Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Koopmans Meel B.V.
Artikel 1.

Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Koopmans
Meel B.V. (hierna: “Koopmans”) optreedt als verkoper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij bij de gesloten overeenkomst (hierna: “Koper”),
wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 2.

Facturering en Betaling

2.1. Betaling van de overeengekomen prijs dient te geschieden binnen 28 dagen na factuurdatum. Betalingen dienen te
geschieden zoals in de overeenkomst of op de factuur is aangegeven. Vertraging van de levering door omstandigheden
aan de zijde van Koopmans laten de betalingstermijn onverlet.
2.2. Koper is niet gerechtigd tot verrekening van (of tot toepassing van enige aftrek of korting op) de overeengekomen
prijs zoals weergegeven in de factuur.
Artikel 3.

Aflevering en bestelde hoeveelheden

3.1. Bij franco afleveringen vindt risico-overgang plaats op het moment dat de zaken het door Koopmans ingeschakelde
vervoermiddel verlaten. Bij niet-franco afleveringen vindt risico-overgang plaats op het moment dat de zaken in het
door Koper ingeschakelde vervoermiddel worden geladen. Indien Koper niet voldoet aan zijn afnameverplichting heeft
Koopmans het recht om aan Koper schriftelijk een termijn te stellen waarbinnen Koper aan zijn afnameverplichting
moet voldoen; bij overschrijding van die termijn gaat het risico desalniettemin over op Koper op het tijdstip van
verstrijken van die termijn.
3.2. De opgegeven afleveringstermijnen gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Koper wordt geadviseerd
reservevoorraad aan te houden zodat bij korte vertragingen in de afleveringen door Koopmans geen stagnatie in de
productie ontstaat. Bij overschrijdingen van de afleveringstermijnen -door welke oorzaak ook- heeft Koper geen recht
op schadevergoeding.
3.3. Indien in met Koopmans afgesloten overeenkomsten respectievelijk in door Koopmans afgegeven order- of
bestellingsbevestigingen specifieke hoeveelheden (ook wel aangeduid als “kwantum” of “kwanta”) worden genoemd,
zijn deze hoeveelheden voor partijen bindend in dier voege dat Koper verplicht is gedurende de overeengekomen
tijdsperiode de overeengekomen hoeveelheden van Koopmans af te nemen en Koopmans niet verplicht is gedurende de
overeengekomen tijdsperiode méér of minder dan de overeengekomen hoeveelheden aan Koper te leveren.
3.4. Indien Koper binnen de overeengekomen tijdsperiode minder dan de overeengekomen hoeveelheden afneemt,
heeft Koopmans – naar haar keuze – ofwel het recht nakoming van Koper te vorderen ofwel recht op een gefixeerde
schadeloosstelling ter grootte van de niet-afgenomen hoeveelheid, gewaardeerd tegen de overeengekomen prijs,
vermeerderd met een opslag van 15% wegens bijkomende schade en kosten, welk bedrag niet voor rechterlijke matiging
vatbaar is en binnen zeven dagen na aanmaning door Koper aan Koopmans moet worden voldaan. Indien Koper binnen
de overeengekomen tijdsperiode méér dan de overeengekomen hoeveelheden wenst af te nemen, is Koopmans niet
verplicht aan die vraag te voldoen en heeft zij bovendien het recht om – zo zij wél aan die vraag voldoet – daarvoor een
nader overeen te komen prijs te rekenen.
Artikel 4.

Conformiteit en Garanties

4.1. Koopmans garandeert dat de geleverde zaken voldoen aan de specificaties van de zaken die schriftelijk aan Koper
zijn meegedeeld. Koper kan geen rechten ontlenen aan mondelinge mededelingen die door of namens Koopmans zijn
gedaan met betrekking tot de eigenschappen en kwaliteiten van de geleverde zaken. De geleverde zaken beantwoorden
aan de overeenkomst, indien zij bij aflevering voldoen aan de in de eerste volzin van dit artikel genoemde specificaties.
Artikel 5.

