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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN   
 
 

Proviande B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Roggedijk 4, 5704 RH te Helmond, 
ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 17056762. 

 
Proviande Retail B.V. handelende onder de naam Proviande Almere, gevestigd aan de 
Koningsbeltweg 31, 1329 AB te Almere, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 
17073651. 

 
Van Pelt Middelburg B.V. handelende onder de naam Proviande Middelburg, gevestigd aan de 
Elektraweg 15, 4338 PK te Middelburg, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 
20144496. 

 
Van Pelt Retail B.V. handelende onder de naam Proviande Scherpenzeel, gevestigd aan de 
Holleweg 18, 3925 LW te Scherpenzeel, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 
32139962. 

 
Artikel 1 Definities 
 
In deze voorwaarden wordt degene die deze voorwaarden hanteert, zijnde de verkoper/leverancier, 
aangeduid als de leverancier, terwijl de koper/afnemer wordt betiteld als de afnemer.  
 
Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
 
a. De navolgende voorwaarden gelden in het bijzonder (dus niet uitsluitend) voor het  leveren 

van vlees, vleesproducten en andere daarmee samenhangende zaken. Deze algemene 
verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door de leverancier worden 
aangegaan. Deze voorwaarden zullen ook van toepassing zijn op eventuele vervolg 
overeenkomsten en/of andere overeenkomsten tussen de leverancier en de afnemer. 

b. Het feit dat de leverancier zich op enig moment niet beroept op ongeacht welke van onderhavige 
voorwaarden dan ook, betekent dit geenszins dat afstand wordt gedaan van het recht om zich op 
een later tijdstip te beroepen ongeacht op welk van de eerder genoemde voorwaarden dan ook. 

c. Een wijziging of aanvulling op de overeenkomst verbindt de leverancier eerst op het moment dat 
de leverancier deze wijziging en/of aanvulling schriftelijk heeft geaccepteerd en bevestigd. 

d. Indien enige bepaling van deze voorwaarden, om welke reden dan ook, geldigheid zou missen, 
dan blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen in onderling overleg 
voorzien in een regeling ter vervanging van de ongeldige bepaling met zoveel mogelijk behoud 
van de strekking daarvan. 

e. De afnemer, die eenmaal volgens deze voorwaarden met de leverancier heeft gecontracteerd, 
wordt geacht bij eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, per fax, per email of 
geautomatiseerd op te geven orders of aan te gane overeenkomsten stilzwijgend met toepassing 
van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan. 

f. Indien de afnemer ook inkoop/verkoop voorwaarden heeft worden deze nietig verklaard, en 
gelden de verkoop voorwaarden van de leverancier. 

 
Artikel 3 Offertes/prijzen 
 
a. De door de leverancier gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld. 
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b. Orders zijn voor de leverancier eerst bindend, wanneer zij door de leverancier schriftelijk zijn 
bevestigd, dan wel wanneer de afnemer het door de leverancier aangeboden contract heeft 
ondertekend, dan wel bij feitelijke uitvoering. 

c. Bij annulering van één met de leverancier gemaakte overeenkomst, is de leverancier gerechtigd 
om de gemaakte kosten en/of de nog te maken kosten aan de wederpartij in rekening te brengen, 
zulks met een minimum van 15% van de waarde van de overeenkomst. 

d. Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen. 
e. Tenzij anders vermeld, zijn de door de leverancier opgegeven prijzen: 
- gebaseerd op de geldende dagprijzen; 
- gebaseerd op levering aan huis, bedrijf, magazijn of andere opslagplaats/verwerkingsruimte van 

de afnemer; 
- exclusief B.T.W. en andere overheidsheffingen; 
- inclusief de normale kosten van verpakkingen, lading, vervoer en verzekering. De eventuele 

extra kosten dienaangaande worden afzonderlijk doorberekend; 
- vermeld in Euro’s, tenzij anders is overeengekomen; 

f. eventuele koersrisico’s zijn voor rekening van de afnemer. 
g. De leverancier houdt het recht om zaken uit te besteden aan een andere dochterentiteit van de  

M. & A. van Rooi Lieshout Holding B.V. (ook wel Van Rooi Group genaamd). 
 

Artikel 4 Levering 
 

a. De afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden 
bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking 
worden gesteld. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van 
informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor 
risico van de afnemer. De afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder 
geval opslagkosten, verschuldigd zijn. 

b. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering franco huis aan het met de afnemer 
overeengekomen afleveradres. Het afleveradres c.q. de losplaats moet goed bereikbaar zijn voor 
die transportmiddelen die voor leverancier algemeen gebruikelijk zijn. Vervoer of verplaatsing 
op het terrein en/of binnen de bedrijfsruimten van de afnemer is niet in vorenbedoelde aflevering 
begrepen en geschiedt voor risico van de afnemer. 

c. De leverancier heeft te allen tijde het recht om de goederen onder rembours af te leveren of om 
vooruitbetaling of zekerheidsstelling in de door hem gewenste vorm te verlangen. 

d. Retourzendingen zijn slechts toegestaan indien de leverancier daartoe uitdrukkelijk toestemming 
heeft verleend. 

e. De door de leverancier te leveren producten zijn aan bederf onderhevig en de houdbaarheid is 
grotendeels afhankelijk van de wijze van bewaring, waarop de leverancier na de feitelijke 
aflevering geen invloed meer heeft. De afnemer is daarom verplicht het geleverde c.q. de 
verpakking terstond bij aflevering, vóór het lossen, op eventuele tekorten, zichtbare beschadiging 
of kwaliteit te (laten) controleren, danwel deze controle uit te voeren na mededeling van de 
leverancier dat de goederen ter beschikking van de afnemer staan. 

f. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij 
(af)levering aanwezig zijn, dient de afnemer op de afleveringsbon, de factuur en de 
vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt hetgeen 
geleverd is te hebben goedgekeurd.  

g. De leverancier is gerechtigd om deelleveringen uit te voeren en is eveneens gerechtigd deze 
deelleveringen apart te factureren door middel van een deelfactuur. Het is de afnemer niet 
toegestaan betalingsverplichtingen op te schorten indien de leverancier besluit over te gaan tot 
het verrichten van deelleveringen. 
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Artikel 5 Levertijd 
 
a. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Enkel overschrijding van de 

overeengekomen leveringstermijn doet de leverancier nog niet in verzuim zijn. Daarvan is pas 
sprake wanneer de leverancier om hem toe te rekenen redenen ook niet levert binnen een hem na 
de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk gestelde nadere redelijke leveringstermijn.  

b. Afnemer mag de overeenkomst wegens termijnoverschrijding, die de leverancier is toe te 
rekenen en haar als gevolg van het in punt a bepaalde in verzuim doet zijn, slechts ontbinden 
voor zover de overeenkomst nog niet is nagekomen en instandhouding van het nog niet 
nagekomen deel van de overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. 
Kwijtschelding van leveringsplicht zonder berekenen van kosten in geval van overmacht.  

c. Het feit dat de afnemer de levering na de overeengekomen leveringstermijn niet heeft opgehaald, 
ontslaat hem niet van zijn verplichting om deze levering te betalen. 

d. De leverancier heeft het recht om levering(en) op te schorten, indien de afnemer zijn 
verplichtingen jegens de leverancier ongeacht om welke reden dan ook en uit hoofde van welke 
overeenkomst dan ook niet is nagekomen. 

       
Artikel 6 Garantie; klachttermijnen; aansprakelijkheid 

 
a. Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de geleverde goederen en 

eventueel daaruit voortvloeiende schade gaat direct na de aflevering over op de afnemer. 
b. De afgeleverde zaken gelden als deugdelijk indien zij voldoen aan de wettelijke veterinaire 

kwaliteitseisen, zowel nationaal als door EU gesteld, die ten tijde van het tot stand komen van de 
overeenkomst gelden, en indien zij verder beantwoorden aan de uitdrukkelijk overeengekomen 
specificaties en geschikt zijn voor het gebruik dat door afnemer vóór of bij het sluiten van de 
overeenkomst uitdrukkelijk is genoemd. 

c. Klachten over de door de leverancier verkochte zaken dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder 
geval binnen de volgende termijnen per mail of per fax aan de leverancier schriftelijk kenbaar 
worden gemaakt: 

- in het geval het niet-bevroren vlees betreft, binnen 24 uur na feitelijke levering 
- in het geval het bevroren vlees betreft, binnen 5 kalenderdagen na feitelijke levering. 

d. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de geleverde goederen te hebben 
goedgekeurd, ook voor wat betreft de daarop vermelde houdbaarheidstermijnen, en geldt de 
levering als onvoorwaardelijk aanvaard. 

