ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
ARTIKEL 1 - ALGEMEEN 1.1 Gourmet C.V. is ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nr. 59346647, statutair
gevestigd te Grootebroek (gemeente Stede Broec)
en kantoorhoudende aan de Slimweg nr. 42 te
(1614 MG) Lutjebroek, (gemeente Stede Broec)
Nederland.
1.2 Onder “voorwaarden” wordt verstaan de algemene
inkoopvoorwaarden van Gourmet C.V.
1.3 Onder “Verkoper” wordt verstaan de Verkoper /
Leverancier of een (rechts)persoon namens de
Verkoper / Leverancier.
1.4 Onder “overeenkomst” wordt verstaan
de overeenkomst en/of nadere- of
vervolgovereenkomsten tussen Gourmet C.V. en de
Verkoper.
1.5 Onder “overmacht” wordt onder meer verstaan
omstandigheden die de nakoming van de
verbintenis verhinderen en die niet aan Gourmet
C.V. zijn toe te rekenen. Omstandigheden, die
in ieder geval niet voor rekening van Gourmet
C.V. komen, zijn: gedragingen van personen,
behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van
leidinggevenden van Gourmet C.V., van wie
Gourmet C.V. bij de uitvoering van de verbintenis
gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken,
personen waarvan Gourmet C.V. bij de uitvoering
van de verbintenis gebruik maakt; werkstaking,
ziekte(s), in-, uit- en/of doorvoerverbod,
transportproblemen, niet nakoming van de
verplichtingen door afnemers van Gourmet C.V.,
boycot van Gourmet C.V., of kernrampen, oproer,
brand, oorlog en oorlogsdreiging.
ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID 2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
rechtsbetrekkingen, waarbij Gourmet C.V. als
(potentieel) koper en/of opdrachtgever optreedt.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden geschieden
uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk. Een
dergelijke afwijking heeft geen werking ten
opzichte van eventuele andere (toekomstige)
overeenkomsten.
2.3 Toepasselijkheid van door de door de Verkoper
gehanteerde algemene (verkoop)voorwaarden
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
ARTIKEL 3 - OVEREENKOMST, TOTSTANDKOMING,
WIJZIGING EN AANVULLING 3.1 Een overeenkomst tussen Gourmet C.V. en de
Verkoper komt eerst tot stand nadat Gourmet
C.V. een aanbod, offerte of prijsopgave van de
Verkoper schriftelijk heeft bevestigd door middel
van een orderbevestiging. In de overeenkomst is
in ieder geval opgenomen de naam en adres van
de verkoper, het product, de productspecificaties,
de prijs, de hoeveelheid, de leveringstermijn(en),

3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

plaats van levering, leveringscondities en
betalingstermijn.
Gourmet C.V. is niet eerder gebonden dan na de
totstandkoming, op de wijze als bedoeld in art. 3.1,
van de overeenkomst. Zolang de overeenkomst nog
niet tot stand is gekomen, kan de Verkoper geen
rechten ontlenen aan de verhouding met Gourmet
C.V.
De Verkoper kan de overeenkomst slechts wijzigen
of aanvullen wanneer deze wijziging of aanvulling
uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Gourmet C.V. en
de Verkoper is overeengekomen.
Indien op verzoek van Gourmet C.V. de door
haar geplaatste order wordt gewijzigd of
aangevuld, zal de Verkoper alvorens dit verzoek te
honoreren, Gourmet C.V. binnen 48 uur schriftelijk
informeren over de eventuele gevolgen voor de
overeengekomen prijs en levertijd.
Bij een orderwijziging van het aantal of de
hoeveelheid te leveren zaken, zal de prijs slechts
pro rata worden aangepast.
De inhoud van een overeenkomst wordt slechts
bewezen door de opdrachtbevestiging en de
eventuele wijziging of aanvulling daarop afkomstig
van Gourmet C.V.

