ALGEMENE IN- EN VERKOOPVOORWAARDEN

september 2018

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Stoker Vogelaar B.V.
gevestigd te 8256 PR Biddinghuizen aan de Noorderbaan nr. 22.
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn deze voorwaarden van toepassing, voor zover
daarvan niet uitdrukkelijk in het schriftelijk contract of in onze schriftelijke bevestiging van de
overeenkomst wordt afgeweken. Wij wijzen de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van
de wederpartij uitdrukkelijk van de hand.

AFDELING I. ALGEMEEN
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft
gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden, hieronder te verstaan in afdeling II. Inkoop, de
leverancier en in afdeling III. Verkoop, de afnemer.
2. Opdrachtnemer: ‘Stoker Vogelaar B.V.’, die de Overeenkomst sluit en deze algemene
voorwaarden hanteert. Alle Overeenkomsten komen, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en
7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, tot stand met Opdrachtnemer en worden uitsluitend door
Opdrachtnemer uitgevoerd. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende
bedoeling van de Opdrachtgever is dat de Werkzaamheden door een bepaalde persoon of
bepaalde personen zal worden uitgevoerd.
3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Opdrachtnemer
uit anderen hoofde worden verricht. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om werkzaamheden die worden
verricht inzake de inkoop, verkoop en het sorteren van goederen, te weten: biologische appelen
en peren. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.
4. Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van
Werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.
Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten,
rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt
of zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit
voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met
Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te worden
betrokken.
3. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Bij eventuele afwijkingen of tegenstrijdigheden tussen deze algemene voorwaarden en die van de
Opdrachtgever, prevaleren deze algemene voorwaarden.
5. De in deze algemene voorwaarden genoemde termijnen uitgedrukt in uren zijn alle uren van een
etmaal (dus niet alleen werkuren) en dagen zijn alle kalenderdagen van het jaar (dus niet alleen
werkdagen).
6. De onderliggende opdracht/Overeenkomst -tezamen met deze algemene voorwaarden- geven de
volledige afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer weer met betrekking tot de
Werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte
afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.
7. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt,
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Opdrachtnemer in
enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen
van deze algemene voorwaarden te verlangen.
8. Nietigheid of vernietiging van één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de
overige bepalingen onverlet. De betreffende bepaling zal komen te vervallen en worden vervangen
door een door Opdrachtnemer vast te stellen nieuwe wettelijk toelaatbare bepaling.
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Artikel 3. Rechtskeuze en forumkeuze
1. Het Nederlands recht is op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer van
toepassing. De overeenkomsten worden geheel in Nederland ten uitvoer gelegd, daar de
totstandkoming van de overeenkomst, de levering en de betaling van de producten in
Biddinghuizen plaatsvinden.
2. De bepalingen van het Weens Koopverdrag, voor zover van toepassing, worden uitgesloten.
3. Alle geschillen die uit de aanbiedingen en overeenkomsten of uitvloeisels daarvan ontstaan, zullen
worden berecht door de rechtbank te Lelystad, tenzij wordt overeengekomen dat de berechting
plaatsvindt door de rechter van de woonplaats van Opdrachtgever.
Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst
1. Een overeenkomst komt met ons eerst definitief tot stand door onze schriftelijke bevestiging per
brief, email of telefax of door ondertekening door de koper of verkoper van het door ons aan hem
aangeboden contract.
2. De agenten van Opdrachtnemer zijn niet bevoegd Opdrachtnemer onvoorwaardelijk te binden. Zij
mogen alleen kopen en verkopen onder voorbehoud van de goedkeuring van Opdrachtnemer.
3. Alle offertes van Opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld.
4. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel
nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de
gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen en eventueel gewijzigde
omstandigheden tijdig te melden.
5. Eventueel in de Overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de Werkzaamheden moeten
worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van
een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer en
mitsdien geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst op. Termijnen waarbinnen de
Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn te beschouwen als fatale termijnen indien dit
uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen
is.
6. Indien Opdrachtgever in gebreke komt in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens
Opdrachtnemer is gehouden, is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van
Opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.
