ALGEMENE VERKOOP. EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Van Roem van Yerseke B.V.
Gr. Van Zoelenstraat 35/Postbus 25, 440L KZ/4400 AA Yerseke

4.
ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten
waarbij Roem van Yerseke B.V. (hierna te noemen:
Roem van Yerseke) als aanbieder respectievelijk
verkoper van producten optreedt.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen
schriftelijk worden overeengekomen.
3. Algemene voorwaarden van de wederpartij van
Roem van Yerseke (hierna te noemen: de koper),
onder welke benaming ook, zijn oP de
overeenkomst niet van toepassing en worden
nad ru kkel ij k afgewezen,
ARTIKEL 2. TOTSTANDKOMING
OVEREENKOMSTEN

1. Aanbiedingen van Roem van Yerseke alsmede in

catalogi, prijslijsten en andere documenten
opgenomen gegevens zijn vrijblijvend en aan
wijziging onderhevig en binden Roem van Yerseke
niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
aangegeven.

2. Indien

een (schriftelijke) bestelling door de koper
wordt geplaatst naar aanleiding van een
onherroepelijke aanbieding van Roem van Yerseke
dan komt de overeenkomst tot stand op het
moment dat de bestelling door Roem van Yerseke
wordt ontvangen.
3. Gaat aan een (schriftelijke) bestelling geen
onherroepelijke aanbieding van Roem van Yerseke
vooraf of volgt een bestelling op een vrijblijvende
aanbieding dan komt de overeenkomst tot stand op
het moment dat hetzij de orderbevestiging door
Roem van Yerseke wordt verzonden, hetzij door
Roem van Yerseke een aanvang wordt gemaakt
met het uitvoeren van de overeenkomst'
4. Een elektronische bestelling wordt met een
schriftelijke bestelling gelijkgesteld.

ARTIKEL 3. PRIJZEN
1, De prijzen zijn netto in euro's, exclusief BTW en zijn
gebaseerd op de leveringscondities "af fabriek
Yerseke",

is overeengekomen anders dan "af
fabriek Yerseke", zijn de extra kosten waaronder
die van transport en verzekering voor rekening van
de koper,
Indien na de totstandkoming van de overeenkomst,
echter vóór de levering één of meer der
prijsbepalende factoren zoals loonkosten, heffingen,
belasti ngen, valutakoersen, i nkoopprijzen zoa ls
marktprijzen van de aangevoerde verse producten
e.d. stijgen, heeft Roem van Yerseke het recht de
verkoopprijzen dienovereenkomstig aan te passen.

2. Indien levering

3,

Roem van Yerseke geeft de koper zo spoedig
mogelijk schriftelijk kennis van de aldus aangepaste

prijzen. Indien de prijsstijging meer bedraagt dan
10o/o van de oorspronkelijke prijs heeft de koper het
recht om binnen 7 dagen na dagtekening van deze
kennisgeving door middel van een schriftelijke
mededeling aan Roem van Yerseke de
koopovereenkomst te ontbinden zonder dat elk der
partijen tot schadevergoeding jegens de ander is
gehouden.

ARTIKEL 4. LEVERING
1, Tenzij andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt,
vindt levering in alle gevallen plaats onder de
conditie "af fabriek Yerseke".
2, Interpretatie van deze leveringscondities geschiedt
overeenkomstig de tekst van "Incoterms 2OtO",
uitgegeven door de Internationale Kamer van
Koophandel, Parijs,
3. Het door Roem van Yerseke overschrijden van een
opgegeven leverdatum is nooit te beschouwen als
overschrijding van een fatale termijn.
Roem van Yerseke zal al het redelijkerwijs
mogelijke doen om levering op of voor de
opgegeven leverdatum te realiseren, Zodra Roem
van Yerseke kennis draagt van feiten of
omstandigheden die realisering van de levering op
of voor deze datum onmogelijk maken, geeft Roem
van Yerseke hiervan schriftelijk dan wel
elektronisch kennis aan de koper onder opgave van
de verwachte nieuwe leverdatum.
4. Als zodanige omstandigheden worden in ieder geval
doch niet uitsluitend aangemerkt:
- verhindering van de aanvoer als gevolg van
overheidsvoorschriften of

-

weersomstand

ig

heden;

milieuverontreiniging;
stagnatie in het groeiproces danwel een andere
oorzaak gelegen buiten de macht van Roem van
Yerseke.

