ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CRIENS BLAUWE BESSEN
Artikel 1. Definities
Koper: degene met wie Verkoper een Overeenkomst heeft gesloten, alsmede degene aan wie
Verkoper een offerte heeft uitgebracht, dan wel degene die een order heeft geplaatst bij
Verkoper.
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Verkoper en Koper.
Verkoper: Criens Blauwe Bessen B.V.
Voorwaarden: deze leveringsvoorwaarden.
Artikel 2. Algemeen
1. Deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden maken deel uit van en zijn van
toepassing op alle door verkoper uitgebrachte aanbiedingen, op alle door verkoper met
koper te sluiten en gesloten overeenkomsten alsmede op alle overige
rechtsbetrekkingen tussen Verkoper en Koper.
2. Afwijkingen van deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, dan wel
afwijkende bepalingen, voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor
zover deze schriftelijk en uitdrukkelijk door verkoper zijn bevestigd.
3. Een Koper ten aanzien van wie deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van
toepassing zijn geweest, wordt ook geacht akkoord te zijn gegaan met het van
toepassing zijn van deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden op latere door
verkoper uitgebrachte aanbiedingen, op latere door verkoper en koper te sluiten en
gesloten overeenkomsten alsmede op alle overige latere rechtsbetrekkingen tussen
verkoper en koper.
4. Mocht enige bepaling van deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden naar het
oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde
of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden
beschouwd, maar zullen deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor het
overige volledig van kracht blijven. In plaats van een eventueel ongeldige bepaling
heeft te gelden een bepaling die de bedoeling van partijen het meest benadert.
Artikel 3. Aanbieding, overeenkomst en annulering van orders
1. Alle door verkoper gedane aanbiedingen, waar dan ook gepubliceerd of hoe dan ook
gedaan, zijn steeds vrijblijvend en kunnen steeds door verkoper worden herroepen,
ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Mocht de aanbieding geen
termijn van aanvaarding bevatten, dan bedraagt de termijn voor aanvaarding 24 uur.
2. Alle door verkoper verstrekte afbeeldingen, omschrijvingen, maat- en gewichtopgaven
en overige inlichtingen, zijn niet bindend en alleen bedoeld om een algemene
voorstelling te geven van de kwaliteit van de aangeboden producten.
3. Eventuele of beweerde onjuistheden in de orderbevestiging dienen binnen een
werkdag na de datum van de bevestiging door koper schriftelijk aan koper te worden
bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist
en volledig weer te geven.
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4. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst zijn slechts
bindend, indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeenkomen of indien de
overeenkomst door verkoper wordt uitgevoerd conform de wijzigingen, aanvullingen
en/of uitbreidingen. Deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn op
eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing.
5. Mondelinge toezeggingen die zijn gedaan door werknemers van verkoper, binden
verkoper uitsluitend indien en voor zover verkoper dit schriftelijk aan koper heeft
bevestigd.
6. Koper kan een order slechts annuleren indien verkoper daar schriftelijk mee heeft
ingestemd. Koper is gehouden om binnen één week na deze annulering alle schade te
vergoeden die verkoper lijdt ten gevolge van de annulering. Deze schade wordt
vastgesteld op minimaal 10% van het factuurbedrag, onverminderd het recht van
verkoper om vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade als gevolg van de
annulering van de order door koper. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken
van welke aard dan ook die derden jegens hen geldend mochten maken ter zake van
eventueel te lijden of geleden schade als gevolg van de annulering van de order door
koper.
Artikel 4. Prijzen en kosten
1. De overeengekomen prijzen luiden in euro’s, exclusief BTW, gebaseerd op de op dat
tijdstip geldende prijzen en specificaties.
2. Verkoper is bevoegd prijsstijgingen door te berekenen, indien zich tussen
totstandkoming van de overeenkomst en levering prijswijzigingen hebben voorgedaan
ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen en lonen.
Artikel 5. Levering
1. Levering van de producten geschiedt in bulk, en is ongesorteerd.
2. Levering van de producten vindt plaats op één van de locaties van Verkoper, tenzij
Verkoper en Koper uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn. Koper is verplicht de
door hem gekochte producten op de overeengekomen plaats en tijdstippen in
ontvangst te nemen.
