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1. Partijen 
 In deze voorwaarden worden partijen aangeduid als "leverancier" en "afnemer". Onder "leverancier" wordt verstaan de partij 

die deze voorwaarden gebruikt. Onder "afnemer" wordt verstaan de detaillist of enige andere wederpartij niet zijnde de 
consument. 

 
2. Werkingssfeer 
 a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en/of leveringen van door ons verhandelde 

artikelen, onder welk merk deze ook in de handel worden gebracht en onverschillig of deze verkopen en/of leveringen 
rechtstreeks door de leverancier plaatsvinden dan wel via derden. 

 b. Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook geldigheid zou missen, dan blijven deze 
voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen in onderling overleg voorzien in een regeling ter vervanging 
van de ongeldige bepaling met zoveel mogelijk behoud van de strekking daarvan. 

 
3. Aanbiedingen/orders 
 a. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
 b. Orders zijn voor de leverancier eerst bindend, wanneer zij door de leverancier schriftelijk zijn bevestigd, danwel bij 

feitelijke uitvoering. 
 c. De leverancier behoudt zich het recht voor om voor elk van de door hem te leveren goederen minimum hoeveelheden 

te bepalen. 
 
4. Prijzen/statiegeld 
 a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en/of door de leverancier is aangegeven, gelden alle opgegeven prijzen, 

inclusief verzendkosten en alle heffingen, belastingen, accijnzen alsmede voorheffing vergoeding behandeling 
retouremballage (VBR), doch exclusief de BTW, het statiegeld en eventuele afzonderlijk gespecificeerde toeslagen. 

 b. Voor de door de leverancier rechtstreeks aan de afnemer geleverde produkten gelden prijzen zoals die op het tijdstip 
van levering in de prijscourant van de leverancier zijn vastgesteld. 

 c. Prijswijzigingen, waartoe de leverancier te allen tijde gerechtigd is, zullen zo spoedig mogelijk op de gebruikelijke wijze 
worden medegedeeld aan de afnemer. 

 
5. Levering 
 a. Voorzover schriftelijk niet anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering franco huis aan het met de afnemer 

overeengekomen afleveradres. 
 b. Vervoer of verplaatsing op het terrein en/of binnen de bedrijfsruimten van de afnemer zijn niet in vorenbedoelde 

aflevering begrepen en geschieden voor risico van de afnemer. 
 c. De leverancier heeft te allen tijde het recht om de goederen onder rembours af te leveren of om vooruitbetaling of 

zekerheidsstelling in de door hem gewenste vorm te verlangen. 
 d. Retourzendingen zijn slechts toegestaan, indien de leverancier daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. 
 
6. Reclame 
 a. Reclames betreffende de geleverde goederen hebben geen gevolg indien zij niet binnen veertien dagen na aflevering 

van de goederen schriftelijk bij de leverancier zijn gemeld, onder nauwkeurige opgave van de aard en omvang van de 
klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de geleverde goederen te hebben goedgekeurd, 
ook voor wat betreft de daarop vermelde houdbaarheidstermijnen, en geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard. 

 b. Indien de leverancier van oordeel is dat een klacht gegrond is, is hij uitsluitend gehouden tot zo spoedig mogelijke 
nieuwe levering, zonder dat de afnemer aanspraak heeft op schadevergoeding. De afnemer zal de goederen, waarop 
de klacht betrekking heeft, ter beschikking van leverancier houden. 

 
7. Betalingsvoorwaarden 
 a. Betalingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, verschuldigd binnen een termijn van veertien dagen na 

factuurdatum. De afnemer is door het enkele feit dat de betaling niet binnen de geldende betalingstermijn plaatsvindt, 
in verzuim en een rente van één procent per maand of gedeelte daarvan verschuldigd. 

 b. De leverancier behoudt zich het recht voor een kredietbeperkingstoeslag in rekening te brengen, gelijk aan twee 
procent van het factuurbedrag van de geleverde goederen inclusief BTW. De afnemer is deze toeslag niet verschuldigd 
bij volledige betaling van het desbetreffende factuurbedrag binnen veertien dagen na factuurdatum. 

 c. Tevens zal de leverancier gerechtigd zijn de afnemer een brandstoftoeslag en/of verwerkingskosten in rekening te 
brengen. 