5. Indien (één van) de hiervoor

bedoelde

omstandigheden tot gevolg (heeft) hebben dat de
verhindering van de levering langer dan 14 dagen
na dagtekening van de in lid 2 van dit artikel
bedoelde kennisgeving aanhoudt, dan heeft de
koper het recht de overeenkomst te ontbinden
zonder dat elk der partijen tot schadevergoeding
jegens de ander is gehouden.
6. Roem van Yerseke is bevoegd tot het uitvoeren van
deelleveringen. Voor elke levering gelden deze
voorwaarden onverkort,

ARTIKEL 5. RISICO EN EIGENDOMSOVERDRACHT
1. Het risico van de producten gaat van Roem van
Yerseke over op de koper op de aangegeven datum
van levering, ook in die gevallen dat de koper niet

2.

3.

4.

bereid of in staat is de producten daadwerkelijk in
ontvangst te nemen.
Indien de koper het verrichten van een handeling
waarmee hij aan de levering moet meewerken,
nalaat, kan Roem van Yerseke de producten als
geleverd beschouwen en deze opslaan en
verzekeren gedurende een termijn van 7 (zeven)
dagen voor rekening en risico van de koper. Dit
geldt niet voor versproducten met
houdbaarheidsduur van minder dan 10 (tien)
dagen, Deze versproducten worden 24 uur
bewaard, daarna zullen deze als verloren worden
beschouwd. De koper blijft te allen tijde de
koopsom over producten als bedoeld in dit artikellid
verschuldigd, vermeerderd met de door Roem van
Yerseke gemaakte extra (opslag)kosten'
De eigendom van de producten gaat eerst over van
Roem van Yerseke op de koper op het moment dat
de koper de koopprijs en al het overige dat de
koper uit hoofde van enige koopovereenkomst,
alsmede ter zake van een vordering wegens
tekortschieten in de nakoming van zodanige
overeenkomsten aan Roem van Yerseke is
verschuldigd, heeft voldaan.
Het is de koper niet toegestaan de door Roem van
Yerseke aan de koper onder genoemd
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
vervreemden, te bezwaren, daarop enig beperkt
recht te vestigen of daarover anderszins in strijd
met het eigendomsvoorbehoud te beschikken
anders dan in het kader van de normale
bed rijfsvoe ring

.

5. Indien de koper tekortschiet in de nakoming van

zijn verplichtingen uit de overeenkomst is hij van
rechtswege in verzuim en is Roem van Yerseke
- onverminderd het bepaalde in artikel 12 - zonder
nadere ingebrekestelling gerechtigd alle zaken,
waarop het eigendomsvoorbehoud rust, terug te
nemen. De koper zal Roem van Yerseke daartoe in
de gelegenheid stellen en haar toegang verlenen tot
de plaats(en) waar de zaken zich bevinden.

ARTIKEL 6. BETALING
1, Betaling vindt ter keuze van Roem van Yerseke
plaats hetzij bij wege van vooruitbetaling, hetzij
contant bij levering hetzij binnen 28 dagen na
levering.
2. Bij niet tijdige betaling is de koper van rechtswege
in verzuim zonder dat enigerlei ingebrekestelling is
vereist en is hij gehouden tot vergoeding van de
wettelijke handelsrente (ex artikel 6:119a BW) plus
2o/o, oYêt het verschuldigde bedrag tot het moment
van volledige voldoening van het totaal
verschuldigde bedrag.
3, Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die
Roem van Yerseke zal moeten maken ter inning van
vorderingen op de koper, zijn geheel voor rekening
van de koper, De buitengerechtelijke kosten
worden vastgesteld op 15o/o van het uitstaande
bedrag met een minimum van € 250,00
4. Het is de koper niet toegestaan bij wijze van
compensatie of verrekening betalingsverplichtingen
van Roem van Yerseke in mindering te brengen op
hetgeen de koper ter zake van deze overeenkomst
aan Roem van Yerseke is verschuldigd tenzij Roem
van Yerseke daar schriftelijk toestemming voor
heeft verleend.

