Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
Artikel 1
Algemeen
Deze leverings- en betalingsvoorwaarden maken deel uit van elke door Pluimveebedrijf van Leendert
B.V. aangegane overeenkomst en van elke door Pluimveebedrijf van Leendert B.V. gedane
aanbieding in welke vorm dan ook. Hieronder wordt Pluimveebedrijf van Leendert B.V. aangehaald als
Van Leendert en wordt de opdrachtgever van Van Leendert aangehaald als wederpartij dan wel
koper.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Van Leendert,
voor de uitvoering waarvan door Van Leendert derden dienen te worden betrokken.
Deze algemene voorwaarden hebben eveneens betrekking op handelingen verricht door medewerkers dan wel door de directie van Van Leendert. Toepasselijkheid van eventuele door de wederpartij gehanteerde inkoop of andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk door Van Leendert van de hand
gewezen.
Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk
nietig mochten blijken, dan wel zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze
algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Van Leendert en wederpartij zijn alsdan
gehouden in overleg te treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepalingen in acht dient te worden genomen.

Artikel 2
Van deze voorwaarden afwijkende afspraken of bedingen gelden slechts indien ze uitdrukkelijk
schriftelijk tussen van Leendert en wederpartij zijn overeengekomen.

Artikel 3
Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij Van
Leendert om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet.
Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
2. Van Leendert is slechts aan aanbiedingen gebonden indien de aanvaarding hiervan door de
koper binnen 24 uur na dagtekening van de aanbieding geschiedt. Een aanbieding vervalt
wanneer deze binnen de in dit lid genoemde termijn niet is aanvaard. Zolang een aanbieding
nog niet schriftelijk door de koper is aanvaard, kan de aanbieding op elk moment door Van
Leendert worden ingetrokken. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en
andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken
kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders
aangegeven.
3. Van Leendert kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de koper, in
redelijkheid en/of naar de in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren
te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.
4. Aanbiedingen en overeenkomsten bevatten alleen die goederen en diensten die uitdrukkelijk
in elke schriftelijke bevestiging van Van Leendert zijn gespecificeerd. Indien de aanvaarding
(op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod is Van
Leendert daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze
afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Van Leendert schriftelijk anders aangeeft.
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5.
6.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Van Leendert niet tot levering van een deel van de
in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4
Totstandkoming van de overeenkomst.
1. De opdrachtbevestiging dan wel overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door
de koper van Van Leendert’s aanbod door ondertekening van de door Van Leendert
verstuurde opdrachtbevestiging. Bij het ontbreken van een getekende opdrachtbevestiging
komt de opdrachtbevestiging dan wel overeenkomst tot stand doordat door Van Leendert dan
wel door haar ingeschakelde derden feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de werkzaamheden. Hieronder valt in ieder geval het afladen van de levering.

