ALGEMENE VOORWAARDEN
Van Vulpen Vergisting B.V.
Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, overeenkomsten, aanbiedingen en
offertes, tussen Van Vulpen Vergisting B.V. (hierna: Van Vulpen) en een natuurlijke persoon of rechtspersoon
als opdrachtgever, koper of afnemer (hierna: de Koper) voor de levering producten of diensten.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door Van Vulpen worden gesloten. Van
Vulpen wijst nadrukkelijk eventuele algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van Koper af. Zij zijn op geen
enkele wijze van toepassing op de rechtsverhoudingen met Van Vulpen.
1.3 In het geval enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden in of buiten rechte wordt vernietigd, dient bij de
bepaling van hetgeen tussen partijen rechtens geldt zo nauw mogelijk te worden aangeknoopt bij de vernietigde
bepaling. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven onverkort van kracht.
Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst
2.1 De aanbiedingen van Van Vulpen zijn vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging aan de Koper tot
het doen van een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand zodra Van Vulpen deze schriftelijk of telefonisch aan koper bevestigt,
dan wel indien Van Vulpen met de uitvoering van de overeenkomst (bijv. de feitelijke levering) een aanvang maakt.
Indien de overeenkomst niet schriftelijk aan Koper is bevestigd, levert het feit van aflevering van zaken door Van
Vulpen dwingend bewijs op van het bestaan van een overeenkomst met Koper.
2.3 Aanvullingen of wijzigingen op een aanbieding van Van Vulpen zijn eerst geldig, nadat deze door Van Vulpen
schriftelijk zijn aanvaard.
2.4 Indien wijzigingen als voornoemd leiden tot een verhoging dan wel verlaging van de kosten dient een daaruit
voortvloeiende wijziging van de overeengekomen prijs schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.
2.5 De door Van Vulpen te leveren producten betreffen rest- en afvalprodukten, in hoofdzaak afkomstig uit de
industrie en/of voedselverwerkende bedrijven, welke bewerkt danwel onbewerkt als enkelvoudig voeder of coproduct en/of grof mengsel (grondstof of halffabricaat) aan Koper worden verkocht en geleverd. De door Van
Vulpen aan Koper verstrekte analysevoorwaarden betreffen slechts gemiddelden waarvan afwijking mogelijk is.
Voornoemde producten kunnen slechts onderdeel van een totaalrantsoen vormen. Koper blijft zelf te allen tijde
verantwoordelijk voor de samenstelling van een totaalrantsoen.
2.6 Ingeval een overeenkomst schriftelijk wordt bevestigd, wordt deze geacht tot stand te zijn gekomen
overeenkomstig die bevestiging, tenzij binnen drie dagen na verzending van zodanige bevestiging daartegen door de
wederpartij wordt geprotesteerd.
2.7 Onder ‘schriftelijk’ in de zin van dit artikel wordt ook begrepen de communicatie per e-mail.
Artikel 3 Prijzen
3.1 Alle door Van Vulpen in aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen of anderszins genoemde bedragen zijn,
tenzij anders is vermeld, exclusief BTW en eventuele heffingen en/of rechten.
3.2 Van Vulpen is gerechtigd de overeengekomen prijs eenzijdig te verhogen of anderszins van de gedane aanbieding
af te wijken, wanneer de factoren die de kostprijs bepalen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn gewijzigd.
Het gaat dan onder meer om de volgende factoren: inkoopprijzen, lonen, sociale- en overheidslasten, vervoerskosten, verzekeringspremies, koersen, invoerrechten, belastingen, heffingen en rechten, ook indien de verhoging
daarvan ten tijde van het totstand komen van de overeenkomst voorzienbaar was. Indien de hier bedoelde
prijsverhoging meer dan 10% van de overeengekomen prijs bedraagt, heeft Koper het recht de overeenkomst
binnen acht dagen na de aangekondigde prijsverhoging te ontbinden.
Artikel 4 Betaling
4.1 Indien niet anders is vermeld in de aanbieding of op de factuur geldt voor Koper een betaaltermijn van 14 dagen
na factuurdatum. Betaling door Koper dient te geschieden zonder verrekening, korting en/of opschorting.
4.2 Van Vulpen is te allen tijden gerechtigd voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Koper
zekerheidsstelling, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen dan contante betaling.
