ALGEMENE VOORWAARDEN 1BITE FOODS B.V.

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
AV

Deze algemene voorwaarden;

Aanbod

Elk aanbod van Verkoper aan Koper, inclusief offertes;

Koper

Iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie Verkoper een
Aanbod doet en/of zelf een Order plaatst en/of met wie Verkoper een
Overeenkomst aangaat;

Verkoper

1Bite Foods B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 64916405;

Order

De mondelinge of schriftelijke bestelling van Producten door Koper bij
Verkoper;

Overeenkomst Iedere overeenkomst die schriftelijk dan wel mondeling tussen
Partijen tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop,
alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering
van die overeenkomst;
Partijen

Verkoper en Koper;

Product(en)

Producten die Verkoper te koop aanbiedt, inclusief diensten zoals
transport en/of aflevering.

Artikel 2 – Algemene bepalingen
2.1

De AV zijn van toepassing op ieder Aanbod, Order en/of Overeenkomst
tussen Partijen, voor zover van de AV niet door Partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.

2.2

Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Koper zijn niet van toepassing.

2.3

Verkoper behoudt zich het recht voor de AV te wijzigen.

2.4

De

Overeenkomst

wordt

geacht

te

worden/zijn

uitgevoerd

in

de

vestigingsplaats van Verkoper.
2.5

Indien één of meerdere bepalingen in de AV op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige
bepalingen in de AV volledig van kracht. Partijen zullen dan in overleg treden
om die bepalingen te vervangen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de
oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.6

Op elk Aanbod, elke Order en elke Overeenkomst is Nederlands recht van
toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

2.7

Alle geschillen tussen Partijen naar aanleiding van een Aanbod, Order of
Overeenkomst zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de
bevoegde rechter te Den Haag, tenzij Verkoper kiest voor de rechter van de
woonplaats van Koper.
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2.8

Voor zover de AV zijn opgesteld in een andere taal dan het Nederlands, is de
Nederlandse tekst bepalend voor de interpretatie.

Artikel 3 - Aanbod
3.1

Ieder Aanbod is vrijblijvend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een
Order is een niet vrijblijvend aanbod aan Verkoper om de daarin vermelde
Producten van Verkoper af te nemen en leidt bij aanvaarding tot een
overeenkomst.

3.2

Vergissingen of fouten in het Aanbod binden Verkoper niet. Koper kan zich
daar niet op beroepen.

3.3

Een Aanbod vervalt automatisch indien één of meerdere Producten waarop
deze betrekking heeft niet (meer) beschikbaar zijn.

3.4

In het Aanbod genoemde data zijn telkens indicatief en betreffen slechts
streefdata.

3.5

Indien de aanvaarding door Koper, al dan niet op ondergeschikte punten,
afwijkt van het Aanbod, is Verkoper daar niet aan gebonden. De
Overeenkomst komt alsdan tot stand op basis van het gedane Aanbod.

Artikel 4 - De Overeenkomst
4.1

De Overeenkomst komt pas tot stand indien Verkoper de overeenkomst
schriftelijk heeft bevestigd of doordat Verkoper uitvoering geeft aan de
Overeenkomst.

4.2

Verkoper kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de
Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle feiten
en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de
Overeenkomst. Indien Verkoper op grond van dit onderzoek goede gronden
heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is deze gerechtigd geen
(verdere) uitvoering aan de (totstandkoming van de) Overeenkomst te geven.

4.3

Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde
van voldoende beschikbaarheid van de betreffende Producten. Alle
Overeenkomsten tussen Partijen met betrekking tot visserijproducten
geschieden

onder

vangstvoorbehoud.

Wanneer

ten

gevolge

van

tegenvallende vangsten met betrekking tot de hoeveelheid en/of kwaliteit van
Producten minder Producten beschikbaar zijn, heeft Verkoper het recht het
Aanbod en/of de Order en/of de Overeenkomst dienovereenkomstig te
wijzigen en/of verminderen. Verkoper is niet gehouden tot levering van
vervangende (visserij)producten.
4.4

Vergissingen of fouten in de Overeenkomst binden Verkoper niet. Koper kan
zich daar niet op beroepen.

4.5

Koper komt in geen geval beroep toe op opschorting en/of verrekening.
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4.6

Termijnen,

behoudens

betaaltermijnen,

in

de

Overeenkomst

zijn

streeftermijnen en geen fatale termijnen. Termijnoverschrijding zijdens
Verkoper

is

geen

grond

voor

ontbinding

of

enige

vorm

van

schadeloosstelling.
Artikel 5 – Prijs
5.1

De door Verkoper gehanteerde prijzen zijn bindend.

