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Definities
De Onderneming: de betrokken Doens Food entiteit, zijnde een onderneming naar Nederlands
recht, met maatschappelijke zetel te Westkade 20, 4551 BV Sas van Gent, Nederland, dan wel
Oranjestraat 40A, 4515 CA IJzendijke, Nederland, en alle natuurlijke en rechtspersonen die werken
voor De Onderneming, evenals alle personen voor wie De Onderneming aansprakelijk zou kunnen
worden gehouden.
Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee De Onderneming een overeenkomst heeft
gesloten, in bespreking of onderhandeling is of op enige manier betrokken is.
De Nederlandstalige versie van deze Algemene Voorwaarden is de originele en, in geval van
mogelijke discrepantie, heeft de Nederlandstalige versie voorrang over enige vertaling.
Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door De
Onderneming en alle handelingen verricht in verband daarmee en dit inzoverre ze niet strijdig zijn
met de bepalingen van de overeenkomst en/of enig standaardcontract opgenomen in de
overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheid hebben de voorwaarden van de overeenkomst en/of
standaardcontract voorrang op deze Algemene Voorwaarden, met uitzondering van artikel 8,
hetgeen te allen tijde van toepassing blijft, ongeacht enige afwijkende bepalingen.
Alle Algemene Voorwaarden van de Wederpartij worden hierbij uitdrukkelijk terzijde gesteld, ook
indien ze de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitsluiten.
Van deze Algemene Voorwaarden kan niet geldig worden afgeweken behoudens bij overeenkomst
welke schriftelijk wordt bevestigd.
Indien enig beding, deel uitmakend van deze voorwaarden, nietig zou zijn, blijven de andere
bepalingen van deze voorwaarden voor het overige onverminderd van toepassing en zullen de
partijen het betrokken beding vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke
beding zo veel mogelijk benadert.
Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten
Aanbiedingen en offertes door De Onderneming gedaan zijn geheel vrijblijvend en zonder enige
verplichting.
Alle door De Onderneming genoemde prijzen zijn netto, exclusief BTW, verpakking en enige
belastingen of heffingen, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld.
De Onderneming heeft het recht om voor herbruikbare verpakkingen en duurzame materialen een
gebruiksvergoeding aan te rekenen. Reeds in rekening gebrachte statiegelden zullen worden
verrekend nadat de zaken waarop het statiegeld betrekking heeft tijdig en in onbeschadigde conditie
werden teruggebracht.
De Wederpartij is niet gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen onder de overeenkomst op
te schorten in verband met (beweringen van) niet-uitvoering door De Onderneming van diens
verplichtingen onder deze of enige andere overeenkomst.
Diensten door De Onderneming verleend buiten het toepassingsgebied van de overeenkomst zijn en
blijven voor risico en rekening van de Wederpartij.
Betalingen en invorderingskosten
Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord dienen alle facturen van De Onderneming te
worden betaald binnen 7 dagen na de factuurdatum.
Elke klacht met betrekking tot een factuur dient schriftelijk te worden gemeld aan De Onderneming
binnen 7 dagen na de factuurdatum. Daarna zal de Wederpartij worden geacht de factuur te hebben
goedgekeurd.
