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EatMeFresh B.V.
ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 Definities
Verkoper: EatMeFresh B.V., de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Koper: de wederpartij van Verkoper, de afnemer, de opdrachtgever;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Verkoper en Koper.

Artikel 2 Algemeen
2.1) De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, opdracht en
overeenkomst tussen Verkoper en Koper, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
2.2) De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten
met Verkoper, voor de uitvoering waarvan door Verkoper van de diensten van derden gebruik wordt
gemaakt;
2.3) De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij
partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen
naast elkaar van toepassing zijn geldt, dat in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van
Verkoper en Koper strijdig zijn de bepalingen in de algemene voorwaarden van Verkoper prevaleren;
2.4) Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden, of indien Verkoper schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van één
of meer afwijkende voorwaarden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
van toepassing. Verkoper en Koper zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of
vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht worden genomen.
2.5) Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, dan wel afwijkende bepalingen, voorwaarden
en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover deze Schriftelijk en uitdrukkelijk door de
Verkoper zijn bevestigd.
2.6) Een Wederpartij ten aanzien van wie deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn geweest,
wordt ook geacht akkoord te zijn gegaan met het van toepassing zijn van deze Algemene
Voorwaarden op latere Aanbiedingen, Orders en Overeenkomsten alsmede op alle overige latere
rechtsbetrekkingen tussen de Verkoper en de Koper.
2.7) Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde
rechter niet van toepassing of in strijd zijn met de openbare orde of wet, dan zal slechts die
betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, maar zullen deze Algemene
Voorwaarden 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.
2.8) Verkoper is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen.
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Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1) Alle door de Verkoper gedane aanbiedingen, waar dan ook gepubliceerd of hoe dan ook gedaan,
zijn steeds vrijblijvend en kunnen steeds door de Verkoper worden herroepen, ook indien zij een
termijn voor aanvaarding bevatten.
3.2) Alle bij aanbiedingen verstrekte informatie en-of specificaties inzake hoeveelheden, maten,
gewichten, inhoud e.d. gelden steeds bij benadering en zijn voor de Verkoper niet bindend en alleen
bedoeld om een algemene voorstelling te geven van de kwaliteit van de Producten die de Verkoper
aanbiedt.
3.3) Alle aanbiedingen worden door de Verkoper naar beste weten en met de grootste zorg gedaan.
De Verkoper staat er evenwel niet voor in dat zich ter zake geen afwijkingen voordoen.
3.4) Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Verkoper daaraan niet
gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,
tenzij Verkoper anders aangeeft.
3.5) Een samengestelde prijsopgave verplicht de Verkoper niet tot de levering van een deel van de in
de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6) Levertijden in offertes van de gebruiker zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan
geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.7) Vertraging in de aflevering, voor zover binnen redelijke grenzen blijvend, geeft de Koper geen
recht op ontbinding van de overeenkomst.
3.8) De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege doch inclusief eventuele vervoers-/ en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders
is vermeldt.
3.9) Verkoper mag prijsstijgingen van meer dan 10% doorberekenen, indien zich tussen het moment
van aanvaarding en levering prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld
wisselkoersen, lonen, grondstoffen of verpakkingsmateriaal.
3.10) De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van
de aanbieding. Verkoper behoudt zich het recht voor alle na dato van de aanbieding of
orderbevestiging opgekomen wijzigingen in die kostprijsbepalende factoren waarop hij in
redelijkheid geen invloed kan uitoefenen (zoals prijsverhogingen door toeleveranciers dan wel
andere ontwikkelingen), aan Koper door te berekenen.
3.11) De Verkoper is niet gehouden een overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs die
duidelijk berust op een druk of schrijffout.
3.12) Overeenkomsten waarbij Verkoper partij is, gelden eerst als gesloten: a) na ondertekening door
beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, en wel vanaf de dag van ondertekening,
dan wel; b) na schriftelijke bevestiging door Verkoper van een door koper geplaatste order; c) bij
gebreke daarvan door de feitelijke levering af magazijn van de verkochte producten.
3.13) Indien Verkoper met Koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle
volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan
niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.
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Artikel 4 Levering
4.1) Levering geschiedt af opslagadres van Verkoper, tenzij partijen anders overeenkomen
4.2) Koper is verplicht de producten af te nemen op het moment dat Verkoper deze bij hem aflevert
of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter
beschikking worden gesteld.
4.3) Indien de Verkoper een termijn voor levering, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan
ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Koper de Verkoper
schriftelijk in gebreke te stellen.
4.4) Indien de producten worden bezorgd is Verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening
te brengen.
4.5) In geval van levering af magazijn/loods aan buitenlandse Koper, verplicht Koper de Verkoper op
de hoogte te brengen indien de goederen niet worden vervoerd naar het land waar Koper is
gevestigd. Een afwijkend lever adres kan conform fiscale regelgeving resulteren in een afwijkende
BTW belasting op de verkoopfactuur. Koper verplicht zich mee te werken aan controles van de
belastingdienst indien dit door Verkoper noodzakelijk wordt geacht.
4.6) Koper is verplicht ter voldoening aan douane- en andere formaliteiten, welke voor de aflevering
van de producten moeten worden vervuld, de nodige bescheiden aan Verkoper ter beschikking te
stellen en hem alle noodzakelijke inlichtingen te verschaffen.
4.7) Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies
die noodzakelijk zijn voor de levering, is Verkoper gerechtigd de producten op te slaan voor rekening
en risico van Koper.
4.8) Indien Koper de gekochte producten niet binnen gestelde termijn afneemt, is Verkoper
gerechtigd de producten aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt is Verkoper gerechtigd de
producten te vernietigen. De schade die Verkoper bij doorverkoop of vernietiging lijdt komen voor
rekening van Koper.
4.9) Verkoper is gerechtigd de producten onder rembours te leveren.
4.10) Verkoper is gerechtigd de producten in gedeelten te leveren. Verkoper is gerechtigd
deelleveringen afzonderlijk te factureren.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
5.1) Verkoper zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der
wetenschap.
5.2) Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de Verkoper
het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.3) De Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Verkoper aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn
voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de
uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Verkoper zijn verstrekt, heeft
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Verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Koper in rekening te brengen.
5.4) Koper vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar is.

