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Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap P. SEELEN GRUBBENVORST B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Venlo.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Venlo d.d. 25-04-2017 onder nummer 12001867

ARTIKEL 1.

ALGEMEEN

1.1

P. Seelen Grubbenvorst B.V. is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en zal hierna
volgend aangeduid worden met: "wij".

1.2

Onder "wederpartij" wordt verstaan iedere (rechts-)persoon tot wie wij onze aanbiedingen
richten, alsmede degene die aan ons aanbiedingen richt en degene die aan ons een opdracht
verstrekt, c.q. degene met wie wij een overeenkomst aangaan en voorts tot degenen met wie
wij in enige rechtsbetrekking staan.

1.3

Onder "produkt" wordt verstaan: alle zaken die met toepassing van deze algemene
voorwaarden aan de wederpartij worden geleverd, waaronder met name groente, fruit,
aardappelen en/of zuidvruchten alsmede daarmee aanverwante zaken, alsmede de te
verrichten diensten ter uitvoering van een overeenkomst van opdracht.

ARTIKEL 2.

TOEPASSELIJKHEID

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk onderdeel
van al onze aanbiedingen, van alle aan ons verstrekte opdrachten, van alle door ons gesloten
overeenkomsten, van alle door ons gegeven adviezen alsmede van alle overige, waaronder in
de toekomst, met ons aan te gane rechtsbetrekkingen.

2.2

Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden ons slechts indien deze
schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3

Verwijzing door de wederpartij naar de door hem gehanteerde algemene voorwaarden en/of
andere voorwaarden, worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.
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ARTIKEL 3.

AANBIEDING

3.1

Al onze aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor
aanvaarding bevatten, in welk geval de aanbieding na deze termijn vervallen is.

3.2

Al onze aanbiedingen zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door ons onder
normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

ARTIKEL 4.

TOTSTANDKOMING

4.1

De overeenkomst komt tot stand indien ons aanbod vrijblijvend is, op het moment dat ons
aanbod door de wederpartij schriftelijk wordt aanvaard, echter wij behouden ons het recht
voor ons aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding te
herroepen.

4.2

De overeenkomst komt tot stand indien ons aanbod onherroepelijk is, op het moment van
ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van de wederpartij binnen de gestelde termijn.

4.3

Indien een aanvaarding door de wederpartij van het aanbod afwijkt, dan geldt dit als een
nieuw aanbod van de wederpartij en als een verwerping van ons gehele aanbod, ook indien
slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten.

4.4

Indien de wederpartij een aanbod doet en/of een opdracht geeft, is onzerzijds uitsluitend
sprake van een aanvaarding indien wij dit aanbod en/of deze opdracht schriftelijk
aanvaarden danwel wanneer wij aan uitvoering van de opdracht zijn begonnen.

ARTIKEL 5.

PRIJS

5.1

De door ons opgegeven prijzen zijn bruto prijzen maar luiden exclusief omzetbelasting en
overige op de verkoop en/of levering en/of uitvoering van de overeenkomst vallende
overheidslasten, zij zijn gebaseerd op levering af onze bedrijfsterreinen of door ons
opgegeven andere plaatsen, behoudens voor zover schriftelijk anders overeengekomen.

5.2

De door ons opgegeven prijzen zijn genoteerd in Nederlandse valuta; eventuele
koersverschillen zijn voor risico van de wederpartij, tenzij nader schriftelijk
overeengekomen.

5.3

De door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van het tot stand komen
van de overeenkomst geldende dagprijzen en specificaties en op uitvoering van de
overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
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5.4

Wij hebben het recht aan de wederpartij een evenredige prijsverhoging in rekening te
brengen, indien na het sluiten van de overeenkomst prijsverhogingen door onze leveranciers
en/of bij andere wijzigingen in de prijsbepalende factoren aan ons worden berekend.

5.5

Het gestelde in sub 5.4 geldt ook indien de aldaar bedoelde wijzigingen in de prijsbepalende
factoren het gevolg zijn van reeds bij totstandkomen van de overeenkomst te voorziene
omstandigheden.

5.6

Kosten van in- en uitlading, opslag, van vervoer van voor de wederpartij ter beschikking
gestelde materialen, of andere zaken, kunnen afzonderlijk aan de wederpartij in rekening
worden gebracht.

5.7

Prijsverhogingen voortvloeiende uit, op verzoek van de wederpartij, verrichte aanvullingen
of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij.

5.8

Kosten ontstaan doordat de wederpartij in gebreke is gebleven de uitvoering van de
overeenkomst mogelijk te maken en/of ingeval zich omstandigheden voordoen die toe te
rekenen zijn aan de wederpartij tengevolge waarvan er door ons kosten zijn , worden door
ons in rekening gebracht.

