ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

1. DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
A. Koper: Aarnink Vleeswaren 1 B.V., Gevestigd te Meppel, alsmede alle aan haar gelieerde
ondernemingen;
B. Leverancier: degene die met koper een overeenkomst sluit ter levering van goederen;
C. Goederen: waar in deze voorwaarden gesproken wordt over goederen, worden daaronder zowel
verstaan de aan koper te leveren zaken als de aan koper te leveren diensten;
2. TOEPASSELIJKHEID
A. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met koper aangegane overeenkomsten ten
aanzien van, met name maar niet beperkt tot, het leveren van vlees en vleesproducten, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
B. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door koper zijn
aanvaard als afwijking of vervanging van een van de bepalingen van de onderhavige
inkoopvoorwaarden.
C. De toepasselijkheid van eventuele door leverancier gehanteerde algemene (leverings-)
voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, welke afwijzing c.q. uitsluiting leverancier samen met
de acceptatie van de onderhavige voorwaarden aanvaardt.
3. AANBIEDINGEN
A. Alle aanbiedingen van leverancier zijn met inbegrip van alle kosten, in welke vorm dan ook, en
gelden als onherroepelijk.
B. Afspraken met of toezeggingen door vertegenwoordigers of ondergeschikten anders dan de directie
van koper zijn voor koper niet bindend, tenzij deze afspraken of toezeggingen schriftelijk door de
directie van koper worden bevestigd.
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4. OVEREENKOMST
A. Bepalend voor de totstandkoming en de omvang van de overeenkomst is de schriftelijke
aanvaarding door koper van het aanbod.
B. Indien koper heeft aangegeven aan leverancier, aan de hand van haar planning, goederen in
bepaalde omvang of van bepaald gewicht, aantal of hoeveelheid te willen afnemen, is koper steeds
gerechtigd de overeengekomen prijs, wijze van levering en levertijd, alsmede andere onderdelen van
de overeenkomst aan te passen.
5. PRIJZEN
A. Koper zal uitsluitend de overeengekomen prijs verschuldigd zijn zonder enigerlei verhoging in
verband met bijvoorbeeld -maar niet beperkt tot- verpakking, vertraging of opslag.
B. Ingeval van vergroting door koper van het afnamevolume bij leverancier, is leverancier gehouden
om verbeterde condities aan koper aan te bieden.
6. LEVERING
A. Levering vindt plaats voor rekening en risico van leverancier (DDP, Incoterms 2010), tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.
B. De eigendom van de geleverde goederen gaat op koper over, onmiddellijk na het door koper of
namens koper ondertekenen van de ontvangstbon.
C. Door leverancier opgegeven levertijden zijn fatale termijnen. Bij niet-tijdige levering is leverancier
derhalve zonder schriftelijke ingebrekestelling in verzuim.
D. De chauffeur van leverancier dient bij het leveren van de goederen te allen tijde te vragen om een
door koper getekende ontvangstlijst, chauffeur dient hier op te wachten. De goederen worden
uitsluitend als afgeleverd aan koper beschouwd indien koper voor ontvangst na acceptatie van de
goederen heeft getekend en koper tevens in het bezit is van een afschrift van het schriftelijke en
ondertekende ontvangstbewijs.
E. Koper hanteert als basis voor de door haar te ontvangen factuur, het gewicht dat door koper is
ingewogen bij ontvangst van de goederen.
F. Koper is vrij om bij overschrijding van de fatale termijn te kiezen voor acceptatie van vertraagde
levering onder de verplichting van leverancier tot betaling van schadevergoeding, prijsreductie of tot
onmiddellijke ontbinding en schadeloosstelling.
G. Leveringen van grondstoffen/producten dienen uitsluitend te geschieden in CBL fust, E2 fust of op
H1 pallets. Iedere andere vorm van aanleveren van grondstoffen wordt niet geaccepteerd.
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7. BETALING
A. Betaling door koper vindt plaats ca. 69 dagen na de datum van de factuur, of indien levering later
plaatsvindt, na de datum van de ontvangst van de goederen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
overeengekomen. Betalingen zal geschieden op de eerste vrijdag na ca. 69 dagen.
B. Wanneer leverancier onjuiste goederen levert of onjuist factureert is koper te allen tijde bevoegd
haar betalingsverplichtingen op te schorten totdat leverancier alsnog aan zijn volledige verplichtingen
heeft voldaan waarna een nieuwe betalingstermijn als bedoeld in het vorige lid voor koper geldt.
Per onjuiste aangeleverde factuur rekent koper € 35,- administratiekosten, deze worden door koper
verrekend bij de eerstvolgende betaling.