Indien de Wederpartij niet (tijdig) voldoet aan diens betalingsverplichting, zal een interest van 15%
op jaarbasis worden aangerekend op de verschuldigde bedragen, berekend vanaf de vervaldatum
van de factuur tot de datum waarop volledige betaling is ontvangen.
De Wederpartij is niet gerechtigd om enige verrekening en/of compensatie toe te passen op de
betalingen aan De Onderneming.
Indien de Wederpartij niet (tijdig) voldoet aan diens verplichtingen dan zijn alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten welke in verband daarmee worden gemaakt voor rekening van de
Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag.
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Klachten en bezwaren van de Wederpartij geven de Wederpartij niet het recht om diens eigen
verplichtingen onder de overeenkomst (zoals de betalingsverplichting) te annuleren of op te
schorten.
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Overgang van risico en eigendom
Het risico in de zaken en/of documenten zal overgaan naar de Wederpartij bij levering of zo veel
eerder als bepaald in de overeenkomst/de contractpariteit.
Zaken waarvoor de levering is opgeschort hangende de betaling door de Wederpartij, evenals zaken
waarvan de levering ten onrechte werd geweigerd of niet aanvaard door de Wederpartij zullen door
De Onderneming worden gehouden en opgeslagen voor rekening en risico van de Wederpartij.
De eigendom van de zaken door De Onderneming geleverd, respectievelijk de documenten welke
de zaken vertegenwoordigen, blijft onverminderd bij De Onderneming totdat alle uitstaande
betalingen volledig zijn ontvangen (met betrekking tot zaken, respectievelijk documenten welke de
zaken vertegenwoordigen, in Duitsland zullen de Duitse regels en wetgeving met betrekking tot
eigendomsvoorbehoud van toepassing zijn).
Zaken, respectievelijk documenten welke de zaken vertegenwoordigen, waarop het
eigendomsvoorbehoud van toepassing is, mogen door de Wederpartij niet worden overgedragen als
zekerheid of verpand.
Dit eigendomsvoorbehoud is eveneens onverminderd van toepassing op de zaken nadat ze worden
verwerkt, veranderd of vermengd en is eveneens van toepassing op enige gelden of andere waarden
(te) ontvangen door of voor rekening van de Wederpartij met betrekking tot deze zaken.
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Kwaliteit/hoeveelheid van de geleverde zaken en klachten
De Wederpartij zal onmiddellijk en voor eigen rekening en risico het aantal, gewicht, kwaliteit en
conditie van de geleverde zaken controleren.
Mogelijke klachten dienen schriftelijk en binnen 48 uur na levering te worden overgemaakt. Daarna
heeft de Wederpartij alle rechten verwerkt met betrekking tot gebreken/tekortkomingen welke
redelijkerwijze konden worden ontdekt na zorgvuldig onderzoek. Andere gebreken/tekortkomingen
moeten schriftelijk aan De Onderneming worden gemeld binnen één week nadat de Wederpartij
hiervan bewust was of redelijkerwijze bewust hoorde te zijn en in elk geval nooit later dan één
maand na levering.
Indien de Wederpartij een klacht indient, heeft De Onderneming het recht om de geleverde zaken te
onderzoeken en/of te laten onderzoeken door een derde partij. Wanneer blijkt dat de klacht
ongegrond is, dan zal de Wederpartij aan De Onderneming alle kosten van de inspectie en
gerelateerde kosten vergoeden.