e. Klachten over verkochte zaken worden alleen in behandeling genomen indien deze vergezeld 
gaan met een verslag dat is opgesteld door een (erkende en beëdigde) deskundige. In dit verslag 
dient melding te worden gemaakt van alle gebreken en tekortkomingen. Het (voorlopige) verslag 
dient per email, per fax of aangetekende brief te worden gezonden aan de leverancier, zulks, 
afhankelijk van de zichtbaarheid van het gebrek, uiterlijk binnen de termijn als in c genoemd. 

f. Gewichtsverlies door koeling of bevriezing wordt niet als tekortkoming aangemerkt. 
g. Indien de afnemer meent dat van gewichtsverlies sprake is, dat niet veroorzaakt is door koeling 

of bevriezing, moet hij dit per fax of email, vergezeld van een officiële weegbrief, uitgegeven na 
officiële en erkende wegingen, binnen vierentwintig (24) uur na feitelijke levering van de zaken 
aan de leverancier mededelen. 

h. Indien het gewichtsverlies niet met de in punt g genoemde voorwaarden aan de leverancier is 
gemeld, wordt de klacht niet in behandeling genomen. 

i. Indien de leverancier van oordeel is dat een klacht gegrond is, is hij uitsluitend gehouden tot zo 
spoedig mogelijke nieuwe levering, zonder dat de afnemer aanspraak heeft op een 
schadevergoeding. De afnemer is verplicht de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, op te 
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slaan onder perfecte omstandigheden en ter beschikking te houden van de leverancier. Bij 
gebreke hiervan, wordt de klacht niet (verder) in behandeling genomen. 

j. De leverancier is bij niet of niet-tijdige levering niet aansprakelijk voor schade tot een hoger 
bedrag dan de netto verkoopprijs of de netto factuurprijs van de niet of niet tijdig geleverde 
goederen, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld van de leverancier. 

k. De leverancier is in geen geval en uit geen enkele hoofde aansprakelijk voor gevolgschade, 
bedrijfsschade of enige andere schade dan die hiervoor is vermeld, met uitzondering van schade 
als bedoeld in artikel 6:190 lid 1 BW die aan de leverancier toe te rekenen valt of voor zijn risico 
komt. De aansprakelijkheid van de leverancier voortvloeiend uit art 6:190 lid 1 BW is beperkt tot 
het maximum van het bedrag waarvoor de leverancier op grond van zijn verzekering gedekt is. 
Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de 
verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de leverancier beperkt tot de netto 
factuurwaarde. 

l. Klachten over facturen dienen binnen 5 dagen na factuurdatum schriftelijk bij de leverancier te 
zijn gemeld. Indiening van een klacht schort de betalingsverplichting van de afnemer niet op. 

 
Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud en statiegeld  

 
a. De door de leverancier geleverde zaken blijven het eigendom van de leverancier totdat de 

afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met de leverancier gesloten koopovereenkomsten 
is nagekomen: 

- de tegenprestatie(s) met  betrekking tot geleverde zaak/zaken zelf; 
- eventuele vorderingen wegens niet nakomen door de afnemer van (een) koopovereenkomst(en). 

b. Door de leverancier afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud 
vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. 
Overigens is de afnemer niet bevoegd de zaken te verpanden of enig ander recht daarop te 
vestigen.  

c. Op afgeleverde zaken die door betaling en eigendom van de afnemer zijn overgegaan en zich 
nog in handen van de afnemer bevinden, behoudt de leverancier zich hierbij reeds nu voor alsdan 
de pandrechten als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders 
dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die de leverancier uit welke hoofde dan ook tegen de 
afnemer mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van 
door de leverancier geleverde zaken, welke door de afnemer zijn bewerkt of verwerkt, waardoor 
de leverancier haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren. 

d. Indien de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet 
zal doen, is de leverancier gerechtigd de afgeleverde zaken, waarop het in lid 1 bedoelde 
eigendomsvoorbehoud rust, bij de afnemer of derden die de zaak voor de afnemer houden weg te 
halen of weg te doen halen. De afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op 
straffe van een boete van 10% per dag over het door hem verschuldigde.  

e. Indien derden enige rechten op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen 
of doen gelden, is de afnemer verplicht de leverancier zo snel als redelijkerwijs verwacht mag 
worden, op de hoogte te stellen. 

f. De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van de leverancier: 
- alle aanspraken van de afnemer of verzekeraars met betrekking tot de onder eigendoms-

voorbehoud geleverde zaken te verpanden aan de leverancier op de manier die wordt 
voorgeschreven in artikel 3:239 BW; 

