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Algemene Verkoopvoorwaarden Coöperatie AVEBE U.A.
Definities
Avebe: Avebe is de Coöperatie AVEBE U.A., te Veendam in Nederland, en haar
dochtermaatschappijen en gelieerde bedrijven.
Koper: Koper is de persoon of juridische entiteit die de Goederen van Avebe koopt.
Goederen: Goederen betekent alle goederen en/of diensten die door Avebe worden verkocht
of geleverd.
Overeenkomst: Overeenkomst betekent de overeenkomst tussen Avebe en de Koper met
betrekking tot de koop en levering van Goederen, en/of de levering van diensten.
Algemeen
1. Avebe wijst alle overige voorwaarden af en sluit deze uit, met inbegrip van de door de
Koper gehanteerde inkoopvoorwaarden, zelfs als verwijzing plaats vindt naar deze
andere voorwaarden. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing op
vervolgorders.
2. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden maken deel uit van ieder aanbod, quote, order en
orderbevestiging waarbij Avebe de verkoper is van Goederen en zijn eveneens van
toepassing indien geen schriftelijk order of orderbevestiging bestaat.
3. De Engelse versie van de Algemene Verkoopvoorwaarden is een vertaling van de
Nederlandse Algemene Verkoopvoorwaarden. De Nederlandse versie van deze
Algemene Verkoopvoorwaarden is leidend, en in geval van afwijkingen tussen de
Nederlandse en Engelse tekst, gaat de Nederlandse tekst, voor, zelfs als de Koper een
Engelse versie heeft ontvangen. Op verzoek zal een Nederlandse versie beschikbaar
gesteld worden.
Aanbiedingen en orders
4. Avebe’s aanbiedingen en quote’s brengen geen verplichting met zich mee om een
contract te sluiten.
5. Avebe’s aanbiedingen en quote’s zijn altijd vrijblijvend en Avebe kan deze
aanbiedingen en quote’s te allen tijde in trekken. Een Overeenkomst is alleen definitief
en bindend als het door Avebe schriftelijk is geaccepteerd of als de levering van
Goederen al is aangevangen.
Prijzen
6. Prijzen die zijn vermeld in de order of orderbevestiging zijn exclusief BTW en andere
belastingen en heffingen, zoals, maar niet beperkt tot im- en export heffingen. Alleen
kosten die nadrukkelijk zijn vermeld, zijn in de prijs inbegrepen.
7. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de Overeenkomst altijd in Euro’s. De
Koper heeft in geen enkele omstandigheid de bevoegdheid om in een andere valuta te
betalen.
8. Avebe mag de prijzen of delen daarvan aanpassen met betrekking tot nog niet
geleverde Goederen.
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9.
10.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de prijzen op basis van “FCA” (free
carrier) vanaf het adres van Avebe, conform de Incoterms 2010.
De hoeveelheid geleverde Goederen wordt bepaald aan de hand van de meting van
Avebe op een gekalibreerde weegbrug en ijkingstabel en de uitkomst hiervan is
definitief. Op verzoek kan de Koper aanwezig zijn bij de meting en de weging om de
procedure te verifiëren.

Levering
11. Aangegeven leveringsdata zijn indicatief en geen finale deadline. Deze data zijn
derhalve niet fataal. Avebe is in geen geval aansprakelijk voor late levering, wat ook de
reden van de late levering mag zijn. Zodra Avebe weet van een vertraging in de
levering of zodra redelijkerwijs verwacht kan worden dat een vertraging zal optreden,
zal Avebe de Koper hierover schriftelijk informeren.
12. Het is Avebe toegestaan leveringen te splitsen in deel-leveringen of leveringen te
combineren.
13. Een afwijking in gewicht van de levering ten opzichte van de bestelde hoeveelheid van
maximaal 5% is acceptabel.
14. De Koper is verplicht de aflevering van de Goederen te allen tijde te accepteren, ook
wanneer de Goederen mogelijk beschadigd of gecontamineerd zijn.
15. Duurzaam verpakkingsmateriaal dat geschikt is voor recycling, zoals pallets, blijven
eigendom van Avebe, ook wanneer hiervoor kosten in rekening zijn gebracht. Dit
verpakkingsmateriaal dient schoon en onbeschadigd te worden geretourneerd aan
Avebe, direct na het uitpakken van de Goederen. De kosten voor de retourzending van
dit verpakkingsmateriaal zijn voor rekening van de Koper. Als het verpakkingsmateriaal
niet, niet schoon of beschadigd door de Koper wordt geretourneerd, mag Avebe alle
kosten die verband houden met het reinigen, herstellen of vervangen van het
verpakkingsmateriaal bij de Koper in rekening brengen.
Betaling
16. Betaling van de factuur dient binnen 30 (dertig) dagen na de factuurdatum te
geschieden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen door partijen. De betaaldatum is
een finale deadline ne derhalve een fatale termijn. The payment data is a final deadline
and therefore a so called “fatale termijn”.
17. Avebe mag om vooruitbetaling verzoeken, dan wel een zekerheidsstelling voor betaling
vragen, zoals een bankgarantie, tot het moment dat de Goederen zijn geleverd. De
Koper zal aan dit verzoek gehoor geven.
18. Als de Koper de betaling van de factuur niet binnen 30 (dertig) dagen na de
factuurdatum heeft gedaan, is Koper direct en automatisch in verzuim, zonder dat een
bericht hierover nodig is en:
a.
Zijn alle andere uitstaande vorderingen van Avebe op Koper direct opeisbaar; en
b.
is 2 % per maand over de uitstaande betalingen verschuldigd; en
c.
komen alle (buiten-)gerechtelijke kosten om betaling te ontvangen voor rekening
van de Koper, met een minimum van 15% van het uitstaande bedrag.
