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ALGEMENE VOORWAARDEN
van
Van der Lee Seafish B.V.
gevestigd te Urk
hierna: “Leverancier”
Artikel 1. Toepasselijkheid:
1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en/of
overeenkomsten tussen Leverancier en Afnemers, strekkende tot verkoop en levering van producten en/of het
verrichten van diensten en de uitvoering daarvan. Afwijkingen op de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts voor de betreffende offerte/opdracht/overeenkomst.
1.2 Onder “Afnemer” wordt hieronder verstaan, iedere (rechts)persoon aan wie door Leverancier leveringen van producten
en/of diensten worden verricht, met inbegrip van diens vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtverkrijgenden en
erfgenamen.
1.3 De toepasselijkheid van enige door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
1.4 Indien Leverancier schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van een of meer afwijkende voorwaarden, blijven
de Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.
1.5 Indien enig beding in deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bedingen van deze voorwaarden
onverkort van toepassing blijven en zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het
doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 2. Aanbiedingen en prijzen:
2.1

Alle aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend en gelden gedurende 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is
vermeld.

2.2

Omschrijvingen en prijzen in offertes worden onder voorbehoud gegeven en gelden slechts bij benadering. Afnemer
kan aan eventuele fouten in een offerte geen enkel recht ontlenen.

2.3

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod
dan is Leverancier daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij Leverancier anders aangeeft.

2.4

De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding.
Leverancier behoudt zich het recht voor alle na dato van deze aanbieding of orderbevestiging opgekomen wijzigingen
in die kostprijsbepalende factoren aan Afnemer door te berekenen, ook al waren deze kostprijsverhogende
omstandigheden reeds bij acceptatie van de opdracht te voorzien. Leverancier zal Afnemer van een eventuele
prijsverhoging zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.

2.5

De prijs is exclusief omzetbelasting en inclusief transport- en administratiekosten.

2.6

Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen
een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Overeenkomsten; totstandkoming, uitvoering en wijzigingen:
3.1

Overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijke aanvaarding c.q. bevestiging door Leverancier van een
opdracht van Afnemer.

3.2

De opdrachtbevestiging van Leverancier wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.3

Leverancier is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.4

Door Afnemer na het plaatsen van een opdracht verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door
Afnemer tijdig en schriftelijk aan Leverancier ter kennis worden gebracht. Leverancier is gerechtigd deze verlangde
wijzigingen te weigeren of te accepteren. In geval van weigering van de verlangde wijzigingen, blijft de oorspronkelijke
overeenkomst gelden.

3.5

Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat vóór de veranderingen aangegeven levertijd door
Leverancier wordt overschreden. Daarop kan ten nadele van Leverancier geen beroep worden gedaan.
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3.6

De kosten van aangebrachte wijzigingen komen voor rekening van Afnemer. Indien dergelijke wijzigingen
vermindering van kosten tot gevolg hebben, dan kan Afnemer daaraan geen enkel recht ontlenen met betrekking tot
vermindering van de afnameprijs. Leverancier kan evenwel naar eigen inzicht besluiten dat deze wijzigingen betaling
van een lagere afnameprijs tot gevolg hebben.

Artikel 4. Annuleringen
4.1

Indien Afnemer na het sluiten van de overeenkomst, de opdracht wenst te annuleren, om welke reden dan ook, heeft
Leverancier naar vrije keuze het recht hetzij de Afnemer te verplichten tot volledige nakoming van de overeenkomst,
hetzij de annulering te accepteren onder de voorwaarde dat de Afnemer binnen een door Leverancier te stellen
termijn als forfaitaire schadevergoeding een bedrag betaalt, gelijk aan 20% van het bedrag van de opdracht alsmede
alle daadwerkelijk door Leverancier gemaakte kosten.