Artikel 6 Zendingen
Zendingen die aan adressen zijn gericht met een centrale afleveringsruimte, worden afgeleverd aan
die ruimte. Indien de ontvanger de zending weigert in ontvangst te nemen of weigert voor de
zending te betalen, of indien de ontvanger de zending niet acceptabel acht, of indien de zending voor
douanedoeleinden ondergewaardeerd is, of indien de ontvanger redelijkerwijs niet kan worden
geïdentificeerd of gelokaliseerd, zal Verkoper de zending bij Koper afleveren of terugnemen. Indien
retournering niet mogelijk blijkt, door welke omstandigheden dan ook, kan Verkoper vrijelijk over de
zending beschikken, deze verkopen, zonder dat daarbij enige aansprakelijkheid van welke aard ook
jegens de Koper of enige ander (rechts)persoon ontstaan, waarbij geldt dat de opbrengst wordt
aangewend om daaruit de kosten van de verleende diensten en de daarop betrekking hebbende
administratieve handelingen te voldoen. Bij onbestelbare zaken blijft Koper de koopsom van het
gekochte geheel verschuldigd.

Artikel 7 Levering onder rembours
7.1) Vervoerder zal de bedragen, die als rembours op de zaak drukken, bij aflevering van de zending
van de ontvanger/Koper innen en indien overeengekomen vervolgens aan de Verkoper afdragen.
Verkoper is gerechtigd de kosten van vervoer in mindering te brengen op de ontvangen gelden.
7.2) De ontvanger/Koper, die ten tijde van de aflevering weet dat een bedrag als rembours op de
zaak drukt, is verplicht aan de vervoerder het door deze aan de Verkoper verschuldigde bedrag te
voldoen.
7.3) Indien een ontvanger/Koper weigert de zending, welke onder rembours worden aangeboden, in
ontvangst te nemen of het bedrag dat op de zaak drukt weigert te betalen, zal de vervoerder de
zending retour nemen en afleveren bij de Verkoper op kosten van de Koper, tenzij Verkoper anders
bepaalt.

Artikel 8 Export
Koper garandeert dat indien er voor de invoer van de zaken in het land van bestemming een
invoercertificaat of vergunning vereist is, een dergelijk invoercertificaat of een dergelijke
invoervergunning voor verzending verkregen is of zal worden verkregen.