4.3 Indien het volledige bedrag niet of niet volledig uiterlijk op de vervaldag door Koper is betaald, is Koper zonder
nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is Koper over de hoofdsom de wettelijke
handelsrente verschuldigd tot het moment van volledige betaling. Voorts maakt Van Vulpen aanspraak op betaling
van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Deze buitengerechtelijke kosten vordert Van Vulpen conform
het “Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 4 Burgerlijk
Wetboek.
4.4 Door Koper gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering
van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4.5 Van Vulpen is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat Koper
aan al zijn opeisbare (betalings)verplichtingen jegens Van Vulpen heeft voldaan.
4.6 Indien Van Vulpen op rekening levert, dan is Koper gebonden aan de boekingen van Van Vulpen, en wel in die
zin dat Koper, behoudens tegenbewijs, deze boekingen als juist zal hebben te erkennen. De administratie van Van
Vulpen geldt hierin als leidend.
4.7 Indien aan Koper surséance van betaling wordt verleend of Koper in staat van faillissement komt te verkeren,
zijn alle facturen, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, terstond opeisbaar en verkeert Koper van
rechtswege in verzuim.
Artikel 5 Kredietbeperkingstoeslag
5.1 Het door Koper verschuldigde factuurbedrag kan door Van Vulpen eenzijdig worden verhoogd met een
kredietbeperkingstoeslag van ten hoogste 1%.
5.2 Koper is gerechtigd voornoemde toeslag op de factuur in mindering te brengen op het aan Van Vulpen te
betalen bedrag, indien de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum door Koper wordt voldaan. Bij overschrijding
van de betalingstermijn is Koper het totale factuurbedrag (incl. Kredietbeperkingstoeslag) verschuldigd.
Artikel 6 Levering en leveringstermijnen
6.1 De door Van Vulpen opgegeven laad- en levertijden zijn slechts indicatief en geen fatale termijnen in de zin van
de wet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 Behoudens opzet of grove schuld geeft overschrijding van de laad- en/of levertijd Koper geen recht tot het
vorderen van schadevergoeding of andere vorderingen wegens gestelde wanprestatie of onrechtmatige daad, tot het
weigeren van de af te halen of de te leveren zaken, tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
6.3 Tenzij anders overeengekomen, geschieden alle levering op basis van franco aan huis (DDP) en alle afhalingen
op basis van af-fabriek (EXW). Koper verplicht zich derhalve ervoor zorg te dragen dat silo’s en/of andere
deugdelijke opslagplaatsen, waarin of waar Van Vulpen zaken dient af te halen of de af te leveren zaken dient te
lossen, onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar zijn en geschikt voor opslag van de af te leveren zaken.
6.4 Koper verleent Van Vulpen het recht om te allen tijde een order in gedeelten af te halen en/of af te leveren en
die gedeelten separaat en terstond bij Koper in rekening te brengen. Voor de toepassing van deze voorwaarden
wordt iedere deelafhaling en/of deellevering als zelfstandige levering aangemerkt.
Artikel 7 Overgang eigendom
7.1 Alle door Van Vulpen aan Koper geleverde of te leveren zaken blijven het eigendom van Van Vulpen tot het
moment dat Koper al zijn (betalings)verplichtingen jegens Van Vulpen is nagekomen. Tot dat moment houdt Koper
de zaken slechts voor Van Vulpen.
7.2 Zolang Koper niet de eigendom van de geleverde zaken heeft verkregen, is Koper slechts gerechtigd deze zaken
door te verkopen of te verwerken indien dit behoort tot de normale uitoefening van zijn bedrijf. Het is Koper
verboden de door Van Vulpen afgeleverde zaken, welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen, te verpanden dan
wel enig ander recht hierop te vestigen.
7.3 Koper zal Van Vulpen terstond in staat stellen de geleverde zaken, zonder dat daarvoor een nadere
ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, terug te nemen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking
te verlenen op straffe van verbeurte van een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare, boete van 10% van het
door Koper verschuldigde bedrag per dag of gedeelte daarvan dat Koper deze medewerking weigert.
Artikel 8 Keuring en klachten
8.1 Koper is verplicht de gekochte zaken op het moment van levering onverwijld te (doen) controleren voor wat
betreft hoeveelheid, soort, samenstelling, deugdelijkheid en alle andere hoedanigheden waaraan de zaken ingevolge
hetgeen daaromtrent is overeengekomen dienen te beantwoorden.