3. Indien Koper de producten op de dag dat de producten ter levering aan hem worden
aangeboden, niet in ontvangst neemt, is Verkoper gerechtigd de producten voor
rekening en risico van Koper te vervoeren, op te slaan, te verkopen of te vernietigen.
4. Vertraging in de levering, voor zover deze binnen redelijke grenzen blijft, geeft Koper
geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding hoe dan ook
genaamd.
5. Verkoper spant zich in producten op de overeengekomen dag te leveren. In geval
levering op de in de order vermelde dag niet mogelijk is vanwege een overmacht
situatie is Verkoper hiervoor niet aansprakelijk. Indien levering wel mogelijk is maar
slechts tegen andere condities, zal levering slechts kunnen plaatsvinden indien
Verkoper en Koper over de gewijzigde condities alsnog schriftelijk overeenstemming
hebben bereikt.
6. Indien de voor aflevering uit hoofde van overeenkomsten bestemde hoeveelheid
producten op enige dag onvoldoende is om aan alle door verkoper gesloten
overeenkomsten te voldoen, kan verkoper deze producten aan afnemers toedelen op
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basis van een verdeelsleutel die zij, alle omstandigheden in aanmerking genomen,
redelijk acht, waarbij geldt dat bij toedeling seizoenscontracten voorrang krijgen op
weekcontracten en weekcontracten boven dagcontracten.
Artikel 6. Te leveren product
1. De geleverde hoeveelheid wordt voor wat betreft aantal en gewicht, alsmede publieken/of privaatrechtelijk voorgeschreven eisen geacht te voldoen aan hetgeen is
overeengekomen, respectievelijk voorgeschreven, behoudens door Koper aan te
leveren tegenbewijs.
2. Verkoper stelt de hoeveelheid en kwaliteits- en sorteringsklasse van de door Koper
gekochte Producten vast. Behoudens tegenbewijs geldt de vaststelling door Verkoper
als bindend tussen partijen. Aan Koper wordt een kopie van de factuur dan wel een
uitdraai van de betreffende gegevens uit het geautomatiseerde systeem verstrekt.
3. Contracten die inhouden dat vanaf het bedrijf van verkoper wordt geleverd, geven
slechts recht op levering van de op de daartoe bepaalde dag bij de betreffende teler
beschikbare hoeveelheid en kwaliteit van het product. Koper is gehouden ter plaatse
een afleverbon voor ontvangst te (doen) ondertekenen.
4. Ook bij geringe afwijkingen in eigenschappen als maat, kwaliteit en kleur wordt het
afgeleverde product geacht aan de overeenkomst te voldoen. Een afwijking in
hoeveelheid/gewicht van de producten van 5% of minder wordt in ieder geval als een
geringe afwijking aangemerkt. Een reclame met betrekking tot de hoeveelheid/gewicht
van de geleverde producten dient bij inontvangstneming op de afleverbon te worden
aangetekend, bij gebreke waarvan de op de afleverbon genoemde hoeveelheden
dwingend bewijs tegen koper opleveren.
Artikel 7. Betaling
1. Koper is gehouden de verkoopprijs binnen een betalingstermijn van veertien dagen na
dagtekening van de factuur te voldoen, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn
is overeengekomen of op de orderbevestiging en/of factuur een andere
betalingstermijn is vermeld.
2. Koper is van rechtswege (zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist)
in verzuim indien de betaling niet geschiedt binnen de in artikel 7.1 bedoelde termijn.
3. Bij gebreke van een tijdige betaling op enige factuur worden alle nog openstaande
facturen, ook die facturen waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken, direct
opeisbaar.
4. Ten aanzien van betalingen en verrekeningen is de administratie van verkoper te allen
tijde bindend.
Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. Voor door koper in totaal geleden schade, die rechtens een gevolg vormt van een
gebeurtenis of een reeks van met elkaar samenhangende gebeurtenissen waarvoor
verkoper rechtens aansprakelijk is, heeft koper recht op een vergoeding van maximaal
het bedrag dat verkoper in het kader van de desbetreffende levering heeft ontvangen.
2. Verkoper heeft te allen tijde het recht indien en voor zover mogelijk, de schade van
koper ongedaan te maken.
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3. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken van welke aard dan ook die derden
jegens verkoper geldend mochten maken ter zake van eventueel te lijden of geleden
schade die verder gaan dat de aansprakelijkheid die koper jegens verkoper kan doen
gelden, tenzij dwingend recht anders bepaalt.
4. Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen alle manieren de
verkoper aansprakelijk te stellen voor het geleverde product, na het verstrijken van 48
na levering.
5. Iedere vordering op verkoper, behalve de vordering die door hen is erkend, vervalt
door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.
Artikel 9. Risico-overgang/transport
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de
overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze producten aan
koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of
van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht.
2. Indien verkoper door transport van de producten die voorwerp van de overeenkomst
zijn zorgdraagt, geschiedt dit geheel op risico van koper.
3. Indien en voor zover verkoper het transport, verzending, verpakking of dergelijke op
zich neemt, wordt de wijze daarvan, indien geen nadere aanwijzing door koper aan
verkoper is verstrekt, door verkoper bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt
koper alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.
4. Eventuele specifieke wensen van de opdrachtgever inzake het transport/de verzending,
worden slechts uitgevoerd, indien de koper verklaard heeft de meerdere kosten
daarvan te zullen dragen.
5. In geval de te leveren producten niet binnen de leveringstermijn worden afgenomen, is
verkoper gerechtigd de producten voor rekening en risico van koper op te (doen)
slaan, te verkopen of te (doen) vernietigen, onverminderd de bevoegdheid om hetzij
nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst
(buitengerechtelijk) te ontbinden, en onverminderd de aanspraak op vergoeding van de
geleden en te lijden schade, gemaakte kosten en gederfde winst.
Artikel 10. Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe
gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove
schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens
de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening
komt.
2. Onder overmacht wordt in deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden verstaan
naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten
komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan
uitoefenen zoals file, verkeersopstoppingen en extreme weersomstandigheden die van
invloed zijn op de kwaliteit en de oogst van de producten, doch waardoor verkoper
niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van
verkoper of in de veiling worden daaronder begrepen.
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3. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid
die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten
nakomen.
4. Indien de overeenkomst bij het intreden van de overmachtssituatie wel gedeeltelijk
kan worden nagekomen, is verkoper gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare
deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen alsof het
een afzonderlijke overeenkomst betreft.
5. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen
uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden
is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot
vergoeding van schade aan de andere partij.
Artikel 11. Reclames
1. Koper is verplicht de producten direct na levering op eventuele tekortkomingen en/of
beschadigingen te controleren.
2. Reclames met betrekking tot geleverde zaken dienen binnen 4 uur na levering doch
uiterlijk vóór 18:00 uur op de dag van levering van het product of de producten
waarover de koper reclameert, dan wel binnen 24 uur na de ontdekking van het gebrek
indien koper aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan
verkoper kenbaar te worden gemaakt.
3. Koper kan in ieder geval geen aanspraken meet geldend maken indien de
kennisgeving aan verkoper later plaatsvindt dan 24 uur na het moment waarop koper
de eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen redelijkerwijze had kunnen
ontdekken.
4. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichtingen niet op. In
geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft verkoper de keuze tussen aanpassing
van het in rekening gebrachte bedrag, het kosteloos verbeteren of opnieuw leveren van
de afgekeurde levering of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) leveren tegen een
restitutie naar evenredigheid van het door koper reeds betaalde bedrag.
Artikel 12. Incassokosten
1. Indien koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van koper. De incassokosten worden berekend overeenkomstig
het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken
wordt geadviseerd.
2. Indien verkoper hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk
waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen
eveneens voor rekening van koper.
Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven eigendom van verkoper totdat
koper alle verplichtingen uit alle met de verkoper gesloten overeenkomsten is
nagekomen.
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2. Verkoper is gerechtigd om de producten die diens eigendom zijn gebleven op kosten
van koper terug te halen indien koper in gebreke blijft aan zijn verplichtingen jegens
verkoper te voldoen. Koper is gehouden om verkoper in de gelegenheid te stellen om
producten terug te halen.
3. Zolang op de geleverde producten een eigendomsvoorbehoud rust, is verkoper niet
gerechtigd om deze producten te vervreemden of op andere wijze onder welke titel
dan ook in gebruik te geven aan derden of om daarop enige vorm van zekerheid te
vestigen, tenzij een en ander geschiedt in het kader van de normale bedrijfsuitvoering.
Aan koper komt geen retentierecht toe op de geleverde producten.
4. Koper is gehouden om de producten als herkenbaar eigendom van verkoper af te
zonderen van andere producten en de producten als een goed huisvader te behandelen.