5.9

Verzuim van de wederpartij maakt een einde aan ons verzuim ingeval wij in verzuim zouden
zijn. Gedurende het verzuim van de wederpartij is deze niet bevoegd maatregelen tot
executie te nemen. Kosten ontstaan doordat de wederpartij in verzuim is, worden door ons in
rekening gebracht.

5.10

Eenmalige emballage is in de prijs inbegrepen. Meermalige emballage is niet in de prijs
inbegrepen en wordt aan de wederpartij in rekening gebracht. Meermalige emballage wordt
door ons aan de wederpartij geretourneerd op kosten van de wederpartij. Wij bepalen het
moment waarop de emballage wordt geretourneerd. Wij hebben het recht bewaarloon in
rekening te brengen welk bewaarloon door de wederpartij wordt betaald.

ARTIKEL 6.
6.1

LEVERING

Opgegeven levertijden en/of opgegeven opleveringsdata zullen nimmer zijn te beschouwen
als fatale termijnen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering
en/of oplevering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn tot nakoming. Een redelijke termijn is in ieder geval de in de
branche als redelijk geldende termijn.
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6.2

Levering geschiedt af onze bedrijfsterreinen of af door ons opgegeven plaatsen, tenzij anders
overeengekomen, en op de door ons vastgestelde tijdstippen, welke tijdstippen door ons aan
de wederpartij tijdig zullen worden opgegeven. De wederpartij is gehouden de zaak op de
vastgestelde afleveringstijdstip in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan alle daaruit
vloeiende kosten (waaronder: opslag-, vracht- en stallingskosten) conform het bij ons of
plaatselijk geldende tarief, aan de wederpartij in rekening zullen worden gebracht.

6.3

Het risico van de zaak gaat over op de wederpartij op het moment van aflevering, ook al is
de eigendom van de zaak door ons nog niet overgedragen.

ARTIKEL 7. TRANSPORT
7.1

Tenzij anders overeengekomen geschiedt het transport/de verzending voor rekening en risico
van de wederpartij.

7.2

De wijze van transport/verzending alsmede de wijze van verpakken (zoals bijv. Kratten,
pallets, containers of kisten), grootte daarvan wordt door de wederpartij bepaald, tenzij
anders overeengekomen.

7.3

Eenmalige emballage wordt niet teruggenomen, tenzij anders overeengekomen.

7.4

Indien meermalige emballage binnen 30 dagen na factuurdatum bij ons is geretourneerd
door de wederpartij zal creditering van de in rekening gebrachte kosten plaatsvinden. Wij
hebben alsdan het recht gebruiksvergoeding in rekening te brengen welke op de factuur
wordt vermeld. Indien statiegeld in rekening wordt gebracht zal dit, na franco retournering
van de emballage, mits in onbeschadigde staat, worden verrekend.

7.5

Emballage dient schoon aan ons te worden geretourneerd. Indien de emballage niet schoon
is, hebben wij het recht de kosten van het schoonmaken aan de wederpartij in rekening te
brengen. Ook hebben wij het recht vuile emballage te weigeren.

ARTIKEL 8.
8.1

BETALING

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door de wederpartij contant te
geschieden, uiterlijk bij aflevering van de zaken, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
factuurdatum. Deze termijnen gelden als fatale termijnen, bij verstrijken van welke de
wederpartij in verzuim is. Verrekening met vorderingen die de wederpartij op ons stelt te
hebben is niet toegestaan.
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8.2

Ingeval van een overeenkomst van opdracht om als commissionair op te treden, wordt een
vergoeding gefactureerd per eenheid produkt. De betalingstermijn is 4 weken na
factuurdatum.

8.3

Betaling moet geschieden in Nederlandse valuta, danwel, in geval zulks schriftelijk is
overeengekomen, in buitenlandse valuta tegen de koers van de dag die is overeengekomen
bij gebreke waarvan betaling dient te geschieden tegen de koers van de dag der betaling.

8.4

Bij niet-betaling binnen de in artikel 8.1 bedoelde termijnen is een contractuele rente
verschuldigd gelijk aan een rentepercentage van 1,5 % per maand, of de wettelijke rente als
deze hoger is, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend,
ingaande de eerste dag van de in artikel 8.1 genoemde betalingstermijnen.

8.5

Bij niet-betaling binnen de in artikel 8.1 bedoelde termijnen houden wij ons het recht voor
het door de wederpartij verschuldigde bedrag te verhogen met incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op 15 % van het bedrag van de vordering
met een minimum van €45,--.

8.6

Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde
rente en kosten en vervolgens van vorderingen uit de overeenkomst die het langst opeisbaar
zijn, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening op een andere vordering toeziet.