ARTIKEL 4 - PRIJZEN 4.1 De overeengekomen prijs omvat alle kosten die
in verband met de zaken tot en met de levering
worden gemaakt. De overeengekomen prijs is
inclusief belastingen, andere heffingen, emballage,
kosten van vervoer en transportverzekering tenzij
uitdrukkelijk anders bepaalt.
4.2 De overeengekomen prijs kan nimmer door
Verkoper eenzijdig worden gewijzigd.
ARTIKEL 5 - BETALING 5.1 Betalingen zullen plaatsvinden in de
overeengekomen valuta.
5.2 Indien Gourmet C.V. de koopprijs om welke reden
dan ook niet betaalt, gunt de Verkoper Gourmet
C.V. een nadere nieuw overeen te komen termijn
voor betaling. Pas nadat Gourmet C.V. ook niet
binnen de nadere termijn de koopprijs voldoet
is zij, behoudens overmacht en na schriftelijke
ingebrekestelling, in verzuim, waarna Gourmet
C.V. een rente verschuldigd is gelijk aan de Euribor
rente met een maximum van 3 %. Gourmet C.V. is
nimmer buitenrechtelijke kosten verschuldigd.
5.3 Gourmet C.V. is gerechtigd om hetgeen zij
aan de Verkoper en aan Verkoper gelieerde
ondernemingen verschuldigd is, in mindering
te brengen op haar eigen vorderingen uit welke
hoofde dan ook op de Verkoper en aan verkoper
gelieerde ondernemingen. Gourmet C.V. is
gerechtigd schulden aan de Verkoper en aan
Verkoper gelieerde ondernemingen te verminderen
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op de eventuele vorderingen die Gourmet
C.V. op de Verkoper en aan Verkoper gelieerde
ondernemingen heeft, dit uit welke hoofde dan
ook.

netto af te rekenen gewicht.
9.2 Indien de zaken niet in overeenstemming zijn
met de overeenkomst en de door Gourmet C.V.
gestelde specificaties, is Gourmet C.V. gerechtigd
de zaken af te keuren. Indien Verkoper het niet
ARTIKEL 6 - VOORSCHOT met de afkeuring en/of tarrering eens is, dient
6.1 Indien is overeengekomen dat Gourmet C.V. een
verkoper dit binnen 24 uur, nadat Gourmet C.V.
voorschot op de prijs zal betalen, zal dit voorschot
de afkeuring en/of tarrering aan verkoper heeft
aan de Verkoper in mindering worden gebracht op
medegedeeld, per mail en telefoon aan Gourmet
de eerste betalingsverplichting vanwege leveringen
C.V. te melden, bij gebreke waarvan tussen partijen
aan Gourmet C.V.
de tarrering van Gourmet C.V. en de juistheid van
6.2 Indien Gourmet C.V. of de Verkoper de
de afkeur vaststaan. Bij protest tegen de afkeur en/
overeenkomst overeenkomstig artikelen 12.3 en 13
of tarrering zal een door Gourmet C.V. aan te wijzen
ontbindt, dient de Verkoper het voorschot binnen
onafhankelijke derde tussen partijen een bindend
zeven (7) dagen na de ontbinding te retourneren
advies vaststellen het terrapercentage en
aan Gourmet C.V., bij gebreke waarvan de Verkoper
– wanneer sprake van afkeur – of die afkeur
1% rente per kalendermaand over het voorschot
gegrond is.
verschuldigd is te rekenen vanaf zeven (7) dagen na 9.3 Indien Gourmet C.V. de zaken afkeurt, zal Gourmet
ontbinding.
C.V. daarvan binnen drie (3) werkdag na de
afkeuring van de zaken mededeling doen aan de
ARTIKEL 7 - LEVERING Verkoper.
7.1 De levering vindt plaats op het moment dat
9.4 De Verkoper dient onverwijld op eerste verzoek
Gourmet C.V. de zaken in ontvangst neemt op de
en op eigen kosten de afgekeurde zaken bij
overeengekomen plaats.