5. In afwijking van het bepaalde in artikel 17 lid 3 van deze Algemene Verkoop- en
Leveringsvoorwaarden worden de goederenrechtelijke gevolgen van het
eigendomsvoorbehoud beheerst door het recht van het land op welk grondgebied de
producten zich op het tijdstip van levering bevinden.
6. In het geval van voor export bestemde producten worden, in afwijking van lid 5 van
dit artikel, de goederenrechtelijke gevolgen van dit eigendomsvoorbehoud beheerst
door het recht van het land van bestemming indien op grond van dat recht het
eigendomsvoorbehoud niet zijn werking verliest op het moment dat de prijs volledig is
betaald.
Artikel 14. Emballage
1. Verkoper is te allen tijde vrij in de keuze van het verpakkingsmateriaal.
2. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, blijven de door verkoper aan
koper ter beschikking gestelde verpakkingsmaterialen eigendom van verkoper. Het is
verkoper verboden de verpakkingsmaterialen te verkopen, verhuren dan wel
anderszins te bezwaren of aan derden ter beschikking te stellen. Koper dient de
verpakkingsmaterialen als een goed huisvader te beheren en terug te leveren aan
verkoper in dezelfde staat als waarin het aan koper ter beschikking is gesteld.
3. De aan koper ter beschikking gestelde verpakkingsmaterialen dienen binnen 10 dagen
terug te worden geleverd aan verkoper, tenzij tussen partijen anders is
overeengekomen.
4. Verkoper is gerechtigd om voor het gebruik van de verpakkingsmaterialen door koper
een vergoeding in rekening te brengen, welke vergoeding aan koper zal worden
terugbetaald c.q. verrekend nadat koper de aan hem ter beschikking gestelde
verpakkingsmaterialen onbeschadigd heeft geretourneerd, een en ander ter beoordeling
door verkoper.
5. Koper is aansprakelijk voor beschadigingen aan en/of verlies van de door verkoper ter
beschikking gestelde verpakkingsmaterialen. Verkoper is gerechtigd hiervoor kosten
in rekening te brengen.
Artikel 15. Opzegging/ontbinding/beëindiging van de overeenkomst
1. Verkoper en Koper zijn bevoegd één of meerdere overeenkomsten tussen hen met
onmiddellijke ingang op te zeggen indien:
a. de andere partij onjuiste of onvolledige inlichtingen heeft verschaft met het
doel een voordeel voor zich te behalen;
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2.
3.
4.
5.
6.

b. de andere partij enige verplichting op grond van de overeenkomst niet, niet
tijdig of niet behoorlijk nakomt;
c. de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard of hem surseance
van betaling wordt verleend, dan wel een aanvraag daartoe is ingediend;
d. de andere partij besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht (anders
dan door een juridische fusie of splitsing) van zijn onderneming;
e. de onderneming van koper wordt ontbonden, geliquideerd of stilgelegd;
f. verkoper gegronde redenen heeft om te vrezen dat koper niet in staat is dan wel
zal zijn om zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst te voldoen
en koper op verzoek van verkoper niet of onvoldoende zekerheid stelt voor de
nakoming van zijn verplichtingen.
Een opzegging op grond van een of meer van de in het vorige lid genoemde gronden,
doet voor de opgezegde partij geen recht op schadevergoeding ontstaan.
Alle vorderingen die verkoper in de gevallen bedoeld in lid 1 van dit artikel op
verkoper mochten hebben of verkrijgen, zullen terstond en volledig opeisbaar zijn.
Verkoper is niet gerechtigd om zich jegens verkoper op enig opschortingsrecht of
verrekening te beroepen.
Koper is niet gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,
indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
In geval van ontbinding c.q. opschorting op grond van dit artikel is verkoper niet tot
enige schadevergoeding jegens koper verplicht.

Artikel 16. Algemene voorzieningen
1. Koper is niet bevoegd om de rechten en verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk aan
derden over te dragen.
2. Mochten de omstandigheden waarvan partijen op het moment van totstandkoming van
de overeenkomst zijn uitgegaan, zodanig wijzigen dat naleving van een of meer van
deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden daardoor in redelijkheid van een
der partijen niet meer kan worden gevergd, dan zal overleg plaatsvinden over het
tussentijds wijzigen van de overeenkomst.