Artikel 5. Overmacht
1. In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de nakoming van de overeenkomsten op te
schorten voor de duur van de overmacht. Indien de duur of de ernst van de overmacht zulks
noodzakelijk maakt -en zulks is uitsluitend ter onzer beoordeling- is Opdrachtnemer gerechtigd de
overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder
gehoudenheid tot betaling van een schadevergoeding, als ontbonden te beschouwen.
Opdrachtnemer kan in ieder geval de overeenkomst ontbinden zonder recht op schadevergoeding
van Opdrachtgever indien de overmacht situatie langer dan één maand duurt of het zeker is dat
de overmacht situatie langer dan een maand zal duren.
2. Tenzij hierna anders is bepaald, wordt als overmacht beschouwd elke bijzondere omstandigheid,
die de nakoming door Opdrachtnemer onmogelijk of zó bezwaarlijk maakt, dat nakoming
redelijkerwijs niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd, zoals oorlog, mobilisatie, staking,
arbeidsonlusten, revolutie, oproer, opstootjes, storm, ijsgang, overstroming, stagnatie in de
elektriciteits- of watervoorziening, bedrijfsbrand, bedrijfsstagnatie door machinebreuk of
moeilijkheden in de energievoorziening, belemmeringen in het verkeer etcetera.
3. Overheidsmaatregelen die in-, door- of uitvoer van verkochte -of gekochte goederen belemmeren
of financieel nadelig maken, geven Opdrachtnemer het recht de overeenkomst, voor zover deze
nog niet is nagekomen, te ontbinden zonder dat Opdrachtnemer tot betaling van
schadevergoeding is gehouden of zonder dat Opdrachtnemer tot nadeelcompensatie is gehouden
(een en ander in de ruimste zin van het woord). Dit laat onverlet dat Opdrachtnemer tot levering of
inontvangstname kan overgaan.
4. Overmacht van de afnemers en toeleveranciers van Opdrachtnemer geldt als overmacht van
Opdrachtnemer.
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Artikel 6. Aansprakelijkheid
1. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade, op welke wijze deze ook is ontstaan, is
uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens en voor zover deze schade te wijten is aan opzet of grove
schuld van Opdrachtnemer.
2. Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer door
middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Opdrachtgever en Opdrachtnemer
zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen
tengevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder -maar niet
beperkt tot- schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij aflevering van elektronische
communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst
of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed
functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie
benodigde middelen. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van
ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van
voornoemde risico’s. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren
dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie
tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.
3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag van maximaal het
factuurbedrag van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van
Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige
product/goed.
5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect
met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer
in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

AFDELING II. INKOOP
De artikelen 7 t/m 11 van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op aanbiedingen
en overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer als kopende partij optreedt en Opdrachtgever als
leverancier/verkoper. De artikelen 12 en verder zijn in die gevallen niet van toepassing.
Artikel 7. Betaling
1. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer duidelijke en correcte facturen te verzenden. Tenzij
schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bedraagt de betaaltermijn 6 weken nadat
Opdrachtnemer de factuur heeft ontvangen. Deze termijn is geen fatale termijn, maar slechts
richtinggevend.
2. Opdrachtnemer is bevoegd alle betalingen per bank te laten uitvoeren (girale betaling).
3. De betalingen strekken – met uitsluiting van artikel 6:44 BW – in de eerste plaats tot vermindering
van de hoofdsom en de lopende rente, vervolgens de verschuldigde rente en tenslotte de
verschuldigde kosten.
4. Nadat Opdrachtnemer in gebreke is gesteld en in verzuim is, is Opdrachtnemer – met uitsluiting
van artikel 6:119 BW – vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de discontorente van de
Nederlandse bank tot een maximum van 4,5% rente op jaarbasis, totdat Opdrachtnemer aan zijn
betalingsverplichtingen heeft voldaan. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot betaling van
buitengerechtelijke kosten.
5. Alle vorderingen van Opdrachtgever op Opdrachtnemer verjaren na verloop van een periode van
1 jaar na de datum van levering.
