ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap Maasland
Vleeswaren B.V. gevestigd te Almere en Belfeld

Artikel 1 Werkingssfeer
1.1
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn, met uitsluiting van (alle) andere de onderhavige voorwaarden van
toepassing. Afwijkingen daarvan c.q. aanvullingen daarop dienen uitdrukke1ijk schriftelijk overeen te worden gekomen.
1.2
Algemene voorwaarden hoe ook genaamd die door de koper worden gehanteerd, worden hierbij uitdrukkelijk
afgewezen als zijnde niet van toepassing.

Artikel 2 Aanbiedingen en prijzen
2.1
Alle door ons gedane aanbiedingen resp. prijsopgaven, mondeling danwel schriftelijk, zijn te allen tijde vrijblijvend,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
3.1
Alle koopovereenkomsten worden gesloten onder de ontbindende voorwaarde en het voorbehoud dat deze passen
binnen een door ons c.q. op ons verzoek vast te stellen kredietlimiet, en/of na acceptatie door onze
creditverzekeringsmaatschappij.

Artikel 4 Levering en leveringstermijnen
4.1
Overschrijding van de leveringstermijn danwel onmogelijkheid tot levering, ongeacht de daaraan ten grondslag
liggende oorzaak, verplicht ons niet tot enige vergoeding, en geeft de koper, ook in geval van een dekkingskoop, niet het recht de
overeenkomst te annuleren c.q. de afname van de bestelde goederen te weigeren c.q. zijn betalingsverplichtingen op te schorten
c.q. niet na te komen.

Artikel 5 Controle/reclames
5.1
De koper is verplicht het geleverde terstond bij aflevering en wel voor het lossen op eventuele tekorten en/of gebreken,
één en ander in de meest ruime zin van het woord te (laten) controleren, danwel die controle uit te (laten) voeren na mededeling
onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de koper staan.
5.2
Reclames over hoeveelheden en gewicht, c.q. redelijkerwijs aanstonds te constateren gebreken worden na
ondertekening voor goede ontvangst van de levering conform de door ons gehanteerde controlestaat als bijlage bij de
expeditiebon c.q. op de afleveringsbon niet meer geaccepteerd.
5.3
Eventueel door de koper overeenkomstig het sub 5.1 bepaalde geconstateerde tekorten en/of gebreken dient de koper op
het voor ons bestemde exemplaar van de afleveringsbon c.q. controlestaat duidelijk en gemotiveerd te noteren, alsmede ons
binnen 24 uur na constatering schriftelijk (per fax) daarvan in kennis te stellen, één en ander met inachtneming van het overigens
in dit artikel bepaalde.
5.4
In geval van klachten betreffende het niet voldoen van onze producten aan de productspecificaties dient de koper een
door een te goeder naam en faam bekend staande, in de branche erkende en onafhankelijke deskundige opgesteld expertiserapport
over te leggen waarin de klachten concreet en gemotiveerd worden weergegeven en bevestigd.
5.5
De controle resp. de expertise als bedoeld in art. 5.4 c.q. de daarvoor te nemen monsters, dienen in beginsel door de
deskundige dan wel door de koper c.q. een door de koper aan te wijzen derde op/in het vervoermiddel plaats te vinden c.q.
genomen te worden, en wel voordat de feitelijke lossing heeft plaatsgevonden.
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5.6
Het indienen van een reclame overeenkomstig het in dit artikel bepaalde, ontslaat de koper niet van zijn
betalingsverplichtingen, tenzij c.q. totdat de reclame door ons schriftelijk is geaccepteerd.
5.7
In geval van een door ons geaccepteerde reclame kunnen wij ter onze vrije keuze hetzij de goederen terug (laten)
nemen tegen restitutie van de koopprijs c.q. creditering daarvoor, dan wel een vervangende partij goederen binnen redelijke
termijn leveren. De koper heeft in beginsel geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1
Elke aansprakelijkheid, voor welke schade dan ook, hetzij direct zoals tengevolge van bijvoorbeeld bedrijfsstillegging,
vertraging, stoornis c.q. enige andere bedrijfsschade uit welke hoofde of van welke aard dan ook, wordt dezerzijds expliciet
uitgesloten.
6.2
Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van een ondeskundige c.q. onoordeelkundige ,
wijze van opslag/bewaring en/of behandeling/bewerking van de door ons geleverde producten, waardoor bederf of andere schade
is ontstaan of verkregen. De in nationaal c.q. Europees verband geldende voorschriften voor opslag en verpakking c.q. transport
zijn maatgevend.

Artikel 7 Betaling
7.1
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling plaats te vinden door storting of overmaking op een van
de door ons aan te wijzen bank- en/of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum en in Nederlandse valuta.
72.
Indien betaling niet binnen de in dit artikel gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de koper van rechtswege en zonder
nadere ingebrekestelling in verzuim, en is koper een (vertragings-)rente verschuldigd ad 1% van het (nog openstaande)
factuurbedrag voor elke maand of een gedeelte van een maand waarmee de vervaldatum is overschreden.
7.3
Alle in het kader van de incasso van (de) openstaande vordering(en) gemaakte kosten, waaronder begrepen
advocaatkosten en proceskosten ook voor zover die kosten niet in een procedure door de rechter zouden worden toegewezen, zijn
voor rekening van koper, behoudens indien wij door de rechter bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis als verliezende partij
in de proceskosten worden veroordeeld. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen forfaitair 15% van de verschuldigde
hoofdsom met inbegrip van reeds verschenen rente, met een minimum van € 2.500,00 per vordering.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
8.1
Alle geleverde goederen blijven ons eigendom totdat koper volledig aan zijn betalingsverplichtingen c.q. overige
verplichtingen uit hoofde van enige onderliggende overeenkomst heeft voldaan, daaronder uitdrukkelijk begrepen rente, kosten
en schade.

Artikel 9 Geschillenregeling en toepasselijk recht
9.1
Alle geschillen uit of naar aanleiding van de door ons uitgebrachte offertes en/of aanbiedingen en/of met ons gesloten
overeenkomsten, en de uitvoering daarvan, zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de
Arrondissementsrechtbank te Maastricht, behoudens bevoegdheid in kantongerechtzaken.
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