7.

Overmacht/Force Majeure
De Onderneming zal niet aansprakelijk zijn voor niet-nakoming van zijn verplichtingen ten gevolge
van overmacht of enige andere oorzaak zoals bedoeld in de term Force Majeure.
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Aansprakelijkheid
Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van De Onderneming, wordt elke aansprakelijkheid
van De Onderneming geheel uitgesloten. De bewijslast om de opzet of grove schuld aan te tonen
rust op de Wederpartij.
Indien er, om wat voor reden dan ook, sprake mocht zijn van aansprakelijkheid aan de zijde van De
Onderneming, dan zal zulke aansprakelijkheid zich niet uitstrekken tot enige soort van
gevolgschade, boeteschade, bijzondere, toevallige of indirecte schade of verlies, kosten of uitgaven
gedragen door de Wederpartij of derden, zoals, maar niet beperkt tot gevolgschade, immateriële
schade/verlies, werkonderbreking, productieonderbreking, beschadiging/verstoring van andere
zaken, schade ten gevolge van overheidsoptreden, recall-schade, reputatieschade, handelsverlies,
milieuschade of winstverlies. De Onderneming zal nooit verplicht noch aansprakelijk zijn tot het
leveren van vervangingswaar voor zaken die werden geweigerd, om wat voor reden dan ook.
De totale aansprakelijkheid van De Onderneming zal beperkt zijn tot het bedrag dat wordt
uitbetaald door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van De Onderneming in de betreffende
zaak en zal in elk geval nooit hoger zijn dan de factuurwaarde, exclusief BTW, die door de
Wederpartij werd betaald voor de geleverde zaken en/of diensten.
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Alle vorderingen ten opzichte van De Onderneming komen automatisch te vervallen indien de
vordering niet schriftelijk aan De Onderneming werd gemeld binnen een week nadat de Wederpartij
zich bewust was, minstens redelijkerwijze bewust had moeten zijn van het bestaan van zo een
mogelijke vordering.
Zonder afbreuk te doen aan het bovenstaande zullen alle vorderingen met betrekking tot geleverde
zaken in elk geval geacht worden vervallen te zijn van zodra er één maand is verstreken sedert de
datum van levering.
Overige verplichtingen van de Wederpartij
De Wederpartij garandeert dat alle informatie, documenten, monsters et cetera, welke aan De
Onderneming worden bezorgd, volledig, correct en betrouwbaar zijn.
De Wederpartij garandeert dat alle natuurlijke en rechtspersonen die werken voor of in
samenwerking met de Wederpartij voldoen aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot
veiligheid, gezondheid en milieu.
De Wederpartij garandeert dat de goederen te allen tijde behoorlijk en voldoende verzekerd zijn bij
gerenommeerde verzekeraars, met afstand van verhaal ten opzichte van De Onderneming.

10. Betalingsproblemen van de Wederpartij
10.1. Indien de Wederpartij zijn schulden of afbetalingen aan zijn schuldeisers niet tijdig betaalt of indien
er met betrekking tot de Wederpartij onder het toepasselijke recht maatregelen zijn genomen met
betrekking tot schuldenaars welke nalaten of in de onmogelijkheid zijn om al hun schulden te
betalen, of indien de Wederpartij zijn betalingsverplichting(en) onder enige overeenkomst ten
opzichte van De Onderneming niet nakomt, dan heeft De Onderneming het recht om enige of alle
contracten met de Wederpartij met retro-actieve werking op te zeggen door middel van schriftelijke
melding, zonder nadeel/effect met betrekking tot de rechten van De Onderneming onder enig
contract met de Wederpartij.
10.2 Indien er zich een situatie zou voordoen, zoals beschreven in voorgaande paragraaf, dan heeft De
Onderneming het recht om de documenten met onmiddellijke ingang terug te vorderen of de zaken
onmiddellijk terug te nemen en de opbrengst van de verkoop van die zaken en/of documenten te
verrekenen met de schuld van de Wederpartij aan De Onderneming. Alle kosten die hiermee
verbonden zijn, komen voor rekening van de Wederpartij.
11.

Confidentialiteit
Alle data, informatie en materiaal die door De Onderneming worden vrijgegeven met betrekking tot
een aanbieding of offerte zijn enkel bestemd voor het eigen intern gebruik van de Wederpartij en ze
blijven ten alle tijde de intellectuele en industriële eigendom van De Onderneming. De Wederpartij
mag deze data, informatie en materiaal niet vrijgeven, in welke vorm dan ook, zonder de
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Onderneming.

12. Toepasselijk recht - Jurisdictie
12.1 Op de rechtsverhouding tussen De Onderneming en de Wederpartij is Nederlands recht van
toepassing. Een beroep op de bepalingen van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention
on Contracts for the International Sale of Goods) is uitgesloten.
12.2 Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbank
welke bevoegd is in de plaats waar De Onderneming zijn maatschappelijke zetel heeft.
12.3 Indien deze Algemene Voorwaarden worden aangevuld met een standaard-contract zoals bedoeld in
artikel 2.1, dan zal elk dispuut tussen partijen worden geregeld in overeenstemming met de
geschillen- en arbitrageclausules zoals opgenomen in het standaardcontract.

