AANVULLENDE ALGEMENE HANDELSVOORWAARDEN

Artikel 1
1.1

1.2

Op alle handelingen, zoals aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen in de ruimste
zin van het woord door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eisenga
Kaas BV, verder te noemen Eisenga, met een derde (zijnde een niet aangesloten bedrijf van de
stichting “Nederlandse Zuivelbeurs”), verder te noemen afnemer, is paragraaf 1 van de
Algemene Handelsvoorwaarden (2012) voor de Handel en Dienstverlening in Kaas, zoals
gedeponeerd op 10 juli 2012 onder nummer 41/2012 bij de rechtbank Den Haag, van
toepassing met in achtneming van de in deze Aanvullende Algemene Handelsvoorwaarden
vermelde wijzigingen en aanvullingen. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen paragraaf 1 van
de Algemene Handelsvoorwaarden (2012) en deze Aanvullende Algemene Handelsvoorwaarden prevaleren de artikelen van deze Aanvullende Algemene Handelsvoorwaarden.
Inkoopvoorwaarden van derden zijn uitsluitend toepasselijk indien dit door Eisenga
schriftelijk is erkend; bij gebreke daarvan wordt de derde geacht van zijn voorwaarden afstand
te hebben gedaan, wanneer hij de overeenkomst door Eisenga laat uitvoeren.
Artikel 2

2.1

2.2

3.2

3.3

Aanbod, aanvaarding en orders

Alle aanbiedingen en offertes, op welke wijze dan ook door of namens Eisenga gedaan, zijn
vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Ook aanbiedingen vermeld in
folders, prijscouranten etc. zijn vrijblijvend. Een aanbieding in een prijscourant c.q. folder is
sowieso vervallen als er een nieuwe folder c.q. prijscourant is uitgebracht.
Gegevens door Eisenga in drukwerken c.q. digitaal verstrekt kunnen aan wijziging onderhevig
zijn, zonder voorafgaand bericht. Dergelijke gegevens binden Eisenga niet. Het staat Eisenga
volledig vrij om orders van een afnemer al dan niet te accepteren.
Artikel 3

3.1

Toepasselijkheid derden voorwaarden

Prijzen en verrekening

De aan afnemer geleverde goederen worden berekend tegen de prijs van Eisenga voor de
betreffende goederen geldend op de dag van levering, tenzij anders overeengekomen. De prijs
wordt per gewicht of eenheid vastgesteld. De prijs geldt netto af- pakhuis/magazijn van
Eisenga, tenzij anders is vermeld.
Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van
rechten en/of accijnzen, fabrieksprijzen, valuta etc. dan behoudt Eisenga zich het recht voor
om het prijsverschil aan afnemer door te berekenen.
Alle prijzen zijn exclusief BTW, emballage- en/of verpakkingskosten, verwijderingsbijdrage
en eventuele overige verschuldigde belastingen en heffingen van overheidswege, zoals deze
ten tijde van de levering gelden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Voor zover niet anders
overeengekomen, zijn transport-, verzend- en/of portokosten en kosten met betrekking tot het
verzekeren van goederen voor rekening van afnemer.
De minimale ordergrootte bedraagt 50 kg, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4
4.1

Betalingscondities

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van door Eisenga
toegezonden facturen te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum, zonder aftrek van
kortingen welke niet uitdrukkelijk door Eisenga zijn toegestaan. Indien een betaling binnen
voornoemde periode niet heeft plaatsgevonden, is de afnemer in wettig verzuim door het
enkele verloop van de termijn, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. Bovendien
zal de afnemer alsdan vanaf de dag na verloop van de betalingstermijn over het openstaande
bedrag een rente verschuldigd zijn van 1% per kalendermaand. Een gedeelte van een
kalendermaand wordt als een volledige kalendermaand gezien. Deze rente zal opeisbaar zijn
zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist.
Voorts is de afnemer gehouden aan Eisenga te vergoeden alle kosten die Eisenga moet maken
ter incasso van de openstaande bedragen:
a. met name komen ten laste van afnemer: declaraties van advocaten, zowel in als buiten
rechte, ook voor zover zij door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten
van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus;
b. de bovengenoemde buitengerechtelijke kosten van deze derden worden gefixeerd op 15%
van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 100,00;
c. ten laste van afnemer komen eveneens de kosten van faillissementsaanvragen alsmede
opslagkosten in geval van opschorting van levering;
d. Eisenga behoeft niet aan te tonen dat geclaimde inningskosten zijn gemaakt.
Voor het overige zijn de betalingsvoorwaarden zoals vermeld in artikel 9 van de Algemene
Handelsvoorwaarden (2012) voor de Handel en Dienstverlening in Kaas van toepassing (met
uitzondering van het gestelde in artikel 9, lid 3, waarvoor bovengenoemd artikel in de plaats
komt).
Artikel 5

