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Algemene Verkoopvoorwaarden van Coöperatie Koninklijke Avebe U.A.
I Algemene bepalingen
Definities
Avebe: betekent de Coöperatie Koninklijke Avebe U.A., Veendam, Nederland, inclusief al haar
vestigingen en dochterondernemingen.
Koper: Koper houdt in de natuurlijke persoon of rechtspersoon die Goederen afneemt van
Avebe.
Partij: Avebe of Koper.
Partijen: Avebe en Koper tezamen.
Productinformatie: alle door Avebe aan Koper verstrekte informatie over de kenmerken,
behandeling en het gebruik van de Goederen, ongeacht de aard en de wijze waarop de informatie
wordt gedeeld. Dit omvat tevens informatie over de overeenstemming van de Goederen, met
bepaalde relevants wetten, voorschriften en andere vereisten.
Goederen: betekent alle Goederen en/of diensten die door Avebe worden verkocht of geleverd.
Overeenkomst: betekent de Overeenkomst tussen Avebe en de Koper, inhoudende de koop en
levering van Goederen en/of uitvoering van diensten.
Algemeen
1. Avebe wijst alle andere voorwaarden, waaronder de inkoopvoorwaarden van Koper, af en sluit
deze uitdrukkelijk uit, ook wanneer naar dergelijke andere voorwaarden wordt of is verwezen.
2. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden maken onderdeel uit van iedere aanbieding, offerte,
order en orderbevestiging waarin Avebe optreedt als verkopende partij van Goederen en zijn
deze Algemene Verkoopvoorwaarden ook van toepassing indien er geen schriftelijke order
of schriftelijke orderbevestiging is.
Aanbiedingen en orders
3. Uit de aanbiedingen en offertes van Avebe volgt geen verplichting tot het aangaan van een
overeenkomst.
4. De aanbiedingen en offertes van Avebe zijn te allen tijde vrijblijvend van aard en Avebe kan
deze aanbiedingen en offertes derhalve te allen tijde herroepen. Een overeenkomst is enkel
definitief en bindend wanneer deze door Avebe schriftelijk is aanvaard of indien de levering
van de Goederen zijn aangevangen.
Prijzen
5. De in de Overeenkomst, order of orderbevestiging genoemde prijzen zijn exclusief BTW en
andere belastingen en heffingen, zoals, maar niet beperkt tot in- en/of uitvoerrechten. Prijzen
zijn enkel inclusief de specifiek benoemde kosten.
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6.
7.
8.
9.

De in de Overeenkomst benoemde prijzen zijn altijd in Euro’s, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. De Koper is in geen geval bevoegd om in een andere valuta te betalen.
Avebe is gerechtigd om na het sluiten van de Overeenkomst de prijzen of gedeeltes hiervan,
inclusief eventuele verbonden kosten, van Goederen aan te passen. Verhogingen van kosten,
zoals, maar niet beperkt tot, transport- en productiekosten zijn voor rekening van Koper.
Prijzen zijn ‘FCA’ (free carrier) vanaf het adres van Avebe, volgens de laatst gepubliceerde
versie van INCOTERMS door de Internationale Kamer van Koophandel in Parijs, Frankrijk.
De hoeveelheid van de geleverde Goederen wordt berekend op basis van de door Avebe
uitgevoerde metingen op een gekalibreerde meetbrug, waarvan de uitkomst definitief is. Op
verzoek van Koper kan Koper bij de metingen aanwezig zijn, zodat Koper de procedure kan
verifiëren.

Levering
10. De overeengekomen leveringsdata zijn indicatief en niet definitief. Avebe is in geen geval
aansprakelijk voor een vertraagde levering, ongeacht de aard van de vertraging. Zodra Avebe
weet of redelijkerwijs kan verwachten dat Avebe niet op de aangegeven datum kan leveren,
stelt Avebe Koper hiervan onverwijld schriftelijk in kennis.
11. Het is Avebe toegestaan om een order in delen te leveren, dan wel leveringen van
verschillende orders te combineren.
12. De Koper bestelt volgens het door Avebe bevestigde afnameschema (afwijkingen met een
maximum van 5% zijn toegestaan). Andere afwijkingen zijn enkel toegestaan voor zover
Avebe deze schriftelijk heeft bevestigd.
13. De hoeveelheid van de Goederen wordt bepaald op basis van gekalibreerde metingen en is
bepalend. Een verschil in gewicht van de bestelde hoeveelheid en de werkelijk geleverde
hoeveelheid Goederen is acceptabel met een maximum van 5%.
Betaling
14. De betaling van het volledige factuurbedrag dient binnen dertig (30) dagen na de
factuurdatum te geschieden. De betalingsdatum is een zogenaamde fatale termijn, zoals volgt
uit de Nederlandse wet.