5.2

De door Verkoper gehanteerde prijzen zijn vermeld in Euro’s, exclusief BTW
en/of andere op de levering drukkende belastingen, lasten of rechten en
transportkosten tenzij Verkoper met Koper overeenkomt dat de Producten bij
Verkoper worden afgehaald.

5.3

Iedere Overeenkomst komt tot stand op basis van de op het tijdstip van het
sluiten van de Overeenkomst geldende prijzen en valuta. Indien niet is vast te
stellen wat de overeengekomen prijs van de Producten is, zal de prijs worden
gebaseerd op de (gemiddelde) dagprijs, die op een in Nederland gevestigde
veiling of beurs voor die dag is gehanteerd.

5.4

Verkoper mag onder andere prijsstijgingen en voor Verkoper nadelige valutaeffecten doorberekenen, indien een verhoging van voor Verkoper geldende
prijsbepalende factoren optreedt tussen het moment van het Aanbod en de
uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen schommelingen op de
valuta- en/of financiële markt, verhoging loonkosten, vervoerskosten,
verhoging van de inkoopkosten, kostprijzen van grondstoffen of materialen en
valutakoersen etc.

Artikel 6 - Levering
6.1

Levering in gedeelten is toegestaan.

6.2

Verkoper is te allen tijde gerechtigd tot afwijking van de in de Overeenkomst
vermelde hoeveelheden van ten hoogste 15%.

6.3

Als plaats van feitelijke levering geldt in beginsel het bij de Order of in de
Overeenkomst opgegeven adres voor levering. Transport tot plaats van
levering is voor rekening van Verkoper, tenzij Partijen anders overeenkomen,
met uitzondering van de (eventuele) kosten van inklaring en afhandeling aan
de grens of op plaats van levering.

6.4

Verkoper hanteert bij de levering de meest gebruikelijke wijze van transport.
Kosten voor andere wijzen van transport, indien gewenst door Koper, komen
voor rekening van Koper.

6.5

Indien Verkoper levert met gebruik van verpakking en emballage voor
meermalig gebruik zoals maar niet beperkt tot kratten en/of stapelwagens,
blijven voornoemde zaken eigendom van Verkoper. Als op de zaken
statiegeld rust, kan dat door Verkoper aan Koper in rekening kan worden
gebracht.
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6.6

Indien levering van een Product onmogelijk blijkt te zijn, heeft Verkoper het
recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat Koper aanspraak kan
maken op schadevergoeding.

6.7

Het risico ten aanzien van de Producten gaat over op Koper op het moment
van aanbieding van de Producten op de plaats van levering, tenzij tussen
partijen een andere wijze van levering is overeengekomen.

6.8

Indien Partijen zijn overeengekomen dat Koper zelf zorgdraagt voor het
ophalen van het Product, geschiedt de levering af plaats van verwerking en/of
plaats van verkoop en/of magazijn, zulks op het moment dat de Producten
daar voor Koper gereed liggen.

6.9

Indien Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie,
instructies en/of medewerking die noodzakelijk is voor de levering, is
Verkoper gerechtigd de Producten op te slaan of te vernietigen voor rekening
en risico van Koper, verder is Verkoper gerechtigd de Overeenkomst te
ontbinden en is Verkoper vrij over te gaan tot wederverkoop van de
Producten, waarbij eventuele minderopbrengst en verdere schade voor
rekening komen van Koper.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud
7.1.

Alle door Verkoper in het kader van de Overeenkomst geleverde Producten
blijven eigendom van Verkoper totdat Koper alle directe en indirecte
verplichtingen uit de met Verkoper gesloten Overeenkomst(en), waaronder
ook het vergoeden van schade, deugdelijk is nagekomen.

7.2

Koper is niet bevoegd en voorts verboden de geleverde Producten, die
ingevolge artikel 7.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, door te
verkopen of als betaalmiddel te gebruiken, te verpanden of op enige andere
wijze te bezwaren.

7.3

Koper is juridisch niet bevoegd en bij deze is het voorts verboden om de
onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden of op
enige andere wijze te bezwaren.

7.4

Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs verwacht mag
worden om de eigendomsrechten van Verkoper veilig te stellen.

