Algemene voorwaarden WW Dairy Solutions
ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1 WW Dairy Solutions: de eenmanszaak WW Dairy
Solutions, welke wordt gedreven voor rekening van F.G.
Veenstra, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
Noord-Nederland onder nummer 01177377. WW Dairy
Solutions is de gebruiker van deze algemene voorwaarden
en zal hierna worden aangeduid met “wij” en “ons”.
1.2 Wederpartij: iedere (rechts-)persoon tot wie wij een
aanbiedingen richten, die aan ons een aanbieding richt, aan
ons een opdracht verstrekt, c.q. met wie wij een
overeenkomst aangaan, dan wel tot wie wij in enige
rechtsbetrekking staan.
1.3 Product: alle zaken die met toepassing van deze
algemene voorwaarden door en/of aan de wederpartij
worden geleverd, waaronder stierensperma en preventieve
middelen tegen dierenziektes en daarmee verwante zaken,
alsmede de door ons te leveren diensten.

4.2 Indien een aanvaarding door de wederpartij van de
offerte of de aanbieding afwijkt, dan geldt dit als een nieuw
aanbod van de wederpartij en als een verwerping van ons
gehele aanbod, ook indien slechts sprake is van een
afwijking op ondergeschikte punten.
ARTIKEL 5. PRIJS
5.1 De door ons opgegeven prijzen zijn netto prijzen en
luiden exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop
en/of levering en/of uitvoering van de overeenkomst
vallende overheidslasten en/of lasten van derden; zij zijn
gebaseerd op levering af ons magazijn/bedrijf, behoudens
voor zover schriftelijk anders overeengekomen.
5.2 Afleveringskosten, servicekosten en kosten voor
verzending, lossing enz. zijn niet in de door ons opgegeven
prijzen begrepen, tenzij anders is aangegeven.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

5.3 Kosten van in- en uitlading, opslag of transport van door
de wederpartij ter beschikking gestelde materialen, w.o.
kisten, pallets, kratten, verpakkingsmateriaal of
gereedschap, worden afzonderlijk aan de wederpartij in
rekening gebracht.

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en
vormen een onverbrekelijk onderdeel van al onze
aanbiedingen, met ons gesloten overeenkomsten alsmede
van alle overige rechtsbetrekkingen.

5.4 De kosten van emballage zijn niet in de prijs inbegrepen
en worden afzonderlijk, tegen kostprijs, in rekening
gebracht. Op emballage rustende overheidslasten zijn voor
rekening van de wederpartij.

2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene
voorwaarden binden ons slechts wanneer deze schriftelijk
zijn overeengekomen.

5.5 De door ons opgegeven prijzen zijn genoteerd in Euro’s;
eventuele koersverschillen zijn voor risico van de
wederpartij, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De
wederpartij dient het verschuldigde bedrag in Euro’s aan
ons te voldoen, tenzij anders is overeengekomen.

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de
wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.4 Indien een of meer bepalingen uit deze algemene
voorwaarden nietig blijken te zijn, zullen de overige
bepalingen van kracht blijven. Partijen zullen over de
nietige bepaling(en) overleg voeren, teneinde (een)
vervangende bepaling(en) te maken, die naar de inhoud en
strekking zo dicht mogelijk bij de nietige bepaling(en)
liggen.
ARTIKEL 3. AANBIEDING EN OFFERTE
3.1 Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij
in de offerte of aanbieding anders is vermeld.
ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
4.1 Een overeenkomst komt tot stand wanneer een door
ons uitgebrachte offerte of aanbieding door de wederpartij
schriftelijk wordt aanvaard of wanneer wij een aan ons
mondeling of schriftelijk kenbaar gemaakte bestelling of
opdracht schriftelijk aan de wederpartij bevestigen.

5.6 De door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op
het tijdstip van de koop en/of opdracht geldende
dagprijzen en specificaties en op uitvoering van de
overeenkomst onder normale omstandigheden.
5.7 Wij behouden ons het recht voor aan de wederpartij
een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen,
indien na het sluiten van de overeenkomst een verhoging
optreedt in één of meer prijsbepalende factoren, w.o.
arbeidslonen, premies, materialen en koerswijzigingen.
5.8 Het gestelde in sub 5.7 geldt ook indien de aldaar
bedoelde wijzigingen in de prijsbepalende factoren het
gevolg zijn van reeds bij het tot stand komen van de
overeenkomst te voorziene omstandigheden.
5.9 Ingeval toepassing van artikel 5.7 mocht leiden tot een
prijsverhoging van 10% of meer ineens, en de
prijsverhoging niet voortvloeit uit de wet, heeft de
wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden bij
aangetekende brief, binnen één week nadat wij kenbaar
hebben gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen.