Artikel 5. (Af)levering:
5.1

De leveringstermijn wordt door Leverancier bepaald. Leverancier is verplicht de leveringstermijn zoveel mogelijk in
acht te nemen, doch overschrijding daarvan geeft Afnemer geen recht op schadevergoeding, opschorting danwel
ontbinding van de overeenkomst. Leverancier raakt niet in verzuim door de enkele overschrijding van de
leveringstermijn. Indien vertraging ontstaat, om welke reden ook, wordt de leveringstijd voor de duur van die
vertraging verlengd.

5.2

Tenzij anders overeengekomen geschiedt de (af)levering af magazijn Leverancier.

5.3

Leverancier is gerechtigd (af) te leveren in gedeelten, waarvoor afzonderlijk gefactureerd kan worden. Op alle
facturen zijn de betalingsvoorwaarden zoals bepaald in art. 11 van deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 6. Transport
6.1

Voor zover niet anders is overeengekomen, bepaalt Leverancier de transportmiddelen en de transportwegen, zonder
ervoor verantwoordelijk te zijn dat de snelste en de goedkoopste mogelijkheid wordt gekozen.

6.2

Tenzij anders overeengekomen, worden de vervoerskosten aan Afnemer in rekening gebracht.

6.3

De verzending van zaken geschiedt steeds, ook indien franco levering is overeengekomen, voor rekening en risico
van Afnemer, ook indien de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule
voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud:
7.1

Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Leverancier tot alle vorderingen die
Leverancier op Afnemer heeft volledig zijn voldaan.

7.2

Afnemer is voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden niet bevoegd de zaken geheel of gedeeltelijk aan derden
te verpanden, enig ander recht daarop te verlenen of de eigendom daarvan over te dragen, behoudens binnen de
normale uitoefening van zijn bedrijf.

7.3

Ingeval van be-, verwerking of vermenging van het geleverde door of bij Afnemer verkrijgt Leverancier het medeeigendomsrecht van de nieuw ontstane zaak (zaken), c.q. de hoofdzaak en wel voor de waarde van de door
Leverancier geleverde (oorspronkelijke) zaken.

7.4

In geval Afnemer enige verplichting uit een overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer niet nakomt, is Leverancier
zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen. Afnemer zal Leverancier vrije toegang verlenen
tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van Leverancier.

7.5

De eventuele uitoefening door Leverancier van de haar toekomende rechten op grond van het
eigendomsvoorbehoud, waaronder het eventueel leggen van beslag op zaken kan geenszins worden beschouwd als
een handeling opleverende ontbinding van de overeenkomst.
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Artikel 8. Verplichtingen Afnemer
8.1

Afnemer zal ervoor zorgen dat Leverancier tijdig kan beschikken over alle voor het uitvoeren van de overeenkomst
benodigde gegevens, zoals maten, gewichten, getallen, (maximale/minimale) afmetingen en/of overige specificaties die
op de betreffende overeenkomst van toepassing zijn.

8.2

Indien de aanvang of de voortgang van de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door factoren die aan
Afnemer kunnen worden toegerekend, komen de daaruit voor Leverancier voortvloeiende schaden en kosten voor
rekening van Afnemer.

Artikel 9. Garanties, Reclames en retours:
9.1

De door Leverancier te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van
levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit
artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik
buiten Nederland dient Afnemer zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen
aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Leverancier kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden
stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

9.2

Indien de door Leverancier verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de
garantie beperkt tot de garantie, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

9.3

Afnemer heeft de verplichting, direct na ontvangst van de geleverde zaken, grondig te onderzoeken of deze aan de
overeenkomst voldoen. Eventuele gebreken dienen binnen 24 uur na levering schriftelijk en gemotiveerd aan
Leverancier te worden gemeld. Indien de grond van het bezwaar redelijkerwijs niet binnen deze termijn had kunnen
worden ontdekt, geldt een termijn van 2 dagen vanaf het moment dat het gebrek redelijkerwijs had kunnen worden
ontdekt. Niettegenstaande het voorgaande zullen bezwaren gemaakt na een periode van 1 maand na levering van de
zaken, in geen geval worden geaccepteerd.