Reclames

5.1. Koper dient de gekochte zaken meteen na levering op gebreken te controleren. Klachten terzake de afgeleverde
zaken dient Koper binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk te melden bij Koopmans.
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5.2. Indien Koper de geleverde zaken geheel of gedeeltelijk verwerkt, in gebruik neemt of doorverkoopt,
worden de zaken als door haar geaccepteerd beschouwd.
5.3. Koper verliest alle rechten en bevoegdheden die hij zou hebben in geval van eventuele gebreken terzake de
geleverde zaken, indien hij niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft gereclameerd, dan wel indien hij de geleverde
zaken heeft geaccepteerd.
5.4. Onverminderd het voorgaande verliest Koper eveneens alle rechten en bevoegdheden die hij zou hebben in geval
van eventuele gebreken terzake de geleverde zaken, indien hij Koopmans niet een redelijke mogelijkheid biedt de
gebreken te herstellen door herlevering.
5.5. Reclames overeenkomstig dit artikel ontslaan Koper niet van diens verplichting tot betaling.

Artikel 6.

Eigendomsvoorbehoud en zekerheden

6.1. Koopmans blijft eigenaar van alle door haar aan Koper geleverde zaken zolang Koper nog niet alle vorderingen
van Koopmans terzake de door Koopmans aan Koper krachtens alle tussen partijen gesloten overeenkomsten geleverde
of te leveren zaken of diensten, heeft voldaan.
6.2. Indien Koper enige verplichting uit de overeenkomst jegens Koopmans niet nakomt (dan wel indien gegronde vrees
bestaat dat een dergelijke niet-nakoming zal plaatsvinden) is Koopmans zonder ingebrekestelling gerechtigd de
geleverde zaken terug te nemen. Koper machtigt Koopmans (dan wel een door Koopmans aangewezen derde) de
plaatsen te betreden waar deze zaken zich bevinden en deze zaken onder zich te nemen, en verplicht zich voorts alle
medewerking te verlenen aan de afgifte van de geleverde zaken.
Artikel 7.

Aansprakelijkheid

7.1. Behoudens opzet of grove schuld van leidinggevenden van Koopmans, is Koopmans niet aansprakelijk voor enige
schade die Koper lijdt door de aflevering, de inontvangstname, de opslag, het door- of het verder verhandelen van de
geleverde zaken of het verder verhandelen van de geleverde zaken, of door enige tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst door Koopmans. Koopmans is niet aansprakelijk voor enige schade die Koper lijdt door handelen of
nalaten van door Koopmans ingeschakelde hulppersonen.
7.2. Koopmans is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade die zich voordoet bij Koper of derden. Koopmans is
nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade die zich voordoet bij Koper of derden.
7.3. Indien Koopmans op enigerlei wijze aansprakelijk is jegens Koper, dan is zij in alle gevallen nimmer aansprakelijk
tot een hoger bedrag dan het factuurbedrag van de desbetreffende levering.
7.4. Voor de financiële gevolgen van aanspraken van derden (waaronder begrepen de werknemers van Koper) welke
krachtens de in dit artikel opgenomen exoneratie niet voor rekening van Koopmans behoren te komen, zal Koper
Koopmans vrijwaren, ook indien deze aanspraken zijn gebaseerd op de wettelijke bepalingen inzake
productaansprakelijkheid.
7.5. Koopmans is in alle gevallen slechts aansprakelijk voorzover haar aansprakelijkheidsverzekering in voorkomende
gevallen recht geeft op een uitkering.
Artikel 8.

Ontbinding

8.1. Indien Koopmans voorziet dat zij niet in staat zal zijn haar verplichtingen op grond van de overeenkomst na te
komen, is zij gerechtigd de overeenkomst binnen 10 dagen na het sluiten daarvan te ontbinden.
8.2. Onverminderd de bevoegdheid van het eerste lid, is Koopmans te allen tijde bevoegd de overeenkomst te
ontbinden, indien zij op grond van omstandigheden die niet voor haar rekening komen, niet in staat is aan haar
verplichtingen op grond van de overeenkomst te voldoen.
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Artikel 9.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1. Op de overeenkomst tussen Koopmans en Koper is Nederlands recht van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank te Leeuwarden, tenzij bepalingen van
dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