- de vorderingen die de afnemer verkrijgt jegens zijn afnemer bij het doorverkopen voor onder 
eigendomsvoorbehoud door de leverancier geleverde zaken te verpanden aan de leverancier op 
de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW; 

- De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van de leverancier; 
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- Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die de leverancier 
ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en machtigt de 
leverancier onherroepelijk om daartoe de bij of voor afnemer in gebruik zijnde ruimten te (doen) 
betreden. Alle kosten van terugnemen zijn voor rekening van de afnemer. 

g. Voor meervoudig gebruik bedoelde verpakkingen, zoals kratten, bakken en pallets, blijven het 
eigendom van leverancier. Voor dergelijke verpakkingen wordt aan afnemer statiegeld in 
rekening gebracht. Retouremballage wordt alleen aan afnemer gecrediteerd mits in rekening 
gebracht. De voor meervoudig gebruik bestemde verpakkingen mag afnemer niet voor andere 
doeleinden gebruiken. 

       
Artikel 8 Betaling 
 
a. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de bankrekening van de 

leverancier, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.                                                           
b. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum, is de afnemer van rechtswege in verzuim 

indien betaling uitblijft, zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist. Hij is alsdan gehouden 
tot vergoeding van de wettelijke rente vermeerderd met 2% over het verschuldigde bedrag, en 
zulks voor de duur van het verzuim.  

c. De afnemer is niet gerechtigd om vorderingen die hij op de leverancier heeft, te verrekenen met 
hetgeen hij aan de leverancier verschuldigd is. 

d. Betaling dient plaats te vinden zonder inhouding van korting. 
e. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle 

verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open 
staan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

f. De leverancier heeft het recht, wanneer haar facturen niet binnen de overeengekomen 
betalingstermijn worden betaald, elke verdere levering op te schorten tot de openstaande facturen 
zijn betaald, dan wel een bankgarantie is gesteld tot zekerheid van de betaling van hetgeen 
geleverd is en moet worden. 

g. De leverancier is gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet (geheel) is uitgevoerd, te 
annuleren wanneer de afnemer in gebreke blijft met de betaling van de vervallen koopsom 
binnen 2 x 24 uur nadat hij per fax, per email of aangetekende brief tot betaling is gesommeerd. 
In dat geval heeft de leverancier het recht vergoeding te vorderen van de volledige schade die uit 
de wanprestatie van de afnemer voortvloeit. 

 
Artikel 9 Incassokosten 
 
a. Is de afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn 

verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor 
rekening van de afnemer. In ieder geval is de afnemer verschuldigd 15% van de hoofdsom met 
een minimum van € 500,-, ongeacht of deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.         

b. Indien de leverancier aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs 
noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 

c. De afnemer is jegens de leverancier de door de leverancier gemaakte gerechtelijke kosten 
verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien de 
leverancier en de afnemer omtrent een overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van 
toepassing zijn, een gerechtelijke procedure voeren en de afnemer bij rechterlijke uitspraak 
volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld. 
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Artikel 10 Overmacht 
 
a. Onder overmacht wordt verstaan, omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, 

en die niet aan de leverancier zijn toe te rekenen. 
b. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of 

onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: oorlog of een daarop gelijkende situatie, oproer, 
sabotage, brand, blikseminslag, waterschade, overstroming, weersomstandigheden, explosie, 
uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen, storing in de energievoorzieningen, ernstige 
bedrijfsstoring, ziekte van personeel op ongewone schaal, staking, bedrijfsbezetting, blokkade, 
boycot, tekort aan grondstoffen, transportbelemmeringen, overheidsmaatregelen waaronder invoer-, 
uitvoer-, doorvoer-, productie- of leveringsverboden, het optreden van epidemische dierziektes, niet 
of niet-tijdig presteren van een door de leverancier bij de uitvoering betrokken derde, waaronder een 
toeleverancier. 

c. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de leverancier opgeschort.  
d. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de leverancier niet 

mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, is de leverancier bevoegd de overeenkomst te ontbinden 
voor het gedeelte dat nog niet is uitgevoerd, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst 
zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft, zonder dat er in dat geval een verplichting 
tot schadevergoeding bestaat. 

e. Indien de leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen 
heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de 
reeds geleverde c.q het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze 
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 

f. De leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die 
(verdere) nakoming verhindert intreedt nadat de leverancier haar verbintenis had moeten 
nakomen. 

g. Van het beroep op overmacht en van de ontbinding dient de leverancier onverwijld per fax, per 
email of aangetekend schrijven kennis te geven aan de afnemer. 

