Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Fruit Market International BV te Ridderkerk
Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt onder “koper” verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, aan wie
een aanbieding met verwijzing naar deze voorwaarden blijkens de adressering is gericht en/of met wie
met verwijzing naar deze voorwaarden, een overeenkomst is aangegaan.
2. Onder “verkoper” wordt verstaan: Fruit Market International BV te Ridderkerk.
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op al de aanbiedingen van verkoper en alle door
verkoper gesloten overeenkomsten of door verkoper verrichte handelingen.
Artikel 3 Offertes
1. Acceptatie van een offerte van verkoper kan slechts geschieden onder aanvaarding van deze algemene
voorwaarden.
2. Alle aanbiedingen van verkoper, daaronder mede begrepen brochures en prijslijsten, zijn vrijblijvend en
kunnen vormvrij worden herroepen.
3. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht om
het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
Artikel 4 Toepasselijk recht, geschillen
1. Alle met verkoper aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht waarop deze
algemene voorwaarden als aanvulling, en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet
tegen verzetten, als afwijking gelden. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk
uitgesloten. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden zal bij eventuele verschillen maatgevend en
beslissend zijn.
2. Eventuele geschillen tussen verkoper en derden zullen worden berecht door de bevoegde rechter te
Rotterdam, eventuele voorzieningen die in kort geding kunnen worden gegeven daaronder begrepen,
behoudens uitzonderingen krachtens dwingend recht.
Artikel 5 Levering, emballage en risico
1. De door verkoper verkochte goederen worden geleverd af magazijn, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven. Zij zullen nimmer zijn te
beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering
dient verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. Meermalen bruikbare, via verkoper geleverde, emballage (waaronder pallets, kratten en dozen) waarop
statiegeld is berekend, wordt retour genomen tegen de op het moment van teruggave geldende
factuurprijs, eventueel verhoogd met een vaste emballagevergoeding.
3. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem bezorgd dan wel
op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien
de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk
voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat
geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
4. Het risico met betrekking tot de verkochte goederen gaat over op het moment dat deze door verkoper aan
koper ter beschikking worden gesteld.

Artikel 6 Reclame en eigendomsvoorbehoud
1. Koper is verplicht de Producten, fust en kleinverpakking te controleren onverwijld nadat deze tot zijn
beschikking zijn gesteld. Eventuele tekorten of beschadigingen van de Producten, het fust of de
verpakking, welke bij deze controle zijn geconstateerd, worden door Koper op de afleverbon vermeld,
tenzij anders overeengekomen of bekendgemaakt door Verkoper, bij gebreke waarvan Koper zich niet op
de tekorten of beschadigingen ken beroepen.
2. Koper dient tekortkomingen die hij bij de in het vorige lid bedoelde controle niet had kunnen vaststellen
onverwijld na ontdekking schriftelijk aan Verkoper te melden. In ieder geval dient hij de tekortkomingen
te hebben gemeld binnen 24 (vierentwintig) uren nadat de Producten aan Koper ter beschikking zijn
gesteld, of geacht ter beschikking te zijn gesteld. Bij gebreke van tijdige schriftelijke melding kan Koper
zich niet op de tekortkomingen beroepen.
3. Niet-acceptatie van Producten door Koper is niet mogelijk zonder dat de Verkoper daaromtrent is
gehoord. Bij gebreke daarvan worden de Producten geacht te zijn geaccepteerd. Vanaf het moment
waarop de Producten ter beschikking zijn gesteld aan Koper, of geacht worden ter beschikking te zijn
gesteld aan Koper, zijn deze voor risico van Koper.
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4. Alle geleverde Producten hebben een verlengd en uitgebreid eigendomsvoorbehoud. De eigendom blijft
voorbehouden tot zekerheid van alle aanspraken die Verkoper toekomen uit hoofde van de huidige en
toekomstige handelsverhouding met de Koper tot aan de vereffening van alle openstaande schulden. De
goederenrechtelijke gevolgen van het verlengde en uitgebreid eigendomsvoorbehoud worden beheerst
naar het recht van het land van bestemming.