Artikel 5
Levering en risico-overgang
1. De levering geschiedt op de plaats en op het tijdstip als in de offerte of in de
opdrachtbevestiging vermeld is.
2. De levering geschiedt af bedrijf Van Leendert (Ex Works, Incoterms 1990).
3. De leveringstermijn gaat in op de dag van totstandkoming van de overeenkomst.
4. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende in- en
externe werkomstandigheden van Van Leendert. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van
wijzigingen van bedoelde werkomstandigheden, wordt de levertijd zodanig verlengd als, alle
omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
5. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, heeft Van Leendert het recht de
door haar te leveren zaken in fasen te leveren, waarbij elke leverantie afzonderlijk gefactureerd wordt. Van Leendert behoudt zich het recht voor de door haar te leveren zaken geheel
of gedeeltelijk vóór het overeengekomen tijdstip te leveren.
6. Van Leendert verplicht zich jegens de wederpartij om hem de zaken te leveren overeenkomstig de kwaliteit en hoeveelheid als nader in de offerte is omschreven.
7. Van Leendert staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel, waarvoor de
wederpartij deze wil bestemmen, zelfs niet indien dat doel aan Van Leendert kenbaar is
gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
8. Indien de wederpartij de zaken niet, niet tijdig of niet op de overeengekomen plaats afneemt
doordat de wederpartij daartoe niet de noodzakelijke medewerking verleent of doordat een
ander beletsel van haar zijde opkomt, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft
Van Leendert het recht de zaken vanaf de plaats waar en vanaf het tijdstip waarop de levering
dient plaats te vinden, voor rekening en risico van de wederpartij te vervoeren naar, en op te
slaan op een door Van Leendert vast te stellen plaats. Van Leendert heeft alsdan recht op
vergoeding van de door haar geleden schade. Deze vergoeding bedraagt ten minste 15% van
het netto factuurbedrag, zulks onverminderd het recht om voor het meerdere schadevergoeding te eisen.
9. Indien de zaken binnen 24 uur na de aanbieding ter levering niet door de wederpartij in
ontvangst zijn genomen, is Van Leendert gerechtigd de overeenkomst op grond waarvan de
levering plaatsvindt, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de te leveren zaken te
verkopen of terug te nemen. De wederpartij is alsdan een vergoeding verschuldigd ten
bedrage van de gederfde winst en alle ter zake gemaakte kosten. Deze vergoeding bedraagt
ten minste 15% van het netto factuurbedrag, zulks onverminderd het recht om voor het
meerdere schadevergoeding te eisen.
10. Het risico van verlies, beschadiging dan wel het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de te
leveren zaken gaat over op de wederpartij op het moment van de overeengekomen levering,
dan wel op het moment van feitelijke levering, indien die eerder plaatsvindt dan overeengekomen.
11. Door Van Leendert opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij
niet tijdige levering dient de wederpartij Van Leendert binnen 24 uur schriftelijk in gebreke te
stellen waarbij de wederpartij Van Leendert een nieuwe, redelijke, leveringstermijn dient te
geven. Van Leendert is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van te late levering.
12. De kosten verband houdende met levering van zaken, waaronder in ieder geval tevens zijn
begrepen de kosten van vervoer, verzekering, het verkrijgen van de benodigde documenten
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en vergunningen, emballage, takel-, laad- en loswerkzaamheden, zijn voor rekening van de
wederpartij.

Artikel 6
Retourzendingen
Retourzendingen om welke reden dan ook van door Van Leendert geleverde zaken, kunnen slechts
plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Leendert. Deze retourzendingen zijn
volledig voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 7
Emballage
1. De emballage blijft eigendom van Van Leendert. De wederpartij dient deze emballage als een
goed huisvader te beheren.
2. Ter beschikking gestelde emballage dient binnen 14 dagen na deze terbeschikkingstelling
leeg, gereinigd, en in onbeschadigde staat door en voor rekening van de wederpartij aan Van
Leendert te worden geretourneerd.
3. Indien de wederpartij haar verplichtingen als bedoeld in lid 1 en/of 2 niet of niet behoorlijk
nakomt, is zij na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, in verzuim. Alle kosten, welke
voortvloeien uit voornoemde niet-nakoming door wederpartij zijn voor rekening van de
wederpartij. Onder deze kosten dient in elk geval te worden verstaan: kosten inzake herstel,
vervanging en reiniging van genoemde emballage.

Artikel 8
Eigendomsvoorbehoud
1. Alle verkochte en geleverde zaken blijven eigendom van Van Leendert, totdat de wederpartij
alle te harer naam nog openstaande facturen dan wel haar uit de gesloten overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen ter zake van door Van Leendert aan haar geleverde of nog te
leveren zaken volledig heeft betaald dan wel nagekomen.
2. Indien Van Leendert vorderingen op de wederpartij bezit ter zake waarvan een
eigendomsvoorbehoud is gemaakt, alsmede vorderingen op de wederpartij ter zake waarvan
geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt, dan strekt een betaling van de wederpartij eerst tot
voldoening van de vordering ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt tenzij
Van Leendert anders mocht beslissen.
3. De wederpartij heeft evenwel het recht, de van Van Leendert gekochte zaken door te verkopen of te verwerken, mits dit geschiedt in het kader van de normale uitoefening van zijn
bedrijf.
4. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan, is deze verplicht
het geleverde, indien dit uitsluitend naar soort en gewicht wordt bepaald, afzonderlijk en
duidelijk herkenbaar op te slaan, en haar afnemers uitdrukkelijk op de hoogte te stellen van
het op de zaken berustende eigendomsvoorbehoud van Van Leendert. De verplichting als
hiervoor genoemd geldt ook voor betreffende afnemers.
5. Van Leendert heeft het recht om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde terug te nemen
indien en voor zover de wederpartij met de nakoming van enige verplichting jegens Van
Leendert in gebreke blijft, dan wel naar het oordeel van Van Leendert in betalingsmoeilijkheden verkeert.
6. De wederpartij is verplicht om op eerste verzoek van Van Leendert haar medewerking te
verlenen aan alle redelijke maatregelen die Van Leendert wenst te nemen ter bescherming
van haar belangen terzake van zaken die onder eigendomsvoorbehoud aan de wederpartij
zijn geleverd. De wederpartij verleent Van Leendert reeds nu voor alsdan het onherroepelijke
recht om de bedrijfsgebouwen van de wederpartij te betreden of te laten betreden door een
door Van Leendert aan te wijzen derde en legt deze verplichting ook uitdrukkelijk op aan haar
afnemers.