5.1

5.2

5.3
5.4

Leveringstermijnen en schadebeperking

Opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer als fatale termijnen te
beschouwen. In geval van niet tijdige levering is Eisenga eerst in verzuim na schriftelijke
ingebrekestelling, waarbij een nadere redelijke termijn voor levering wordt gesteld, terwijl
afnemer onverminderd tot afname is verplicht.
Mocht verzuim na ingebrekestelling intreden, dan zal Eisenga in overleg treden met afnemer
over nakoming c.q. ontbinding van de overeenkomst. Afnemer kan slechts aanspraak maken
op vergoeding van schade, indien zulks schriftelijk van tevoren is overeengekomen. Eventuele
door Eisenga te vergoeden schade (in verband met te late levering of anderszins) zal nimmer
groter zijn dan dat gedeelte van het factuurbedrag, dat betrekking heeft op de niet, niet tijdig,
niet juist of niet volledig geleverde goederen en nimmer het maximum dekkingsbedrag te
boven gaan. Eisenga is nooit aansprakelijk voor gevolgschade aan de zijde van de afnemer
geleden.
Bij gebreke van een, of onduidelijkheid in de, overeengekomen wijze van levering is Eisenga
gerechtigd te leveren op een wijze die zij juist acht.
Ongeacht hetgeen tussen Eisenga en afnemer is overeengekomen met betrekking tot de
betalingstermijnen, is Eisenga gerechtigd om voor de levering van de afnemer te verlangen dat
deze voldoende zekerheid voor de betaling verstrekt. Indien deze zekerheid voor de betaling
niet binnen de door Eisenga gestelde redelijke termijn wordt gesteld, dan wel niet genoegzaam
–zulks ter beoordeling van Eisenga– wordt gesteld, is Eisenga bevoegd de (verdere) nakoming

5.5

harerzijds van de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of te annuleren. Eisenga is
alsdan op geen enkele wijze aansprakelijk voor de eventuele schade die uit deze opschorting
voor afnemer mocht voortvloeien. Ook in geval van niet betaling van een factuur, opschorting
van betaling, aanvraag van surseance, faillissement of liquidatie van zaken van de afnemer kan
Eisenga haar verplichtingen uit de overeenkomst (zonder ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst) opschorten of annuleren en het mogelijk geleverde, op grond van het bepaalde in
paragraaf 1 nog in eigendom toebehorende, terugvorderen, in al welke gevallen elke vordering
die Eisenga ten laste van de afnemer heeft ineens en dadelijk opeisbaar is.
Indien de afnemer niet uiterlijk op de vierde werkdag na ontvangst van een schriftelijke
verkoopbevestiging dan wel een factuur schriftelijk bij Eisenga heeft gereageerd, wordt de
verkoopbevestiging c.q. factuur onherroepelijk geacht de inhoud der overeenkomst tussen
partijen juist weer te geven.
Artikel 6

6.1

6.2

Ten aanzien van gebreken en afwijkingen wordt verwezen naar het gestelde in paragraaf 1 van
de Algemene Handelsvoorwaarden voor de Handel en Dienstverlening in Kaas (2012)
behoudens het gestelde in artikel 21 lid 3 en 4. De arbitrageregeling wordt uitdrukkelijk
uitgesloten en is derhalve niet van toepassing.
In aanvulling/afwijking op artikel 21 geldt dat retourmeldingen binnen 48 uur schriftelijk
gemeld dienen te worden bij Eisenga, bij gebreke waarvan Eisenga de goederen niet behoeft
terug te nemen.
Artikel 7

7.1

7.2

7.3

Intellectuele eigendom

Alle documenten, verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningen, offertes, bestekken, ontwerpen
etc. die door Eisenga aan afnemer worden verstrekt blijven eigendom van Eisenga. Afnemer is
niet gerechtigd deze aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze aan afnemer ter
beschikking zijn gesteld.
Afnemer is niet gerechtigd de in het vorige lid bedoelde bescheiden of gegevens aan derden te
openbaren of daarin inzage te verstrekken. Afnemer zal deze bescheiden op eerste verzoek van
Eisenga onverwijld retourneren, zonder daarvan kopieën achter te houden.
In geval van ongeoorloofd gebruik van de bescheiden is afnemer gehouden om Eisenga alle
schade te vergoeden die zij daardoor lijdt, waaronder – doch niet beperkt tot – gederfde
omzet/winst en de kosten die gemoeid zijn met het opstellen van de betreffende ontwerpen,
indien deze exclusief voor afnemer zijn gemaakt.
Artikel 8

8.1

Gebreken en afwijkingen

Geschillen

Op alle geschillen met onze afnemers is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen
zullen, met uitzondering van elke andere rechterlijke instantie, worden onderworpen aan het
oordeel van de bevoegde rechter binnen het arrondissement Noord-Nederland, locatie
Groningen. Uitdrukkelijk wordt de arbitrageregeling zoals vermeld in de Algemene
Handelsvoorwaarden (2012) voor de Handel en Dienstverlening in Kaas niet van toepassing
verklaard.