Gourmet C.V. af te halen, onverminderd het recht
7.2 Ongeacht het gewicht op vervoersdocumenten,
van Gourmet C.V. op aanvullende of vervangende
is het gewogen gewicht bij ontvangst van de
schadevergoeding.
goederen op de overeengekomen plaats bindend
als bruto gewicht. Het netto af te rekenen gewicht
ARTIKEL 10 - INTELLECTUELE EIGENDOM wordt na keuring (bij veldgewas na verwerking) van 10.1 Gourmet C.V. behoudt zich alle intellectuele
het product bepaald.
eigendomsrechten waaronder ook de
7.3 De in de opdrachtbevestiging vermelde
kwekersrechten voor.
leveringstermijnen zijn bindend. Indien niet
binnen de overeengekomen termijn op de
ARTIKEL 11 - GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID overeengekomen plaats de zaken zijn afgeleverd,
11.1 De Verkoper garandeert dat de zaken geheel in
die aan de overeenkomst beantwoorden, is de
overeenstemming zijn met de overeenkomst en de
Verkoper zonder ingebrekestelling in verzuim.
eventueel door Gourmet C.V. gestelde specificaties.
7.4 Wanneer uit de overeenkomst voortvloeit dat de
11.2 De Verkoper garandeert uitdrukkelijk dat de zaken
zaken in meer dan één leverantie door de Verkoper
en (de wijze van) hun verpakking geschikt zijn voor
moeten worden geleverd, dient de Verkoper
transport naar de overeengekomen bestemming
telkens voldoende voorraad aan te houden om
en voldoen aan alle relevante overheids- en/
aan haar verplichtingen ten opzichte van Gourmet
of Europese- en/of internationale bepalingen,
C.V. te voldoen en zal zij op eerste verzoek van
zoals onder andere veterinaire-, gezondheids- of
Gourmet C.V. een door Gourmet C.V. aan te geven
importregelingen.
hoeveelheid zaken uitleveren.
11.3 De Verkoper dient Gourmet C.V. binnen de
overeengekomen termijn te voorzien van de
ARTIKEL 8 - EIGENDOMSOVERDRACHT verlangde documenten en andere documentatie.
8.1 De eigendom en het risico van de zaken gaan op
Voorzover nodig, is de Verkoper gehouden om
moment van levering van de Verkoper over op
- zonder extra kosten in rekening te brengen Gourmet C.V.
Nederlandstalige of Engelstalige productinformatie
bij de geleverde zaken te verstrekken.
ARTIKEL 9 - SPECIFICATIES EN KEURING 11.4 De Verkoper garandeert uitdrukkelijk, en
9.1 Gourmet C.V. zal binnen 14 dagen na levering de
eventueel in afwijking van de overeengekomen
door de Verkoper geleverde zaken (doen) keuren.
Internationale Contract Termen (Incoterms), dat
Bij keuring (bij veldgewas na verwerking) zal het
de zaken deugdelijk, verhandelbaar, geschikt voor
netto af te rekenen gewicht vastgesteld worden.
menselijke consumptie en vrij van ongedierte
Verkoper is welkom om tijdens de keuring en
zijn voor een minimumperiode van dertig (30)
tarrering aanwezig te zijn en dient zelf tijdig te
dagen na aankomst op de aangewezen plaats van
informeren naar plaats en tijdstip. Binnen drie (3)
bestemming.
werkdagen na keuring van de zaken zal Gourmet
11.5 De Verkoper is aansprakelijk voor alle schade,
C.V. mededeling aan de Verkoper doen over het
die het gevolg is van gebreken aan de door haar
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geleverde zaken. De aansprakelijkheid van de
Verkoper strekt zich uit tot schade aan zaken van
derden, bedrijfsschade en andere indirecte (gevolg)
schade, die bij Gourmet C.V. of bij derden mocht
ontstaan.
ARTIKEL 12 - OVERMACHT 12.1 Indien Gourmet C.V. door overmacht niet
aan haar verplichting(en) jegens de Verkoper
kan voldoen, wordt de nakoming van die
verplichting(en) opgeschort voor de duur van de
overmachtstoestand. Gourmet C.V. zal de Verkoper
informeren over de overmachtstoestand.