9.4

Reclames kunnen slechts in behandeling worden genomen, indien de zaken zich nog bevinden in de toestand waarin zij
zijn (af)geleverd. In geval van twijfel zal Afnemer hebben te bewijzen dat dit het geval is.

9.5

Indien een reclame gegrond wordt bevonden, is Leverancier slechts gehouden de zaken waarop de reclame betrekking
heeft, kosteloos te herstellen, te vervangen of aan Afnemer te vergoeden, zulks ter keuze van Leverancier, met
uitsluiting van elk ander recht van Afnemer op schadevergoeding.

9.6

Een reclame schort de betalingsverplichtingen van Afnemer niet op.

9.7

Retourzendingen zijn slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier onder door
Leverancier te stellen voorwaarden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1

Behoudens, door de wederpartij te bewijzen, opzet of grove schuld van Leverancier of van haar ondergeschikten dan
wel door haar ingeschakelde derden, is Leverancier niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, bedrijfsschade of winstderving, schade als gevolg van persoonlijk letsel of welke andere schade dan
ook welke voor Afnemer en/of derden mocht ontstaan.

10.2

De aansprakelijkheid van Leverancier is beperkt tot maximaal de factuurprijs van de betrokken zaken dan wel van de
verrichte werkzaamheden. Elke verdergaande of andere aansprakelijkheid voor niet-correcte nakoming of andere
tekortkoming van Leverancier dan wel voor (indirecte) schade bij Afnemer of derden, uit welke hoofde ook,
behoudens in geval van opzet of grove schuld, is uitdrukkelijk uitgesloten.

10.3

Afnemer vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens Leverancier die verband
houden met de uitvoering van de overeenkomst en die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van
Afnemer van de door Leverancier geleverde producten of verrichte diensten, uit hoofde van welke oorzaak dan ook,
behoudens opzet of grove schuld van Leverancier.

10.4

Eventueel aangesproken werknemers van Leverancier kunnen op het in dit artikel bepaalde een beroep doen, als
waren zij partij bij de overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer.
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Artikel 11. Betaling, rente en kosten:
11.1

Betaling van het volledige factuurbedrag dient te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking middels
storting of overmaking op een door Leverancier aangewezen bank- of girorekening binnen de overeengekomen
betalingstermijn.

11.2

Alle betalingen dienen te geschieden ten kantore van Leverancier of op een door haar aangewezen rekening.

11.3

Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.

11.4

Iedere betaling van Afnemer strekt steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en verschenen renten en
vervolgens ter afdoening van de oudste opeisbare factuur, ook al vermeldt Afnemer dat de betaling betrekking heeft
op een latere factuur.

11.5

Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn is Afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat enige
ingebrekestelling nodig is. In geval van overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn, is Afnemer - zonder
dat enige ingebrekestelling nodig is en onverminderd de overige rechten van Leverancier - maandelijks een rente van
twee (2) % verschuldigd over (het nog verschuldigde deel van) het factuurbedrag vanaf de dag dat de betalingstermijn
is overschreden tot aan het tijdstip van de algehele voldoening van het factuurbedrag, tenzij de wettelijke
(handels)rente hoger is in welk geval die wettelijke (handels)rente geldt. Leverancier zal alsdan gerechtigd zijn
onmiddellijke voldoening van alle nog niet betaalde facturen te eisen en verdere leveringen en werkzaamheden op te
schorten tot het moment waarop het gehele factuurbedrag is betaald, dan wel daarvoor genoegzame zekerheid is
gesteld.

11.6

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Leverancier maakt als gevolg van het niet-nakomen door
Afnemer van diens betalingsverplichtingen, komen voor rekening van Afnemer en zullen tenminste 10 % van de
openstaande vordering(en) bedragen, met een minimum van € 500,-.

11.7

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van Afnemer of wanneer toepassing van de
schuldsaneringsregeling ten aanzien van Afnemer wordt uitgesproken, zijn de vorderingen van Leverancier op
Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

11.8

Afnemer doet hierbij afstand van zijn verrekenings- en opschortingsrechten.

