ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN GREENCO SALES B.V.

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
‘Verkoper’: Greenco Sales B.V., onderdeel van Greenco Holding
B.V., gevestigd te Honselersdijk;
‘Koper’: de wederpartij van Verkoper, handelend in de uitoefening
van een beroep of bedrijf dan wel een natuurlijk persoon niet
handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
‘Overeenkomst(en)’: overeenkomst(en) tussen Verkoper en Koper;
‘Aflevering’: het feitelijk ter beschikking stellen van de te leveren
zaken aan Koper.
‘schriftelijk’: per brief, per fax, e-mail of enige andere wijze van
communicatie die met het oog op de stand van de techniek en de in
het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk
kan worden gesteld.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes,
leveringen en Overeenkomsten tussen Verkoper en Koper,
respectievelijk hun rechtsopvolgers, en op alle door Verkoper
gedane offertes en/of aanbiedingen, ongeacht of deze samenhangen
met, dan wel volgen op reeds gesloten Overeenkomsten of op
gedane offertes en/of aanbiedingen.
2.2 De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
Overeenkomsten met Verkoper, bij de uitvoering waarvan derden
dienen te worden betrokken.
2.3 In het geval deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst
onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de
Overeenkomst opgenomen voorwaarden.
2.4 Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn
slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.
2.5 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere
voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.6 Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene
voorwaarden of van de Overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd
wordt, blijft de Overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in
Stand. Verkoper en Koper zullen nieuwe bepalingen ter vervanging
van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het
doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht word
genomen.
2.7 De Koper met wie eenmaal op de onderhavige algemene
voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid
van deze voorwaarden op latere overeenkomsten met Verkoper.
Artikel 3. Offertes en Overeenkomst
3.1 De aanbiedingen en offertes van Verkoper zijn vrijblijvend; zij
zijn geldig gedurende een periode van een maand, te rekenen vanaf
de in de aanbieding of offerte vermelde datum, tenzij in de
aanbieding of offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment
dat de door Koper ondertekende offerte door Verkoper retour is
ontvangen.
3.3 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de aanbieding of offerte
opgenomen aanbod dan is Verkoper daaraan op geen enkele wijze
gebonden. De Overeenkomst komt in dit geval niet overeenkomstig
deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verkoper schriftelijk
anders aangeeft.

Artikel 4. Prijzen
4.1 Alle prijzen zijn in Euro’s, exclusief vervoerskosten en exclusief
BTW. Alle extra kosten, die door (semi-)overheid zijn opgelegd aan
Verkoper ter zake het verkochte, komen voor rekening van Koper.
4.2 Verkoper is niet gehouden een Overeenkomst gestand te doen
tegen een vermelde prijs die duidelijk berust op een druk- of
schrijffout.
4.3 Mondelinge toezeggingen van, en afspraken met,
ondergeschikten van Verkoper binden Verkoper slechts nadat en
voor zover zij door de desbetreffende ondergeschikte van Verkoper
schriftelijk zijn bevestigd.
4.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot
levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen
zaken tegen een evenredig deel van de voor het geheel opgegeven
prijs.
4.5 Verkoper is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen,
indien na de totstandkoming van de Overeenkomst (één van) de
kostprijsbepalende factoren van de verkochte zaken wijzigt.
4.6 Indien de prijsverhoging 10 % of meer bedraagt, dan is Koper
gerechtigd om de Overeenkomst te annuleren, mits hij dat
onmiddellijk nadat hij heeft kennisgenomen van de prijsverhoging
schriftelijk kenbaar maakt aan Verkoper en tegen vergoeding van de
door Verkoper gemaakte directe kosten. Voor hetgeen in het kader
van de geannuleerde Overeenkomst is geleverd, blijft Koper de
oorspronkelijk overeengekomen prijs verschuldigd.
Artikel 5. Aflevering
5.1 De plaats van Aflevering wordt per (koop)Overeenkomst
overeengekomen. Als deze niet is overeengekomen, geschiedt
levering af magazijn van Verkoper.
5.2 Indien is overeengekomen dat het vervoer van het verkochte
door of vanwege Verkoper geschiedt, vindt de levering plaats op het
moment van Aflevering van het verkochte op de overeengekomen
plaats.
5.3 Koper is verplicht de zaken onverwijld af te nemen op het
moment dat Verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan
wel op het moment waarop deze hem volgens de Overeenkomst ter
beschikking worden gesteld.
