Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden
V.A.V.B.V. te Etten-Leur (KvK. 18018983)
en
L.H.A. van den Berg Vleeswaren B.V. te Noordwijk (2005)
(KvK nummer 28058647)

Artikel 1
Algemeen
1.1.
De hieronder vermelde voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, de acceptatie daarvan en
op alle transacties met ons van welke aard ook en hoe dan ook genaamd.
1.2
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten, onder
toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden.
1.3
Alle offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden.
Artikel 2
Offertes en overige prijsopgaven
2.1
De door ons afgegeven offertes en overige prijsopgaven, voorkomend in onze prijscourant en/of tussentijdse prijslijsten, in brieven, offertes of waarin ook, zijn te allen tijde vrijblijvend. Deze vrijblijvendheid
geldt ook voor de door ons aangenomen orders, tenzij daarbij de prijs uitdrukkelijk is overeengekomen.
Alle mondeling opgegeven speciale prijzen en/of extra kortingen die afwijken van onze normaal geldende prijzen en/of kortingen zijn enkel en alleen als bindend te beschouwen indien dit door ons schriftelijk
is bevestigd. Deze schriftelijke bevestiging is eveneens voorwaarde voor gebondenheid indien de overeenkomst is gesloten door tussenkomst van onze vertegenwoordigers.

Artikel 3
Prijzen
3.1
De prijzen vermeld in de geldende prijscourant op het tijdstip van aflevering gelden.
3.2
Wij hebben het recht een overeengekomen prijs/overeengekomen prijzen te verhogen bij verhoging van
kostprijscomponenten indien en voor zover deze verhoging niet leidt tot een prijsverhoging van meer
dan 10%. De afnemer heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging
plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
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3.3
Onder kostprijs verhogende componenten wordt onder meer verstaan: verhoging van inkoop- en/of
grondstofprijzen, vervoerskosten, invoerrechten en andere belastingen, als ook euro- noteringen van
vreemde valuta.
3.4
Het in artikel 3.2 en 3.3 bepaalde is niet van toepassing op prijsverhogingen waartoe wij op grond van
wettelijke bepalingen/voorschrijvingen van overheidswege verplicht dan wel bevoegd zijn.
Artikel 4
Levering en vervoer
4.1
Levering van onze producten geschiedt vanaf ons magazijn c.q. op het moment dat onze chauffeur de
producten bij onze afnemer heeft bezorgd. Onze producten worden vervoerd met eigen vervoer franco
huis in een gekoelde vrachtwagen. Wij behouden ons het recht voor zonder opgaaf van redenen onder
rembours uit te leveren.
4.2
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is het risico voor de afnemer vanaf het moment
van levering. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de afnemer ons derhalve schriftelijk in gebreke te stellen met in
achtneming van een redelijke termijn voor nakoming van minimaal 8 dagen.
4.3
De termijn waarbinnen de zaak/zaken moet/moeten worden geleverd of de uitvoering moet worden
verricht vangt eerst aan wanneer de overeenkomst tot stand is gekomen, alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in ons bezit zijn en de afnemers ook overigens aan zijn verplichtingen tot dat moment
heeft voldaan.
4.4
Indien het aan afnemer te wijten is dat de goederen niet conform de afgesproken leveringsvoorwaarden
in ontvangst worden genomen, zijn wij gerechtigd de goederen op kosten van de kosten van de afnemer
op te slaan of te doen opslaan en deze goederen op diens kosten te beschermen tegen beschadiging
en/of tegen verlies, alsmede deze eveneens op diens kosten tegen beschadiging en/of verlies te verzekeren.
4.5
Indien afnemer de goederen niet binnen een week afneemt, is verkoper gerechtigd de goederen aan
een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt zijn wij gerechtigd de goederen te vernietigen. Afnemer
blijft, ondanks doorverkoop aan een derde of vernietiging van de goederen, gehouden de volledige
koopsom van de goederen aan ons te voldoen, onverminderd ons recht om de schade die wij bij doorverkoop of vernietiging lijden op afnemer te verhalen;
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Artikel 5
Emballage
5.1
Wij zijn gerechtigd emballagematerialen, waaronder kratten, pallets, rolcontainers, etc. in rekening te
brengen bij de afnemer, zulks tegenover onze verplichting de emballagevergoeding te crediteren voor
het geval de emballagematerialen in onbeschadigde toestand aan ons worden geretourneerd, dan wel
aan onze chauffeur onder overlegging van een bewijsstuk worden meegegeven.