8.2 Klachten met betrekking tot de afgeleverde zaken dient Koper direct kenbaar te maken op de afleverbewijzen
(begeleidende documenten), bij gebreke waarvan het recht van reclame voor Koper vervalt.
8.3 Klachten met betrekking tot niet bij de aflevering zichtbare gebreken, dient Koper uiterlijk 7 dagen na levering
van de zaken, maar in ieder geval voorafgaand aan het moment waarop Koper de geleverde zaken aanwendt binnen
haar bedrijf, schriftelijk en gemotiveerd aan Van Vulpen kenbaar te maken. Bij overschrijding van deze termijn
vervalt het recht van reclame voor Koper.
8.4 Alle door Van Vulpen geleverde zaken gelden als volledig aanvaard door Koper op het moment dat Koper niet
binnen de gestelde termijnen heeft geklaagd of de afgeleverde zaken heeft aangewend binnen haar bedrijf.
8.5 Zaken waaromtrent door Koper geklaagd is, dienen door Koper ongebruikt, onvermengd en onbewerkt op een
daartoe geschikte plaats te worden opgeslagen en voor Van Vulpen te worden gehouden.

8.6 Alvorens de klacht van Koper te beoordelen is Van Vulpen gerechtigd op haar kosten een bemonstering
door een door Van Vulpen aan te wijzen beëdigd monsternemer te laten plaatsvinden. Koper verleent
daaraan alle medewerking.
8.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden, behoudt Van Vulpen zich het recht voor de geleverde
zaken te vervangen dan wel het factuurbedrag geheel of gedeeltelijk te restitueren waarbij de geleverde
zaken door Van Vulpen in eigendom worden teruggenomen. De kosten van deze terugname zijn voor
rekening van Koper. Van Vulpen is gerechtigd voornoemde kosten te verrekenen met een eventueel aan
Koper te restitueren bedrag.
8.8 Het in behandeling nemen van een klacht ontslaat Koper niet van zijn betalingsverplichting jegens Van
Vulpen.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 Koper is zich er van bewust en erkent dat de door Van Vulpen op haar website of door haar
medewerkers aangeduide producten, samenstellingen, specifieke waardes van zaken slechts indicatief van
aard zijn. Koper is zich er van bewust en erkent dat de door Van Vulpen te leveren zaken natuurproducten
zijn waarbij het mogelijk is dat waarden (chemische samenstelling e.d.) kunnen variëren. Koper kan daar
geen rechten jegens Van Vulpen aan ontlenen.
9.2 Koper staat in en is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens en wensen die
hij aan Van Vulpen verstrekt met het oog op door Van Vulpen te leveren zaken. Hieronder valt ook het
verstrekken van informatie over of specifieke wensen ten aanzien van de door Koper gebruikte machines
en/of apparatuur. Van Vulpen is niet aansprakelijk ingeval Koper niet aan de hier genoemde verplichtingen
heeft voldaan.
9.3 Van Vulpen is jegens Koper, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die
Koper, zijn personeel of derden lijden als gevolg van enig gebrek aan de geleverde zaken, ongeacht de
oorzaak van het ontstaan van het gebrek.
9.4 Van Vulpen is in geen geval jegens Koper aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gederfde winst, verlies van goodwill, mislopen van subsidies, gemiste besparingen of kosten die gepaard
gaan met een eventuele recall van zaken. Koper dient zich afdoende tegen dergelijke risico’s te verzekeren.
9.5 Van Vulpen is jegens Koper niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de afgeleverde zaken
niet voldoen aan de benodigde samenstelling en/of kwaliteitseisen.
9.6 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de
aansprakelijkheidsverzekering van Van Vulpen wordt uitbetaald vermeerderd met het bedrag van het eigen
risico.
9.7 Indien en voor zover geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere
aansprakelijkheid van Van Vulpen in ieder geval beperkt tot een bedrag ter hoogte van het door Van
Vulpen gefactureerde bedrag voor de levering die de grondslag voor de aansprakelijkheid vormt.
9.8 Koper vrijwaart Van Vulpen voor alle aanspraken van derden met het oog op de aan Koper geleverde
zaken.