5. Indien de door Verkoper verkochte en geleverde Producten binnen de rechtssfeer van Duitsland worden
gebracht, zijn de hiema volgende bepalingen van toepassing:
a. Einfacher Eigentumsvorbehalt(Kontokorrent-/Saldoklausel (Geschäftsverbindungsklausel)): Der
Verkäufer behält sich das Eigentum an der Ware vor, bis sämtliche Forderungen des Verkäufers
gegen den Käufer aus der Geschäftsverbindung einschließlich der künftig entstehenden Forderungen
auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen beglichen sind. Das gilt auch dann,
wenn einzelne oder sämtliche Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen
wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist.
b. Verlängerter Eigentumsvorbehalt bei Weiterverkauf mit Vorausabtretungsklausel: Der Käufer ist zur
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nur dann berechtigt,
wenn er dem Verkäufer hiermit schon jetzt alle Forderungen abtritt, die ihm aus der
Weiterveräußerung gegen Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen. Wird Vorbehaltsware
unverarbeitet oder nach Verarbeitung oder Verbindung mit Gegenständen, die ausschließlich im
Eigentum des Käufers stehen, veräußert, so tritt der Käufer schon jetzt die aus der
Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in voller Höhe an den Verkäufer ab. Wird
Vorbehaltsware vom Käufer - nach Verarbeitung/Verbindung - zusammen mit nicht dem Verkäufer
gehörender Ware veräußert, so tritt der Käufer schon jetzt die aus der Weiterveräußerung
entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und
Rang vor dem Rest ab. Der Verkäufer nimmt die Abtretung an. Zur Einziehung dieser Forderungen ist
der Käufer auch nach Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des Verkäufers, die Forderungen selbst
einzuziehen, bleibt hiervon unberührt; jedoch verpflichtet sich der Verkäufer, die Forderungen nicht
einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungs- und sonstigen Verpflichtungen ordnungsgemäß
nachkommt. Der Verkäufer kann verlangen, dass der Käufer ihm die abgetretenen Forderungen und
deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazu gehörigen
Unterlagen aushändigt und den Schuldnern die Abtretung mitteilt.
c. Verlängerter Eigentumsvorbehalt mit Verarbeitungsklausel: Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der
Vorbehaltsware nimmt der Käufer für den Verkäufer vor, ohne dass für Letzteren daraus
Verpflichtungen entstehen. Bei Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Vermengung der
Vorbehaltsware mit anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden Waren, steht dem Verkäufer der dabei
entstehende Miteigentumsanteil an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu
der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder
Vermengung zu. Erwirbt der Käufer das Alleineigentum an der neuen Sache, so sind sich die
Vertragspartner darüber einig, dass der Käufer dem Verkäufer im Verhältnis des Wertes der
verarbeiteten bzw. verbundenen, vermischten oder vermengten Vorbehaltsware Miteigentum an der
neuen Sache einräumt und diese unentgeltlich für den Verkäufer verwahrt.
d. Scheck-/Wechsel-Klausel: Wird im Zusammenhang mit der Bezahlung des Kaufpreises durch den
Käufer eine wechselmäßige Haftung des Verkäufers begründet, so erlischt der Eigentumsvorbehalt
sowie die diesem zugrunde liegende Forderung aus Warenlieferungen nicht vor Einlösung des
Wechsels durch den Käufer als Bezogener.
e. Übersicherungsklausel: Wenn der Wert der bestehenden Sicherheiten die zu sichernden
Forderungen um mehr als (hier wäre die Prozent-Marge in der jeweiligen Branche einzusetzen,
jedoch maximal 20%) übersteigt, ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe
verpflichtet.
f. Herausgabe des Vorbehaltsguts: Der Verkäufer ist berechtigt, jederzeit die Herausgabe der ihm
gehörenden Gegenstände zu verlangen, insbesondere die Rechte auf Aussonderung oder Abtretung
des Anspruchs auf die Gegenleistung im Insolvenzverfahren geltend zu machen, wenn die Erfüllung
seiner Forderungen durch den Käufer gefährdet ist, insbesondere über dessen Vermögen das
Insolvenzverfahren eröffnet wird oder sich dessen Vermögensverhältnisse wesentlich verschlechtern.
Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes sowie Pfändungen der Liefergegenstände durch den
Verkäufer gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag.
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g. Eingriffe Dritter in das Vorbehaltsgut: Bei Pfändungen sowie Beschlagnahmen der Vorbehaltsware
oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter in die Rechte des Verkäufers hat der Käufer ihn
unverzüglich zu benachrichtigen und in Abstimmung mit ihm alles Erforderliche zu tun, um die
Gefährdung abzuwenden. Soweit es zum Schutz der Vorbehaltsware angezeigt ist, hat der Käufer auf
Verlangen des Verkäufers Ansprüche an ihn abzutreten. Der Käufer ist zum Ersatz aller Schäden und
Kosten - einschließlich Gerichts- und Anwaltskosten - verpflichtet, die dem Verkäufer durch
Interventionsmaßnahmen gegen Zugriffe Dritter entstehen.
h. Hinsichtlich der Vereinbarung von Eigentumsvorbehaltsrechten gilt ausschließlich deutsches Recht.