Artikel 9 Onderzoek, reclames
9.1) Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 1
dag, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het
geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.
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9.2) Is aan Koper een monster getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn
getoond zonder dat de zaak daaraan behoefte te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt
overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.
9.3) Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 1 dag na levering schriftelijk en gemotiveerd aan
Verkoper te worden vermeld. Het bezwaar dient een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van de
tekorten te bevatten, zodat Verkoper in staat is adequaat te reageren.
9.4) Indien ingevolge het vorige lid niet tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot afname
en betaling van de gekochte producten. Wenst Koper gebrekkige producten te retourneren, dan
geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper op kosten van Koper in
originele verpakking en op de wijze zoals door Verkoper aangegeven.
9.5) Koper dient Verkoper op eerste verzoek in staat te stellen het verkochte te inspecteren op de
juistheid van de klacht.
9.6) Indien een klacht gegrond is, zal Verkoper het geleverde vervangen, tenzij dit inmiddels voor
Koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Koper schriftelijk kenbaar te worden
gemaakt. Verkoper is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in de
artikelen “Garantie” en “Aansprakelijkheid” bepaalde.

Artikel 10 Betaling
10.1) Betaling dient te geschieden contant bij levering, dan wel binnen 30 dagen na factuurdatum op
een door Verkoper aan te geven wijze in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn
uitgedrukt. Afwijkende betalingsafspraken gelden uitsluitend indien deze schriftelijk zijn
overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet
op.
10.2) Indien Koper in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is Koper van
rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte
daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste
rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Koper in
verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
10.3) In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Koper zijn de
vorderingen van gebruiker op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
10.4) Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van
de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 11 Incassokosten
11.1) 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.
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11.2) Indien Verkoper hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen
ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en
executiekosten komen eveneens voor rekening van Koper.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud
12.1) Alle door Verkoper geleverde producten blijven eigendom van Verkoper totdat Koper alle
verplichtingen uit alle met Verkoper gesloten overeenkomsten is nagekomen.
12.2) Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden
noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.3) Koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige
zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Verkoper te bewaren.
12.4) Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Verkoper zo snel mogelijk daarvan
op de hoogte te stellen.
12.5) Verkoper is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de
Koper aanwezig zijn terug te nemen indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn
betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Koper zal
Verkoper te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwenter inspectie van de
zaken en/of ter uitoefening van de rechten van Verkoper.
12.6) Door Verkoper geleverde producten, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening
worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

Artikel 13 Garantie
Verkoper verstrekt geen garantie op haar producten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn
overeengekomen.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding
14.1) Verkoper is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien:
a) Koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
b) na het sluiten van de overeenkomst Verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat Koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er
goede grond bestaat te vrezen dat Koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de
opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
c) Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van
zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra
zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor
onredelijk is vertraagd.
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14.2) Voorts is Verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich
anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van
de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
14.3) Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van de Verkoper op Koper
onmiddellijk opeisbaar. Indien Verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij
zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
14.4) Verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Annulering
15.1) Indien Koper, nadat een overeenkomst met Verkoper tot stand is gekomen, deze wenst te
annuleren, wordt 20% van de overeengekomen orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten bij
koper in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief
gederfde winst.
15.2) Indien Koper bij annulering de afname weigert van de reeds door Verkoper aangeschafte
producten, is Koper gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan Verkoper te voldoen.
15.3) Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

Artikel 16 Aansprakelijkheid
16.1) Indien door Verkoper geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Verkoper
jegens Koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is geregeld.
16.2) Verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van bij wet verboden stoffen, bacteriën,
insecten op of in het geleverde, evenmin doordat het geleverde niet voldoet aan wettelijke of
anderszins van overheidswege gestelde of te stellen eisen aan het gebruik van deze producten.
16.3) Indien Verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot
maximaal het bedrag van de door de assuradeur van de Verkoper te verstrekken uitkering, althans
tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
16.4) Onder de directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vatstelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Verkoper aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan de Verkoper toegerekend kan
worden;
c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont dat
deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene
voorwaarden.

EatMeFresh B.V.

8

EatMeFresh B.V.
16.5) Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
16.6) De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Verkoper of zijn
ondergeschikten.
16.7) Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Verkoper nimmer aansprakelijk. Adviezen
worden steeds gegeven op grond van de bij Verkoper bekende feiten en omstandigheden en in
onderling overleg, waarbij Verkoper steeds de bedoeling van Koper als leidraad en uitgangspunt
neemt.
16.8) Koper is verplicht de Verkoper te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van,
door Koper ingeschakelde, derden tot schadevergoeding jegens Verkoper. Voorts is Koper verplicht
Verkoper te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aanspraken van, door Koper ingeschakelde,
derden die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van Koper van de door Verkoper
geleverde producten of verrichte diensten.