5.10 Prijsverhogingen voortvloeiende uit op verzoek van de
wederpartij verrichte aanvullingen en/of wijzigingen (w.o.
wijzigingen in specificaties) van de overeenkomst zijn voor
rekening van de wederpartij.

pallets wordt door ons bepaald, tenzij anders
overeengekomen.

5.11Wij zijn gerechtigd betaling van de overeengekomen
prijs te verlangen alvorens levering van het product
plaatsvindt.

8.1 De door ons geleverde producten blijven ons eigendom
totdat de wederpartij al hetgeen zij voor geleverde of nog
te leveren zaken op grond van enige overeenkomst aan ons
verschuldigd is, aan ons is betaald en de wederpartij
eventuele verplichtingen ter zake van door ons verrichte
werkzaamheden of verplichtingen tot betaling van
schadevergoeding volledig is nagekomen.

ARTIKEL 6. LEVERING
6.1 Opgegeven levertijden en/of opgegeven
opleveringsdata zullen nimmer zijn te beschouwen als
fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
6.2 De opgegeven leveringstijden en/of opleveringsdata zijn
gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige
levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst
door ons bestelde materialen en/of onderdelen.
6.3 Levering geschiedt af magazijn/bedrijf, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen, en op de door ons gestelde
tijdstippen, welke tijdstippen door ons aan de wederpartij
tijdig en indien mogelijk in overleg zullen worden
opgegeven. De wederpartij is gehouden de zaak op het
vastgestelde afleveringstijdstip in ontvangst te nemen, bij
gebreke waarvan alle daaruit vloeiende kosten (waaronder:
opslag-, vracht- en stallingkosten) conform het bij ons of
plaatselijk geldende tarief, aan de wederpartij in rekening
zullen worden gebracht.
6.4 Indien meer dan vier dagen na de overeengekomen
datum van in ontvangstneming zijn verstreken zonder dat
afname van de producten door de wederpartij heeft
plaatsgevonden, wordt de order geacht door de
wederpartij te zijn geannuleerd. In dit geval is de
wederpartij gehouden tot betaling van alle als gevolg
hiervan door ons te lijden schade (w.o. alle door ons
gemaakte kosten) alsmede van 25 % van de bruto
verkoopwaarde van de producten bij wijze van
annuleringsvergoeding.
6.5 Wij zijn steeds gerechtigd in delen te leveren. Wij zullen
in dat geval steeds per deellevering de leveringstijdstippen
opgeven.
6.6 Het risico van de zaak gaat over op de wederpartij op
het moment van aflevering, ook al is de eigendom van de
zaak door ons nog niet aan de wederpartij overgedragen.

ARTIKEL 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.2 Producten waarop het eigendomsvoorbehoud van ons
rust, mogen slechts in het kader van de normale
bedrijfsuitoefening door de wederpartij worden
doorverkocht.
8.3 In het geval de wederpartij zijn verplichtingen jegens
ons niet nakomt, dan wel een gegronde vrees bestaat dat
de wederpartij zulks niet zal doen, dan zijn wij gerechtigd
geleverde producten waarop een eigendomsvoorbehoud
rust, bij de wederpartij of derden die het product voor de
wederpartij houden, weg te halen of weg te doen halen. De
wederpartij dient ons hiertoe volledige medewerking te
verlenen, bij gebreke waarvan de wederpartij jegens ons
een onmiddellijk opeisbare boete verbeurt van 10% van het
door de wederpartij verschuldigde, voor iedere dag dat zij
jegens ons in gebreke blijft haar medewerking te verlenen.
8.4 De wederpartij verplicht zich jegens ons om in het geval
derden rechten willen vestigen danwel doen gelden op
producten waarop ons eigendomsvoorbehoud rust, ons
hiervan terstond op de hoogte te stellen en de betreffende
derden te informeren omtrent ons eigendomsvoorbehoud.
8.5 De wederpartij verplicht zich jegens ons om volledige
medewerking te verlenen aan alle maatregelen die wij ter
bescherming van ons eigendomsrecht met betrekking tot
de producten willen treffen.
8.6 Indien het eigendomsvoorbehoud van ons al dan niet
van rechtswege teniet gaat, wordt reeds nu voor alsdan een
stil pandrecht op de betreffende producten gevestigd ten
behoeve van ons. Dit pandrecht blijft op de producten
rusten, totdat de wederpartij aan al haar
betalingsverplichtingen jegens ons heeft voldaan. De
wederpartij verplicht zich om, voor zover nodig, alle
medewerking te verlenen die nodig is om het in dit
artikellid bedoelde pandrecht te vestigen.
ARTIKEL 9. BETALING

