
 

 
Algemene voorwaarden Van Vugt Kruiden B.V.  
 
Artikel 1: definities  
 
In deze algemene voorwaarden ("voorwaarden") wordt verstaan onder: Verkoper: Van Vugt Kruiden 
B.V., gevestigd te Ridderkerk; Koper: de (rechts)persoon met wie Verkoper een Overeenkomst heeft 
gesloten of met wie Verkoper ter zake in onderhandeling is; Partijen: Verkoper en Koper; 
Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Verkoperen Koper, elke schriftelijke wijziging daarvan of 
aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die 
Overeenkomst; Producten: alle zaken (en/of diensten en/of andere prestaties) die het onderwerp zijn 
van een Overeenkomst. 
 

Artikel 2: toepasselijkheid 
 
Deze voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten. Verkoper is niet gebonden aan algemene 
voorwaarden van de Koper voor zover deze afwijken van deze voorwaarden. Indien Verkoper in 
voorkomend geval niet verlangt dat deze voorwaarden strikt worden nageleefd, brengt dit niet mee 
dat Verkoper het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen wel de 
strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen. De koper die eenmaal op deze voorwaarden 
werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid daarvan op een later met 
Koper gesloten overeenkomst in te stemmen. Ingeval deze voorwaarden ook worden opgemaakt in 
een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend. 
Wanneer enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige 
bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en treden partijen in overleg om tot een 
nieuwe bepaling te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige of vernietigde 
bepalingen in acht zal worden genomen. 
 

Artikel 3: aanbiedingen, totstandkoming overeenkomst  
 
Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend en geldig voor 3 werkdagen. Alle bij aanbiedingen 
verstrekte inlichtingen en specificaties gelden steeds bij benadering. Afwijkingen tot 10% zijn zonder 
meer toegestaan. Verkoper heeft het recht zijn aanbieding binnen 3 werkdagen na ontvangst van de 
aanvaarding te herroepen. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Verkoper deze 
schriftelijk bevestigt c.q. op het moment dat Verkoper een begin maakt met de uitvoering van de 
Overeenkomst.  
 

Artikel 4: prijzen 
 
De prijzen van Verkoper gelden voor levering af magazijn ("ex works", conform de Incoterms 2010). De 
prijzen zijn exclusief (omzet)belasting en heffingen en exclusief transportkosten. De prijzen zijn 
gebaseerd op kostprijsbepalende factoren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst. Indien in 
deze factoren na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering een wijziging optreedt 
zonder dat Verkoper daarop in redelijkheid invloed kan uitoefenen, heeft Verkoper het recht de 
daaruit voortvloeiende kosten aan Koper door te berekenen.  
 



Artikel 5: betaling 
 
Betaling van facturen van Verkoper dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of zoveel 
eerder als is overeengekomen, zonder korting of verrekening, uit welken hoofde dan ook. Koper is, 
zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn. Tijdens 
zijn verzuim is Koper over de openstaande vorderingen de wettelijke rente voor handelstransacties 
over de periode van het verzuim verschuldigd. Bij buitengerechtelijke invordering is Koper, naast de 
hoofdsom en de wettelijke rente, de werkelijk door Verkoper gemaakte incassokosten verschuldigd. 
De buitengerechtelijke incassokosten belopen ten minste 15% van de hoofdsom.  
 
De gerechtelijke kosten zullen niet beperkt zijn tot de te liquideren proceskosten, doch integraal voor 
rekening van Koper zijn indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld. Naar 
aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van Verkoper, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de 
uitvoering van de Overeenkomst kan worden gedaan, zal Koper een gehele of gedeeltelijke 
aanbetaling doen dan wel zekerheid stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. 
 

Artikel 6: levertijd, levering en risico 
 
De door de Verkoper opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zullen nimmer te 
beschouwen zijn als fatale termijnen. De door Verkoper verkochte Producten worden geleverd af 
magazijn ("ex works", conform de Incoterms 2010). Het risico gaat over op Koper op het moment dat 
Verkoper de Producten aan Koper ter beschikking stelt.  Het risico van opslag, laden, transport en  
 
lossen is steeds voor Koper. Verkoper is niet gehouden de verkochte Producten voor de duur van het 
transport te verzekeren. Verkoper is bevoegd, doch nimmer verplicht, de verkochte Producten in 
gedeelten te leveren en elk gedeelte afzonderlijk te factureren. Koper is verplicht om de gekochte 
Producten binnen 24 uur nadat deze te zijner beschikking zijn gesteld, af te nemen. Neemt Koper de 
Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Verkoper is in dat 
geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Koper op te slaan of deze aan een derde 
partij te verkopen. Koper blijft de koopsom verschuldigd, vermeerderd met rente en kosten, en in 
voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.  
 