Artikel 17 Risico-overgang/transport
17.1) Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn,
gaat op Koper over op het moment waarop de 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.
17.2) Indien en voor zover Verkoper het transport, opslag, verzending, verpakking of dergelijke van
de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn op zich neemt, wordt de wijze daarvan, indien
geen nadere aanwijzing door Koper aan Verkoper is verstrekt, door Verkoper bepaald.
17.3) Eventuele specifieke wensen van de Koper inzake het transport/de verzending/opslag, worden
slechts uitgevoerd, indien de Koper verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

Artikel 18 Overmacht
18.1) Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe
gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld of opzet aan de
zijde van de Verkoper, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor zijn rekening komt.
18.2) Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent
in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of nietvoorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen zoals files, stroom-/computerstoringen,
import- en exportbelemmeringen, continegenteringen, plantenziekten, natuurgeweld, ziekte van
personeel en stagnatie in levering door Verkopers, doch waardoor Verkoper niet in staat is zijn
verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
18.3) Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
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18.4) Verkoper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. De verplichten herleven indien nakoming van de verplichtingen
redelijkerwijs weer mogelijk is.
18.5) Indien de Verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen
heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds
geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Koper gehouden deze factuur te
voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 19 Emballage
19.1) Indien Verkoper voor duurzame emballage zorgdraagt wordt deze tegelijk met de geleverde
goederen afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht.
19.2) Via Verkoper geleverde emballage, waaronder gerekend pallets, kratten, dozen en fusten,
waarop statiegeld is berekend, wordt retour genomen tegen de op het moment van teruggave
geldende factuurprijs, eventueel verhoogd met een vaste emballagevergoeding volgens de daarvoor
geldende regeling. Verkoper zal ter zake een creditfactuur zenden aan de Koper. Koper is niet
toegestaan het statiegeld te verrekenen met openstaande facturen.
19.3) De Koper dient binnen 21 dagen na levering de emballage leeg, gereinigd en onbeschadigd te
retourneren.
19.4) Het in te leveren fust dient zodanig schoon en fris te zijn dat het geschikt is voor verse, eetbare
groente- en fruitproducten. Voldoet het fust niet aan dit vereiste, of verkeert het in overigens slechte
staat, dan is de Verkoper geen enkele vergoeding verschuldigd.

Artikel 20 Intellectuele en industriële eigendom
20.1) Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Verkoper zich de rechten
en bevoegdheden voor die Verkoper toekomen op grond van intellectuele of industriële
eigendomsrechten.
20.2) Koper verbeurt een boete van € 1.000,- voor iedere inbreuk op enig recht van intellectuele en
industriële eigendom respectievelijk iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat
de inbreuk voortduurt onverminderd de overige rechten die de Verkoper te dien aanzien geldend
kan maken.

Artikel 21 – Vertalingen van deze voorwaarden
Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een
vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.
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Artikel 22 Geschillen
22.1) Alle geschillen, uit met de Verkoper gesloten in-en verkoop voortvloeiende, waaronder
begrepen de vordering tot betaling van achterstallige bedragen, zullen bij uitsluiting van iedere
andere instantie door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de Verkoper worden
berecht.
22.2) Partijen kunnen , in afwijking van het bepaalde in lid 1, schriftelijk overeenkomen de
beslechting van het geschil door een andere instantie te doen plaatsvinden.

Artikel 23 Toepasselijk recht, bevoegde rechter
23.1) Op alle overeenkomsten, zowel koop- als andere overeenkomsten, met de Verkoper gesloten,
is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
23.2) Voor zover de wet niet dwingend anders voorschrijft, zal in eerste aanleg uitsluitend de
arrondissementsrechtbank te Amsterdam bevoegd zijn kennis te nemen van geschillen die mochten
ontstaan naar aanleiding van enige overeenkomst tussen Verkoper en Koper alsmede van geschillen
omtrent deze voorwaarden, ook voor het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.

Artikel 24 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het
totstandkoming van de overeenkomst.
Aldus opgemaakt op 24 juli 2019 te Amsterdam en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nummer 74967169.
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