ALGEMEN
VOORWAARDEN
Algemene Verkoop- Leverings- en Betalingsvoorwaarden Van Overloop BV
Artikel 1: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen en
voor het verlenen van onze diensten, waaronder advisering, opslag, vervoer en kiemremming
aardappelen.
2. Afwijkingen van onze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk
overeengekomen.
3. Standaard voorwaarden van de koper/opdrachtgever gelden niet tenzij deze schriftelijk door ons
zijn bevestigd.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht/mochten
blijken te zijn dan tast dit de overige bepalingen in deze voorwaarden niet aan. De nietige of
vernietigbare bepalingen worden vervangen door wel geldige bepalingen van gelijke aard.
Artikel 2: Aanbod en aanvaarding
1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat wij
een opdracht schriftelijk hebben bevestigd of uitvoering hebben gegeven aan de opdracht.
2. Wij en de koper/opdrachtgever kunnen geen rechten ontlenen aan een overeenkomst die in strijd
blijkt te zijn met wettelijke bepalingen.
Artikel 3: Offertes en prijzen
1. Indien wij na het sluiten van de overeenkomst worden geconfronteerd met aanzienlijke
kostenverhogende factoren buiten onze invloedsfeer, dan hebben wij het recht, tot aan het
moment van levering, onze prijzen dienovereenkomstig te wijzigen..
2. Onze prijzen zijn, voor zover niet anders vermeld, franco thuis.
3. Alle verkopen geschieden tegen de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst
geldende prijzen.
4. Prijzen zijn exclusief BTW, alsmede andere heffingen, dan wel rechten, die van overheidswege
worden voorgeschreven.
5. Offertes zijn maximaal 6 weken geldig, tenzij anders vermeld.
Artikel 4: Aflevering
1. De bestellingen worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd, met inachtneming van onze
verwerkingsmogelijkheden en voorraden.
2. Levering geschiedt overeenkomstig de voorschriften van of ingevolge respectievelijk de Wet
gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de Meststoffenwet (dan wel de wetten die daarvoor
in de plaats komen) en de op die wetten gebaseerde regelingen en beschikkingen, alsmede andere
specifiek op deze branche gerichte overheidsmaatregelen.
3. Overschrijding van de levertermijn geeft de opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding,
doch slechts de keus, binnen een redelijke termijn, alsnog nakoming te eisen dan wel de
overeenkomst te ontbinden.
4. Overschrijding van enige termijn ten gevolge van overmachtgeeft beide partijen de bevoegdheid de
overeenkomst te ontbinden, een en ander zonder dat de ene partij tegenover de andere aanspraak
op schadevergoeding heeft.
5. Bij levering wordt de wijze van vervoer door ons bepaald.
6. Op het moment van feitelijke (af)levering van de zaken, waarbij de lossing is voltooid, gaat het
eigendom en het risico daarvan over op de afnemer, onverminderd het bepaalde in artikel 12.
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7. Indien de opdrachtgever bij aflevering niet aanwezig of niet vertegenwoordigd is, dient hij ervoor te
zorgen dat degene die belast is met de aflevering van de producten, toegang heeft tot de
afgesloten ruimte waarin de producten moeten worden opgeslagen.
Artikel 5: Retourzendingen
1. Retourzendingen van de goederen worden uitsluitend geaccepteerd indien dit door beide partijen
is overeengekomen.
2. Terugzending van zaken geschiedt voor rekening en risico van de afnemer.
3. De teruggezonden producten dienen in de originele verpakking en in dezelfde staat te zijn waarin
wij de producten aan de afnemer afleverden.
4. De vergoeding zal nimmer meer bedragen dan de daarvoor destijds gefactureerde waarde.
Artikel 6: Emballage
1. Indien de emballage in rekening wordt gebracht, dient deze tegelijk met de hoofdsom te worden
voldaan.
2. Wij worden geacht de emballage in goede staat te hebben geleverd, tenzij de afnemer ons
schriftelijk binnen vijf dagen na levering op de hoogte heeft gesteld van een niet goede staat. Bij
inlevering van de emballage zijn wij gerechtigd een korting op de emballage-gelden toe te passen,
wanneer de emballage, om wat voor redenen dan ook, in minder goede staat blijkt te zijn.
Artikel 7: Aansprakelijkheid en reclamaties
1. Wij staan slechts in voor de kwaliteit van de goederen in de staat waarin zij verkeren op het
moment dat zij ons magazijn hebben verlaten.
2. Koper/opdrachtgever is verplicht de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van
de goederen in acht te nemen. Indien koper/opdrachtgever deze voorschriften niet in acht neemt
vervalt onze aansprakelijkheid.
3. Koper is verplicht de goederen en emballage bij binnenkomst te controleren. Een gebrek in de
levering dient binnen 5 werkdagen na aflevering bij ons gemeld te worden. Bij overschrijding van
deze termijn vervalt elke aanspraak tegen ons terzake van gebreken. Klachten geven de
koper/opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of om zich op verrekening te
beroepen.