heeft de bevoegdheid om in door
haar te bepalen gevallen tot zekerheid van de
nakoming door de koper van diens verplichtingen

5. Roem van Yerseke

uit de overeenkomst:
- zaken uitsluitend onder rembours te leveren;
- gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te
verlangen;
- te verlangen dat de koper een onherroepelijke
en onvoorwaardelijke bankgarantie doet afgeven
door een voor Roem van Yerseke acceptabele
kred ietstelling.
6. De in verband met het bepaalde in artikel 5 en dit
artikel te maken kosten zijn voor rekening van de
koper.
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. Door de koper gedane betalingen strekken eerst ter
afdoening van verschuldigde kosten en rente en
vervolgens van opeisbare facturen die het langst
onbetaald zijn gebleven, zelfs al vermeldt de koper
dat de voldoening betrekking heeft op een latere
factuur,

ARTIKEL 7. KWALITEIT, KEURING
1. Ter bepaling van de kwaliteit van haar producten
baseert Roem van Yerseke zich op de keuringen en
inspecties welke door een van overheidswege
erkend, extern en onafhankelijk laboratorium
worden verricht ten aanzien van productielijnen en
eindproducten '
Deze keuringsresultaten strekken tot bewijs van de
kwaliteit van de te leveren c.q. geleverde
producten, Desgewenst verstrekt Roem van
Yerseke afschriften van de keuringsrapporten aan
de koper.
2. De koper heeft de bevoegdheid een door partijen
gezamenlijk vooraf aangewezen onafhankelijk

[euringsinstituut opdracht te verlenen tot het
uitvoeren van een keuring van de te leveren
producten voordat levering plaats vindt'
be koper stelt Roem van Yerseke tijdig voor de
gewenste keuring van dit voornemen op de hoogte'
Roem van Yerseke is bevoegd bij de keuring
aanwezig te zijn' De resultaten van deze keuring
zijn voor beide Partijen bindend'
In tegenstelling tot de bepaling bij producten beslist
Roem van Yerseke eenzijdig over de plaats en het
tijdstip van de keuring van haar
prod u ctiefaciliteiten
3, indien uit deze keuring blijkt de producten niet aan
de overeengekomen kwaliteitseisen voldoen, zullen
ter keuze van Roem van Yerseke de producten
worden vervangen dan wel zal het gedeelte van de
koopprijs dat reeds door de koper is voldaan aan
hem worden gerestitueerd, zonder dat Roem van
Yerseke overigens tot enigerlei schadevergoeding
jegens de koPer gehouden.
4. Indien uit deze keuring blijkt dat de producten
voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen
ofwel de koper geen gebruikt maakt van zijn
bevoegdheid tot keuring, dan worden de producten
door de koper onherroepelijk aanvaard en kan hij
nadien, ter zake van de kwaliteit van de geleverde
producten, geen ontbinding van de overeenkomst
of enigerlei schadevergoeding of compensatie
verlangen.
5. De kosten van de keuring zoals bedoeld in lid 2 van
dit artikel zijn voor rekening van de koper tenzij
partijen van te voren schriftelijk een andere
,

kostenverdeling overeenkomen.
Indien levering plaatsvindt volgens afwijkende
condities, dan bepalen partijen plaats en tijdstip
van keuring in onderling overleg.
6, Geringe afwijkingen in kleur, geur, aantal enlof
gewicht vormen geen grond voor een beroep op
ga ra ntie,

7.

Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd
na voorafgaande schriftelijke toestemming van
Roem van Yerseke. Retourzending geschiedt voor
rekening en risico van de koper.
B. Keuring enlof een beroep op garantie schort de
betalingsverplichtingen van de koper niet op.
9, In afwijking van het bepaalde in dit artikel is de
garantie voor producten die Roem van Yerseke van
derden heeft betrokken beperkt tot de garantie die
Roem van Yerseke bij deze derden blijkt te kunnen
realiseren.