19. De Koper heeft niet het recht de uitstaande betaling te verrekenen met welk bedrag dan
ook, noch het recht de betaling van het verschuldigde bedrag op te schorten..
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Eigendomsoverdracht
20. Alle door Avebe geleverde Goederen blijven haar eigendom en het eigendom gaat pas
over op de Koper, nadat Avebe het volledige aankoopbedrag heeft ontvangen.
21. Koper zal in de tijd dat het eigendomsrecht nog bij Avebe berust, de Goederen als goed
huisvader bewaren.
22. Indien de Koper de geleverde Goederen niet binnen de betalingstermijn als genoemd in
artikel 16 heeft betaald, almede wanneer de Koper failliet is verklaard of surseance van
betaling heeft aangevraagd, alsmede wanneer de onderneming van Koper geliquideerd
wordt, mag Avebe de Goederen, waar haar eigendomsvoorbehoud op rust, terug
nemen zonder voorafgaande kennisgeving.
Klachten
23. Koper zal de Goederen zo spoedig mogelijk na de levering inspecteren ten aanzien van
kwantiteit en kwaliteit.
24. Alle klachten met betrekking tot kwaliteit of kwantiteit van de Goederen moeten binnen
10 (tien) dagen na de levering van de Goederen aan de Koper, schriftelijk bij Avebe
worden ingediend. Avebe is niet aansprakelijk voor welke claim dan ook met betrekking
tot de levering na het verstrijken van deze termijn.
25. Goederen zullen niet aan Avebe worden geretourneerd zonder voorafgaande
schriftelijke instemming van Avebe.
26. Het indienen van een klacht ontslaat de Koper niet van de verplichting tot betalen van
de factuur met betrekking tot de levering.
Aansprakelijkheid
27. Avebe zal de Goederen vervangen die niet voldoen aan de specificaties van de order of
anderszins als gebrekkig kunnen worden beschouwd. De Koper erkent dat Avebe een
natuurlijk product, van aardappelen maakt en levert en dat daardoor het product van de
specificaties af kan wijken. Geringe afwijkingen zijn geen reden een levering als
gebrekkig te kwalificeren.
28. De aansprakelijkheid van Avebe, gerelateerd aan de Overeenkomst, gebaseerd op
welke juridische grond dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, een toerekenbare
tekortkoming en onrechtmatige daad, is gelimiteerd tot de netto verkoopwaarde van de
betrokken Goederen. Avebe is niet aansprakelijk voor welke andere schade dan ook,
zoals, maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade, omzetverlies, verlies van
winstmarges, verlies van goodwill, verlies van marktaandeel en boetes en
strafkortingen.
29. Koper zal Avebe schadeloos stellen en vrijwaren ten aanzien van alle claims die een
derde instelt jegens Avebe, in verband met, of gerelateerd aan de Goederen van
Avebe, tenzij de Koper kan aantonen dat de claim geen verband houdt met een
omstandigheid die binnen de invloedsfeer van de Koper ligt.
Opzegging
30. Beide partijen mogen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
a.
als de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt; en/of
b.
als de wederpartij in staat van faillissement raakt, surseance van betaling heeft
aangevraagd, geliquideerd wordt of anderszins insolvabel lijkt te zijn.
31. Het recht op (volledige of gedeeltelijke) ontbinding en het recht op vernietiging zijn
uitgesloten.
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Industriële en Intellectuele eigendom en vertrouwelijkheid
32. Koper zal de van Avebe afkomstige vertrouwelijke informatie geheimhouden, zoals,
maar niet beperkt tot know-how, bedrijfs-en handelsgeheimen, recepten, product
specificaties en data, die bekend zijn geworden in verband met deze Overeenkomst, en
deze informatie dan wel daaraan gerelateerde informatie, niet openbaar maken.
33. Koper zal dezelfde verplichting op leggen aan haar werknemers, adviseurs, consultants
en andere derden ingeschakeld door de Koper.
34. Bepalingen in deze sectie zijn eveneens van toepassing op informatie met betrekking
tot producten die Avebe samen met de Koper heeft ontwikkeld, dan wel in opdracht van
Koper zijn ontwikkeld.
35. Koper zal geen melding doen van de Overeenkomst of Avebe, in publicaties of
advertenties in tijdschriften, kranten, rapporten, brochures of andere publicaties, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Avebe.
36. Koper is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit schending van
bovengenoemde verplichtingen.
Force Majeure
37. Avebe mag de nakoming van een verbintenis uit de Overeenkomst geheel op
gedeeltelijk opschorten in verband met omstandigheden die buiten haar invloedsfeer
liggen, zoals en inclusief, maar niet beperkt tot, handelsembargo’s, stakingen,
afsluitingen, brand, overstroming, schade, onvoldoende energie (elektriciteit, gas, water
en stoom), weersomstandigheden, onvoorziene problemen in de productie of transport,
weersomstandigheden, tekort aan grondstoffen of ingrediënten, vertraagde aflevering
van goederen of diensten van derden, het intrekken of niet verlengen van
vergunningen, certificaten en licenties.
38. In dit geval kan de Koper geen vergoeding van schade of een compensatie vorderen,
van welke aard ook.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
39. Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst, quote’s, aanbiedingen,
orders en orderbevestigingen. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (de UN
Convention On Contracts For The International Sale of Goods, “CISG”) is nadrukkelijk
uitgesloten.
40. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de
vestigingsplaats van Avebe, dan wel, ter keuze van Avebe, aan de rechter in de
vestigingsplaats van de Koper.
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