6. Opdrachtnemer heeft het recht alle vorderingen op Opdrachtgever terzake van een overeenkomst
te verrekenen met de uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen.
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Artikel 8. Verzekering
1. Indien Opdrachtgever de verkochte producten zelf teelt, dient Opdrachtgever deze producten
tegen hagelschade te verzekeren.
2. Opdrachtgever dient het gekochte product bij opslag tegen brand- en waterschade voor rekening
Opdrachtnemer te verzekeren. Deze verplichting laat onverlet dat Opdrachtgever bij geheel of ten
dele mislukken van de oogst of bij brand- en/of waterschade, verplicht is de gecontracteerde
hoeveelheid producten aan Opdrachtnemer te leveren en gehouden is het tekort elders in te
kopen. Bij hagel-, brand- en verzekerbare (water)schade kan Opdrachtgever zich niet op
overmacht beroepen.
Artikel 9. Kwaliteitseisen
1. De te leveren producten/goederen moeten bij aankomst op het bedrijf van Opdrachtnemer of op
het ontvangend bedrijf, voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen. De producten moeten
zijn van goede kwaliteit, vrij van ziekte, beschadigingen, grond (waaronder kleiklappen) in- en
uitwendige-, zichtbare en onzichtbare gebreken. De producten mogen geen (residuen van)
gewasbeschermingsmiddelen bevatten die de daarvoor gestelde wettelijke normen overschrijden.
2. Opdrachtgever is verplicht bij het verladen gebruik te maken van een voor het product passende
grondreiniger. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient Opdrachtgever ongewassen
producten te leveren. Het product dient volstrekt vrij te zijn van grond. Opdrachtgever is verplicht
aan Opdrachtnemer een grondboete te betalen van minimaal 50 euro per ton geleverde grond. Op
de koopbevestiging kan van dit bedrag worden afgeweken.
3. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat de inwendige temperatuur van:
De appels minimaal 1ºC en maximaal 6ºC, de peren minimaal 0ºC en maximaal 4ºC (dit is
richtinggevend en afhankelijk van het fruit ras en soort). Voor andere fruit soorten geldt sub
tropische en tropische fruitsoorten 10ºC minimaal en maximaal 15ºC.
De uien bij verladen en levering minimaal 7°C en maximaal 20°C af land bedraagt en uit opslag
minimaal 7°C en maximaal 15°C.
Voor consumptieaardappelen geldt een temperatuur van minimaal 14°C en maximaal 16°C.
Per vracht wordt van minimaal 5 stuks product de temperatuur gemeten. Indien Opdrachtgever in
strijd met deze plicht handelt, heeft Opdrachtnemer het recht de producten af te keuren en/of
schadevergoeding te vorderen.
Artikel 10. Levering aan Opdrachtnemer
1. Het in de overeenkomst bepaalde levertijdstip is niet fataal, maar slechts richtinggevend. De
levering van de gekochte producten geschiedt door Opdrachtnemer op afroep en vindt op het
bedrijf van Opdrachtnemer plaats of het door Opdrachtnemer aan te wijzen ontvangende bedrijf,
alwaar keuring en tarrering plaatsvindt.
2. Tot aan de levering is Opdrachtgever verplicht de producten voor zijn rekening en risico deugdelijk
op te slaan. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtgever verplicht
de producten franco te leveren op het door Opdrachtnemer aangewezen adres. Van iedere auto
wordt een afzonderlijk monster genomen. De opschepkosten (dit geldt voor de akkerbouw
gewassen) zijn altijd voor rekening van Opdrachtgever. Op eerste verzoek dient Opdrachtgever
ook te leveren op zon- en feestdagen en ’s nachts. Als de koopovereenkomst of bevestiging
vermeldt dat levering geschiedt op vrachtauto Opdrachtnemer, betekent dit slechts dat de
transportkosten voor rekening komen van Opdrachtnemer. De juridische en feitelijke levering vindt
plaats op het bedrijf van Opdrachtnemer of op het door Opdrachtnemer aan te wijzen ontvangende
bedrijf.
