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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN  
 
Artikel 1 - Algemeen  
 
1.  
In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt met “AgriPartners” bedoeld AgriPartners v.o.f.  
2.  
Met “verkoper” wordt bedoeld de natuurlijke of rechtspersoon die met AgriPartners een overeenkomst 
sluit.  
3.  
Met “Incoterms 2000” wordt bedoeld de door de International Chamber of Commerce te Parijs 
opgestelde Incoterms 2000.  
4.  
Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing en maken deel uit van alle  
koopovereenkomsten van zaken, vermogensrechten en diensten door AgriPartners van de verkoper.  
5.  
De uitleg van hetgeen partijen overeenkomen zal plaatsvinden met inachtneming van de gebruiken 
tussen ondernemingen die handelen in gedroogde groenten, kruiden, specerijen, 
(voedings)ingrediënten en aanverwante artikelen.  
6.  
Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Ingeval van geschil over 
inhoud of strekking van vertalingen van deze algemene inkoopvoorwaarden zal de Nederlandse tekst 
bindend zijn en zal de uitleg van de tekst en begrippen zoveel mogelijk plaatsvinden in 
overeenstemming met hetgeen in het internationale handelsverkeer te doen gebruikelijk is.  
 
Artikel 2 – Prijzen  
Alle prijzen zijn in euro of een andere internationaal verhandelbare valuta en op basis van de 
overeengekomen Incoterms 2000 leveringsconditie.  
 
Artikel 3 – Overeenkomst  
 
1.  
Een overeenkomst komt tot stand door de mondelinge of schriftelijke bevestiging hiervan door 
AgriPartners.  
2.  
AgriPartners heeft de bevoegdheid een overeenkomst middels een buitengerechtelijke verklaring te 
ontbinden, zonder dat zij daarvoor enige schadevergoeding verschuldigd zal worden aan de verkoper, 
indien de verkoper in staat van faillissement of surseance wordt verklaard, onder curatele  
wordt geplaatst dan wel derdenbeslag wordt gelegd onder AgriPartners ten laste van de verkoper.  
3.  
AgriPartners heeft tevens de bevoegdheid om de overeenkomst middels een buitengerechtelijke 
verklaring te ontbinden, zonder dat zij daarvoor enige schadevergoeding verschuldigd zal worden aan 
de verkoper, indien zich een omstandigheid van imprévision dan wel overmacht voordoet.  
4.  
Onder overmacht wordt in het kader van dit artikel verstaan: iedere omstandigheid die AgriPartners 
redelijkerwijze niet heeft kunnen voorzien, waarop AgriPartners geen invloed heeft althans die zich 
redelijkerwijze aan de macht van AgriPartners onttrekt. In elk geval wordt hier onder overmacht  
begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, waterschade, brand, 
transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen, werkstakingen bij 
AgriPartners dan wel bij door haar ingeschakelde toeleveranciers en derden, blokkades, in- en 
uitvoerverboden al dan niet van gezondheidsautoriteiten, gehele of gedeeltelijke inbeslagname of  
opvordering van voorraden bij AgriPartners door burgerlijke of militaire overheid, gebrek aan 
transportcapaciteit, machinestoringen, vernielingen en andere stagnaties in de bedrijven van 
AgriPartners.  
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Artikel 4 – Levering  



 
1.  
De door verkoper opgegeven leveringstermijnen zijn bindend. Zonder schriftelijke toestemming van 
AgriPartners is het de verkoper niet toegestaan eerder dan het overeengekomen tijdstip te leveren.  
Bij te late levering heeft AgriPartners recht op schadevergoeding in verband met de vertraging. De 
schadevergoeding wordt in ieder geval geacht te bedragen een procent per kalenderweek van de 
waarde van de te laat geleverde zaken waarbij geldt dat elk deel van een ingetreden kalenderweek zal 
worden meegerekend als een hele week, een en ander onverminderd het recht van AgriPartners  
om volledige schadevergoeding te vorderen.  
2.  
Levering vindt plaats conform de overeengekomen Incoterms 2000 leveringsconditie. Totdat levering 
heeft plaatsgevonden blijven de zaken voor rekening en risico van de verkoper, ongeacht of 
AgriPartners al dan niet heeft zorggedragen voor transport. De verkoper zal zorgdragen voor 
verzekering  
van de zaken gedurende transport en opslag tot op het moment van levering aan AgriPartners.  
3.  
De verkoper is gehouden om bij levering de benodigde documenten en certificaten te overleggen van 
de autoriteiten, waaronder begrepen douane en gezondheids- en keuringsautoriteiten, waaruit blijkt 
dat de zaken zonder enige belemmering en zonder dat aan verdere formaliteiten van  
 
overheidswege behoeft te worden voldaan door AgriPartners kunnen worden verhandeld of verwerkt 
voor menselijke consumptie binnen de Europese Unie.  
 
