, zullen alle Overeenkomsten met

maken, geven ons het recht de overeenkomst, voor zover

de Wederpartij van rechtswege ontbonden zijn, tenzij VOU

deze nog niet is nagekomen, te ontbinden zonder dat wij tot

de Wederpartij binnen een redelijke termijn meedeelt na-

betaling van schadevergoeding zijn gehouden of van de

koming van (een deel) van de betreffende Overeen-

verkoper te verlangen ons het nadeel van deze maatrege-

komst(en) te verlangen, in welk geval VOU zonder ingebre-

len te vergoeden voordat wij tot inontvangstname overgaan.

kestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende

4. Overmacht van onze afnemers geldt als overmacht van

Overeenkomst(en) op te schorten, totdat voldoende zeker is

ons.

gesteld dat de Wederpartij zijn verplichtingen zal nakomen,
onverminderd de VOU verder toekomende rechten.
4. VOU heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen indien
er zijdens Wederpartij sprake is van blijvende overmacht.

Artikel 12 Toepasselijk recht
1. De rechtsverhouding tussen VOU en Wederpartij wordt
beheerst door Nederlands recht.

Wederpartij zal alsdan alle door VOU gemaakte en nog te
maken kosten aan VOU vergoeden.
5. In elk van de in de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel genoemde gevallen zijn alle vorderingen van VOU op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
6. Wederpartij dient VOU onverwijld in te lichten indien beslag
wordt gelegd op roerende- dan wel onroerende zaken die in
eigendom aan VOU toebehoren en welke Wederpartij in het
kader van uitvoering van de Overeenkomst onder zich
heeft.
7. Wederpartij dient in geval van faillissement of surseance
van betaling direct VOU hieromtrent in te lichten, en een
deurwaarder, curator of bewindvoerder onverwijld de Overeenkomst te tonen en daarbij te wijzen op de eigendoms-

Artikel 13 Geschillen
1. Geschillen voortvloeiende uit een opdracht, offerte, aanbod,
of Overeenkomst waarop deze Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn, inclusief conflicten die zien op deze Algemene Inkoopvoorwaarden, zullen uitsluitend worden
beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement
Rotterdam , met dien verstande dat deze forumkeuze het
recht van [bedrijfsnaam] om een geschil te beslechten via
arbitrage of bindend advies, onverlet laat.
2. Partijen kunnen in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit
artikel schriftelijk overeenkomen de beslechting van het geschil over te laten aan de bevoegde rechter in een ander arrondissement.
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