3. Bij niet of niet-tijdige en/of ondeugdelijke levering door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer het
recht nakoming en volledige schadevergoeding te vorderen dan wel, ter keuze van
Opdrachtnemer, de overeenkomst te ontbinden en volledige schadevergoeding te vorderen. De
schadevergoedingsplicht van Opdrachtgever is onbeperkt. Opdrachtgever dient aan
Opdrachtnemer zowel de volledige materiële en immateriële schade, als de volledige directe en
indirecte schade te vergoeden. Daaronder vallen tevens de buitengerechtelijke en de werkelijk
gemaakte en te maken gerechtelijke kosten.
4. De weegkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
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5. Indien aan Opdrachtgever een teelt-/enquêteformulier is verstrekt, dient Opdrachtgever dit
formulier uiterlijk bij levering volledig bijgehouden en ingevuld aan Opdrachtnemer te retourneren.
Opdrachtnemer zal de koopsom, verminderd met de eventuele kortingen, boetes, schade en
andere te verrekenen bedragen, binnen drie weken na aflevering en tarrering en ontvangst van
het teelt-/enquêteformulier aan de Opdrachtgever voldoen, tenzij Opdrachtnemer zijn
betalingsverplichtingen opschort in verband met een tekortkoming van Opdrachtgever.
6. Indien het tarrapercentage hoger is dan 15 % kan de afname door Opdrachtnemer worden
geweigerd, doch Opdrachtnemer heeft ook het recht de producten af te nemen tegen een naar
keuze van Opdrachtnemer ofwel de contractsprijs, ofwel de dan geldende marktwaarde en in beide
gevallen verminderd met een door Opdrachtnemer te bepalen korting in verband met de extra
kosten voor het klaarmaken van de producten.
7. De aan Opdrachtnemer te leveren producten dienen ook gedurende een redelijke termijn na
levering en na ontvangst door de uiteindelijke verwerker en consument aan de overeengekomen
kwaliteitsnormen te voldoen. Gedurende die periode heeft Opdrachtnemer het recht over de
kwaliteit van de geleverde producten voor wat betreft uitwendig zichtbare gebreken, te reclameren.
Over verborgen, niet met het blote oog zichtbare of interne gebreken, mag Opdrachtnemer
reclameren binnen bekwame tijd na het ontdekken van die gebreken. Indien Opdrachtnemer of
zijn afnemers of diens afnemers de producten exporteren, mag Opdrachtnemer ook reclameren
binnen bekwame tijd nadat de producten door de uiteindelijke ontvanger in het buitenland zijn
ontvangen.
8. Bij afkeuring en/of weigering van de ter levering aangeboden producten, heeft Opdrachtnemer het
recht naar keuze van Opdrachtnemer, vervangende levering te vorderen of de geweigerde
hoeveelheid af te boeken op het nog resterende deel van het contract.
Artikel 11. Zekerheidstelling, opschorting
1. Indien na het sluiten van de overeenkomst de informatie over de financiële positie van
Opdrachtgever zodanig is dat de nakoming van de leveringsverplichting als onzeker moet worden
beschouwd, heeft Opdrachtnemer het recht van Opdrachtgever een zekerheidsstelling te
verlangen voor de nakoming van zijn leveringsverplichtingen in de door Opdrachtnemer gestelde
vorm. Indien Opdrachtgever die zekerheid niet tijdig verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de
overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.
2. Indien Opdrachtgever met de levering van de producten achterstallig is en de koopsom van door
de Opdrachtgever reeds geleverde producten opeisbaar is geworden, heeft Opdrachtnemer het
recht de betaling van die eerder geleverde producten op te schorten, totdat de achterstallige
leveringen door de Opdrachtgever zijn uitgevoerd.
AFDELING III. VERKOOP
De artikelen 12 en verder van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op
aanbiedingen, overeenkomsten en leveranties waarbij Opdrachtnemer als verkopende partij optreedt
en Opdrachtgever als afnemer/koper. De artikelen 7 t/m 11 zijn in die gevallen niet van toepassing.