Artikel 9
Betaling

3

Vervolg algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Leendert BV, Tienray

1. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige
korting.
2. De koper zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van de betalingstermijn zonder dat er
een ingebrekestelling vereist wordt.
3. Vanaf 30 dagen na factuurdatum is de koper van Van Leendert een rente verschuldigd van
een 1,5% voor iedere maand of een gedeelte van een maand, dat de koper met een betaling
in gebreke blijft, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke
handelsrente geldt. De rente is onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar.
4. Het recht van de koper om de vordering van Van Leendert te verrekenen met eventuele
vordering van koper op Van Leendert wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Indien koper niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen welke voor hem uit de
met Van Leendert gesloten overeenkomst voortvloeien, en in geval van faillissement,
surséance van betaling, WSNP en curatele wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn,
is Van Leendert gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst deze overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Van Leendert tot enige schadevergoeding of garantie
gehouden zal zijn en onverminderd de hem toekomende rechten.
6. Bij een betalingsachterstand kunnen de leveringen zonder tegenbericht worden opgeschort.

Artikel 10
Prijsverhoging
1. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van
de bestelde zaken/gebruik te maken materialen/grondstoffen stijgt en/of door de overheid
en/of vakorganisatie wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale
bepalingen, is Van Leendert gerechtigd deze verhogingen aan de koper door te berekenen.
Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Van Leendert worden uitgegeven dan
is Van Leendert gerechtigd de daarin vermelde prijzen te hanteren bij de gesloten overeenkomst.
2. Van Leendert behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen, tenzij anders is overeengekomen. Koper heeft in geval van prijswijziging het recht de gesloten overeenkomst te
ontbinden middels een schriftelijke verklaring indien sprake is van een prijsverhoging van
meer dan 10% van de overeengekomen prijs inclusief BTW. De ontbinding dient onverwijld na
kennisneming door koper van de prijsverhoging te geschieden.

Artikel 11
(Buiten-)gerechtelijke kosten
1. In geval van niet tijdige betaling is de met betaling in gebreke zijnde koper tevens aan Van
Leendert verschuldigd alle buitengerechtelijke kosten die van de niet-betaling het gevolg zijn.
2. Buitengerechtelijke kosten zijn kosten die redelijkerwijs door Van Leendert gemaakt zijn voor
hulp van derden bij de invordering van de vordering waarvoor de koper in gebreke is.
3. Van Leendert is gerechtigd om bovenstaande kosten forfaitair op 15% van het verschuldigde
bedrag te stellen, met een minimum van € 150,00 alles inclusief BTW.

Artikel 12
Kwaliteit
1. De wederpartij dient de levering onmiddellijk bij aflevering c.q. na ontvangst te controleren op:
a. juistheid van de zaken;
b. de kwaliteit en kwantiteit van de zaken.
2. Indien de door Van Leendert geleverde zaken niet voldoen aan de overeengekomen
kwaliteitseisen dient de wederpartij zulks per omgaande na ontvangst, doch uiterlijk binnen 24
uur na ontvangst c.q. in ontvangstname, schriftelijk bij Van Leendert te melden. Geen
aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor reclames die na het verstrijken van
bovengenoemde termijn bij Van Leendert zijn ingediend. Reclames schorten eventuele
betalingsverplichtingen van wederpartij jegens Van Leendert niet op.
3. Van Leendert zal na een melding als bedoeld in lid 1 een onafhankelijke ter zake deskundige
inschakelen, zulks conform de regelingen van het Controle Bureau voor Pluimvee en Eieren,
gevestigd te Zeist of indien en voorzover noodzakelijk, een door deze aan te wijzen derde, al
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dan niet in het buitenland. De door het Controle Bureau voor Pluimvee en Eieren aan te
wijzen instantie dient gelijke normen c.q. waarborgen te bieden als het Controlebureau zelf.
4. Bij een gerechtvaardigde reclame kan de wederpartij vervanging van het geleverde vorderen.
Indien zulks niet in redelijkheid van Van Leendert worden verlangd, kan Van Leendert
volstaan met het restitueren van de nominale prijs.
5. Indien de door de wederpartij geconstateerde gebreken in de kwaliteitseisen het gevolg zijn
van omstandigheden welke Van Leendert niet toegerekend kunnen worden, komen de zaken
niet voor vervanging of vergoeding in aanmerking. Te denken valt onder meer aan de wijze
van vervoer, verpakken, bewaren/opslaan, wijze van verwerking enz. door de wederpartij.