ARTIKEL 7. TRANSPORT
7.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt het
transport/de verzending voor rekening en risico van de
wederpartij.
7.2 De wijze van transport/verzending alsmede de wijze van
verpakken zoals bijv. containers, fusten, kisten, kratten of

9.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient
betaling door de wederpartij te geschieden binnen 14
dagen na factuurdatum.
9.2 Ter zake de door ons verzonden facturen kan de
wederpartij geen beroep doen op opschorting of
verrekening.

9.3 Betaling dient te geschieden in Euro’s, dan wel, in geval
zulks schriftelijk is overeengekomen, in buitenlandse valuta
tegen de koers van de dag die is overeengekomen, bij
gebreke waarvan betaling dient te geschieden tegen de
koers van de dag der betaling.
9.4 Bij niet-betaling binnen de in artikel 9.1 bedoelde
termijn verkeert de wederpartij zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim en is de wettelijke rente
verschuldigd.
9.5 Alle buitengerechtelijke kosten die wij maken wegens
niet nakoming van enige verplichting uit hoofde van de
overeenkomst door de wederpartij, komen ten laste van de
wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld
op 15% van het te incasseren bedrag, met een minimum
van € 50,-.
9.6 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds
ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en
vervolgens van vorderingen uit de overeenkomst die het
langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt de wederpartij dat
de voldoening op een andere vordering ziet.
9.7 Ingeval van (vrijwillige of gedwongen) liquidatie,
insolventie, faillissement of surséance van betaling van de
wederpartij zullen de vorderingen op de wederpartij
onmiddellijk opeisbaar zijn.
ARTIKEL 10. EIGENDOMMEN WEDERPARTIJ
10.1 Zaken die eigendom zijn van de wederpartij blijven
eigendom van de wederpartij tenzij deze door natrekking of
zaaksvorming ons eigendom zijn geworden. In dat geval
verplichten wij ons de zaak, indien mogelijk, in
oorspronkelijke vorm aan de wederpartij terug te leveren
op haar schriftelijke verzoek.
10.2 De wederpartij verplicht zich haar zaken, ook al
bevinden die zich bij ons, te verzekeren en verzekerd te
houden.
10.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan de
producten van de wederpartij behoudens ingeval ons opzet
of grove schuld kan worden verweten.
ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt
door gedragingen van onszelf en/of door ons ingeschakelde
personen, tenzij deze schade een gevolg is van opzet of
grove schuld van ons of van onze leidinggevende en/of
ondergeschikten.
11.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is
van een gebrek c.q. gebreken in aan de wederpartij
geleverde zaken, die wij aan de wederpartij hebben
doorgeleverd, tenzij en voor zover wij die schade kunnen
verhalen op onze leverancier.