Artikel 12. Afname door Opdrachtgever
1. De producten van Opdrachtnemer worden verkocht en geleverd op de plaats waar de producten
op het eerste vervoermiddel worden geladen. Na levering worden de producten voor rekening en
risico van de Opdrachtgever vervoerd. De juridische levering vindt in elk geval plaats op het
moment dat de producten op c.q. in het eerste transportmiddel worden geladen.
2. Opdrachtgever is verplicht de door hem gekochte goederen af te nemen (en zo nodig af te roepen),
op de overeengekomen plaats en tijd.
3. Wanneer is overeengekomen, dat het verkochte kwantum gedurende een bepaalde periode zal
worden geleverd, dient Opdrachtgever zoveel mogelijk gedurende deze gehele periode in
regelmatige, gelijke, dan wel nagenoeg gelijke hoeveelheden, af te roepen en af te nemen.
Opdrachtgever dient voor iedere levering en afroep een termijn van minimaal twee dagen in acht
te nemen.
4. Indien Opdrachtgever deze verplichtingen tot tijdige afroep en/of tijdige afname niet stipt en/of
volledig nakomt, is Opdrachtnemer gerechtigd, zonder dat ingebrekestelling vereist is, tot
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5.

6.

7.

8.

volledige schadevergoeding en/of tot het ontbonden beschouwen van de overeenkomst, voor
zover deze niet is uitgevoerd, en volledige schadevergoeding te vorderen, voor dat deel van de
overeenkomst dat niet is uitgevoerd. Opdrachtnemer is dan tevens gerechtigd – zelfs indien
Opdrachtnemer de koopovereenkomst niet ontbindt – de goederen voor rekening en risico van
Opdrachtgever te verkopen en de opbrengst te verrekenen met de door Opdrachtnemer geleden
schade en/of de koopsom.
De door Opdrachtnemer te leveren agrarische producten zijn aan bederf onderhevig en de
houdbaarheid en kwaliteit na levering is grotendeels afhankelijk van de wijze van vervoer en/of
bewaring, waarop Opdrachtnemer na de levering geen invloed meer heeft. De Opdrachtgever
dient daarom bij aflevering de ter levering aangeboden producten voor zijn rekening te wegen en
te onderzoeken, waaronder begrepen het steekproefsgewijs doorsnijden van de producten, het
meten van de producttemperatuur en residuen van onder meer bestrijdingsmiddelen, om vast te
stellen of deze naar zijn mening voldoen aan de overeengekomen eisen en kwaliteit. Daarnaast
dient de koper voor zijn rekening na te gaan of er zich productvreemde zaken tussen de geleverde
producten bevinden en die zaken te verwijderen.
Over de kwaliteit en de hoeveelheid van de geleverde goederen kan door de Opdrachtgever alleen
gereclameerd worden tijdens de feitelijke aflevering van de goederen, dat wil zeggen tijdens het
laden van de goederen op het door Opdrachtgever beschikbaar gestelde transportmiddel of – in
alle andere gevallen – vóór het lossen van de goederen.
Reclames over inwendige kwaliteit dienen plaats te vinden binnen acht dagen na aflevering. Mits
de producten bewaart zijn volgens de algemeen geldende bewaarvoorschriften (appel op 4ºC en
peer 2ºC bewaar- temperatuur).
Opdrachtgever heeft zijn recht op reclame of ontbinding verwerkt, wanneer hij de goederen feitelijk
in ontvangst heeft genomen, derhalve wanneer deze op het door hem gezonden
transportmiddel(len) zijn geladen of op de door hem aangegeven plaats zijn gelost.