4. De producten waarover wordt gereclameerd dienen door de koper/opdrachtgever te worden
bewaard en op ons eerste verzoek tot onze beschikking worden gesteld, zodat er onderzoek plaats
kan vinden. Elk recht om met succes te reclameren vervalt indien aan deze bewaarplicht niet wordt
voldaan.
5. Indien wij aansprakelijk mochten zijn dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze
bepaling is geregeld.
6. Wij zijn enkel aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:
a. de kosten die gepaard gaan met het vaststellen van de oorzaak en de omvang van de schade;
b. de kosten die worden gemaakt om onze gebrekkige prestatie aan de overeenkomst te laten
beantwoorden;
c. de kosten die zijn gemaakt om (verdere) schade te voorkomen of te beperken.
7. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder onder andere maar niet uitsluitend
begrepen, schade aan gewassen, gederfde winst, gevolgschade en bedrijfsstagnatie.
8. Onze verplichting tot vergoeding van de schade is beperkt tot het factuurbedrag van de producten
die het betreft.
9. Daarenboven is onze verplichting tot vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat onze
verzekeraar uitkeert.
10. De beperkingen in aansprakelijkheid gelden niet indien wij schade veroorzaken die te wijten is aan
opzet of grove nalatigheid.
11. Indien wij producten leveren buiten Nederland, en die producten voldoen niet aan de wet- en
regelgeving van het desbetreffende land, dan zijn wij niet aansprakelijk voor schade die hiervan het
gevolg is.
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Artikel 8: Overmacht
1. Van overmacht aan onze zijde is sprake, indien wij na het sluiten van de koopovereenkomst
verhinderd zijn aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te
voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, een
pandemie of epidemie, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting,
uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën,
storingen in de levering van energie, alles zowel in ons bedrijf als bij derden, van wie wij de
benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken, evenals bij opslag
of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, die
buiten onze schuld of risicosfeer zijn ontstaan.
2. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel wij als de
koper/opdrachtgever bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen.
3. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de
koper/opdrachtgever, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden
vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te
behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het
reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds
geleverd was naar ons terug te zenden.
Artikel 9: Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
2. Wanneer de betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 30 dagen na
factuurdatum zijn wij gerechtigd om na het verstrijken van bedoelde termijn aan de opdrachtgever
1,5% rente per maand in rekening te brengen.
3. Tevens zijn wij gerechtigd, om indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn
betalingsverplichtingen, verdere leveranties op te schorten, ook indien een vaste levertijd is
overeengekomen.
4. Wij zijn voorts gerechtigd om naast de hoofdvordering en de rente alle buitengerechtelijke kosten
te vorderen van opdrachtgever, die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt.
Artikel 10: Kiemremming aardappelen
1.
Indien wij opdracht krijgen om aardappelen te gassen zorgt de opdrachtgever er voor dat
de ruimte waarin de te gassen aardappelen zich bevinden goed bereikbaar is zodat wij onze
apparatuur vrij buiten de te gassen ruimte kunnen opstellen.
2.
Bij het gassen van aardappelen zullen wij dit doen overeenkomstig de aan het werk te
stellen eisen. Op ons rust enkel een inspanningsverbintenis. Indien het door de opdrachtgever
beoogde resultaat niet wordt behaald zijn wij hiervoor niet aansprakelijk te stellen.
Artikel 11: Adviezen
1.
Al onze adviezen, alsmede door ons gedane mededelingen en opgaven over eigenschappen
van producten, zijn vrijblijvend en zijn niet bindend. Hetzelfde heeft te gelden voor adviezen,
mededelingen en opgaven van onze adviseurs/vertegenwoordigers.
2.
Wij zijn niet aansprakelijk bij directe of indirecte schade voortvloeiend uit de informatie die
is verstrekt als bedoeld onder lid 1 van dit artikel. Dit met uitzondering indien ons opzet of grove
schuld verweten kan worden.
3.
Al onze adviezen zijn persoonlijk. Het is de opdrachtgever verboden onze adviezen
openbaar te maken of te delen met derden.
Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
1. Opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarden eigenaar van de door ons
geleverde of nog te leveren producten. Wij blijven eigenaar van de geleverde of nog te leveren
producten zo lang de opdrachtgever de vorderingen ter zake van de tegenprestatie van de
overeenkomst niet betaald heeft.
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2. Opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de
door ons geleverde producten een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt
zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van ons te
zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt
opdrachtgever zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op de producten wordt
gevestigd, in welk geval de opdrachtgever zich aan verduistering zou schuldig maken.
3. Ingeval opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte
producten niet nakomt, zijn wij zonder ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te nemen.
Opdrachtgever machtigt ons de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
Artikel 13: Toepasselijk recht en wijzigingen
1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
3. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen
worden onderworpen aan het oordeel vande bevoegde rechter binnen het arrondissement
Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg.
4. Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen.
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