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Algemene Verkoopvoorwaarden Coöperatie Koninklijke Avebe U.A.
Algemeen
1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden maken onderdeel uit van iedere aanbieding, offerte, order
en orderbevestiging waarin Coöperatie Koninklijke Avebe U.A., of een aan haar gelieerde
entiteiten (hierna: “Avebe’’), optreedt als verkopende partij van goederen, ook indien er geen
schriftelijke order of schriftelijke orderbevestiging is.
2. 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.
Aanbiedingen en orders
3. De aanbiedingen en offertes van Avebe zijn te allen tijde vrijblijvend van aard. Een overeenkomst is
enkel bindend voor Avebe wanneer deze door Avebe schriftelijk is aanvaard middels een
orderbevestiging.
Prijzen
4. De in de overeenkomst, order of orderbevestiging genoemde prijzen zijn in Euro, exclusief BTW
en andere belastingen en heffingen, zoals, maar niet beperkt tot in- en/of uitvoerrechten. Prijzen
zijn enkel inclusief de specifiek benoemde kosten. De door Avebe opgegeven transportkosten zijn
altijd indicatief. De werkelijke transportkosten kunnen aan de koper worden doorbelast.
5. 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.
6. Prijzen zijn Free Carrier (FCA) Incoterms® 2020 op het overeengekomen leveringsadres.
Levering
7. Door Avebe aangegeven leveringsdata zijn vrijblijvend. Avebe is in geen geval aansprakelijk voor
een vertraagde levering, ongeacht de aard van de vertraging.
8. Het is Avebe toegestaan om een order in delen te leveren, dan wel leveringen van verschillende
orders te combineren.
9. De koper bestelt volgens het door Avebe bevestigde afnameschema afwijkingen zijn enkel
toegestaan voor zover Avebe deze schriftelijk heeft bevestigd.
10. De hoeveelheid van de goederen wordt bepaald op basis van gekalibreerde metingen en is
bepalend. Een variantie in gewicht van de goederen in zakken of bulklevering is acceptabel tot
een maximum van 4%.
11. De eigendom van de geleverde goederen blijft bij Avebe totdat de koopprijs volledig is voldaan.
Betaling
12. De betalingstermijn is dertig (30) dagen en dit is een fatale termijn.
13. Avebe is bevoegd vooruitbetaling of zekerheid voor betaling te vragen en is bevoegd op te
schorten tot aan dit verzoek is voldaan.
14. Indien koper in verzuim is:
a. Zijn alle overige vorderingen tevens 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 komen voor
rekening van koper.
15. Het is koper niet toegestaan zijn betalingsverplichting op te schorten en het is koper niet
toegestaan enige schuld aan Avebe te verrekenen.
16. Koper is gehouden om de factuur van Avebe via haar eigen bankrekening te voldoen.
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Klachten
17. Eventuele klachten dienen schriftelijk binnen tien (10) dagen na levering te worden ingediend op
straffe van verval van recht.
Naleving van regelgeving
18. Avebe zal zorgen dat de goederen bij levering voldoen aan de vereisten van het recht van de
Europese Unie. Voor zover van toepassing zal koper per geval beoordelen of de goederen
voldoen aan de wet- en regelgeving van andere jurisdicties.
Productinformatie en kwaliteit
19. De door Avebe verstrekte productinformatie vormt geen enkele garantie van geschiktheid voor een
bepaald gebruik of doel door de koper.
20. Avebe zal de goederen vervangen indien deze naar haar redelijk oordeel niet voldoen aan de in de
order opgenomen specificaties of anderszins als gebrekkig kunnen worden beschouwd. Koper
erkent dat Avebe een natuurproduct van aardappelen levert en dat het product daardoor kan
afwijken van de productspecificaties en dit op zichzelf niet maakt dat het product gebrekkig is.
Beperking van aansprakelijkheid
21. 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 indirecte of gevolgschade, zoals maar niet beperkt tot, omzet- of
winstderving, productieverlies, productiestilstand en boetes.
22. Koper vrijwaart Avebe en houdt Avebe schadeloos voor aanspraken van derden, waaronder maar
niet beperkt tot overtredingen van wetten en/of octrooien van derden op grond van enig gebruik
dat koper van de goederen maakt.
Beëindiging
23. Avebe is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder in dat verband
tot enige vergoeding gehouden te zijn indien:
a. koper in verzuim is; 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. er zich een overmachtssituatie voordoet, zoals bedoeld in artikel 34 van de overeenkomst.
d. er sprake is van materiele kostprijsstijgingen of andere omstandigheden die naar het oordeel
van Avebe een significant nadelig effect (kunnen) hebben op de financiële positie van Avebe.
24. Avebe is bevoegd de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van
dertig (30) dagen zonder in dat verband tot enige vergoeding gehouden te zijn.
25. Het recht op (gehele of gedeeltelijke) ontbinding door koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Intellectueel eigendom en vertrouwelijkheid
26. 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, die door Avebe onder de overeenkomst in welke vorm en op welke wijze dan
ook beschikbaar wordt gesteld aan koper, inclusief informatie die door middel van observaties is
verkregen (‘’Vertrouwelijke Informatie’’), en koper zal de overeenkomst en alles wat daarmee
samenhangt niet bekendmaken aan derden.
27. Koper zal de Vertrouwelijke Informatie niet gebruiken voor enig ander doel dan de uitvoering van
deze overeenkomst (“Geautoriseerde Doel”).
28. Alle informatie en materialen (inclusief alle Vertrouwelijke Informatie) die in het kader van de
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29.
30.