Artikel 13
Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis
verhinderen en die niet aan Van Leendert zijn toe te rekenen. Hieronder zullen mede zijn
begrepen: brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, natuurgeweld, defecten
aan machines of installaties, stagnatie in de aanvoer van, of rantsoenering van grond-, hulpof brandstoffen, overheidsmaatregelen, zoals import- of exportbeperkingen die Van Leendert
verhinderen haar verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen, Verlies of beschadigingen
van aan de overeenkomst onderworpen goederen tijdens het transport daarvan, oorlog,
oorlogsgevaar, terroristische aanslagen, beperking of stopzetting van de levering van energie
al of niet door openbare nutsbedrijven, dierziekten, stagnatie door vorstverlet of andere
weersinvloeden en algemene vervoersproblemen.
2. Van Leendert heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden
die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Van Leendert haar verbintenis had moeten
nakomen.
3. Tijdens de overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Van Leendert
opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door
Van Leendert niet mogelijk is, langer duurt dan een maand is Van Leendert bevoegd de
overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding
bestaat.
4. Indien Van Leendert bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen
heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het
reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden
deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 14
Aansprakelijkheid
1. De koper draagt vanaf het moment dat de zaken ter beschikking zijn gesteld de volledige
aansprakelijkheid en risico voor de genoemde zaken, tenzij er sprake is van grove schuld of
opzet van de kant van Van Leendert.
2. Van Leendert is alleen aansprakelijk voor schade geleden door koper die het rechtstreekse en
uitsluitende gevolg is van aan Van Leendert toe te rekenen handelingen c.q. gedragingen.
Alleen die schade wordt vergoed waartegen Van Leendert verzekerd is of gezien de in de
branche geldende gebruiken redelijkerwijs had behoren te zijn.
3. Voor schade veroorzaakt door hulppersonen als gevolg van opzet of grove schuld is Van
Leendert niet aansprakelijk.
4. Van Leendert is niet aansprakelijk voor schade of zaken als gevolg van gebruik van door hem
geleverde zaken, al dan niet als gevolg van een gebrek aan het product, tenzij er sprake is
van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van de zijde van Van Leendert.
5. Voor schade als gevolg van bederf of niet naar behoren meer functioneren van door Van
Leendert geleverde zaken, als gevolg van het niet op de juiste wijze opvolgen van bij het
betreffende product gevoegde instructies of anderszins handelen of nalaten dat de
werkzaamheid of de houdbaarheid van het product negatief beïnvloedt, is Van Leendert niet
aansprakelijk.
6. Eventuele aansprakelijkheid van Van Leendert voor schade, ontstaan door een bewezen
gebrekkig of ondeugdelijk zijn van door Van Leendert geleverde zaken, beperkt zich tot
maximaal het factuurbedrag van de betreffende zaken doch bedraagt nimmer meer dan het
bedrag dat de verzekeraar van Van Leendert in zulks geval uitkeert.
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7. Voor eventuele milieuschade als gevolg van het gebruik of opslag van door Van Leendert
geleverde zaken, is Van Leendert niet aansprakelijk.

Artikel 15
Geschillenregeling
1. Op alle overeenkomsten tussen Van Leendert en de wederpartij is het Nederlandse recht van
toepassing.
2. Alle geschillen die mochten ontstaan uit of naar aanleiding van een overeenkomst als in deze
voorwaarden bedoeld, alsmede uit of naar aanleiding van overeenkomst die van een
dergelijke overeenkomst het gevolg zijn, zullen indien zij niet in onderling overleg kunnen
worden opgelost, aanhangig worden gemaakt bij en beslist worden door de te Roermond
bevoegde rechter. Indien partijen hierover onderlinge overeenstemming bereiken kunnen zij,
met uitsluiting van het voorgaande, besluiten het geschil voor te leggen aan het Nederlandse
Arbitrage Instituut te Rotterdam, volgens de geldende regels van genoemd instituut.
Aldus opgemaakt, ondertekend en ter deponering aangeboden.
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