8.7

De wederpartij is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in het produkt en om
welke andere reden dan ook de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of op te
schorten, tenzij het gebrek als zodanig door ons wordt erkend, alsdan is de wederpartij
gerechtigd de betaling van maximaal 15% van het betrokken produkt op te schorten totdat
het produkt is vervangen.

8.8

Ingeval van liquidatie, insolventie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij
zullen de verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn.

8.9

Wij hebben het recht voor een gedeelte van de koopsom en/of andere vergoeding of prijs op
grond van de gefactureerde bedragen bij vooruitbetaling te verlangen; de wederpartij is
verplicht hieraan te voldoen.

8.10

Wij hebben het recht onze vordering op de wederpartij op welke wijze dan ook, aan derden
over te dragen, waarbij een nadere schriftelijke mededeling van deze overdracht door ons
aan de wederpartij, kan zonder verdere aanmaning of zonder dat betekening noodzakelijk is,
slechts schuldbevrijdend aan deze derde kan betalen.

-6-

ARTIKEL 9.

OPSCHORTING EN RETENTIERECHT

9.1

Wij zijn bevoegd onze prestatie (w.o. ook te verstaan toekomstige deelleveringen) op te
schorten indien de wederpartij niet aan al haar voor of na de door ons te verrichten prestatie
(of een gedeelte daarvan), verplichtingen voldoet, danwel indien na het sluiten van de
overeenkomst te onzer kennis gekomen omstandigheden ons goede grond geven te vrezen
dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen, behoudens afwijkende dwingend
rechtelijke bepalingen.

9.2

Te allen tijde hebben wij het recht van de wederpartij te verlangen zekerheid (w.o. een
bankgarantie) te stellen voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst.
Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen door de wederpartij. De wederpartij
is verplicht aan ons verzoek tot het stellen van zekerheid te voldoen.

9.3

Het bepaalde in 9.2 geldt ook ten aanzien van die kosten die wij hebben moeten maken ter
zake van de zorg die wij ten aanzien van de zaak in acht dienen te nemen.

ARTIKEL 10.

AANSPRAKELIJKHEID

10.1

Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade, tenzij deze te wijten is aan opzet of grove schuld
van ons of van onze leidinggevende ondergeschikten of tenzij het betreft directe schade aan
zaken of personen zoals bedoeld, mits ons produkt dwingendrechtelijk valt onder titel 3.
afdeling 3 van boek 6 BW en alsdan onder voorwaarden en met beperkingen zoals vermeldt,
in titel 3 afdeling 3 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Wij zijn nimmer aansprakelijk
voor door (potentiële) benadeelden gemaakte kosten van maatregelen ter voorkoming of
beperking van schade als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW en vergelijkbare wettelijke
bepalingen, daaronder begrepen de daaruit voortvloeiende schade. Wij zijn nimmer
aansprakelijk voor zaken en diensten die buiten Europa tot schade leiden.

10.2

Ingeval wij blijkens een rechterlijke uitspraak aansprakelijk mochten zijn voor schade en
deze schade niet is te wijten aan opzet of grove schuld van ons of van één van onze
leidinggevende ondergeschikten of indien het niet betreft directe schade aan zaken of personen zoals bedoeld, en onder voorwaarden en met beperkingen zoals vermeld, in titel 3
afdeling 3 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, is de aansprakelijkheid van ons steeds
beperkt tot directe schade aan zaken of personen en strekt deze zich nimmer uit tot eventuele
bedrijfsschade of andere gevolgschade, waaronder begrepen derving van inkomsten.
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10.3

Ingeval wij aansprakelijk mochten zijn voor schade, en deze schade niet is te wijten aan
opzet of grove schuld van ons of van één van onze leidinggevende ondergeschikten of indien
het niet betreft directe schade aan zaken of personen zoals bedoeld, en onder voorwaarden
en met beperkingen zoals vermeld, in titel 3 afdeling 3 van boek 6 van het Burgerlijk
Wetboek, is de aansprakelijkheid van ons voorts beperkt tot maximaal de factuurwaarde van
het produkt waarop de schadeclaim betrekking heeft, dan wel – indien deze beperking in
rechte geen stand houdt – tot het inzake het betreffende geval onder de door ons afgesloten
aansprakelijkheidsverzekering door de verzekeraar (daadwerkelijk) uit te keren bedrag.

10.4

Het bepaalde in dit artikel geldt slechts voor zover de aansprakelijkheid van ons ingevolge
Wet of overeenkomst (waaronder begrepen het bepaalde in de onderhavige algemene
voorwaarden) niet reeds verder is beperkt dan uit enkele toepassing van dit artikel zou
volgen.