15. Avebe is gerechtigd vooruitbetaling of zekerheid voor betaling te vragen, zoals een
bankgarantie, tot het moment van levering van de Goederen. Koper zal aan dit verzoek
voldoen.
16. Indien Koper niet binnen dertig (30) dagen na factuurdatum het volledige factuurbedrag heeft
betaald, is Koper van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling is
vereist, en:
a. Alle overige schulden die Koper aan Avebe verschuldigd is, zijn onmiddellijk opeisbaar,
en;
b. 2% per maand over de openstaande betalingen is verschuldigd, en;
c. Alle (buiten)gerechtelijke kosten en onkosten gemaakt ter verkrijging van betaling, met
een maximum van 15% van het verschuldigde bedrag, komen voor rekening van Koper.
17. Het is Koper niet toegestaan zijn betalingsverplichting op te schorten en het is Koper niet
toegestaan enige schuld aan Avebe te verrekenen.
18. Koper is de enige partij die de factuur van Avebe mag betalen. De factuur van Avebe mag
niet door derden worden betaald, tenzij Avebe hier schriftelijke toestemming voor heeft
gegeven. Betalingen van niet goedgekeurde derden worden door Avebe niet geaccepteerd.
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Eigendomsoverdracht
19. De eigendom van de door Avebe geleverde Goederen blijft bij Avebe en gaat pas over op
Koper wanneer de volledige betaling van de koopprijs door Avebe is ontvangen.
20. Koper verplicht zich hierbij om gedurende de periode dat de eigendom nog op Avebe rust, de
geleverde Goederen voor Avebe onder zich te houden.
21. Indien Koper niet binnen de betalingstermijn als bedoeld in artikel 16 de volledige
verschuldigde koopprijs voor de Goederen heeft voldaan, alsmede in geval van faillissement
van Koper, aanvraag van surseance van betaling en in geval van liquidatie van het bedrijf van
Koper, heeft Avebe te allen tijde het recht om de Goederen zonder voorafgaande
kennisgeving terug in bezit te nemen.
Klachten
22. Koper zal de geleverde Goederen zo spoedig mogelijk na aflevering op volledigheid en
deugdelijkheid inspecteren.
23. Alle klachten met betrekking tot de kwaliteit of kwantiteit van de Goederen dienen binnen tien
(10) dagen na levering van de Goederen aan de Koper schriftelijk bij Avebe te worden
ingediend. Avebe is niet aansprakelijk voor welke aanspraak dan ook met betrekking tot de
levering na het verstrijken van deze termijn.
24. Er worden geen Goederen aan Avebe geretourneerd zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Avebe.
25. Het indienen van een klacht ontslaat Koper niet van zijn verplichting tot betaling van de
factuur.
Naleving van regelgeving
26. Avebe zal zorgen dat de Goederen voldoen aan het recht van de Europese Unie. Voor zover
van toepassing zal Avebe per geval beoordelen of de Goederen voldoen aan de wet- en
regelgeving van andere jurisdicties. Meer gedetailleerde bepalingen over de naleving van de
regelgeving zijn opgenomen in de Productinformatie. Bij afwijkingen tussen dit artikel en de
Productinformatie, prevaleert de Productinformatie.
Productinformatie
27. Alle door Avebe verstrekte Productinformatie wordt geacht nauwkeurig en betrouwbaar te zijn
op de datum van publicatie. Productinformatie vormt echter geen enkele garantie van
verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald gebruik of doel door de Koper. Het is de
verantwoordelijkheid van Koper om inspecties en tests uit te voeren om de geschiktheid voor
specifieke toepassingen evenals de naleving van de lokale wetgeving te verifiëren.
Beperking van aansprakelijkheid
28. Avebe zal de Goederen vervangen indien deze niet voldoen aan de in de uit de order
opgenomen specificaties of anderszins als gebrekkig kan worden beschouwd. Koper erkent
dat Avebe een natuurproduct van aardappelen levert en dat het product daardoor kan
afwijken van de productspecificaties. Geringe afwijkingen zullen een levering niet als
gebrekkig kwalificeren.
29. Avebe aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig bepaald gebruik door Koper van de
Goederen, zowel bij wijze van experiment als bij fabricage; evenmin aanvaardt Avebe enige
verantwoordelijkheid voor de door Koper gebruikte technieken in welke toepassing dan ook.
Avebe biedt geen garantie tegen overtredingen van wetten en/of octrooien van derden op
grond van enig gebruik dat Koper van de Goederen maakt.
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30. De aansprakelijkheid van Avebe op grond van de Overeenkomst of op enige andere grond,
waaronder maar niet beperkt tot toerekenbare tekortkoming en onrechtmatige daad, is
beperkt tot directe materiële schade tot maximaal de netto verkoopprijs van de betreffende
Goederen. Avebe is niet aansprakelijk voor enige andere schade, zoals maar niet beperkt tot
indirecte of gevolgschade, omzetderving, winstderving, verlies van goodwill, verlies van
marktaandeel en boetes.
