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Algemene levering en betalingsvoorwaarden van Verschoor Groentespeciaalzaak &
Traiteur, gevestigd te Ridderkerk, nader ook te noemen verkoper.
Artikel 1: Toepasselijkheid
1. Alle offertes vinden plaats onder de toepasselijkheid verklaring van de algemene
levering en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op
de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
2. Alle prijzen en offertes zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande aankondiging
worden gewijzigd, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Indien na
totstandkoming van de overeenkomst door de verkoper de prijzen worden aangepast
is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
3. Op
van
deze
voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen
voorwaarden/bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien die
bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de verkoper zijn aanvaard.
4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte
worden aangebracht, komt in de afwijking van het in het vorige lid bepaalde de
overeenkomst pas tot stand, indien de verkoper aan de koper bericht heft met deze
afwijking van de offerte in te stemmen.
Artikel 2: Wijzigingen
1. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijking van deze algemene
verkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen koper
en verkoper zijn overeengekomen.
2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit
voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden
overeengekomen.
3. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijzigingen van de koopprijs is een
geschil tussen partijen aanwezig, waarop artikel 16 van deze algemene voorwaarden
van toepassing is.
Artikel 3: Kwaliteit en omschrijving
1. De verkoper verbindt zich jegens de koper om hem de goederen te leveren in de
omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader tussen koper en verkoper
overeengekomen is.
2. De verkoper verbindt zich jegens de koper hem goederen te leveren, die in alle
opzichten gelijk zijn aan het marktaanbod en aan eventuele monsters, of modellen,
die door de verkoper en/of de koper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt.
Artikel 4: Verpakking en verzending
1. De verkoper verbindt zich jegens de koper om de goederen behoorlijk te verpakken
en op zodanige manier te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in
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goede staat bereiken. De verkoper draagt zorg voor de gebruikelijke
transportverzekering.
2. De goederen zullen door de verkoper bezorgd worden op, dan wel ter bezorging
worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in
de order is bepaald of naderhand is overeengekomen.
Artikel 5: Gereserveerd
Artikel 6: Eigendomsovergang en risico
1. Het risico van het eigendom van de goederen zal op de koper overgaan bij levering.
2. Indien er gerede twijfel bij de verkoper bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de
koper, is de verkoper bevoegd de bezorging van goederen ingevolge artikel 4 lid 2 uit
te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is
aansprakelijk voor de door de verkoper door deze vertraagde aflevering te lijden
schade.
Artikel 7: Tijdstip levering
De verkoper zal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de
leveringstermijn die is overeengekomen. Indien een leveringstermijn is overeengekomen,
vangt deze aan op de datum, waarop de verkoper de order heeft bevestigd.
Artikel 8: Overmacht
1. De in artikel 7 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende
welke de verkoper door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
2. Van overmacht aan de zijde van de verkoper is sprake, indien de verkoper na het
sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt om aan zijn verplichtingen uit deze
overeenkomst of aan de voorbereidingen daarvan te voldoen.
3. Indien door overmacht de levering meer dan een week vertraagd wordt, zijn zowel de
verkoper als de koper bevoegd de overeenkomst als beëindigt te beschouwen. In dat
geval heeft de verkoper slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte
kosten.
4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd,
heeft de verkoper, indien door overmacht de resterende levering meer dan 
éé
n week
vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de
goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de
overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen
onder verplichtingen hetgeen hem reeds geleverd was naar de verkoper terug te
zenden voor rekening van de koper, indien de koper kan aantonen, dat het reeds
afgeleverde gedeelte van de goederen door de koper niet meer doeltreffend kan
worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.
Artikel 9: Prijs en betaling
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1. De koopprijs omvat, indien niet anders overeengekomen, behalve de prijs voor de
goederen, de kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten ter
plaatse door de koper binnen Nederland of daarbuiten aangewezen.
2. De koper is verplicht de factuurprijs binnen veertien dagen na de factuurdatum te
voldoen.
3. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg
geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van een week, is de verkoper
bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te
beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door de verkoper
geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de
kosten van de ingebrekestelling.
4. Indien de verkoper bij wanprestatie van koper tot buitenrechtelijke maatregelen
overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de koper. Deze kosten
bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 30, .
Artikel 10: Reclame
1. Indien de koper het bedrag van de declaratie betwist, dient hij zijn bezwaren binnen
14 dagen na de declaratiedatum mee te delen aan de verkoper, zonder recht van
opschorting van de betaling.
2. Klachten over de gesteldheid, de hoeveelheid en de kwaliteit van de geleverde
goederen dienen binnen 2 dagen na aflevering schriftelijk te te zijn ingediend op
straffe van verval van het recht van reclame.
3. In het geval van gerechtvaardigde reclame en indien de koper geen gebruik heeft
gemaakt van de hem toekomende bevoegdheid tot (gedeeltelijke) ontbinding van de
overeenkomst, heeft de verkoper de keuze tussen aanpassing van het bedrag van
zijn declaratie, het (aanvullend) leveren van de juiste hoeveelheid goederen, het
leveren van goederen die wel aan de overeengekomen gesteldheid of kwaliteit
voldoen of het geheel of gedeeltelijk annuleren van de onderliggende overeenkomst,
het laatste bij eenvoudige mededeling aan de koper, zonder dat rechterlijke
tussenkomst zal zijn vereist en tegen pro rata restitutie van het door de koper terzake
reeds betaalde.
4. Onverminderd het bepaalde in artikel 11 is de aansprakelijkheid van de verkoper
beperkt tot het factuurbedrag van de door de verkoper geleverde goederen.
Artikel 11: Aansprakelijkheid producent
Indien de verkoper op grond van artikel 185 tot en met 193, van het burgerlijk wetboek,
aansprakelijk gesteld kan worden als producent, ligt de verantwoordelijkheid bij de
verkoper en kan zij hier op aangesproken worden. Indien mogelijk zal het geschil, zonder
tussenkomst van een rechterlijke macht, persoonlijk worden afgehandeld.
Artikel 12: Wettelijke vereisten
De verkoper waarborgt, dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de
goederen, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen
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aan alle terzake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of anderen van
overheids wege terzake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het
sluiten van de overeenkomst. De aansprakelijkheid inzake bovengenoemde vereisten
wordt beperkt tot hetgeen in de artikelen 10 en 11 bepaald wordt.
Artikel 13: Ontbinding
1. De koopovereenkomst wordt zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden en zonder
dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de koper in staat
van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of
door
beslaglegging,
onder
curatele
stelling
of
anderszins
de
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de
curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende
verplichtingen als boedel schuld erkent.
2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen direct opeisbaar.
De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer
bestaande uit winstderving en transportkosten.
Artikel 14: Toepasselijk recht
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht.

Ridderkerk, 5 juni 2015

Verschoor Groentespeciaalzaak & Traiteur
De heer R. Verschoor