7.5

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
Producten of anderszins rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is
Koper verplicht om Verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

7.6

In het geval Verkoper de in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil
uitoefenen, vormt de toepasselijkheid van deze AV de onvoorwaardelijke en
niet herroepelijke toestemming aan Verkoper en door Verkoper aan te wijzen
derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verkoper
zich bevinden en die Producten onder zich te nemen. Koper dient hiertoe zijn
medewerking te verlenen.
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Artikel 8 - Onderzoek & reclames
8.1

Koper is gehouden de Producten op het moment van levering onmiddellijk te
(doen) onderzoeken en vast te stellen of de kwaliteit en kwantiteit van de
Producten overeenstemt met de Overeenkomst.

8.2

Eventuele zichtbare gebreken en/of tekorten dienen direct bij levering te
worden aangetekend op het ontvangstbewijs. Niet zichtbare gebreken of
tekorten behoren onmiddellijk na ontdekking doch uiterlijk binnen 24 uur na
levering schriftelijk te worden gemeld bij Verkoper.

8.3

In geval van levering van verse Producten dienen reclames, gezien de
bederfelijkheid van de Producten, door Koper binnen 24 uur na aflevering
schriftelijk bij Verkoper zijn ingediend.

8.4

Reclames ten aanzien van geconserveerde c.q. diepgevroren Producten
dienen door Koper binnen 48 uur na levering schriftelijk te zijn ingediend.

8.5

Bij overschrijding van de termijnen als bedoeld in artikelen 8.2-8.4 van de AV
en/of in gebruik name, uitpakken, herverpakken, wederverkoop en/of
verwerking van de Producten wordt de levering geacht conform de
Overeenkomst te zijn.

8.6

In het geval de reclame van Koper naar het oordeel van Verkoper terecht is,
is Verkoper te harer keuze slechts gehouden tot aflevering van het
ontbrekende, herstel of vervanging van de afgeleverde Producten of
(gedeeltelijke) restitutie van de prijs.

8.7

Wenst Koper gebrekkige producten te retourneren, dan geschiedt zulks
slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper, op de
wijze zoals door Verkoper aangegeven en op kosten van Koper. De
schriftelijke toestemming van Verkoper impliceert niet dat het geleverde niet
aan de Overeenkomst beantwoordt.

8.8

Geringe, in de branche gebruikelijke afwijkingen van kwaliteit en/of
samenstelling en/of gewicht komen voor rekening van Koper en leidt er niet
toe dat het geleverde niet aan de Overeenkomst beantwoordt.

8.9

Gebreken aan een deel van het geleverde geven Koper niet het recht tot
afkeuring van de gehele Order.

Artikel 9 - Betaling
9.1

De door Verkoper bepaalde wijze van betaling is bindend.

9.2

Koper dient de koopprijs binnen de op de facturen of in de Overeenkomst
vermelde termijn (en bij gebreke van zodanige termijn binnen 14 dagen) te
voldoen op de door Verkoper op de factuur aangegeven rekening. De
betaaltermijn is een fatale termijn.

9.3

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de rente ex artikel 6:119a BW
van toepassing, met een minimum van 7% per jaar.
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9.4

Elk eventueel valutarisico komt voor rekening en risico van Koper. Verkoper
is bevoegd Koper hiervoor te factureren.

9.5

Bezwaren tegen enige factuur dienen binnen één week na dagtekening van
de factuur, schriftelijk aan Verkoper kenbaar zijn gemaakt. Na het verstrijken
van deze termijn wordt Koper geacht akkoord te zijn met de factuur.

9.6

Verkoper heeft het recht om Producten die in gedeelten worden geleverd per
deellevering te factureren.

9.7

Indien de betaling niet van Koper zelf afkomstig is, is Verkoper telkens
bevoegd die betaling te kwalificeren als bevrijdende betaling namens Koper.

9.8

Op eerste verzoek van Verkoper is Koper gehouden al die zekerheden te
vestigen en/of te verstrekken die Verkoper van Koper verlangt.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid
10.1

Verkoper draagt generlei aansprakelijkheid voor schade als gevolg van
gebreken aan het geleverde, waaronder maar niet beperkt tot indirecte
schade, waaronder begrepen gederfde winst, gevolgschade, gelden verlies,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.2

Aansprakelijkheid voor directe schade van Verkoper jegens Koper, uit welken
hoofde dan ook, is te allen tijde per gebeurtenis, beperkt tot het daadwerkelijk
door Koper aan Verkoper betaalde voor het schadeveroorzakende Product.
Indien om welke reden dan ook deze exoneratie niet toepasbaar zou zijn, zal
Verkoper door Koper niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor een
bedrag hoger dan de verzekeraar van Verkoper in het desbetreffende geval
aan schadevergoeding uitkeert.

Algemene Voorwaarden 1Bite Foods B.V.