Artikel 13. Oogstvoorbehoud
1. Alle verkoopovereenkomsten van agrarische producten, ongeacht of Opdrachtnemer of derden de
producten hebben geteeld, geschieden onder oogstvoorbehoud. Wanneer ten gevolge van een
tegenvallende oogst met betrekking tot de hoeveelheid en/of kwaliteit van agrarische producten,
zoveel producten minder beschikbaar zijn, waar ook onder wordt verstaan afkeuring door daartoe
bevoegde instanties, dan bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs mocht worden
verwacht, heeft Opdrachtnemer het recht de door Opdrachtnemer verkochte hoeveelheden
dienovereenkomstig te verminderen. Daarvan is ondermeer sprake als de door Opdrachtnemer op
teeltcontracten ingekochte producten ontoereikend zijn om al zijn afnemers te voldoen. Door de
levering van dit aldus verminderde kwantum, voldoet Opdrachtnemer dan geheel aan zijn
leveringsverplichtingen. Opdrachtnemer is alsdan niet gehouden tot het leveren van vervangende
agrarische producten en tevens niet aansprakelijk voor welke schade dan ook.
Artikel 14. Weigering afname, schadevergoeding
1. De Opdrachtgever die weigert de goederen van Opdrachtnemer te ontvangen op grond van
beweerde ondeugdelijkheid, is – op straffe van verval van rechten – verplicht de Opdrachtnemer
onmiddellijk en in elk geval binnen 1 uur na weigering daarvan per telefax of per e-mail in kennis
te stellen. Indien Opdrachtnemer de klacht afwijst of indien Opdrachtnemer de klacht niet binnen
1 uur per telefax of per email accepteert, dient Opdrachtgever – op straffe van verval van rechten
– onmiddellijk, dat wil zeggen binnen 6 uren na het uiten van de klacht, -in aanwezigheid van
Opdrachtnemer -, onafhankelijke expertise door een beëdigd expert te laten uitvoeren.
Opdrachtnemer heeft het recht om contra-expertise uit te laten voeren.
2. Opdrachtnemer is bevoegd de terecht geweigerde goederen door andere goederen te vervangen,
doch is daartoe niet gehouden. In het laatste geval is Opdrachtnemer bevoegd de geweigerde
hoeveelheid in mindering op het totaal verkochte kwantum te brengen.
3. Indien Opdrachtgever de ter levering aangeboden goederen ten onrechte weigert te ontvangen, is
Opdracht-nemer bevoegd, ook wanneer het slechts een deellevering betreft, de gehele
overeenkomst voor zover deze niet is uitgevoerd, te ontbinden en schadevergoeding te verlangen.
4. De door de niet of niet-volledige afname van door Opdrachtnemer verkochte goederen geleden
en nog te lijden schade, moet ten volle aan Opdrachtnemer worden vergoed. Deze
schadevergoeding bedraagt tenminste het verschil tussen de met Opdrachtgever
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overeengekomen prijs en de dagprijs op het tijdstip van niet-nakoming, vermeerderd met de
gederfde winst en overige schade, waaronder gevolgschade.
5. De Opdrachtgever die in zijn verplichtingen tekortschiet, is jegens Opdrachtnemer schadeplichtig
door het enkele feit van de niet of niet-tijdige afname.
Artikel 15. Betaling, opschorting, ontbinden
1. De facturen dienen te worden betaald binnen 30 dagen na factuurdatum. Het is Opdrachtgever
niet toegestaan te verrekenen of de betaling op te schorten. Bij niet-betaling binnen deze termijn
is Opdrachtgever ons een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij elk gedeelte
van een maand voor een gehele maand wordt gerekend, zonder dat een ingebrekestelling nodig
is.
2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd na het verstrijken van de betalingstermijn, de incassering van
de vordering aan onze raadsman op te dragen. Alle kosten uit de inning voortvloeiende, zowel
gerechtelijke als buitengerechtelijke komen voor rekening van Opdrachtgever. Onder de
gerechtelijke kosten vallen de werkelijk gemaakte kosten voor de advocaten, deurwaarders en
deskundigen van de Opdrachtnemer. De verschuldigde buitengerechtelijke kosten bedragen 15%
van de hoofdsom, met een minimum van 500 euro.
