
ALGEMENE VOORWAARDEN W. VAN DER MEER EN ZONEN B.V. TE DRONRIJP

I. Toepasselijkheid.
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de besloten vennootschap W. van der Meer en Zonen B.V. -hierna te noemen ‘Van der Meer’- en op alle

overeenkomsten van koop- en verkoop gesloten met ‘Van der Meer’.
2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

II Aanbod en Aanvaarding.
1. Alle aanbiedingen van ‘Van der Meer’ zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevat.
2. Indien een aanbieding van ‘Van der Meer’ een vrijblijvend aanbod bevat en dit door koper wordt aanvaardt, heeft ‘Van der Meer’ het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de

aanvaarding te herroepen.

III Prijzen.
1. Voor een door ‘Van der Meer’ geoffreerde prijs geldt het voorbehoud dat ‘Van der Meer’ bevoegd is de geoffreerde prijs te verhogen met de meerkosten die voor haar zijn ontstaan doordat na

de offerte maar vóór de totstandkoming van de overeenkomst de prijsbepalende elementen zoals bijvoorbeeld officiële marktnoteringen van de te leveren zaken of van de grondstoffen
daarvoor, inkoop-,transport- en opslagprijzen, im- of exporttarieven, uitvoerrechten, koersfluctuaties, verpakkingskosten, lonen, belastingen en sociale premies e.d. stijgen. ‘Van der Meer’ is
voorts bevoegd een overeengekomen prijs te verhogen met de meerkosten die voor haar zijn ontstaan doordat in de periode gelegen tussen de dertigste (30ste) kalenderdag na de
totstandkoming van de overeenkomst en de dag van levering prijsbepalende elementen zoals hiervoor -niet limitatief- opgesomd, stijgen.

IV Levering.
1. De door ‘Van der Meer’ opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient koper ‘Van der

Meer’ derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
2. ‘Van der Meer’ is gerechtigd tot het doen van deelleveringen en in samenhang daarmee tot het toezenden van deelfacturen.
3. Bij levering van de zaken franco huis geschiedt het transport/de verzending voor risico en rekening van ‘Van der Meer’.
4. In alle andere gevallen geschiedt het transport/de verzending voor risico en rekening van koper.
5. Indien de koper de voor hem bestemde zaken niet of niet-(tijdig) afneemt, dan is hij zonder ingebrekestelling in verzuim en is ‘Van der Meer’ gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van

de koper op te slaan of deze na vijf (5) kalenderdagen na aanbieding van de zaken aan een derde te verkopen. De koper blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten verschuldigd,
echter in een voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan de derde.

V Betaling.
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na afleveringsdatum. Na verstrijken van genoemde termijn is koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf moment van in verzuim treden

over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,25 % per maand.
2. Betaling dient plaats te vinden zonder enige korting of verrekening.
3. Klachten over de factuur dienen op straffe van verval van het recht van reclameren binnen veertien(14) kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bij ‘Van der Meer’ te worden ingediend.

Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
4. Indien de koper in gebreke of in verzuim is met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening

voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen in ieder geval 15% van het openstaande saldo, met een minimum van € 75,00.
5. Wanneer de koper wordt opgeheven, zijn faillissement (dreigt), surseance van betaling of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen aanvraagt of aangevraagd wordt en/of

zijn schuldeisers een akkoord aanbiedt, zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.

VI Eigendomsvoorbehoud.
1. De door ‘Van der Meer’ geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met ‘Van der Meer’ gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken;
- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) overeenkomst(en).

2 Door ‘Van der Meer’ afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op vestigen.

3. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is ‘Van der Meer’ gerechtigd de afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde
eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaken voor de koper houden, weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen of
straffe van een direct opeisbare boete van 10% van het door hem verschuldigde bedrag terzake de afgeleverde zaken per dag.

VII. Kwaliteit / Reclames.
1. Koper is gehouden de afgeleverde zaken onmiddellijk na aflevering op grondige en deskundige wijze op volledigheid en deugdelijkheid te (doen) onderzoeken. Tekortkomingen die daarbij

worden ontdekt dienen, in geval het niet-bevroren producten betreft, binnen vierentwintig (24) uur en in geval het bevroren producten betreft binnen tweeënzeventig (72) uur na afgifte, aan ‘Van
der Meer’ te worden gemeld. Bij melding van klachten dient een door een erkende en onafhankelijke deskundige opgesteld onderzoeksrapport te worden overgelegd, waarin de klachten
worden bevestigd. Na ontvangst van de klachten dient ‘Van der Meer’, indien dit door haar wordt verlangd, in de gelegenheid te worden gesteld de zaken zelf nog te controleren. Niet-naleving
van de in dit lid genoemde keurings- en meldingsplichten brengt verval met zich mee van alle rechten in verband met tekortkomingen, die bij een grondig en deskundig onderzoek hadden
kunnen worden ontdekt.