ARTIKEL 11.

RECLAMATIES

11.1

De wederpartij is gehouden het produkt, zodra deze door hem is ontvangen te keuren en vast
te stellen of het produkt in orde is.

11.2

Eventuele reclamaties van de door ons geleverde produkten als ten aanzien van
factuurbedragen dienen onmiddellijk en in elk geval binnen 24 uur na ontvangst van het
produkt resp. na ontvangst van de factuur telefonisch of per telefax schriftelijk bij ons te zijn
ingediend, en binnen 4 werkdagen na ontvangst van het produkt resp. na ontvangst van de
factuur schriftelijk door de wederpartij te worden bevestigd, één en ander onder
nauwkeurige omschrijving van de klacht en nauwkeurige opgave van de feiten waarop de
reclame betrekking heeft en met overlegging van de desbetreffende vrachtbrief of factuur.

11.3

Indien het in redelijkheid niet mogelijk is het gebrek binnen de bovenvermelde termijn te
ontdekken, dient de wederpartij onverwijld nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk bij ons te reclameren met opgave van de feiten
welke ons in staat kunnen stellen de juistheid van de betreffende klacht ter plaatse te
onderzoeken of te doen onderzoeken.

11.4

Geringe en/of in de branche gebruikelijke of afwijkingen en verschil in kwaliteit of aantal
kunnen geen grond voor reclamaties opleveren.

11.5

Reclamaties met betrekking tot een bepaald produkt laten de verplichtingen van de
wederpartij met betrekking tot andere produkten en/of onderdelen van de overeenkomst
onverlet.
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ARTIKEL 12.

OVERMACHT

12.1

Partijen zijn ingeval van overmacht aan hun zijde niet gehouden tot het nakomen van enige
verplichting.

12.2

Ingeval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert zijn zowel wij
als de wederpartij bevoegd de overeenkomst, schriftelijk, te ontbinden, zonder dat dit de
wederpartij enige aanspraak op schadevergoeding geeft, behoudens voor zover wij ten
gevolge van deze ontbinding een voordeel zouden genieten, dat wij bij behoorlijke
nakoming van de overeenkomst niet zouden hebben gehad.

12.3

Wij hebben ook het recht ons op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat wij onze verplichtingen hadden moeten
nakomen.

12.4

Voor zover wij ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk onze
verplichtingen uit de overeenkomst zijn nagekomen of deze zullen nakomen en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, zijn wij
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te
factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijke overeenkomst.

12.5

Onder overmacht aan onze zijde is mede begrepen elke omstandigheid buiten toedoen van
ons ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Als
dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval: verlies of beschadiging tijdens transport, extreem ziekteverzuim van het personeel, extreme weersinvloeden
(zoals b.v. zware en/of langdurige regen), mislukte oogst, vorst- en stormschade, groeistoringen, oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of
uitsluiting, brand, bedrijfsstoringen en inkrimping der productie, gebrek aan grondstoffen,
stagnatie in het vervoer of overheidsmaatregelen etc., alles ongeacht of deze omstandigheid
zich voordoet in ons bedrijf, dan wel enig ander bedrijf dat door ons bij de uitvoering van de
overeenkomst direct of indirect is betrokken.

ARTIKEL 13.
13.1

ONTBINDING

Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ondanks sommatie met daarin
vermeld een redelijke termijn, voldoet aan enige (betalings-)verplichting voortvloeiende uit
enige met ons gesloten overeenkomst alsmede ingeval van schorsing van betaling, aanvraag
voor surséance van betaling, faillissement, onder-curatelestelling of liquidatie van de
onderneming van de wederpartij, zullen wij gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling en
zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of een gedeelte daarvan te ontbinden.
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13.2

Indien het bepaalde in sub 15.1 zich voordoet en de wederpartij een voordeel geniet die hij
bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad, hebben wij het recht op vergoeding van
onze schade ten belope van de hoogte van dit voordeel.

ARTIKEL 14.
14.1

GEHEIMHOUDING

De wederpartij verplicht zich tot geheimhouding van door ons aan hem ter beschikking
gestelde vertrouwelijke informatie van ons. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder
geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede onze bedrijfsgegevens
en klantenbestand. De wederpartij verplicht zich haar personeel en/of derden die betrokken
zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsverplichting
op te leggen van de strekking als deze bepaling.

ARTIKEL 15.

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing
zijn, is Nederlands recht van toepassing.

15.2

De bepaling van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige
toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking
door partijen kan worden uitgesloten.

15.3

Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd
worden onderworpen aan het oordeel van de Burgerrechter die bevoegd is in onze
vestigingsplaats.