11.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard
ook, die is ontstaan doordat wij zijn uitgegaan van door de
wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige
informatie.
11.4 Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade,
waaronder onder meer begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemist besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
11.5 Onze aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag ter
hoogte van twee maal de prijs die de wederpartij in het
kader van de betreffende overeenkomst aan ons
verschuldigd is.
11.6 Onze aansprakelijkheid is te allen tijde, ook in de in
artikel 11.5 omschreven situatie, beperkt tot het bedrag dat
door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt vergoed.
11.7 De wederpartij is gehouden ons te vrijwaren
respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle
aanspraken van derden tot vergoeding van schade,
waarvoor de aansprakelijkheid van ons in deze
voorwaarden in de verhouding met de wederpartij is
uitgesloten.
ARTIKEL 12. RECLAMATIES
12.1 De wederpartij is gehouden het product, zodra dat
door hem is ontvangen te keuren en vast te stellen of het
product in orde is.
12.2 Indien de wederpartij van mening is dat wij onze
verplichtingen niet of niet correct nakomen, dan dient de
wederpartij ons daarvan binnen drie maanden na de
factuurdatum van de in het kader van de overeenkomst
verzonden eindfactuur, in gebreke te stellen. Indien de
wederpartij niet binnen deze termijn tot ingebrekestelling
overgaat, vervalt ieder recht van de wederpartij ter zake de
niet-nakoming.
12.3 Een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis
kan ons in elk geval niet worden toegerekend indien deze
tekortkoming een gevolg is van overmacht. Onder
overmacht wordt verstaan alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop wij geen
invloed kunnen uitoefenen en die niet krachtens de wet,
een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen
voor onze rekening komen en waardoor wij niet in staat zijn
de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te
komen. Onder overmacht worden in elk geval begrepen:
werkstakingen in ons bedrijf, verlies, beschadiging en/of
vertraging tijdens en door transport, extreem ziekteverzuim
van het personeel, acties/maatregelen bij de douane, w.o.
(tijdelijke) afsluiting van bepaalde geografische gebieden,
brand en andere ernstige storingen in ons bedrijf of onze
leveranciers.

12.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 12.2 en 12.3,
moeten reclames over direct waarneembare gebreken in
de door ons geleverde producten binnen tien dagen na de
levering daarvan door de wederpartij schriftelijk aan ons
worden medegedeeld. Bij gebreke van een dergelijke,
tijdige, mededeling, vervalt iedere bevoegdheid van de
wederpartij terzake.
12.5 Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen
en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen
geen grond voor reclamaties opleveren.
ARTIKEL 13. ONTBINDING
13.1 Wij zijn gerechtigd om zonder voorafgaande
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de
overeenkomst met de wederpartij eenzijdig door middel
van een aangetekende brief te ontbinden, zonder dat de
wederpartij aanspraak op enige schadevergoeding kan
maken, indien:
- de wederpartij vrijwillig of gedwongen in liquidatie treedt,
ten aanzien van hem faillissement of surséance van betaling
wordt aangevraagd, hij in surséance van betaling of
faillissement geraakt of in een vergelijkbare situatie komt te
verkeren, waaronder de situatie dat hij zeggenschap
verliest over een substantieel deel van zijn vermogen of dat
hij zijn onderneming staakt;
- sprake is van toerekenbare tekortkomingen in de
nakoming van enige verplichting in het kader van de
overeenkomst aan de zijde van wederpartij en deze een
redelijke termijn om alsnog aan die verplichting te voldoen
ongebruikt laat;
- wij ten gevolge van overmacht niet in staat zijn de
overeenkomst na te komen.
ARTIKEL 14. INTELLECTUELE ABSOLUTE
RECHTEN/GEHEIMHOUDING
14.1 Tenzij schriftelijk anders met ons overeengekomen,
behouden wij alle intellectuele absolute rechten (w.o.
auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen en
modellenrecht enz.) op al onze ontwerpen, tekeningen,
geschriften, dragers met gegevens of andere informatie,
offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes enz.
14.2 De sub 14.1 genoemde intellectuele absolute rechten
mogen niet zonder onze schriftelijke toestemming worden
gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking
gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
14.3 De wederpartij verplicht zich tot geheimhouding van
door ons aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke
informatie van ons. Onder vertrouwelijke informatie wordt
in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel
betrekking heeft, alsmede onze bedrijfsgegevens. De
wederpartij verplicht zich haar personeel en/of derden die
betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst,
een schriftelijke geheimhoudingsverplichting op te leggen
van de strekking als deze bepaling.

ARTIKEL 15. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
15.1 Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden
geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands
recht van toepassing.
15.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet
van toepassing, evenmin als enige toekomstige
internationale regeling inzake koop van roerende zaken
waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
15.3 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen,
offertes en overeenkomsten, hoe ook genaamd, zullen bij
uitsluiting worden voorgelegd aan de
Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden.

