ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
1.

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere
voorwaarden die opgenomen zijn in een afzonderlijke
schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden
van toepassing op alle overeenkomsten tussen Diversi Foods B.V.,
met maatschappelijke zetel te 7942 JC Meppel, Nederland,
Eekhorstweg 14, met btw-nummer NL801302821B01 en
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder het nummer 24234671 (hierna te noemen:
“Diversi Foods”) enerzijds en haar klant anderzijds, alsmede op
alle offertes, aanbiedingen en orderbevestigingen van Diversi
Foods. Door het ondertekenen van een order of enige andere
handeling ter uitvoering van een overeenkomst, aanvaard t de
klant zowel (i) dat deze algemene voorwaarden integraal en
onlosmakelijk deel uitmaken van de overeenkomst als (ii) de
inhoud van deze algemene voorwaarden.
2 . Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene
voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst
of ander document van Diversi Foods, prevaleren de bepalingen
van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst respectievelijk
het andere document van Diversi Foods.
3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van
de klant wordt uitdrukkelijk afgewezen door Diversi Foods.
4.
Tenzij partijen anders overeenkomen zullen de goederen
geleverd worden op het adres van de maatschappelijke zetel van
de klant. De klant verbindt zich ertoe de goederen in ontvangst
te nemen en daartoe de vereiste ruimte vrij te maken en deze
geconditioneerd (in de vriezer) op te slaan. De kosten van
levering, (inclusief eventuele belastingen, invoerrechten en
andere heffingen), zijn ten laste van de klant, tenzij anders
overeengekomen. Diversi Foods behoudt zich het recht voor om
eventuele (excessieve) toeslagen verbonden aan franco
levering van goederen door te rekenen aan de klant .
5. De door Diversi Foods meegedeelde leveringstermijnen zijn
louter indicatief en binden Diversi Foods niet. Bij
disproportionele vertraging in de levering heeft de klant echter
het recht om de koop schriftelijk en zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat Diversi Foods
nog steeds niet heeft geleverd binnen een periode van twee (2)
weken nadat Diversi Foods hiertoe door de klant per
aangetekend schrijven in gebreke werd gesteld. De klant is niet
gerechtigd tot enige vergoeding wegens vertraging in de
levering.
6. Het risico van de verkochte goederen gaat op de klant over
op het moment van aflevering. Niettemin blijven de goederen
eigendom van Diversi Foods tot hun volledige betaling, zelfs
indien ze door de klant zijn (door)verkocht. Zolang er geen
volledige betaling heeft plaatsgehad, mag de klant de goederen
niet in pand of (bruik)leen geven noch als zekerheid in de
ruimste zin van het woord gebruiken of anderszins (de
uitoefening van) het eigendomsrecht van Diversi Foods
inperken of belemmeren. In geval van beslag op (een deel van)
de verkochte goederen dient de klant Diversi Foods daarvan
onmiddellijk te verwittigen en al het nodige te doen om
opheffing van dat beslag te bewerkstelligen.
7. De klant zal de verkochte goederen bij de levering onmiddellijk
in ontvangst nemen en onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit
van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd
overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken betreffende de
geleverde goederen dienen onverwijld , dat wil zeggen uiterlijk
binnen 24 uur na de levering, schriftelijk aan Diversi Foods te
worden gemeld. Klachten wegens zichtbare gebreken worden
slechts in behandeling genomen op voorwaarde dat de
verkochte goederen door de klant nog niet in gebruik werden
genomen. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting
van de klant niet op.
8. Eventuele verborgen gebreken betreffende de geleverde
goederen dienen onverwijld en uiterlijk binnen één (1) week na
de ontdekking van het gebrek schriftelijk, door de klant aan
Diversi Foods te worden gemeld. Na het verstrijken van deze
termijn vervalt het recht van de klant om te klagen over
verborgen gebreken. Dergelijke klachten schorten de
betalingsverplichting van de klant niet op.
9. Voorzover Diversi Foods bij de uitvoering van haar
verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten of
levering van derden, is zij niet aansprakelijk voor enige schade
voortvloeiend uit hun handelen, met inbegrip van opzet en grove
schuld.
10. De facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel
van Diversi Foods en dienen binnen twee (2) weken na
factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders vermeld op de
factuur of partijen anders zijn overeengekomen . Bij gebrek aan
effectieve betaling op die dag loopt van rechtswege en zonder
ingebrekestelling is de klant de wettelijke handelsrente als
bedoeld in artikel 119a van boek 6 BW verschuldigd aan Diversi
Foods tot datum effectieve betaling. Eventuele incassokosten
zijn altijd voor rekening van de klant . Elke klacht betreffende
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een factuur dient schriftelijk te zijn ontvangen door Diversi
Foods binnen 5 (vijf) werkdagen na de ontvangst van de factuur,
op straffe van verval van het recht om te klagen.
Indien op enig moment twijfels rijzen omtrent de
kredietwaardigheid van de klant, is Diversi Foods gerechtigd
om voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling
te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen, zelfs ind ien
de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden.
Indien de klant weigert hierop in te gaan, is Diversi Foods
gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig, zonder
rechterlijke tussenkomst en zonder enige vergoeding te
ontbinden. In voorkomend geval is de klant verpllicht om alle
reeds gemaakte kosten in verband met de levering (zoals van
certificaten en laboratoriumtests) te dragen. Diversi Foods zal
deze kosten aan de klant factureren.
Diversi Foods heeft het recht om de overeenkomst met de klant
te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke
tussenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder
betaling van enige (schade)vergoeding te ontbinden indien de
klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een
termijn van twee (2) weken in acht wordt genomen, in gebreke
blijft met de (tijdige en behoorlijke) nak oming van één of meer
uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. In geval van
ontbinding is Diversi Foods voorts gerechtigd om vergoeding te
vorderen van alle kosten, rente en schade die Diversi Foods
heeft geleden en worden alle vorderingen van Diversi Foods op
de klant onmiddellijk opeisbaar.
Ingeval uitstel van betaling is toegestaan door Diversi Foods of
een betalingsregeling met de klant is overeengekomen, vervalt
dit c.q. deze, indien en zodra de klant een gerechtelijk of
minnelijk akkoord met zijn schuldeiseres aanvraagt of treft, zijn
faillissement
aanvraagt
of
wordt
aangevraagd,
uitstel/surseance van betaling aanvraagt, beslag ten laste van
de klant wordt gelegd of anderszins reden bestaat om te
twijfelen aan betaling door de klant.
De klant kan nooit een beroep doen op verrekening.
Indien de factuur op verzoek van de klant op naam van een
derde wordt uitgeschreven, blijft de klant medecontractant en
als zodanig medeverantwoordelijk voor de betaling ervan en is
hij hoofdelijk en ondeelbaar verbonden voor de schuld.
Alle overeenkomsten worden geacht afgesloten te zijn te
Meppel, Nederland.
Eventuele wijziging, nietigheid of ongeldigheid van één van de
bepalingen of onderdelen van de bepalingen van deze algemen
voorwaarden, heeft geen invloed op de geldigheid van de
overige (onderdelen van) bepalingen en laat de overige
bepalingen, voor zover rechtens mogelijk, onverkort van
kracht..
Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten met
Diversi Foods is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing, met uitsluiting van alle bepalingen van het Weens
Koopverdrag (CISG) en in geval van geschillen met betrekking
tot de interpretatie of de uitvoering van de ze algemene
voorwaarden of een overeenkomst met Diversi Foods is enkel
de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, bevoegd.