12.2 De Verkoper zal, zodra zich één of meer
omstandigheden voordoen of te voorzien zijn
waardoor zij aan de verplichting van tijdige
levering niet kan voldoen, Gourmet C.V. onverwijld
schriftelijk mededeling hiervan doen, met
vermelding van de aard van deze omstandigheid
of omstandigheden, de door haar getroffen of te
treffen maatregelen en de vermoedelijke duur van
de vertraging, bij gebreke waarvan zij zich later op
deze omstandigheid of omstandigheden niet meer
kan beroepen.
12.3 Indien de overmachtstoestand dertig (30) dagen
of langer duurt, hebben zowel Gourmet C.V. als de
Verkoper het recht de overeenkomst schriftelijk
en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden voor zover de zaken nog
niet geleverd zijn, onverminderd het recht van
Gourmet C.V. de overeenkomst op dezelfde voet te
ontbinden, indien de overmachtstoestand korter
dan dertig (30) dagen voortduurt.
12.4 Indien Gourmet C.V. de overeenkomst ontbindt op
de in dit artikel genoemde gronden is zij in geen
geval schadevergoeding of enige andere betaling
verplicht, behoudens betaling uit hoofde van
onverschuldigde betaling.
ARTIKEL 13 - ONTBINDING, NAKOMING
EN OPSCHORTING 13.1 Indien de Verkoper niet, niet behoorlijk of
niet tijdig voldoet aan enige verplichting
voortvloeiende uit de overeenkomst, uit andere
overeenkomsten, of uit deze voorwaarden dan is
de Verkoper zonder ingebrekestelling in verzuim
en is Gourmet C.V., zonder uit hoofde daarvan
tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en
onverminderd de haar verder toekomende rechten,
met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke
tussenkomst, gerechtigd de uitvoering van al haar
verplichtingen op te schorten en/of de betreffende
overeenkomst en/of andere overeenkomsten
geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of
schadevergoeding en/of nakoming te vorderen.
Schadevergoeding kan bestaan uit kosten
van verrichte arbeid, vrachtkosten, eventueel
inklarings- en opslagkosten, overige gevolgschade
en derving van winst en vaste kosten.
13.2 In geval van ontbinding door Gourmet C.V. is

Gourmet C.V. te harer keuze gerechtigd bij wege
van schadevergoeding tot:
a. het eventuele nadelige verschil tussen de
			 contractprijs en de marktwaarde van de in het
			 geding zijnde zaken op de dag van de niet
			 nakoming, of;
b. het verschil tussen de contractprijs en de prijs
			 van de dekkingsinkoop;
c. een en ander onverminderd het recht van
			 Gourmet C.V. op aanvullende of vervangende
			 schadevergoeding.
13.3 Gourmet C.V. is voorts gerechtigd, zonder uit
hoofde daarvan tot enige schadevergoeding
gehouden te zijn en onverminderd de haar
verder toekomende rechten, met onmiddellijke
ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst, de
overeenkomst met de Verkoper te ontbinden,
indien:
a. de Verkoper in surseance van betaling of
		 faillissement verkeert, of dreigt te zullen
		 verkeren, of enig onderdeel van haar vermogen
		 beslag wordt gelegd;
b. de Verkoper haar activiteiten staakt,
		 tot liquidatie besluit, anderszins haar
		 rechtspersoonlijkheid verliest, of haar bedrijf
		 overdraagt of fuseert;
een en ander onverminderd het recht van
Gourmet C.V. op aanvullende of vervangende
schadevergoeding.
13.4 Indien Gourmet C.V. de overeenkomst ontbindt,
dient de Verkoper de eventuele reeds betaalde
koopprijs te restitueren en de reeds geleverde
zaken op eerste verzoek onverwijld bij Gourmet
C.V. af te halen, onverminderd het recht van
Gourmet C.V. op aanvullende of vervangende
schadevergoeding.