9.9 Koper zal op eerste verzoek van Van Vulpen volledig meewerken aan een door of namens Van Vulpen
geïnitieerde ‘product recall’, ongeacht of Koper de door Van Vulpen geleverde zaken reeds aan derden
heeft (af)geleverd.
Artikel 10 Overmacht en annulering
10.1 Van Vulpen is in het geval van overmacht gerechtigd haar verplichtingen jegens Koper op te schorten
dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot
schadevergoeding ontstaat.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke niet aan Van Vulpen toe te rekenen omstandigheid, waardoor
nakoming van een verplichting door Van Vulpen in redelijkheid niet meer van haar kan worden gevergd,
ongeacht of die omstandigheid bij het sluiten van de overeenkomsten te voorzien was. Hierbij valt onder
meer te denken aan een onvoldoende oogst, een misoogst, werkstakingen of belemmeringen rond het
transport. De verplichting tot betaling van geld door Koper valt nadrukkelijk niet onder ‘overmacht’.
10.3 Indien de periode waarin door overmacht de verplichtingen door Van Vulpen zijn opgeschort langer
duurt dan zes maanden, is Koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een
verplichting tot schadevergoeding jegens Koper op Van Vulpen rust en met inachtneming van het hierna
bepaalde.
10.4 Indien Van Vulpen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd voor het reeds
gepresteerde of te presteren gedeelte een factuur te verzenden en Koper is gehouden deze factuur binnen
de overeengekomen termijn aan Van Vulpen te voldoen.
10.5 Van Vulpen behoud zich het recht voor overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij een
zodanige wijziging van de omstandigheden dat nakoming in redelijkheid niet meer van Van Vulpen kan
worden verlangd. Annulering dient schriftelijk aan Koper te worden bericht. Deze is in dergelijke gevallen
niet gerechtigd tot het vorderen van nakoming dan wel schadevergoeding van Van Vulpen.
Artikel 11 Ontbinding
11.1 Indien Koper één of meerdere van zijn verplichtingen jegens Van Vulpen niet of niet volledig nakomt
of niet meer kan nakomen, is Van Vulpen gerechtigd om de overeenkomst met Koper geheel of gedeeltelijk
te ontbinden, een en ander onverminderd het recht van Van Vulpen om nakoming van Koper te vorderen
en/of schadevergoeding.
11.2 In geval van ontbinding heeft Van Vulpen het recht om alle door haar geleverde, maar nog onbetaald
gebleven, zaken te verwijderen en terug te nemen. Koper is verplicht Van Vulpen daartoe alle benodigde
medewerking te verlenen, met name door Van Vulpen c.q. door haar aangewezen personen toegang tot het
bedrijfsterrein en alle andere door Koper gebruikte ruimten te (doen) verlenen. Koper geeft hiervoor reeds
nu voor alsdan toestemming.
11.3 Indien Koper weigert de in artikel 11.2 genoemde medewerking aan Van Vulpen te verlenen, verbeurt
Koper jegens Van Vulpen een direct opeisbare, niet voor matiging vatbare, boete van 10% van het door
Koper verschuldigde bedrag per dag of gedeelte daarvan dat Koper deze medewerking weigert. Betaling van
deze boete ontslaat Koper niet van zijn verplichting om medewerking te verlenen.
11.4 De kosten van terugname, opslag en verkoop van deze zaken komen voor rekening van Koper. Van
Vulpen heeft het recht hetzij de zaken onder haar te houden totdat het verschuldigde met inbegrip van
rente, kosten en schadevergoeding volledig is voldaan, hetzij de zaken aan derden te verkopen, in welk geval
de netto-opbrengst in mindering wordt gebracht op het door Koper totaal aan Van Vulpen verschuldigde.
11.5 In geval van gedeeltelijke ontbinding door Van Vulpen kan Koper geen aanspraak maken op
ongedaanmaking van reeds door Van Vulpen verrichte prestaties en heeft Van Vulpen onverkort recht op
betaling door Koper van de door Van Vulpen reeds verrichte prestaties.
Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en door Van Vulpen uitgebrachte offertes en
aanbiedingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag
wordt nadrukkelijk uitgesloten.
12.2 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, zal elk geschil
tussen partijen, in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland,
zittingsplaats Arnhem. Van Vulpen blijft echter bevoegd Koper te dagvaarden voor een volgens de wet of
het toepasselijke internationale verdrag bevoegde andere rechter.
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