31.
32.
33.

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.
Koper zal een soortgelijke verplichting opleggen aan zijn werknemers, adviseurs en andere door
hem ingeschakelde derden.
Alle rechten op informatie, gegevens of andere resultaten die zijn verkregen bij het uitvoeren van
of tijdens het Geautoriseerde Doel komen toe aan Avebe en/of worden overgedragen door koper
aan Avebe. Avebe aanvaart hierbij een dergelijke overdracht.
De artikelen in deze paragraaf zijn ook van toepassing op informatie met betrekking tot producten
die Avebe in samenwerking met koper heeft ontwikkeld of in opdracht van koper is ontwikkeld.
Koper is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit schending van de artikelen uit deze
paragraaf.
Op de overeenkomst, alle offertes, aanbiedingen, orders en orderbevestigingen is het privacy
beleid van Avebe [https://www.avebe.com/privacy-policy] van toepassing.

Overmacht
34. In geval van overmacht als bedoeld in dit artikel is de partij die hierdoor wordt geraakt niet
aansprakelijk voor de niet-nakoming van zijn verplichtingen als gevolg van de relevante
overmachtssituatie en is Avebe bevoegd om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.
Overmacht wordt in ieder geval geacht aanwezig te zijn indien nakoming door Avebe, haar
leveranciers of haar dienstverleners verhinderd, ernstig bemoeilijkt of onrendabel wordt door
handelsembargo’s, van overheidswege opgelegde (verbruiks)beperkingen, stakingen, burgerlijke
onlusten, oorlog, terrorisme, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, gebrek aan
grondstoffen en energie (gas, water en elektriciteit), plantenziekten en plagen, pandemieën en
epidemieën, vertraagde leveringen van producten of diensten door derden, ongelukken, storingen,
productie- of transportproblemen, devaluatie, verhoging van heffingen of belastingen van welke
aard dan ook, materiële prijsverhogingen van grondstoffen of energie, het verlopen, intrekken of
niet verlengen van benodigde vergunningen, certificaten en licenties. De dreiging of het
vooruitzicht ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst dat voornoemde
omstandigheden zich daadwerkelijk kunnen gaan voordoen staat niet in de weg aan een geldig
beroep op overmacht door Avebe. Avebe is ter afwending of beperking van overmacht niet
gehouden om enigerlei regeling te treffen met alternatieve leveranciers of dienstverleners die zij
niet in haar belang acht.
Toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter
35. Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst. Toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
36. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel
van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door
de bevoegde rechtbank Noord-Nederland. In aanvulling daarop heeft Avebe het recht om ervoor
te kiezen dat het geschil wordt beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het
Nederlands Arbitrage Instituut. De plaats van arbitrage zal zijn Amsterdam. De procedure zal
worden gevoerd in de Engelse taal.
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