Artikel 17. Industriële en intellectuele eigendomsrechten
1. Verkoper behoudt zich eventuele rechten en intellectuele en/of industriële eigendom
(merken) met betrekking tot door haar geleverde producten uitdrukkelijk voor.
2. Het is koper niet toegestaan met gebruik van door verkoper geleverde producten
inbreuk te maken op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van een derde.
Koper vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden uit hoofde van een
inbreuk op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten die worden gemaakt met
behulp van de door verkoper geleverde zaken, en die plaats vinden nadat verkoper de
zaken aan koper heeft geleverd.
3. Slechts na schriftelijke toestemming en op aanwijzing van verkoper mag koper
gebruik maken van de handelsnamen en merken die door verkoper in het
handelsverkeer worden gebezigd. Koper is gehouden om nauwgezet de aanwijzingen
van verkoper ten aanzien van de gebruikmaking van de door verkoper gevoerde
handelsnamen en merken op te volgen.
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4. Alle rechten die voortvloeien uit intellectuele- en industriële eigendom alsmede
auteursrechten blijven bij verkoper berusten.
Artikel 18. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op deze verkoopvoorwaarden en alle overige overeenkomsten tussen Verkoper en
Koper is het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van
internationale verdragen waaronder het Weens Koopverdrag, voor zover deze geen
dwingend recht bevatten.
2. Alle geschillen tussen Verkoper en Koper die voortvloeien uit of in verband staan met
een tussen hen gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te Roermond, zulks onverminderd de bevoegdheid van Verkoper om
desgewenst de rechter van de woonplaats van koper te adiëren. Een geschil is
aanwezig zodra een der partijen zulks schriftelijk aan de ander heeft medegedeeld.
3. In geval van verschillen tussen deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden en
vertalingen daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALES AND
DELIVERY
General terms and conditions of sales and delivery of CRIENS BLAUWE BESSEN
Article 1. Definitions
Buyer: the Seller’s opposite party, with whom Seller has entered in an agreement, as well as
the one to whom Seller has offered a quotation, or the one who has placed an order in favour
of Seller.
Agreement: the Agreement between the Seller and the Buyer.
Seller: Criens Blauwe Bessen B.V.
Conditions: these conditions of sales and delivery.
Article 2. General
1. These provisions of these General Terms and Conditions are a part of and apply to
every offer, order and agreement between Seller and Buyer, to all agreements with the
Seller, as well as to all legal relationships between Seller and Buyer.
2. Deviations of these General Terms and Conditions, as well as deviating provisions,
terms, conditions and/or arrangements are only valid when expressly agreed in writing
by Seller.
3. A Buyer to whom these General Terms and Conditions of Sales and Delivery have
applied, is considered to have agreed to the applicability of these General Terms and
Conditions to subsequent released offers by Seller, to subsequent to be closed and
closed agreements as well as to all other subsequent legal relationships between buyer
and Seller.
4. Where any of the provisions in these General Terms and Conditions herein should
prove to be invalid for whatever reason according to the judgement of the competent
Court, then only the concerning provision will be regarded as non-written, but
otherwise these General Terms and Conditions of Sales and Delivery shall remain in
full force and effect. Instead of a possibly invalid provision, shall apply a provision
that most closely approximates the intention of the parties.
Article 3. Offer, agreement and cancelation of orders
1. All offers in any form whatsoever are free of any and all obligation, and can be
revoked at any time by Seller, even if they contain a term for acceptance. In case the
offer does not contain a term of payment, the term of acceptance is 24 hours.
2. All details issued in relation to an offer an/or specifications in relation to quantity,
size, weight, content, etc., are estimates and not binding. These details are only meant
to support the general idea of the offered products.
3. Any of alleged inaccuracies in the order confirmation shall be mentioned in writing
within a business day, failing which the order confirmation is considered to display the
agreement correct and complete.
4. Any additional arrangements or changes made between the parties will only become
binding where the Seller and Buyer confirm such in writing, or if the agreement is
carried out by Seller in accordance with the changes, additions and/or extensions.
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These General Terms and Conditions of Sales and Delivery are fully applicable on
possible changes of the agreement.
5. Verbal undertakings made by employees of Seller, exclusively bind Seller if and to the
extent that Seller has confirmed to Buyer these commitments in writing.