Artikel 6
Eigendomsovergang risico
6.1
Zolang de afnemer niet voldaan heeft aan al zijn verplichtingen jegens ons, voortvloeiende uit de met
ons gesloten en nog te sluiten overeenkomsten, waaronder mede wordt begrepen verplichtingen van
afnemer jegens ons een schadevergoeding te voldoen wegens een onrechtmatige daad en/of tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, of daarvoor afdoende zekerheid heeft gesteld,
behouden wij ons de eigendom van alle geleverde en nog te leveren goederen voor. In dat geval gaat de
eigendom eerst over op de afnemer die aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan.
6.2
Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de
met ons gesloten overeenkomst(en) voortvloeit, dan wel het aan ernstige twijfel onderhevig is of de
afnemer in staat is aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen, zijn wij gerechtigd de leveringen op
te schorten en zelfs de gesloten overkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat wij tot
enige schadevergoeding gehouden zijn onverminderd onze verdere toekomende rechten, waarbij de
afnemer de hieruit voor ons voortvloeiende kosten en schade dient te vergoeden.

Artikel 7
Garantie en reclame
7.1
Wij garanderen een goede kwaliteit van onze producten binnen de door ons gestelde houdbaarheidsgrenzen, tenzij er sprake is van een ondeskundige of foutieve behandeling en/of opslag. Er wordt door
ons geen garantie afgegeven indien niet tijdig wordt gereclameerd en eveneens niet wanneer de goederen op enigerlei wijze door afnemer of derden zijn bewerkt en/of verwerkt in andere producten.
7.2
Iedere reclame terzake van onvolledige of onjuiste levering dan wel ter zake van gebreken moet onmiddellijk, in ieder geval binnen twee keer 24 uur na ontvangst van de goederen, schriftelijk aan ons kenbaar gemaakt worden, bij gebreke waarvan er geen vervangende en kosteloze leveringen zullen plaatsvinden en er geen aanspraak bestaat op schadevergoeding in welke vorm dan ook. Bij niet tijdige reclame geldt de levering als geaccepteerd.
7.3
De reclametermijn op de door ons gezonden facturen is acht dagen na factuurdatum.
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7.4
Nimmer geven reclames afnemer het recht zijn betalingen op te schorten of zich te beroepen op compensatie (verrekening) of korting.
Artikel 8
Uitsluiting aansprakelijkheid
8.1
Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de schade voortvloeiend uit de kwaliteit van de door ons geleverde
producten indien de uiterste verkoopdatum is overschreden of indien de door ons opgegeven bewaaradviezen niet correct zijn opgevolgd. Indien wij onverhoopt wel aansprakelijk zouden zijn, dan wordt
deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt door de prijs van het desbetreffende artikel, subsidiair de
hoogte van de uitkering van onze aansprakelijkheidsverzekeraar met inbegrip van eigen risico, dan wel
door onze keuze tot het opnieuw leveren van dit artikel. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
Artikel 9
Ontbinding van de overeenkomst
9.1
Onze vorderingen zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan ons omstandigheden ter kennis komen die ons
goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien wij de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd hebben zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens ons en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- indien het faillissement van de afnemer wordt aangevraagd; jegens hem surseance van betaling
wordt verleend, zijn bedrijf wordt stilgelegd, dan wel geliquideerd of geheel of gedeeltelijk
wordt overgedragen.
9.2
Onder andere in de gevallen als genoemd in 9.1, doch uitdrukkelijk niet beperkt tot, zijn wij bevoegd,
zoals ook in het geval van overmacht aan de zijde van ons en/of aan de zijde van afnemer, de verdere
uitvoering van de overeenkomst (gedeeltelijk) op te schorten dan wel tot (gedeeltelijke) ontbinding van
de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd onze recht (aanvullende) schadevergoeding
te vorderen.
9.3
Voornoemde bepalingen laten onze andere rechten tot opschorting/verrekening/ ontbinding onverlet.
Artikel 10
Overmacht
10.1
Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, die niet waren te voorzien en waarop wij geen invloed hebben
kunnen uitoefenen inclusief werkstakingen binnen ons bedrijf.
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Artikel 11
Intellectuele eigendom
11.1
Het gebruik door onze afnemers van Beneluxmerken V.A.V. B.V. (KvK nummer 18018983) en/of L.H.A.
van den Berg Vleeswaren B.V. (KvK nummer 28058647), en Interkring is uitsluitend toegestaan aan afnemers die regelmatig producten van ons betrekken, deze vervolgens als detaillist verkopen en hiervoor
schriftelijke voorafgaande toestemming van ons hebben verkregen.
Artikel 12
Producten met beperkte houdbaarheid
12.1
Partijen stellen vast dat de door verkoper geleverde en te leveren goederen snel bederven en verouderen, althans naar hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Partijen sluiten de toepasselijkheid van
afdeling 9A van titel 1 van boek 7 Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk uit.