 
Artikel 11 Aansprakelijkheid voor schade 
 
a. De leverancier is slechts aansprakelijk voor de schade die aan haar opzettelijk of grove schuld is 

te wijten. 
b. De leverancier is geen geval gehouden tot vergoeding van een hoger bedrag dan zij zelf terzake 

van de schade waarvoor zij aansprakelijk wordt gehouden op haar verzekeraars kan verhalen. 
Indien verzekeraars niet tot uitkering overgaan of de schade niet door de verzekering wordt 
gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal de netto-factuurwaarde van de 
desbetreffende levering, doch in ieder geval tot maximaal € 5.000,00. Indien meerdere schades 
het gevolgd zijn van dezelfde oorzaak of dezelfde groep oorzaken, geldt eveneens het 
bovenstaand met dien verstande dat de leverancier totale aansprakelijkheid ten opzichte van de 
betrokken afnemer is beperkt tot € 25.000,00, welke bedrag pro-rata wordt uitgekeerd. 

c. Een schade dient met bekwame spoed doch in ieder geval binnen 30 kalenderdagen na 
ontdekking schriftelijk aan de leverancier te worden gemeld en aan de leverancier alle 
medewerking te worden verleend bij een eventueel onderzoek zijnerzijds naar aard, omvang en 
oorzaak van de schade, een en ander op straffe van verval van het recht op schadevergoeding. 

d. De leverancier bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering 
van haar aansprakelijkheid jegens afnemer kan inroepen, mede ten behoeve van ondergeschikten, 
de niet-ondergeschikten voor wier gedragingen de leverancier ingevolge de wet aansprakelijk 
zou zijn en de toeleveranciers van de leverancier. 
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Artikel 12 Uitleg 
 
a. De nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden tast de geldigheid van de overige 

bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
b. Voor zover in de voorwaarden wordt gesproken over zaken en goederen, komt met betrekking 

tot het verrichten van diensten aan de betreffende bepalingen qua inhoud en strekking een zoveel 
mogelijke overeenkomstige betekenis toe. 

 
Artikel 13 Beëindiging van de overeenkomst 
 
a. Indien de afnemer niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig aan enige verplichting voldoet, welke voor 

hem uit de overeenkomst voortvloeit, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, 
onder curatele stelling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de afnemer, is de leverancier 
ter harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de 
haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel 
de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Voorts worden alle vorderingen van 
de leverancier op de afnemer in dat geval terstond opeisbaar. 

b. In de genoemde gevallen houdt de leverancier de afnemer aansprakelijk voor door de leverancier 
geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.  

c. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal c.q. 
grondstoffen waarvan de leverancier zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, of zich 
pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk 
dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat de naleving van de 
overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is de leverancier bevoegd de 
overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te worden. 

d. Afnemer kan de overeenkomst wegens de leverancier toe te rekenen tekortkomingen ontbinden 
slechts voor zover de leverancier ook na een schriftelijke aanmaning daartoe niet binnen alle 
omstandigheden in aanmerking genomen redelijke termijn er in slaagt de tekortkomingen op 
aanvaardbare wijze op te heffen en instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van 
afnemer kan worden gevergd. 

 
Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
 
a. Op de overeenkomst, ook voor wat betreft de totstandkoming daarvan, is uitsluitend het 

Nederlandse recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 blijft uitdrukkelijk 
buiten toepassing. 

b. In geval van een overeenkomst, die vervoer van zaken buiten het grondgebied van Nederland 
meebrengt, zijn de door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs vastgestelde 
“INCOTERMS 2010” aanvullend van toepassing in die zin dat door partijen gehanteerde 
handelstermen zoveel als mogelijk met de onderhavige voorwaarden verenigbaar 
overeenkomstig de “INCOTERMS 2010” worden uitgelegd. 

c. Van geschillen over of in verband met de overeenkomst ook voor wat betreft het tot stand komen 
daarvan, neemt bij uitsluiting kennis de bevoegde rechter te Den Bosch. 

d. De leverancier is echter bevoegd het geschil aan een andere bevoegde Nederlandse of 
buitenlandse rechter voor te leggen.  

 
Aldus gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven. 
 