5.4 De levering van de zaken behoeft niet verder te geschieden dan
tot daar, waar het transportmiddel van Verkoper en/of het
transportmiddel van een door Verkoper aangewezen derde, over
een behoorlijk berijdbare weg kan komen, alwaar Koper verplicht is
de zaken onverwijld in ontvangst te nemen en de zaken te
onderzoeken conform artikel 7 van deze algemene voorwaarden
(Inspectie en klachttermijn).
5.5 Wanneer het verkochte door of vanwege Verkoper voor Koper
wordt opgeslagen, vindt de levering plaats op het moment dat het
verkochte is opgeslagen.
5.6 Vertraging in de levering, voor zover binnen redelijke grenzen
blijvend, geeft Koper geen recht op ontbinding van de
Overeenkomst.
5.7 Het risico van het verkochte komt voor Koper vanaf het
moment van levering van het verkochte en, indien Koper geen
medewerking verleent aan de levering, vanaf het moment dat
levering is geweigerd.
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Artikel 6. Levertijden
6.1 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige Aflevering
dient Koper Verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
6.2 Onmogelijkheid tot levering dan wel overschrijding van de
levertijden verplicht Verkoper niet tot betaling van enige
schadevergoeding.
6.3 Overschrijding van de levertijden geeft Koper niet het recht
betalingsverplichtingen op te schorten of niet tijdig na te komen.
Artikel 7. Inspectie en klachttermijn
7.1 De geleverde hoeveelheid wordt qua aantal, gewicht en publiekof privaatrechtelijk voorgeschreven eisen, geacht te voldoen aan
hetgeen is overeengekomen respectievelijk voorgeschreven
behoudens door Koper te leveren tegenbewijs.
7.2 Is aan Koper een monster getoond, dan wordt het vermoed
slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan
behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt
overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen;
7.3 Bij vervoer door Verkoper (zoals bedoeld in artikel 5 lid 2) dient
Koper de geleverde zaken te controleren op beantwoording aan de
Overeenkomst, namelijk:
a. of de juiste zaken zijn geleverd;
b. of de geleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen voor
normaal gebruik of handelsdoeleinden conform de Nederlandse
wetgeving; en
c. of de geleverde zaken qua kwantiteit (aantal en hoeveelheid
gewicht) overeenstemmen met het overeengekomen. Bij afwijking
in gewicht of hoeveelheid tot en met 3 % van het totaal is Verkoper
geen vergoeding verschuldigd. Bij afwijking in gewicht of
hoeveelheid tussen 4 en 10 % van het totaal, accepteert Koper het
geleverde volledig tegen evenredige prijsvermindering of verhoging.
7.4 Klachten over gebreken, waaronder afwijkingen in kwaliteit of
kwantiteit, moeten zo spoedig mogelijk na het tijdstip waarop de
gebreken redelijkerwijs konden worden ontdekt, doch uiterlijk 24
uur na de Aflevering, aan Verkoper worden medegedeeld en
moeten daarna binnen 8 uur schriftelijk worden bevestigd vergezeld
van fotomateriaal. Verkoper is niet aansprakelijk voor niet
herkenbare gebreken aan verse producten, tenzij Koper bewijst dat
Verkoper of zijn producenten daarvan op de hoogte was c.q. waren.
7.5 Indien de levering geschiedt af magazijn van Verkoper, dient
Koper de gekochte zaken direct na levering te controleren.
Acceptatie van het geleverde betekent ook acceptatie van de
geleverde kwaliteit en kwantiteit.
7.6 Indien de zaken bij een derde worden geleverd, die deze houdt
voor de Koper, is Koper verplicht de in lid 5 bedoelde inspectie uit
te voeren of te doen uitvoeren door de betreffende houder en zijn
de termijnen conform artikel 7 lid 4 van toepassing vanaf het
moment van levering aan de houder.
7.7 Indien er sprake is van een gebrek, moet de Koper de geleverde
zaken in zijn geheel bewaren en Verkoper of een door Verkoper
aangewezen derde in de gelegenheid stellen de geleverde zaken te
bezichtigen, tenzij partijen anders overeenkomen.
7.8 Koper moet altijd als een zorgvuldig schuldenaar voor het
behoud van de zaken zorgen.

7.9 Klachten en reclames geven Koper geen recht om betaling van
de daarop betrekking hebbende factuur op te schorten.
7.10 Het indienen van een klacht ontslaat Koper niet van zijn
betalingsverplichtingen overeenkomstig artikel 8 van deze
voorwaarden, tenzij de klacht en een ontslag uit de
betalingsverplichting door Verkoper schriftelijk zijn geaccepteerd.
