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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
Artikel 1 – Algemeen
1.
In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt met AgriPartners bedoeld AgriPartners v.o.f.
2.
Met “koper” 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 verkoopvoorwaarden zijn van toepassing en maken deel uit van alle
verkoopovereenkomsten van zaken, vermogensrechten en diensten door AgriPartners aan de koper.
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 verkoopvoorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Ingeval van geschil over
inhoud of strekking van vertalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden 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 – Aanbiedingen
1.
Aanbiedingen door AgriPartners zijn vrijblijvend en vervallen in ieder geval na ommekeer van twee
werkdagen.
2.
Door of namens AgriPartners ter beschikking gestelde illustraties, catalogi, tekeningen en
mededelingen betreffende kwaliteit, samenstelling, gewicht, afmetingen, behandeling in de ruimste
zin, toepassingsmogelijkheden en eigenschappen van de zaken dienen slechts om een algemene
impressie te geven en binden AgriPartners niet.
Artikel 3 – Prijzen
1.
Alle prijzen zijn in euro of een andere internationaal verhandelbare valuta en op basis van de
overeengekomen Incoterms 2000 leveringsconditie.
2.
AgriPartners heeft het recht om in geval van verhoging van een of meer elementen die deel uitmaken
van de geoffreerde verkoopprijs deze door te berekenen aan de koper.
Artikel 4 – Overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand door de mondelinge of schriftelijke bevestiging hiervan door
AgriPartners.
Artikel 5 – Levering
1.
De door AgriPartners genoemde leveringstermijnen zijn indicatief. AgriPartners is niet aansprakelijk
voor schade ontstaan door overschrijding van leveringstermijnen en geven koper in geen geval het
recht om de overeenkomst te
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ontbinden.
2.
Levering door AgriPartners vindt plaats conform de overeengekomen Incoterms 2000
leveringsconditie. De koper is gehouden onmiddellijk zorg te dragen voor controle van de geleverde
zaken, al dan niet door inschakeling van de transporteur of een andere persoon die daartoe door de
koper van de nodige instructies dient te worden voorzien.
Artikel 6 – Opschorting en ontbinding van de overeenkomst
Zodra de koper in verzuim geraakt, in staat van faillissement of surseance van betaling geraakt, dan
wel een besluit is genomen dat zij zal worden geliquideerd, is AgriPartners bevoegd om de nakoming
van alle verbintenissen jegens de koper op te schorten en de overeenkomst desgewenst middels een
buitengerechtelijke verklaring te ontbinden zonder dat daarvoor enige schadevergoeding verschuldigd
zal zijn.
Artikel 7 – Betaling
1.
De koper dient zorg te dragen voor tijdige betaling conform de overeengekomen betalingscondities,
zonder aftrek of verrekening. De koper is niet bevoegd om betaling op te schorten om welke reden
dan ook.
2.
Indien de koper nalaat zorg te dragen voor tijdige betaling zal hij van rechtswege in verzuim zijn,
zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.
3.
Voor elk betalingsverzoek of sommatie, mondeling dan wel schriftelijk, zal het verschuldigde
factuurbedrag worden verhoogd met vijfentwintig euro, exclusief daarover te berekenen BTW.
4.
Zodra de koper in verzuim is heeft AgriPartners het recht om, zonder nadere aankondiging,
buitengerechtelijke incassomaatregelen te nemen. De koper is gehouden om alle hiermee gemoeide
kosten te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten worden in ieder geval geacht te bedragen
15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 250, exclusief daarover te berekenen
BTW. De koper is de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd
vanaf de dag dat hij in verzuim is.
5.
Zodra de koper in verzuim geraakt is hij gehouden om een contractuele rente van een procent per
kalendermaand te vergoeden aan AgriPartners. De verschuldigde contractuele rente zal worden
berekend over het totale factuurbedrag inclusief BTW, inclusief de verhoging(en) ingevolge lid 3 van
dit artikel, en verhoogd met de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten als bedoeld in lid 4
van dit artikel. De contractuele rente zal worden berekend vanaf de datum dat de koper in verzuim is
tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij geldt dat een deel van een ingetreden kalendermaand
als een volle maand meegerekend zal worden. Telkens na afloop van een kalenderjaar wordt het
bedrag waarover de contractuele rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat kalenderjaar
verschuldigde contractuele rente.
6.
Alle betalingen van de koper strekken, ongeacht eventuele mededelingen van deze, ten eerste in
mindering op de op dat moment verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, vervolgens in
mindering op de op dat moment verschuldigde contractuele rente, en tenslotte in mindering op het
oudste op dat moment verschuldigde factuurbedrag.
7.
Zodra de koper in staat van faillissement of surseance van betaling geraakt, dan wel een besluit is
genomen dat zij zal worden geliquideerd, zullen alle vorderingen van AgriPartners onmiddellijk
opeisbaar zijn.
8.
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 8 – Reclames
1.
De koper is verplicht om geleverde zaken en emballage bij in ontvangst name te controleren,
desnodig door het uitvoeren van relevante (laboratorium)testen. Indien de koper van mening is dat
AgriPartners of haar leverancier(s) in de nakoming van haar verbintenis tot levering is tekort gekomen,
dient hij daarvan schriftelijk, met redenen omkleed, mededeling te doen toekomen aan AgriPartners
binnen 72 uur na in ontvangst name. De koper dient aan AgriPartners bewijsstukken te doen
toekomen waaruit blijkt van het tekortkomen.