31. Koper vrijwaart Avebe voor aanspraken van derden welke gerelateerd zijn aan de Goederen,
tenzij Koper kan aantonen dat de aanspraak geen verband houdt met omstandigheden
binnen de invloedssfeer van Koper.
Beëindiging
32. Avebe is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien:
a. koper zijn verplichtingen jegens Koper niet nakomt; en/of
b. koper in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt,
geliquideerd wordt of anderszins insolvabel blijkt te zijn; en/of
c. Indien er zich voor meer dan drie (3) opeenvolgende maanden een overmachtssituatie
voordoet, zoals bedoeld in artikel 39 van de Overeenkomst.
33. Avebe is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen met een opzegtermijn van dertig (30)
dagen.
34. Het recht op (gehele of gedeeltelijke) ontbinding wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Intellectueel eigendom en vertrouwelijkheid
35. Koper zal de Vertrouwelijke Informatie van Avebe vertrouwelijk houden, inclusief maar niet
beperkt tot recepten, productinformatie, producteigenschappen, knowhow, technische
instructies, voorstellen, formuleringen, prognoses, financiële gegevens, werkwijzen, software,
prototypes, ontwerpdocumenten, dat door een Partij onder de Overeenkomst in welke vorm
en op welke wijze openbaar wordt gemaakt, inclusief observatie (‘’Vertrouwelijke Informatie’’),
en zal de Overeenkomst en alles wat daarmee samenhangt niet bekendmaken aan derden.
36. Koper zal de Vertrouwelijke Informatie niet gebruiken voor enig ander doel dan de uitvoering
van deze Overeenkomst (“Geautoriseerde Doel”).
37. Alle informatie en materialen (inclusief alle Vertrouwelijke Informatie) die in het kader van de
Overeenkomst worden bekendgemaakt, blijven eigendom van de bekendmakende Partij (of,
indien van toepassing, haar externe leveranciers). Geen van de Partijen verkrijgt enig recht,
licentie of titel op informatie of materialen (inclusief, maar niet beperkt tot de Vertrouwelijke
Informatie) die wordt bekendgemaakt onder de Overeenkomst en alle informatie, gegevens of
andere resultaten die zijn verkregen bij het uitvoeren van of tijdens het Geautoriseerde Doel.
38. Koper zal een soortgelijke verplichting opleggen aan zijn werknemers, adviseurs en andere
door hem ingeschakelde derden.
39. De artikelen in deze paragraaf zijn ook van toepassing op informatie met betrekking tot
producten die Avebe in samenwerking met Koper heft ontwikkeld of in opdracht van Koper is
ontwikkeld.
40. Koper zal zonder voorafgaande toestemming van Avebe de Overeenkomst niet openbaar
maken of zich hierover uitlaten in publicaties, advertenties in tijdschriften, kranten, rapporten,
brochures of andere publicaties.
41. Koper is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit schending van de artikelen uit deze
paragraaf.
42. Op de Overeenkomst, alle offertes, aanbiedingen, orders en orderbevestigingen is het privacy
beleid van Avebe [https://www.avebe.com/privacy-policy] van toepassing.
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43. Indien Avebe persoonsgegevens van Koper verwerkt, al Avebe de Algemene Verordening
Gegevensbescherming volgen en de verwerkte persoonsgegevens registreren in het
verwerkingsregister van Avebe. Indien van toepassing en noodzakelijk zal Avebe een
verwerkersovereenkomst aangaan met Koper.
Overmacht
44. Avebe is gerechtigd de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten of de
Overeenkomst te ontbinden op grond van artikel 28 sub c van deze Overeenkomst als gevolg
van omstandigheden die redelijkerwijs buiten haar macht liggen, zoals en inclusief, maar niet
beperkt tot handelsembargo’s, stakingen, lock-outs, brand, overstromingen, storingen, gebrek
aan energie (elektriciteit, gas, water en stroom), weersomstandigheden, problemen met
productie of transport, gebrek aan grondstoffen en ingrediënten, vertraagde ontvangst van
bestelde Goederen of diensten van derden, of het intrekken of niet verlengen van de
benodigde vergunningen, certificaten of licenties. In dat geval kan Koper geen aanspraak
maken op schadevergoeding, ongeacht de aard.
Toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter
45. Op de Overeenkomst, offertes, aanbiedingen, orders en orderbevestigingen is Nederlands
recht van toepassing. De toepasselijkheid van het VN-Verdrag inzake contracten voor de
internationale verkoop van goederen (‘CISG’/’Weens Koopverdrag’) wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.
46. Alle geschillen worden behandeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Avebe
haar standplaats heeft of, ter keuze van Avebe, door de bevoegde rechter in het
arrondissement waar Koper standplaats heeft.
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