Artikel 7 Overmacht
1. Omstandigheden buiten de wil van verkoper en/of diens toedoen, welke van dien aard zijn, dat naleving
van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang van verkoper gevraagd kan
worden, geven verkoper het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering
daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
2. Als omstandigheden als bedoeld in het vorige lid van dit artikel gelden onder andere: niet- of niet-volledige
en/of vertraagde levering door een toeleverancier van verkoper, oorlog en oorlogsgevaar, gehele of
gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of buitenlandse
overheidsorganen, die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker of kostbaarder maken dan bij het
afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, vorst, werkstaking en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën,
verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij het transport, brand, diefstal, storingen in levering van
energie, defecten aan machines, alles zowel in het bedrijf van verkoper als bij derden,van wie verkoper de
goederen geheel betrekt en voorts alle overige oorzaken buiten de wil en/of toedoen van verkoper
ontstaan.
Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van verkoper is beperkt tot het bedrag dat door zijn verzekering is gedekt, indien en
voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval
niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid
beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
2. Verkoper is echter ten volle aansprakelijk voor de schade indien sprake is van opzet of grove schuld van
de verkoper of van diens leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 9 Prijzen
1. De door verkoper opgegeven prijzen gelden voor levering af magazijn en zijn exclusief transportkosten,
emballage en BTW., tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Artikel 10 Betaling
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te
geschieden.
2. Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn door de verkoper is ontvangen, is koper van
rechtswege in gebreke en is koper verkoper een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over
het verschuldigde bedrag met ingang van de vervaldag, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling
nodig zal zijn, onverminderd het recht van verkoper het verschuldigde bedrag met rente en kosten van
buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering terstond op te vorderen. De kosten van buitengerechtelijke
invordering worden tussen partijen vastgesteld op basis van het in de advocatuur gebruikelijke gestaffelde
incassotarief, welke kosten in geval van gerechtelijke invordering boven de proceskosten verschuldigd
zullen zijn. Indien verkoper kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
1. De door verkoper geleverde goederen blijven zijn eigendom totdat de koper alle navolgende
verplichtingen uit alle met verkoper gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
a. de tegenprestaties(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren goederen zelf;
b. de tegenprestaties met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door de verkoper
verrichte of te verrichten diensten;
c. eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).
2. Het is de koper toegestaan de door verkoper geleverde goederen in het kader van zijn normale
bedrijfsuitoefening door te verkopen. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees
bestaat dat hij zulks niet zal doen, is de verkoper gerechtigd afgeleverde zaken waarop het
eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden, die de zaken voor de koper houden, weg te halen of
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weg te doen halen. De koper is verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete
van 10% van het door hem aan verkoper verschuldigde per dag.
Artikel 12 Compensatie/verrekening
1. Verkoper is te allen tijde bevoegd tot opschorting van enige prestatie harerzijds, indien enige vordering
van haar op koper niet tijdig wordt betaald dan wel indien op haar eerste daartoe strekkend verzoek voor
zodanige vorderingen geen vervangende en/of aanvullende zekerheid is gesteld.
2. Indien verkoper enig bedrag aan koper verschuldigd zal zijn of worden, kan koper zich niet beroepen op
compensatie met enig aan verkoper verschuldigd bedrag.
Artikel 13 Betalingsonmacht van koper
1. Indien koper nalaat zijn schulden tijdig te voldoen of hierover een akkoord met zijn schuldeisers sluit,
indien koper in staat van faillissement verkeert, surséance van betaling dan wel schuldsanering op basis
van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen heeft aangevraagd, dan wel indien koper zou nalaten
aan zijn verplichtingen onder enige overeenkomst met verkoper te voldoen, is verkoper bevoegd door
enkele schriftelijke kennisgeving elk van de overeenkomsten met koper te ontbinden.
2. In de gevallen als onder 13.1 omschreven is verkoper niet verplicht tot enige schadevergoeding en blijft hij
gerechtigd van de koper betaling te eisen van de overeengekomen koopsom verminderd met hetgeen
daarin is berekend voor niet-geleverde goederen en met de eventueel reeds betaalde termijnen en
verhoogd met vergoeding van reeds door verkoper geleden of nog te lijden schade.
Artikel 14 Recht van ontbinding
1. Indien koper toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van enige
overeenkomst, is verkoper gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder dat enige
ingebrekestelling of sommatie vereist is en zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, één en ander
onverminderd het recht van verkoper op volledige schadevergoeding.
Artikel 15 Wijziging van de voorwaarden
1. Verkoper is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking
op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Verkoper zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan
koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens
koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.
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