7.11 Ingeval van door Verkoper gegrond bevonden klachten, kan
Verkoper naar zijn keuze de goederen terugnemen tegen
terugbetaling van de koopprijs, dan wel de zaken vervangen. Koper
heeft echter geen recht op enige schadevergoeding. Bij gegrond
bevonden klachten, in het bijzonder buiten Europa, zullen de kosten
van terugneming en terugbetaling van de koopprijs en/of vervanging
van de zaken voor 50 % voor rekening van Verkoper en voor 50 %
voor rekening van Koper komen.
7.12 Zaken kunnen door Koper slechts worden geretourneerd,
nadat Verkoper zich daarmede schriftelijk akkoord heeft verklaard.
Alle retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.
Artikel 8. Betaling en incassokosten
8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vindt betaling
plaats middels automatische incasso op een termijn van 7 dagen na
ontvangst van de factuur. Op de factuur vermeldt Verkoper (i) het
bedrag dat geïncasseerd zal worden en (ii) een vooraankondiging ter
zake de exacte datum waarop geïncasseerd zal worden.
Indien geen automatische incasso is overeengekomen, dient betaling
van de door Verkoper toegezonden facturen te geschieden binnen 7
dagen na factuurdatum, in Nederlandse valuta, op een door
Verkoper aangegeven bank- of girorekening, zonder enig recht op
korting, aftrek, verrekening of opschorting.
8.2 Indien Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een
factuur, dan is Koper van rechtswege in verzuim. Koper is dan de
wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke
handelsrente (als hij geen consument is) verschuldigd. De rente over
het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Koper
in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig
verschuldigde bedrag.
8.3 Indien Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige)
nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten
ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van
Koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van
hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien
Verkoper echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte
kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte
gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Koper worden
verhaald. Koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens
rente verschuldigd.
8.4 Inkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst
openstaande posten, renten en kosten daaronder begrepen.
8.5 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Koper
naar het oordeel van Verkoper daartoe aanleiding geeft, is Verkoper
gerechtigd van Koper te verlangen, dat deze onverwijld
(aanvullende) zekerheid stelt in een door Verkoper te bepalen vorm.
Indien Koper nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Verkoper
gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere
uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al
hetgeen Koper aan Verkoper uit welke hoofde ook verschuldigd,
direct opeisbaar.
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8.6 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. Koper failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
c. beslag op zaken of vorderingen van Koper wordt gelegd;
d. Koper (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. Koper (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of
overlijdt.
Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 Verkoper blijft eigenaar van de door haar aan Koper geleverde
producten, ook na de Aflevering, waar deze producten zich ook
mochten bevinden. Koper wordt geacht de goederen voor Verkoper
te houden, zolang Koper niet volledig heeft voldaan aan haar
betalingsverplichtingen, uit hoofde van welke Overeenkomst dan
ook, aan Verkoper.
9.2 De onder het eigendomsvoorbehoud geleverde zaken mogen
slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van Koper
worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
9.3 Koper is verplicht Verkoper onverwijld op de hoogte te stellen
indien derden beslag laten leggen of rechten willen doen gelden dan
wel vestigen op de aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen
producten.
9.4 Koper is verplicht de aan het eigendomsvoorbehoud
onderworpen producten tegen brand-, ontploffings- en waterschade
en tegen diefstal te verzekeren en verzekerd te houden.
9.5 Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud
vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te
bezwaren.
Artikel 10. Overmacht
10.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige
verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens de
wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen
voor hun rekening komt.
10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden
verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie
wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of
niet voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch
waardoor Verkoper niet in staat is de verplichtingen na te komen.
10.3 Van overmacht is onder meer sprake indien Verkoper niet aan
haar verplichtingen kan voldoen vanwege stormschade en andere
weersomstandigheden of de gevolgen hiervan, brand, oorlog,
oorlogsgevaar, staat van beleg, mobilisatie, vijandelijkheden,
werklieden-uitsluiting, gebrek aan arbeidskrachten,
transportmoeilijkheden, uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden,
niet of niet tijdige levering door leveranciers van Verkoper,
stagnatie in havens of bij het transport, stakingen en alle andere
omstandigheden die Verkoper redelijkerwijs niet heeft kunnen
verhinderen.
10.4 Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen,
indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert,
intreedt nadat Verkoper zijn verplichtingen had moeten nakomen.
10.5 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht
voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten.
10.6 Voorzover Verkoper ten tijde van het intreden van overmacht
inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is
nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen

respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is
Verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte separaat te declareren. Koper is gehouden deze
declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst
Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaringen
11.1 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade in geval van
overmacht.