6. Buyer can only cancel an agreement if Seller has agreed in writing. Buyer will be
obligated to compensate for any damages suffered as a result of the cancelation, to be
paid within one week after the cancelation. The damage is established on a minimum
of 10% on the invoice amount, without prejudice the right of Seller to get a
compensation of the actual suffered damage caused by the cancelled order from the
Buyer. Buyer indemnifies Seller for all charges from any kind that third parties will
use against them regarding to any damage to be suffered or already suffered damage
caused by the cancelled order from the Buyer.
Article 4. Prices and costs
1. The agreed prices are in euro, exclusive of VAT, based on the at that time current
prices and specifications.
2. Seller reserves the right to pass on any and all costs to Buyer arising out of any
changes to those cost-determining factors arising after the offer to order conformation
which it cannot reasonably control.
Article 5. Delivery
1. Delivery will take place in bulk and is unsorted.
2. Delivery will take place from the Seller’s location, unless expressly agreed otherwise
by the parties. Buyer is obligated to receive the bought products at the agreed place
and time.
3. If Buyer does not accept the products on the day delivery takes place, Seller will be
entitled to transport, to store, to sell or to destroy the goods at the expense and risk of
Buyer.
4. Delay in delivery, insofar as it remains within reasonable limits, does not entitle the
Buyer to dissolve the agreement and/or to claim damages of any kind.
5. Seller makes an effort to deliver the products on the agreed day. Seller will not be
liable by merely exceeding the delivery period in case of a force majeure. If delivery
still is possible, but only under different conditions, delivery will only take place if
Buyer and Seller have agreed in writing regarding the changed conditions.
6. If before delivery the quantities needed to fulfil the agreements, is insufficient, the
Seller can deliver the products based on his own distribution key, taking in account all
circumstances, where it applies that the season contracts get priority over week
contracts and week contracts get priority over day contracts.
Article 6. Product to be delivered
1. The quantity delivered is considered to comply with the agreement, as well as to
requirements of public and private law, respectively prescribed, unless evidence to the
contrary is provided by the Chamber of Commerce, with respect to quantity and
weight.
2. Seller determines the quantity and quality of the products bought by Buyer. Subject to
evidence to the contrary, the determination by Seller is binding between the parties.
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Buyer is provided a copy of the invoice of a printout of the relevant data from the
automated system.
3. Contracts that involve delivery from Seller’s company, only entitles to delivery of the
available quantity and quality at a certain day. Buyer is obliged to sign a delivery note
for receipt on site.
4. Also, in case of any minor deviations in quality, colour, weight and size, the delivered
product is considered to comply with the agreement. A deviation in amount/weight of
the products of 5% or less, is in any case regarded as a minor deviation. A complaint
regarding the amount/weight of the delivered products will be reported upon receipt
on the delivery note, failing which the stated quantities mentioned on the delivery
note, provide compelling evidence against Seller.
Article 7. Payment
1. Payment of the price and VAT shall be due within 14 days of the date of issue, unless
otherwise agreed in writing, or in case on the confirmation of order and/or invoice is
mentioned an other term of payment.
2. Should the Buyer default on its payments within the agreed term as mentioned in
Article 7.1, the Buyer will be in default ipso jure.
3. In the absence of timely payment on any invoice, all outstanding invoices, including
all invoices whose payment term had not yet expired, will be immediately due and
payable.
4. With respect to payments and settlements, Seller’s administration is binding at all
times.
Article 8. Liability
1. Buyer is entitled to compensation for any total of damages suffered by Buyer, which
are a legal consequence of an event or a series of events, to which Seller is legally
liable. Buyer is entitled to compensation of a maximum of the amount Seller has
received regarding the delivery in question.
2. At all times, Seller is entitled to undo the damage suffered by Buyer, if and insofar as
possible.
3. Buyer indemnifies Seller against all claims from third parties, concerning any damage
to be suffered or suffered that goes beyond the liability Buyer can assert towards
Seller, unless mandatory law provides otherwise.
4. Unless agreed otherwise in the agreement, all ways to hold Seller liable for the
delivered product, expire after 48 hours after delivery.
5. Any claim on Seller, except a claim acknowledged by them, expires by the mere lapse
of twelve months after the claim arose.
Article 9. Transfer of risk / Transport
1. The risks of loss of or damage to the products that are the subject of the agreement
will pass to the Buyer upon the transfer of title or actual delivery of the products to the
Buyer and, accordingly, are put in the disposal of the Buyer or a third party to be
designated by the Buyer.