13.5 Indien Gourmet C.V., om welke reden dan ook,
gehouden is een (schade)vergoeding te betalen aan
de Verkoper dan is deze te allen tijde beperkt tot
maximaal de koopprijs exclusief belastingen en
andere heffingen.
ARTIKEL 14 - OVERDRACHT VAN EEN VERPLICHTING 14.1 De Verkoper kan een verplichting uit hoofde van
de rechtsverhouding met Gourmet C.V. slechts
met voorafgaande schriftelijke toestemming van
Gourmet C.V. overdragen aan een derde. Aan de
toestemming kan Gourmet C.V. voorwaarden
verbinden.
ARTIKEL 15 - VRIJWARING 15.1 De Verkoper vrijwaart Gourmet C.V. voor alle
aanspraken van derden op vergoeding van schade
als gevolg van iedere tekortkoming in de nakoming
van een verbintenis tussen Gourmet C.V. en de
Verkoper, waaronder begrepen tekortkomingen
in de geleverde zaken, gevolgen van handelen of
nalaten van de Verkoper of haar hulppersonen.
Deze schade omvat mede gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten die Gourmet C.V.
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heeft moeten maken om zich te verweren tegen
aanspraken van derden.
15.2 De vrijwaring strekt zich ook uit tot schade aan
zaken van derden, bedrijfsschade en andere
indirecte (gevolg)schade, die bij Gourmet C.V. of bij
derden mocht ontstaan.
ARTIKEL 16 - BOETE 16.1 Indien niet binnen de overeengekomen termijn op
de overeengekomen plaats de zaken zijn geleverd
door de Verkoper, die aan de overeenkomst
beantwoorden, is de Verkoper aan Gourmet
C.V. zonder aanmaning of andere voorafgaande
verklaring, een onmiddellijk opeisbare boete
verschuldigd van 1% van de overeengekomen
prijs van de desbetreffende zaken, vermeerderd
met de eventueel toepasselijke omzetbelasting,
voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt, tot
een maximum van 10% van de overeengekomen
prijs. Indien de levering blijvend onmogelijk is
geworden, is de boete onmiddellijk in haar geheel
verschuldigd.
16.2 De boete komt Gourmet C.V. toe onverminderd alle
andere rechten of vorderingen.
16.3 Gourmet C.V. kan de boete verrekenen met de
eventuele door Gourmet C.V. verschuldigde
bedragen.

ARTIKEL 22 - JURISDICTIE 22.1 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband
hebbende met deze algemene voorwaarden of
de overeenkomsten tussen Gourmet C.V. en de
Verkoper zullen uitsluitend worden beslecht door
arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement
van de Stichting Geschillen in de landbouw c.a.
De voertaal van de arbitrage is Nederlands, De
arbitrage vindt plaats in Nederland. Het recht van
Verkoper om Gourmet C.V. in een procedure te
betrekken, vervalt na verloop van zes maanden
nadat het geschil is ontstaan.

ARTIKEL 17 - HULPPERSONEN 17.1 Voor zover Gourmet C.V. ter uitvoering van haar
verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden of
de overeenkomst gebruik maakt van de diensten
en/of producten van hulppersonen, gelden deze
voorwaarden voor zover mogelijk ook ten behoeve
van hen jegens de Verkoper.
ARTIKEL 18 - TAAL 18.1 Deze voorwaarden zijn opgesteld in het
Nederlands. In geschillen met betrekking tot
de uitleg van deze voorwaarden prevaleert de
Nederlandse tekst.
ARTIKEL 19 - OVERIG 19.1 Indien één of meerdere bepalingen van deze
algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn,
laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen
onverlet. In geval van niet rechtsgeldige bepalingen
in deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn
door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige
strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.
ARTIKEL 20 - VERJARING 20.1 Alle vorderingen jegens Gourmet C.V. verjaren
door verloop van één (1) jaar na de datum van de
overeenkomst.
ARTIKEL 21 - TOEPASSELIJK RECHT 21.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Gourmet
C.V. en de Verkoper is Nederlands recht van
toepassing.
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