3. Opdrachtnemer heeft het recht, wanneer de facturen niet binnen de genoemde termijn worden
betaald, elke verdere levering of uitvoering van de opdracht op te schorten tot de openstaande
facturen zijn betaald, dan wel een bankgarantie is gesteld tot zekerheid van de betaling van
hetgeen geleverd is en nog moet worden. Opdrachtnemer kan deze garantie ook verlangen
wanneer Opdrachtnemer ten tijde van de levering gegronde redenen heeft aan de solvabiliteit van
Opdrachtgever te twijfelen, zonder dat Opdrachtnemer gehouden is deze twijfel nader te
motiveren.
4. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te
ontbinden wanneer de Opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling van de vervallen factuur
binnen 2 x 24 uur nadat hij schriftelijk tot betaling is gesommeerd. In dat geval heeft
Opdrachtnemer het recht vergoeding te vorderen van de volledige schade, die uit de wanprestatie
voortvloeit.
5. Indien de factuurwaarde van de door Opdrachtnemer geleverde producten de kredietlimiet
(gesteld door de kredietmaatschappij van Opdrachtnemer) nadert of overschrijdt, heeft
Opdrachtnemer het recht de verdere leveranties op te schorten, zolang Opdrachtgever geen
bankgarantie van een Nederlandse bank heeft afgegeven voor de betaling van de factuurwaarde
van de leveranties boven die kredietlimiet. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst te
ontbinden wanneer Opdrachtgever deze bankgarantie niet binnen 2 dagen nadat sommatie,
afgeeft. Alsdan dient Opdrachtgever de schade van Opdrachtnemer volledig te vergoeden.
6. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht zijn vorderingen op iedere debiteur te verrekenen met
zijn betalingsverplichtingen jegens die debiteur.
Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle producten, ter uitvoering van deze overeenkomst geleverd, blijven eigendom van
Opdrachtnemer totdat de koopprijs met alle daarop vallende lasten volledig is betaald en
Opdrachtnemer ook uit andere hoofde geen vordering meer op Opdrachtgever heeft. Indien na het
sluiten van de overeenkomst de informatie over Opdrachtgever zodanig is dat betaling van de
koopsom onzeker is, mag Opdrachtnemer de Opdrachtgever om betalingszekerheid vragen.
Opdrachtgever is dan op eerste verzoek van Opdrachtnemer verplicht binnen 24 uur op zijn kosten
een voor Opdrachtnemer aanvaardbare bankgarantie te verstrekken. Als de Opdrachtgever
hiermee in gebreke blijft, is Opdrachtnemer gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden en
volledige schadevergoeding te vorderen.
2. Het door Opdrachtnemer geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag
niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is
niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere
wijze te bezwaren.
3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden
om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het
onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden,
dan is de Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te
stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud
Algemene in- en verkoopvoorwaarden Stoker Vogelaar B.V., september 2018

7 van 6

geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade
alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Opdrachtnemer
ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Opdrachtnemer gerechtigd
tot deze penningen. Voor zover als nodig is, verbindt de Opdrachtgever zich er jegens
Opdrachtnemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader
nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
4. Voor het geval Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen,
geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan
Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar
de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en deze terug te nemen.
5. Indien de door Opdrachtnemer geleverde producten/goederen niet meer in de oorspronkelijke
vorm en/of verpakking aanwezig zijn of indien zij verwerkt zijn tot andere producten, wordt ten
behoeve van Opdrachtnemer met betrekking tot die producten/goederen een stil pandrecht
gevestigd dat van kracht blijft totdat al hetgeen Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook van de
Opdrachtgever te vorderen heeft, volledig zal zijn betaald.
6. In geval van niet-tijdige betaling, surseance van betaling of faillissement, is Opdrachtnemer
gerechtigd zijn producten/goederen tot zich te nemen en daartoe de terreinen en de gebouwen
van de Opdrachtgever te betreden. Door middel van het aangaan van de koopovereenkomst
machtigt de Opdrachtgever de Opdrachtnemer daartoe.
Artikel 17. Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en
Flevoland, Postbus 10318 te 1301 AH Almere, onder nummer 72405090.
2. Op verzoek van Opdrachtgever wordt een schriftelijk exemplaar van deze algemene voorwaarden
kosteloos toegezonden.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie casu quo de versie zoals die gold ten tijde
van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.
4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
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