11.2 Behalve in geval van grove schuld en opzet is Verkoper niet
aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of als gevolg van haar
geleverde producten. Verkoper is tevens slechts aansprakelijk voor
schade geleden door Koper die rechtstreeks en uitsluitend aan
Verkoper toe te rekenen is, met dien verstande dat voor vergoeding
alleen in aanmerking komt de schade waar Verkoper voor verzekerd
is. Indien de schade niet is gedekt of indien de verzekering niet
uitbetaalt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de nettofactuurwaarde van de betreffende aflevering, met een maximum van
EUR 50.000,00.
11.3 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige andere schade,
hoe ook genaamd, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
11.4 Koper vrijwaart Verkoper onvoorwaardelijk voor eventuele
claims van derden ter zake het geleverde.
11.5 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door
opzet of grove schuld van hulppersonen of toeleveranciers.
11.6 Indien Koper niet (tijdig) aan zijn verplichtingen als hier
omschreven voldoet, is Koper in verzuim en heeft Verkoper het
recht elke verdere levering op te schorten en de Overeenkomst
zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring
te ontbinden. Tevens is Koper aansprakelijk voor alle door
Verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving,
geleden verlies, productschade, kosten, renten, transportkosten,
commissie, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, alsmede alle
verdere direct of indirect met de koop verband houdende schade of
kosten.
Artikel 12. Emballage
12.1 Via Verkoper afgeleverde emballage – zoals, doch niet
uitsluitend, pallets, fust, kratten en dozen -, waarover statiegeld is
overeengekomen en berekend, blijft altijd eigendom van Verkoper
of diens leverancier en wordt retour genomen tegen de op het
moment van teruggave geldende factuurprijs, eventueel verhoogd
met een vaste emballagevergoeding volgens de daarvoor geldende en
overeengekomen regeling. Het in te leveren fust dient zodanig
schoon en fris te zijn dat het geschikt is voor verse eetbare
tuinbouwproducten.
12.2 Bij het retourneren van emballage via eigen transportmiddelen
van Verkoper staat de te retourneren emballage gesorteerd gereed
voor transport.
12.3 Niet via Verkoper geleverde emballage wordt alleen
ingenomen door Verkoper voor zover Verkoper de betreffende
emballage in zijn eigen assortiment voert.
Artikel 13. Geheimhouding
13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun
Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is
medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
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13.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke
uitspraak, Verkoper gehouden is vertrouwelijke informatie aan door
de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te
verstrekken, en Verkoper zich ter zake niet kan beroepen op een
wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan
recht van verschoning, dan is Verkoper niet gehouden tot
schadevergoeding of schadeloosstelling en is Koper niet gerechtigd
tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade,
hierdoor ontstaan.
Artikel 14. Intellectuele eigendom en auteursrechten
14.1 Verkoper behoudt zich eventuele rechten van intellectuele
eigendom (o.a. merken) in verband met door hem geleverde
producten uitdrukkelijk voor.
14.2 Koper mag het geleverde alleen in de geleverde verpakking en
hoedanigheid doorverkopen met gebruikmaking van enig merk of
aanduiding van Verkoper.
14.3 Koper mag het geleverde nooit aanvullen met zaken van andere
herkomst dan van Verkoper, met het oogmerk om dit als één geheel
met de merken of aanduidingen van Verkoper, door te verkopen.
14.4 Afwijkingen van leden 1, 2 en 3 zijn alleen toegestaan met
uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Verkoper, altijd
bevattende een omschrijving van de toegestane afwijking en de
tijdsperiode waarvoor de toestemming geldig is.
Artikel 15. Bevoegde rechter en toepasselijk recht
15.1 Op elke Overeenkomst tussen Verkoper en Koper waarop
deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
15.2 De toepasselijkheid van het Weense Koopverdrag is
uitdrukkelijk uitgesloten.
15.3 In geval van interpretatieverschil tussen een vertaling van deze
voorwaarden met de Nederlandse tekst van deze voorwaarden, is de
Nederlandse versie maatgevend.
15.4 Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten
tussen Verkoper en Koper, waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het
arrondissement waarin Verkoper zijn woonplaats heeft of is
gevestigd.
15.5 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich
tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg
te beslechten.
Artikel 16. Vindplaats, uitleg en wijziging van de
voorwaarden
16.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel.
16.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds
bepalend voor de uitleg daarvan.
16.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de
versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de
rechtsbetrekking met Koper.