12.2
Onze producten hebben een beperkte houdbaarheid. Onze producten zijn voorzien van een aanduiding
waarop de uiterste houdbaarheidsdatum dan wel de uiterste verkoopdatum is weergegeven. De op de
producten aangegeven bewaaradviezen, hetzij van de koeling hetzij van de diepvries, dienen stipt te
worden opgevolgd. Producten waarvan de houdbaarheid c.q. uiterste verkoopdatum is verstreken worden door ons niet teruggenomen, noch door ons gecrediteerd.
Artikel 13
Betaling
13.1
Alle betalingen aan ons dienen te geschieden binnen 14 dagen, of binnen de daarvoor overeengekomen
afwijkende termijn, na factuurdatum zonder enige aftrek, compensatie (verrekening), schuldvergelijking,
korting of opschorting, uit welke hoofde dan ook, ten kantore van ons netto contant of op een door ons
aan te wijzen (bank)rekening. Betaling geschiedt effectief in euro.
13.2
De voldoening van een vordering door afnemer per wissel of per cheque geldt slechts als zodanig nadat
de verzilvering en uitbetaling zonder voorbehoud aan ons heeft plaatsgevonden.
13.3
Contante betaling is slechts mogelijk indien zulks geschiedt aan een daartoe bevoegde en door ons bedrijf gevolmachtigde medewerker. Ondertekening van de betreffende factuur door onze medewerker op
het tijdstip van levering en contante betaling met vermelding van datum, levering en “voldaan”, is noodzakelijk. Bij niet ondertekening wordt de betaling geacht niet te zijn verricht.
13.4
Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum zonder dat betaling heeft plaatsgevonden is de
afnemer in verzuim en in gebreke. De afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het
opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan 1,5% per maand. Een gedeelte van een maand wordt
als hele maand beschouwd.
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13.5
De afnemer kan zich alleen dan op verrekening beroepen indien wij hem daartoe toestemming hebben
gegeven. Van iedere verdere verrekeningsbevoegdheid wordt bij deze door afnemer uitdrukkelijk afstand gedaan.
13.6
De door afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats op alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al
vermeld de afnemer dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
13.7
Indien de afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen zijn wij gerechtigd de
uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten. Indien een levertijd is overeengekomen wordt deze
verlengd met de termijn van opschorting.
13.8
De voor het incasso van enig door afnemer aan ons verschuldigd bedrag te maken kosten, zowel in als
buiten rechte, komen voor rekening van afnemer. De voor rekening van afnemer komende buitengerechtelijke kosten bedragen, tenminste 15% van het met inbegrip van rente, door de koper verschuldigde bedrag, met een minimum van 350,00 euro, tenzij de afnemer een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en de verbintenis tot betaling van een geldsom uit een
overeenkomst voortvloeit.
13.9
Indien afnemer een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en
de verbintenis tot betaling van een geldsom uit een overeenkomst voortvloeit, wordt de aan ons verschuldigde vergoeding vastgesteld overeenkomstig het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten, waarbij voornoemde vergoeding eerst verschuldigd is nadat veertien dagen na de dag
waarop overeenkomstig artikel 6:96 lid 4 en lid 5 werd aangemaand vruchteloos zijn verstreken.
Artikel 14
Rechtsvorderingen
14.1
Alle rechtsvorderingen van afnemer voortvloeiende uit met ons gesloten overeenkomsten vervallen
indien deze door afnemer niet binnen één jaar na het ontstaan van de rechtsvorderingen in rechte aanhangig zijn gemaakt.
Artikel 15
Deze voorwaarden
15.1
Deze voorwaarden bestaan uit zeven pagina’s.
15.2
Indien een of meerdere van de bepalingen uit deze overeenkomst/algemene voorwaarden ongeldig of
nietig zijn, vernietigd worden of ontbonden worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van
kracht. Partijen zullen de betreffende nietige, ongeldige, vernietigde of ontbonden bepalingen als dan
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onverwijld vervangen door bepalingen die wel geldig zijn en zoveel als mogelijk aansluiten bij de oude
bepalingen.
Artikel 16
Nederlands recht
16.1
Op elke offerte c.q. overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2
Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig worden beschouwd, die tussen ons en de afnemer zijn ontstaan of mochten ontstaan zullen uitsluitend worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda. Niettemin behouden wij het recht het geschil voor te
leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Artikel 17
Deponering
17.1
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Breda. Voorts liggen deze
voorwaarden op ons kantoor ter inzage en worden deze voorwaarden op verzoek kosteloos toegezonden.