4.  
De verkoper is voorts gehouden om ervoor te zorgen dat geleverde zaken, mede conform de 
wettelijke eisen, zorgvuldig en deugdelijk zijn verpakt, zijn voorzien van een THT-datum, zijn voorzien 
van alle wettelijk vereiste aanduidingen, vrij zijn van vreemde voorwerpen, verontreinigingen en voor 
de gezondheid schadelijke stoffen en voldoen aan de wettelijk  
voorgeschreven temperatuurseisen.  
5.  
De verkoper draagt er zorg voor dat de ingekochte goederen worden bewaard en vervoerd onder 
minimaal de wettelijk gestelde temperaturen en voorwaarden en dat de koelketens niet onnodig 
worden onderbroken. De verkoper controleert en registreert regelmatig de temperatuur van de koelen 
vriescel en het temperatuurverloop tijdens het transport naar AgriPartners. Op eerste verzoek zal de 
verkoper een afschrift verstrekken aan AgriPartners voor alle terzake gedane registraties.  
6.  
De verkoper is gehouden voor alle geleverde zaken een HACCP- en/of GMP-systeem dan wel een 
van toepassing zijnde hygiënecode te hanteren dat is afgestemd op de werkzaamheden, het volume 
en de aard van de zaken van de verkoper. De verkoper is gehouden om op alle punten van bereiding, 
behandeling, opslag dan wel distributie van zaken, materialen of apparatuur die in aanraking komt met 
de geleverde zaken aan de ten kantore van AgriPartners geldende wet- en  
regelgeving te voldoen en dit zonodig op eerste verzoek van AgriPartners aan te tonen.  
7.  
Indien de verkoper tekort komt in de nakoming van de verbintenissen volgend uit dit artikel is hij 
verplicht de door AgriPartners geleden schade te vergoeden.  
 
Artikel 5 – Betaling  
 
1.  
AgriPartners zal zorgdragen voor betaling na verloop van de door partijen afgesproken termijn. De 
bancaire kosten samenhangend met (internationale)  
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betaling zijn voor rekening van de verkoper.  
 
2.  
AgriPartners heeft het recht om haar vorderingen op de verkoper te verrekenen met verschuldigde 
betalingen aan de verkoper. AgriPartners is bevoegd om betaling op te schorten totdat de verkoper 
aan al zijn verplichtingen jegens haar heeft voldaan.  
3.  



AgriPartners zal in geen geval in verzuim geraken dan nadat zij eerst schriftelijk in gebreke is gesteld 
door de verkoper waarbij haar een termijn van ten minste dertig dagen wordt gegeven om alsnog na 
te komen. Deze termijn van dertig dagen zal op verzoek van AgriPartners eenmaal met eenzelfde  
aantal dagen worden verlengd indien zij te kennen geeft aan de verkoper de betreffende tijd nodig te 
hebben om alsnog na te kunnen komen.  
4.  
Indien AgriPartners in verzuim is geraakt is zij slechts gehouden tot vergoeding van wettelijke rente 
over het factuurbedrag exclusief transportkosten, BTW en overige heffingen van overheidswege uit 
van welke aard dan ook alsmede exclusief eventuele buitengerechtelijke incassokosten.  
5.  
Indien sprake is van meerdere vorderingen van de verkoper op AgriPartners, is de laatste bevoegd 
om te bepalen op welke vordering een betaling in mindering strekt.  
6.  
Als plaats van betaling van alle bedragen op grond van of voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten 
overeenkomst, van welke aard dan ook, geldt het kantoor van AgriPartners te Bunschoten.  
 