 
8. Risico/Eigendomsvoorbehoud 
 a. Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de geleverde goederen en van eventueel daaruit 

voortvloeiende schade gaat direct bij aflevering over op de afnemer. 
 b. Alle door de leverancier afgeleverde goederen blijven eigendom van de leverancier totdat de afnemer de koopprijs, 

alsmede enige andere vordering als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW heeft voldaan. Afnemer heeft evenwel het recht de 
                    goederen in het kader van zijn normale bedrijfsvoering door te verkopen of te verwerken, tenzij de leverancier 

schriftelijk te kennen geeft dat de afnemer deze goederen terstond ter beschikking van de leverancier moet stellen. 
 



 
 

 

9. Eigendom emballage 
 a. De retouremballage, zijnde de emballage die voor meermalig gebruik is bestemd, waaronder onder meer zijn begrepen 

fusten, tanks, flessen, kratten en dozen, displays, alsmede hulpmiddelen zoals pallets, blijft eigendom van de 
leverancier, niettegenstaande betaling van het statiegeld voor deze emballage door de afnemer. 

 b. De afnemer is niet gerechtigd de in lid a bedoelde goederen aan derden in eigendom over te dragen, noch voor andere 
doeleinden te -laten- gebruiken dan waarvoor zij zijn bestemd. 

 
10. Statiegeld emballage/vergoeding behandeling retouremballage 
 a. Voor de emballage worden statiegeld en vergoeding behandeling retour-emballage geheven, voorzover dit door de 

leverancier is kenbaar gemaakt. 
 b. In geen geval is statiegeld te beschouwen als vergoeding voor de reële waarde van de emballage. 
 c. Alle retouremballage dient na gebruik zo spoedig mogelijk aan de leverancier te worden geretourneerd, waarbij de 

afnemer gehouden is zorg te dragen dat de flessen naar inhoudsmaat, vorm en kleur, in de bijbehorende kratten, 
kisten of dozen gesorteerd zijn. 

  Losse flessen en flessen in andere verpakkingen dan de kisten, kratten of dozen van de leverancier behoeven door 
deze niet te worden teruggenomen. Indien de afnemer de emballage onvoldoende gesorteerd inlevert, zal de 
leverancier niet gehouden zijn de voorheffing c.q. vergoeding behandeling retouremballage (VBR) te voldoen. 

 d. Ingeval van terugontvangst van beschadigde emballage vindt geen vergoeding of creditering van berekend statiegeld 
plaats. 

 
11. Omzetbonus 
 Bonus- en of kortingsbedragen ten gunste van de afnemer zijn niet eerder opeisbaar dan nadat alle door de afnemer 

verschuldigde bedragen, waarover de bonus en/of kortingen worden berekend, aan de leverancier zijn voldaan. Door de 
afnemer nog verschuldigde factuurbedragen zullen door de leverancier op de uit te keren bonus- en/of kortingsbedragen in 
mindering mogen worden gebracht. 

 
12. Overmacht 
 a. Mocht de leverancier als gevolg van overmacht niet in staat zijn om aan zijn leveringsverplichting te voldoen, dan zal de 

leverancier gerechtigd zijn, zonder in gebreke te zijn, de aflevering van de goederen uit te stellen tot het tijdstip waarop 
de overmachtstoestand zal zijn geëindigd. 

 b. Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: 
  oorlog, revolutie, onlusten, brand, excessieve stijging van de vraag, weersomstandigheden, watersnood, 

transportbelemmeringen, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, storing in aanvoer of 
voorziening van grondstof, energie of bedrijfsbenodigdheden, staking, gebreken aan of beschadiging van machines, 
alsmede iedere storing in het bedrijf van de leverancier. 

 
13. Ontbinding 
 De leverancier behoudt zich het recht voor alle aan hem verschuldigde bedragen terstond op te eisen, indien: 
 a. het faillissement van de afnemer is uitgesproken; 
 b. de afnemer surséance heeft aangevraagd dan wel deze is verleend; 
 c. de afnemer onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest; 
 d. het door de afnemer uitgeoefende bedrijf wordt gestaakt; 
 e. de afnemer komt te overlijden. 
 
14. Kosten ter handhaving van de voorwaarden 
 a. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke door de leverancier worden gemaakt ter handhaving van de 

naleving van deze voorwaarden en van de onder de werking daarvan gesloten overeenkomsten, komen voor rekening 
van de afnemer. 

 b. De buitengerechtelijke incassokosten worden nu voor alsdan vastgesteld op tenminste 15 procent van de totale 
vordering. 

 
15. Geschillen 
 a. Op alle met de leverancier gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, tenzij en voor zover 

schriftelijk anders is overeengekomen. 
 b. Alle geschillen tussen partijen zullen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland. 
 
 *** 