C. Koper is steeds gerechtigd een door haar aan leverancier verschuldigd bedrag te verrekenen met
een door leverancier aan haar verschuldigd bedrag, ook indien laatstgenoemd bedrag nog niet
opeisbaar is.
D. Koper legt hierbij, reeds nu voor alsdan, jegens leverancier de verklaring tot verrekening af als
bedoeld in art. 6 : 127 BW.
E. Leverancier komt geen recht van verrekening toe.
F. Door koper verrichte betalingen strekken eerst in mindering op de hoofdsom en daarna op
eventueel verschuldigde rente en tenslotte op kosten.
8. KWALITEIT
A. Leverancier staat er voor in dat de door hem geleverde goederen voldoen aan de overeengekomen
voorwaarden, de reguliere conformiteitseisen zoals in de wet opgenomen, de inkoopvoorschriften van
koper en met ter zake geldende wettelijke voorschriften, dat zij vrij zijn van zichtbare en onzichtbare
gebreken en geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd. Aanvaarding door koper geschiedt
steeds onder voorbehoud van rechten ten aanzien van kwaliteit en hoeveelheid.
B. Goederen dienen, voor zover overeengekomen of van toepassing, voorzien te zijn van een duidelijk
leesbare uiterste houdbaarheidsdatum. Leverancier garandeert dat door hem te leveren goederen
geschikt zijn voor menselijke consumptie tot de uiterste houdbaarheidsdatum.
C. Koper is bevoegd de gekochte goederen te (laten) keuren. Keuring kan plaatsvinden voor, tijdens
en/of na levering. Leverancier verleent hiertoe onvoorwaardelijke medewerking en toegang tot de
goederen.
D. Ter zake van gebreken van de geleverde goederen dient koper te reclameren binnen 48 uren na
ontdekking van een eventueel gebrek.
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9. AANSPRAKELIJKHEID
A. Leverancier vrijwaart koper tegen alle vorderingen van derden op grond van een gebrek in een
goed. Leverancier dient zich afdoende te verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s, waaronder doch
niet beperkt tot, brand, diefstal en (product)aansprakelijkheid.
B. Leverancier machtigt koper onvoorwaardelijk en onherroepelijk om voor rekening en risico van
leverancier de naar het oordeel van koper noodzakelijke maatregelen te treffen in het geval van
klachten over goederen van leverancier die niet door koper zijn veroorzaakt, bijvoorbeeld het
uitvoeren van een recall-actie met alle daarbij komende logistieke handelingen.
C. Leverancier vrijwaart koper tegen aanspraken van derden (afnemers van koper) terzake niet, niet
tijdige of ondeugdelijke levering door koper wanneer dit het gevolg is van de niet, niet tijdige of
ondeugdelijke levering aan koper door leverancier.
D. Elke aansprakelijkheid van koper jegens leverancier is, behoudens ingeval van opzet of grove
schuld van koper, uitgesloten.
10. OVERMACHT
A. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van koper onafhankelijke gebeurtenis of
omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, waaronder
begrepen maar niet beperkt tot (natuur)rampen, oorlogen, werkstakingen, transportmoeilijkheden,
storingen in het bedrijf van koper of haar afnemers, alsmede dierziektes en/of voedselproblemen
verband houdende met de (soort) goederen en ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet
voorzienbare wijzigingen van toepasselijke wet- of regelgeving.
B. In geval van overmacht is koper vrijgesteld van al haar verplichtingen jegens leverancier, zonder
daarvoor enige vorm van schadevergoeding aan leverancier verschuldigd te zijn.
11. CONVERSIE
Indien en voor zover één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is,
dient voor die bepaling de wettelijk wel toegestane bepaling gelezen te worden die het meest in
overeenstemming is met de bedoeling van partijen zoals die blijkt uit de nietige of vernietigbare
bepaling en blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.
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12. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
A. Geschillen tussen partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg getracht worden tot
een oplossing te worden gebracht. Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen
worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Aarnink Vleeswaren 1 BV is
gevestigd.
B. Op de overeenkomst, waarvan deze algemene inkoopvoorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. Het bepaalde in het Weens koopverdrag inzake internationale
koopovereenkomst betreffende roerende zaken is niet van toepassing, aangezien koper en leverancier
het betreffende Weens koopverdrag uitdrukkelijk uitsluiten.
13. VINDPLAATS EN TOEPASSING
Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn tevens te downloaden op onze website
www.aarninkvleeswaren.nl.
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van leverancier worden uitdrukkelijk uitgesloten,
tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Indien een of meer bepalingen in deze inkoopvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden,
blijven de overige bepalingen van deze inkoopvoorwaarden van toepassing.
Uitsluitend zijn de inkoopvoorwaarden van Aarnink Vleeswaren 1 BV van toepassing.
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