Artikel 12 Zekerheidstelling
12.1

Indien voor Leverancier aanleiding bestaat om te vermoeden dat Afnemer zijn verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst niet zal kunnen nakomen, is Afnemer verplicht om op eerste verzoek van Leverancier genoegzaam
zekerheid te verstrekken voor de volledige nakoming van al zijn verplichtingen ter zake van door Leverancier
uitgevoerde of nog geheel of gedeeltelijk uit te voeren overeenkomsten, op een door Leverancier aan te geven wijze.

Artikel 13 Opschorting, ontbinding, overmacht
13.1

Indien Afnemer op enige wijze jegens Leverancier tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, alsmede in
geval van een aanvraag tot surséance van betaling, verkregen (voorlopige) surséance van betaling,
faillissementsaanvraag, -aangifte of-vordering, faillissement, liquidatie of staking van (een gedeelte van) de
onderneming van Afnemer, is Leverancier, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten en zonder enige
verplichting tot schadevergoeding, bevoegd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
- de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling van al hetgeen Afnemer aan Leverancier
verschuldigd is voldoende zeker is gesteld; en/of
- al haar eigen eventuele betalingsverplichtingen op te schorten; en/of
- elke overeenkomst met Afnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
een en ander onverminderd de plicht van Afnemer tot betaling voor reeds geleverde zaken en/of verrichte
werkzaamheden en onverlet de andere rechten van Leverancier, waaronder die op schadevergoeding.

13.1

In geval van verhindering van de zijde van Leverancier tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van
overmacht, is Leverancier gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding
gehouden zal zijn.

13.2

Van overmacht is sprake in geval van elke van de wil van Leverancier onafhankelijke omstandigheid als gevolg
waarvan nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk wordt verhinderd, alsmede, voor zover daaronder niet
reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, brand en iedere andere storing in het
bedrijf van Leverancier of diens toeleveranciers. Van overmacht is eveneens sprake indien een toeleverancier, van
wie Leverancier producten betrekt terzake van de uitvoering van de overeenkomst met Afnemer, in gebreke blijft met
tijdelijke en/of deugdelijke levering.

23-02-2010

4

Van der Lee Seafish b.v.
P.O. Box 65, Schulpengat 2, 8320 AB Urk (Holland)
Telephone +31(0)527 689010, Telefax +31 (0)527 684402
E-mail: info@vanderleeseafish.nl, Web: www.vanderleeseafish.nl
Bank: Rabobank Emmeloord, Account No. 34.65.72.517
BTW / VAT No. NL811418224B03
Chamber of Commerce: Lelystad 39037054

Artikel 14 Overdracht van rechten en verplichtingen
14.1

Afnemer mag zijn rechten en/of verplichtingen die uit enige overeenkomst met Leverancier voortvloeien, niet aan
derden overdragen of tot zekerheid laten strekken jegens vorderingen van derden, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Leverancier.

Artikel 15 Intellectueel eigendomsrecht
15.1

Leverancier behoudt zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor terzake van door haar uitgebrachte
offertes alsmede terzake van de door haar vervaardigde zaken of verrichte werkzaamheden.

15.2

Alle tekens, logo's, etiketten en dergelijke, al dan niet beschermd door intellectuele of industriële eigendomsrechten,
die zich op, in of aan de door Leverancier geleverde producten bevinden, mogen door Afnemer niet anders dan met
toestemming van Leverancier worden gewijzigd, uit of van de producten verwijderd, nagebootst of voor andere
producten gebruikt.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1

Op deze Voorwaarden, alsmede op alle rechtsverhoudingen tussen Leverancier en Afnemer, is Nederlands recht van
toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

16.2

Voor zover de wet niet dwingend anders voorschrijft, zal in eerste aanleg uitsluitend de rechtbank te Zwolle bevoegd
zijn kennis te nemen van geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van (de uitvoering van) enige
overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer alsmede van geschillen omtrent (iedere bepaling uit) deze
Voorwaarden, ook voor het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.
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