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKH EID
1. De aansprakelijkheid van Roem van Yerseke is
beperkt tot het bepaalde in artikel 7 lid 3 van deze
voorwaarden,
2. Iedere andere vorm van aansprakelijkheid wordt
door Roem van Yerseke uitdrukkelijk uitgesloten
zoals onder andere de aansprakelijkheid voor
schade die het gevolg is van:
- de aanwezigheid van steentjes, stukjes schelp,
parels of materiaal van natuurlijke origine,
- enigerlei vorm van allergische reactie ten
gevolge van het consumeren van producten van
Roem van Yerseke.
3. De koper zal Roem van Yerseke vrijwaren voor
aanspraken van derden op vergoeding van schade
waarvoor Roem van Yerseke op grond van dit
artikel niet aansprakelijk is. De vrijwaring omvat in
ieder geval de aanspraken op grond van artikel
6:185 e.v. BW (of een buitenlandse equivalent
daarvan) indien en voorzover het producten betreft
die door de koper onder eigen merk ("private
label") op de markt zijn aangeboden en/of
verkocht, De vrijwaring geldt eveneens als het
product na levering een extra behandeling heeft
ondergaan zoals het opnieuw verpakken en/of is
(door)verkocht nadat de houdbaarheidsdatum is
verstreken,
4. Roem van Yerseke is niet gehouden enigerlei kosten
(zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), die de
koper heeft gemaakt in verband met of als gevolg
van het be- of afhandelen van (vermeende)
garantie- en/of schadeclaims, aan de koper te
vergoeden,

ARTIKEL 9. VERPAKKINGSMATERIALEN
1, Indien is overeengekomen dat de koper de
verpakkingsmaterialen ter beschikking stelt, is
koper aansprakelijk voor schade die het gevolg is
van niet tijdige aanlevering en/of aanlevering van
ondeugdelijk materiaal.
ARTTKEL 10. (TNTELLECTUELE) ETGENDOM
1. Door of namens Roem van Yerseke ten behoeve

2.

van de koper ontworpen litho's en/of clichés en/of
(andere) ontwerpen, blijven te allen tijde eigendom
van Roem van Yerseke.
Kopers en derden zijn zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Roem van Yerseke

niet gerechtigd tot enig gebruik van deze litho's,
clichés en/of (andere) ontwerpen.

ARTIKEL 11. OVERDRACHT VAN RECHTEN
EN VERPLICHTINGEN
Roem van Yerseke heeft het recht de nakoming van
haar verplichtingen en de uitoefening van haar rechten
uit deze overeenkomst over te dragen aan één of meer
derden. Koper wordt geacht daarvoor bij voorbaat zijn
toestemming te hebben verleend. Roem van Yerseke
geeft van een zodanige overdracht schriftelijk kennis
aan de koper.
ARTIKEL 12. NIET NAKOMING, ONTBINDING
1, In geval van tekortkoming door de koper in de
nakoming van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst of van overeenkomsten die daaruit
voortvloeien, alsmede in geval van zijn (aanvrage
tot) faillissement, surséance van betaling en in
geval van stillegging, liquidatie, overname of
daarmee vergelijkbare toestand van de
onderneming van de koper, wordt de koper geacht
van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Roem
van Yerseke het recht de overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of
gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd
eventuele haar verder toekomende rechten.
2, Alle vorderingen die Roem van Yerseke in deze
gevallen op de koper mocht hebben of verkrijgen
zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
ARTIKEL 13. TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN
1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen (zoals
deze overeenkomst en/of overeenkomsten die
daaruit voortvloeien) is uitsluitend het Nederlandse
recht van toepassing, Het Verdrag der Verenigde
Naties inzake internationale koopovereenkomsten
betreffende roerende zaken (het zogenaamde
Weens Koopverdrag 1980) wordt uitdrukkelijk van
toepassi ng u itgesloten.
2. Alle geschillen en vorderingen (ook die welke
slechts door één der partijen als zodanig worden
beschouwd) welke naar aanleiding van een
rechtsbetrekking tussen partijen (zoals deze
overeenkomst en/of overeenkomsten die daaruit
voortvloeien) mochten ontstaan, zullen uitsluitend
worden onderworpen aan het oordeel van de
bevoegde rechter in het arrondissement
Middelburg.

ARTIKEL 14. VERTAALDE VERSIES VAN DE
VOORWAARDEN
Deze voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de
Nederlandse taal, Bij onduidelijkheden of verschil in
interpretatie en/of uitleg van een vertaalde versie van
deze voorwaarden is de Nederlandse tekst te allen

tijde doorslaggevend,