2. If the Seller arranges for the transport of the products that are the subject of the
Agreement, this shall take place entirely at the risk of the Buyer.
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3. If and insofar as the Seller accepts responsibility for the transport, shipment,
packaging, etc., of the products that are subject of the agreement, the manner thereof
will be determined by the Seller, provided no further instructions are given by Buyer
to Seller. Unless agreed otherwise, Buyer shall accept all risks in this matter, including
negligence of the transport company.
4. Any specific wishes made by Buyer concerning the transport/shipment will only be
effected in Buyer had represented that it will bear the extra costs involved.
5. In the event that the delivered products are not collected withing the delivery period,
Seller is entitled to transport, to store, to sell or to destroy the goods, undiminished the
authority to either claim fulfilment of the agreement, either (extrajudicial) terminate
the agreement, and undiminished the claim to compensate damage suffered and to be
suffered, costs incurred including any loss of profits.
Article 10. Force Majeure
1. Parties will not be obligated to perform any obligation if they are prevented from
doing so as a result of a circumstance that cannot be attributed to gross negligence or
wilful intent on their part and for which they cannot be held responsible pursuant to
the law, a juristic of prevailing opinion.
2. Besides the events considered to be force majeure events according to the law or case
law, force majeure will include in these General Terms and Conditions all external
causes, foreseen or unforeseen, in respect of which the Seller cannot exert any control,
such as traffic jams, extreme weather conditions that affect the quality and harvest of
the products, but as a result of which the Seller is unable to perform is obligations,
including strikes at the Seller’s business.
3. Seller also has the right to invoke force majeure in the event that the situation which
frustrates further performance occurs after the Seller should have fulfilled its
obligation.
4. If the agreement can be partially fulfilled when the force majeure arises, the Seller
shall be entitled to invoice the part already delivered or the deliverable part separately
and the Buyer shall be obliged to pay this invoice as if it concerned a separate
agreement.
5. Parties can suspend their obligations under the agreement, during the period that the
force majeure continues. In case this period lasts longer than two months, any of the
parties is entitled to terminate the agreement, without obligation to compensate
damages to the other party.
Article 11. Complaints
1. The buyer is obliged to check the products for any shortcomings and/or damage
immediately after delivery.
2. Any complaints regarding the shipment shall be reported to Seller within 4 hours after
delivery, but no later than 6 pm on the day of the delivery, or within 24 hours after
discovery of the deficiencies, if Buyer can show to Seller that he couldn’t discover the
deficiencies anytime sooner.
3. In any case, Buyer can no longer make any claims if the notification to Seller takes
place later than 24 hours after the moment Buyer could have discovered any
shortcomings and/or damages.
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4. Complaints as mentioned in Article 11.1 do not suspend the payment obligations.
Should a claim be justified, Seller has the choice between adjustment of the charged
amount, improve free of costs or re-deliver the rejected delivery, or no longer deliver
the whole or partly, for a refund in proportion to the amount already paid by Buyer.
Article 12. Collection costs
1. In the event Buyer is in default or fails to meet its obligations in good time, all
reasonable costs to obtain payment will be borne by Buyer. The collections costs will
be calculated in accordance with the collection rates as recommended by the
Netherlands Bar Association in collection matters.
2. If Seller has incurred higher costs that were reasonably necessary, these costs will also
be eligible for compensation.
3. Any reasonable judicial and enforcement costs will also be charged to the Buyer.
Article 13. Retention of title
1. All goods delivered and yet to be delivered will remain the exclusive property of
Seller until all the claims Seller has or will have against Buyer according to the
agreement, have been fulfilled.
2. Seller is entitled to recover the goods delivered under retention of title if Buyer
defaults on its payment obligations. Buyer shall at all times grant Seller free access to
its premises and/or buildings to allow Seller to inspect the goods and/or exercise its
rights.
3. As long as the ownership of the goods has not been transferred to Buyer, Buyer may
not pledge the goods or grant any other rights in respect of the goods to third parties,
unless in the ordinary conduct of its business. No right of retention accrues to Buyer
regarding to the delivered products.
4. Buyer shall keep the goods delivered under retention of title with due care and
recognisable as the property of Seller.