2. Tekortkomingen die overeenkomstig het in lid 1 bepaalde tijdig en op juiste wijze zijn gemeld, als ook tekortkomingen, waarvan koper aantoont dat hij deze ondanks een grondig en deskundig
onderzoek niet binnen de in lid 1 genoemde termijnen heeft kunnen ontdekken en melden en die hij binnen een termijn van 14 dagen na aflevering alsnog, in geval het niet-bevroren producten
betreft binnen vierentwintig (24) uur, en in geval het bevroren producten betreft binnen tweeënzeventig (72) uur na ontdekking schriftelijk aan ‘Van der Meer’ meldt onder overlegging van een
door een erkende en onafhankelijke deskundige opgesteld onderzoeksrapport, zal ‘Van der Meer’ voor zover redelijkerwijs nog mogelijk kosteloos opheffen door aanvulling c.q. vervanging.
Wordt geen aanvulling of vervanging verlangd of zijn aanvulling of vervanging redelijkerwijs niet mogelijk dan wordt volstaan met een creditering ten gunste van de koper met het bedrag van de
factuurwaarde van de zaken waarop de tekortkoming betrekking heeft. Tot het kosteloos opheffen van een tekortkoming c.q. tot creditering is ‘Van der Meer’ echter alleen gehouden wanneer
koper aantoont dat de tekortkoming het directe gevolg is van een omstandigheid die aan ‘Van der Meer’ is toe te rekenen. ‘Van der Meer’ heeft het recht om een eigen onderzoek naar aard,
omvang en oorzaak van een beweerdelijke tekortkoming te doen. Koper is gehouden daarbij alle gewenste medewerking te verlenen, op straffe van verval van al zijn rechten in verband met de
tekortkoming. ‘Van der Meer’ is niet verplicht om ondeugdelijke zaken terug te nemen, maar desverzocht stelt koper de betreffende zaken onverwijld ter beschikking van ‘Van der Meer’.

3. Indien koper reeds is begonnen met de verwerking van de hem geleverde zaken of indien hij de zaken reeds heeft doorgeleverd vervallen al zijn rechten in verband met de tekortkoming.

VIII Aansprakelijkheid.
1. De aansprakelijkheid van ‘Van der Meer’ jegens koper voor schade als gevolg van een aan ‘Van der Meer’ toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst en/of

onrechtmatige daad is, voorzover deze door de aansprakelijkheidsverzekering van ‘Van der Meer’ wordt gedekt, steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het
betreffende geval aanspraak geeft.

2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van ‘Van der Meer’ steeds beperkt tot het
factuurbedrag dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht of indien er sprake is van een duurovereenkomst tot het factuurbedrag over een periode van maximaal drie
maanden.

3. ‘Van der Meer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade en gederfde winst.
4. De in de voorgaande leden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van het bestuur van ‘Van der Meer’ of van haar

leidinggevende ondergeschikten.
5. Koper vrijwaart ‘Van der Meer’ tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

IX Overmacht.
1. Indien ‘Van der Meer’ door overmacht wordt verhinderd haar verplichtingen na te komen, wordt de nakoming van deze verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien

de overmachttoestand langer duurt dan 2 maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit
rechtvaardigt.

2. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ‘Van der Meer’
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ‘Van der Meer’ niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden begrepen; brand, blikseminslag, explosie, storing in de
energievoorzieningen, ernstige bedrijfsstoring, staking, bedrijfsbezetting, boycot, transportbelemmeringen, overheidsmaatregelen waaronder invoer-, uitvoer-, doorvoer-, productie- of
leveringsverboden, niet of niet-tijdig presteren van een door ‘Van de Meer’ bij de uitvoering betrokken derde, waaronder een toeleverancier, het optreden van epidemische dierziektes.

X Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
1. Op de rechtsverhouding tussen ‘Van der Meer’ en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten

betreffende roerende zaken van 11 april 1980 blijft buiten toepassing.
2. Voorzover afwijking van competentieregels is toegestaan zullen geschillen worden de beslecht door de bevoegde rechter te Leeuwarden.
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