2.
Na ommekeer van de in het vorige lid vermelde termijn zal tussen partijen als vaststaand gelden dat
AgriPartners zijn verbintenis tot levering is nagekomen. Het leveren van tegenbewijs door de koper is
vanaf dan uitgesloten.
3.
Ongeacht de voorgaande leden van dit artikel zal tussen partijen als vaststaand gelden dat
AgriPartners zijn verbintenis tot levering is nagekomen indien de koper de zaken heeft gebruikt, ver- of
bewerkt dan wel doorgeleverd aan een derde.
4.
In geen geval is de koper bevoegd de door AgriPartners geleverde zaken te retourneren, anders dan
na schriftelijke toestemming van AgriPartners en onder nakoming van door AgriPartners bepaalde
nadere voorwaarden.
5.
Indien enige reclame door AgriPartners gegrond wordt bevonden, heeft zij de bevoegdheid om te
harer keuze de betreffende zaken te vervangen dan wel de koper te crediteren voor het betreffende
deel van de levering.
6.
De metingen en wegingen zoals die op de door AgriPartners overgelegde facturen dan wel meet- of
weegbrieven zijn vermeld, worden geacht juist te zijn, tenzij de koper een afwijking van meer dan 2%
aantoont, in welk geval de verschuldigde betaling daaraan zal worden aangepast.
Artikel 9 – Overmacht / force majeur
1.
In geval van overmacht heeft AgriPartners het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht
oplevert zich niet meer voordoet, dan wel de overeenkomst in zijn geheel of gedeeltelijk middels een
buitengerechtelijke verklaring te ontbinden. In geen geval zal AgriPartners tot enige schadevergoeding
jegens de koper gehouden zijn.
2.
Onder overmacht wordt 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 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 of bij haar leveranciers door burgerlijke of militaire overheid, gebrek aan
transportcapaciteit, niet of niet tijdige levering door leveranciers van AgriPartners, machinestoringen,
vernielingen en andere stagnaties in de bedrijven van AgriPartners dan wel toeleveranciers, alsmede
een schaarste, al dan niet het gevolg van prijsstijgingen van de zaken of overheidsmaatregelen,
waardoor levering geheel of tijdelijk onmogelijk dan wel bemoeilijkt wordt.
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Artikel 10 – Aansprakelijkheid
1.
Iedere aansprakelijkheid van AgriPartners voor schade van welke aard dan ook, direct en indirect,
waaronder bedrijfsschade en gevolgschade, wordt uitgesloten. Op deze uitsluiting van
aansprakelijkheid voor schade kan tevens een beroep worden gedaan door het (gewezen) personeel,

bestuurders en commissarissen van AgriPartners, door haar ingeschakelde derden, inclusief
erfgenamen en rechtsopvolgers.
2.
Indien in rechte komt vast te staan dat, niettegenstaande het voorgaande lid, toch sprake is van
aansprakelijkheid voor schade zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot de uitkering die in het concrete
geval wordt gedaan door de assuradeur van de aansprakelijke op grond van een door deze afgesloten
(bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering.
3.
Indien in rechte komt vast te staan dat, niettegenstaande het eerste lid van dit artikel, toch sprake is
van aansprakelijkheid voor schade, en in het concrete geval geen uitkering op grond van een
(bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering volgt, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het
factuurbedrag, met inachtneming van eventuele verleende kortingen en reducties en exclusief
transportkosten en BTW, dat gemoeid was met (het betreffende deel van) de levering.
Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud
1.
De eigendom van de door AgriPartners geleverde zaken gaat eerst over op de koper nadat deze al
zijn verbintenissen jegens AgriPartners is nagekomen, inclusief betaling van facturen, contractuele
rente en buitengerechtelijke incassokosten.
2.
De door AgriPartners geleverde zaken mogen door de koper in het kader van diens normale
bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of verwerkt, doch mogen niet worden verpand aan een derde
noch op andere wijze tot zekerheid voor een vordering van een derde gebruikt worden zonder
schriftelijke toestemming daarvoor van AgriPartners.
3.
Indien het recht van het land van bestemming van de door AgriPartners geleverde zaken
verdergaande mogelijkheden kent tot het voorbehouden van eigendom dan in lid 2 van dit artikel is
bepaald, geldt tussen partijen dat deze verdergaande mogelijkheden geacht worden ten behoeve van
AgriPartners te zijn bedongen met dien verstande dat wanneer objectief niet is vast te stellen op welke
verdergaande regels deze bepaling betrekking heeft, het hierboven in lid 2 bepaalde blijft gelden.
4.
Op eerste verzoek van AgriPartners zal de koper een (bezitloos) pandrecht vestigen op alle zaken
waarin de door AgriPartners geleverde zaken zijn verwerkt, dan wel waar zij deel van uitmaken.
Artikel 12 – 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 13 – Geschillenbeslechting
1.
Alle vorderingsrechten jegens AgriPartners, haar werknemers, bestuurders en commissarissen, door
haar ingeschakelde derden, inclusief erfgenamen en rechtsopvolgers, verjaren door het verloop van
één kalenderjaar nadat de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de vordering zich heeft
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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 middels
arbitrage 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
Amersfoort. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal tenzij partijen overeenstemmen
de procedure in een andere taal te voeren. 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 een andere
rechter, binnen of buiten Nederland, die op grond van de toepasselijke competentieregels bevoegd is.
5.
Indien zou komen vast te staan dat enige bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden 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.