5. Notwithstanding the provisions in Article 17 paragraph 3 of these General Terms and
Conditions of Sales and Delivery, property law consequences of the retention of title
will be governed by the law of the country where the products are located.
6. In case of products destined for export, notwithstanding the provisions in Article 13.5,
property law consequences of the retention of title will be governed by the law of the
country of destination, if under that right the retention of title does not lose its effect as
soon as the amount has been paid in full.
Article 14. Packaging
1. The seller always has a free choice in the packaging.
2. Unless otherwise agreed in writing, the packaging made available by Seller, remains
the property of Seller. It is prohibited for Buyer to sell the packaging material, to rent,
or else object or make available to third parties. Buyer has to maintain the packaging
material and deliver it back in the same conditions as Seller delivered it to Buyer.
3. The packaging material made available to Buyer must be delivered back to Seller
within 10 days, unless agreed otherwise.
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4. Seller is entitled to charge a fee for the use of the packaging materials by Buyer, which
will be paid back, or will be settled, after Buyer has returned the to him made
available packaging materials undamaged, all at the discretion of Seller.
5. Buyer is liable for damages to and/or loss of the packaging materials made available
by Seller. Seller is entitled to charge costs for these damages and loss.
Article 15. Termination/cancelation of the agreement
1. Seller and Buyer are authorised to terminate with immediate effect one or more
agreements, if:
a. The other party has provided incorrect or incomplete information, with the aim
of gaining an advantage of oneself.
b. Buyer does not fulfil its obligations under the agreement or does not do so
properly or in due time.
c. If the other party is declared bankrupt, admission of suspension of the
payments, or an application to that admission has been submitted.
d. The other party decides to suspend or transfer its business in whole or in part,
other than through a legal merger of demerger.
e. Buyer’s company is dissolved, liquidated, or closed down.
f. Seller becomes aware of circumstances that give good reason to fear that
Buyer will not fulfil its obligations or will not do so properly or in due time
and Buyer at the request of Seller to provide security for the performance of its
obligations, has not provided this security or inadequate.
2. A cancellation on the basis of one or more of the grounds referred to in Article 15.1,
does not rise any right to compensation for the terminated party.
3. All claims Seller could have or obtain in the given situations as mentioned in Article
15.1, shall be immediately and fully due and payable.
4. Seller is not entitled to invoke any right of suspension or settlement.
5. Buyer is not entitled to cancel the agreement in whole or in part, in case he himself
was in default of his obligations.
6. In case of cancellation or suspension on the ground of this Article, Seller is not
obligated to pay any compensation.
Article 16. General Facilities
1. Buyer is not authorized to transfer to third parties its rights and obligations under the
agreement or any agreements arising therefrom, in whole or partly.
2. Should the circumstances of which the parties at the time of conclusion could assume,
change to such an extent that compliance of one or more of these Conditions by one of
the parties could no longer reasonably be required, then consultation will take place
about interim changes to the agreement.
Article 17. Intellectual and industrial property
1. Seller expressly reserves the rights and powers accruing to Seller pursuant to
intellectual or industrial property law regarding delivered products.
2. Buyer is not allowed to infringe on any intellectual and industrial property of a third
party with the use of products delivered by Seller. Buyer shall indemnify Seller
against any claims by third parties, regarding infringements on any intellectual and
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industrial property made with the use of products delivered by Seller and take place
after Seller delivered those products to Buyer.
3. Buyer can use trade names and brands used by Seller, but only after permission in
writing and at the direction of Seller. Buyer is obliged to follow the directions given
by Seller, regarding the use of the trade names and brands.
4. All rights arising from intellectual and industrial property, as well as royalties, remain
with Seller.
Article 18. Applicable law and disputes
1. These Terms and Conditions and all legal relationships between Seller and Buyer are
governed by Dutch Law, with the exclusion of provisions of international treaties,
including the Vienna Convention, as far as these do not contain mandatory law.
2. Regarding all disputes which may arise between parties regarding to an agreement
between them, in principle the Roermond District Court will have exclusive
jurisdiction to examine any disputes ensuing from any agreement of the performance
thereof, between the Seller and Buyer, unless Seller prefers to bring the dispute before
the competent court in the Buyer’s domicile. A dispute is present as soon as one of the
parties has communicated such in writing to the other party.
3. In the event of any deviations between these General Terms and Conditions of Sales
and Delivery and translations, the Dutch text will prevail.
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