Artikel 6 – Reclames  
 
1.  
AgriPartners heeft gedurende dertig dagen nadat de zaken zijn uitgeladen de gelegenheid om het 
geleverde te controleren. Indien AgriPartners van mening is dat de verkoper in de nakoming van zijn 
verbintenis tot levering is tekort gekomen zal deze tezamen met AgriPartners zorgdragen voor 
inspectie.  
2.  
Ook nadat de termijn genoemd in het eerste lid van dit artikel is verstreken en eerst na ver- of 
bewerking van de zaken dan wel levering aan afnemers van AgriPartners aan het licht komt dat de 
verkoper is tekort gekomen in de nakoming van zijn verbintenis, is AgriPartners bevoegd om op grond 
hiervan schadevergoeding te vorderen van de verkoper.  
3.  
AgriPartners is steeds bevoegd de door de verkoper geleverde zaken te retourneren indien sprake is 
van een tekortkoming in de nakoming van de verbintenis tot levering waarna de verkoper gehouden is 
reeds door AgriPartners betaalde bedragen te retourneren dan wel een creditfactuur te verstrekken 
voor ter zake onbetaald gebleven zaken.  
4.  
Na reclame heeft AgriPartners de bevoegdheid om voor rekening van de verkoper de betreffende 
zaken te doen vervangen dan wel is de verkoper gehouden AgriPartners schadeloos te stellen voor 
het betreffende deel van de levering.  
5.  
De metingen en wegingen zoals die op de door de verkoper overgelegde facturen dan wel meet- of 
weegbrieven zijn vermeld, moeten juist zijn en bij elke afwijking daarvan in negatieve zin voor 
AgriPartners zal de verschuldigde betaling conform worden verminderd.  
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Artikel 7 – Overmacht / force majeur  
 
1.  
De verkoper kan zich enkel beroepen op overmacht indien hij bewijst dat de overmacht opleverende 
gebeurtenis buiten zijn invloedssfeer heeft plaatsgevonden, dat hij de gebeurtenis niet kon voorzien 
ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst tussen partijen en dat hij alles in het werk  
heeft gesteld om zijn verbintenis op alternatieve wijze na te komen.  
2.  
Onder overmacht wordt in geen geval iets anders verstaan dan oorlog, volksoproer, en natuurrampen. 
Stakingen bij de verkoper dan wel zijn leveranciers alsmede niet tijdige levering door zijn leveranciers 
vormen geen overmacht.  
 
Artikel 8 – Aansprakelijkheid  
 
1.  



De verkoper is aansprakelijk voor alle schade van welke aard dan ook en zonder enig beperking die 
AgriPartners lijdt als gevolg van de tussen partijen gesloten overeenkomst. De verkoper is gehouden 
om zijn aansprakelijkheid voor zodanige bedragen te verzekeren als te doen gebruikelijk is in de 
Europese voedingsmiddelenindustrie.  
2.  
De verkoper vrijwaart AgriPartners jegens alle aanspraken van derden wegens gebreken in de door 
hem of zijn tussenkomst geleverde zaken. De verkoper garandeert voorts dat de geleverde zaken 
geen inbreuk maken op (intellectuele) eigendomsrechten van derden. De verkoper zal zich daartoe op 
eerste verzoek van AgriPartners stellen in een eventuele gerechtelijke of arbitrale procedure. De  
verkoper is tevens gehouden om AgriPartners te vrijwaren voor alle kosten gemoeid met een 
dergelijke gerechtelijke of arbitrale procedure, inclusief de integrale kosten van rechtsbijstand en 
buitengerechtelijke kosten.  
 
Artikel 9 – Toepasselijk recht Op de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst is Nederlands 
recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  
 
Artikel 10 – Geschillenbeslechting  
 
1.  
Alle vorderingsrechten van AgriPartners, haar werknemers, bestuurders en commissarissen, door 
haar ingeschakelde derden, inclusief erfgenamen en rechtsopvolgers, verjaren eerst na verloop van 
vijf kalenderjaren nadat de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de vordering zich heeft  
voorgedaan.  
2.  
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel 
van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht 
overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.  
3.  
Het Scheidsgerecht zal bestaan uit drie arbiters. De plaats van arbitrage zal zijn gelegen in 
Amsterdam. De procedure zal worden gevoerd in de Engelse taal. Het scheidsgerecht beslist als 
goede mannen naar billijkheid. Samenvoeging van het arbitraal geding met een ander arbitraal geding 
zoals voorzien in art. 1046 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, is uitgesloten. Arbitraal 
hoger beroep van het arbitraal vonnis is niet mogelijk.  
4.  
In afwijking van lid 1 heeft AgriPartners het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde 
rechter te Amsterdam. AgriPartners heeft tevens het recht om geschillen voor te leggen aan een 
andere rechter, binnen of buiten Nederland, die op grond van de toepasselijke competentieregels  
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bevoegd is.  
 
5.  
Indien zou komen vast te staan dat enige bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig of 
vernietigbaar is, en de bepaling vernietigd wordt, zal deze worden vervangen door een bepaling van 
zoveel mogelijk gelijke aard en strekking. Nietigheid of vernietiging van een van de bepalingen laat  
het overige dat partijen zijn overeengekomen in stand.  
 
 