Artikel 7: eigendomsvoorbehoud 
 
Verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle afgeleverde Producten totdat de koopprijs hiervoor 
geheel is voldaan. De voorbehouden eigendom geldt tevens voor de overige vorderingen genoemd in 
artikel 3:92 lid 2 BW die Verkoper tegen Koper heeft of zal verkrijgen. Zolang het eigendom van de 
Producten niet op Koper is overgegaan, mag deze de Producten niet verpanden of aan een derde enig 
ander recht daarop verlenen. Het is Koper wel toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud 
afgeleverde Producten in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te 
verkopen en over te dragen. Indien Koper tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens 
Verkoper of Verkoper goede grond geeft te vrezen dat hij hierin tekort zal schieten, is Verkoper 
gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten terug te nemen. Hiertoe zal Koper 
alle medewerking verlenen. Na terugneming zal Koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde, die 
in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming 
gevallen kosten. Indien het recht van het land van bestemming van de gekochte Producten 
verdergaande mogelijkheden kent tot het voorbehouden van de eigendom dan hiervoor is bepaald, 
geldt tussen Partijen dat deze verdergaande mogelijkheden geacht worden ten behoeve van Verkoper 
te zijn bedongen, met dien verstande dat wanneer objectief niet vast te stellen is om welke 
verdergaande regels het gaat, het hiervoor bepaalde blijft gelden. 
 



Artikel 8: overmacht 
 
Onder overmacht ("niet-toerekenbare niet-nakoming") wordt hier verstaan: elke niet aan Verkopers 
schuld in subjectieve zin te wijten omstandigheid waardoor de nakoming van zijn verplichtingen 
jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van de Overeenkomst 
redelijkerwijs door Koper niet meer van Verkoper kan worden verlangd, zoals - maar uitdrukkelijk niet 
beperkt tot - gehele of gedeeltelijke misoogst, abnormale weersomstandigheden, werkstaking, 
bedrijfsbezetting, blokkades, overheidsmaatregelen, oorlog, embargo, stroomstoringen, storingen in 
elektrische communicatielijnen, brand, natuurrampen alsmede omvangrijke ziekte van 
epidemiologische aard van het personeel.  
 
Indien zich een situatie van overmacht voordoet, is Verkoper gerechtigd om de uitvoering van de 

Overeenkomst op te schorten. Als de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, is elk 

der Partijen bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot 

schadevergoeding gehouden te zijn.  

 

Artikel 9: inspectie en klachten  
 
Koper is verplicht de Producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit 
eerder is, na ontvangst door hem zelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te 
(doen) inspecteren. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen 6 uur na de genoemde aankomst 
respectievelijk ontvangst van de Producten schriftelijk en gemotiveerd aan Verkoper worden gemeld. 
Bij gebreke van reclame binnen de genoemde termijn wordt de klacht niet in behandeling genomen 
en heeft Koper geen aanspraken ter zake. Reclame is niet toegestaan ter zake van in de handel en de 
branche gebruikelijke of geringe afwijkingen in kwaliteit, maat, gewicht, kleur, hoeveelheid e.d.  
 
Koper zal alle voor het onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen. Indien Koper 
geen medewerking verleent of onderzoek anderszins niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in 
behandeling genomen en heeft Koper geen aanspraken ter zake. Koper is gehouden te allen tijde als 
een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de zaken te zorgen. Het staat Koper niet vrij de  
 
Producten te retourneren voordat Verkoper daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Slaat Verkoper de 
geretourneerde Producten op of trekt hij zich die Producten op andere wijze aan, dan geschiedt dat 
voor rekening en risico van Koper. Uit deze maatregelen kan nooit een goedkeuring of aanvaarding 
van de retournering worden afgeleid. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval 
uiterlijk zes maanden na tijdige reclame aanhangig te zijn gemaakt.  
 

Artikel 10: aansprakelijkheid en vrijwaring 
 
Behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen zouden verzetten, en behoudens 
opzet of grove schuld van hem zelf of van zijn leidinggevende ondergeschikten, geldt ter zake van 
aansprakelijkheid van Verkoper voor door Koper of derden geleden schade de volgende regeling. 
Behoudens voor zover onder zijn aansprakelijkheidsverzekering een hoger bedrag wordt uitgekeerd, is 
de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot de schade die als mogelijk gevolg van het tot 
vergoeding verplichtende handelen of nalaten voorzienbaar was met als maximum het bedrag van de 
netto factuurwaarde van de levering/prestatie die de vordering van Koper en/of derden tot gevolg 
heeft gehad. Verkoper is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen en 
zaken. Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, is Verkoper voor Producten die hij van derden 
heeft betrokken, niet verder aansprakelijk dan deze derden jegens Verkoper. In geen geval is Verkoper 
aansprakelijk indien Koper de schade niet uiterlijk 14 dagen nadat hij deze heeft geconstateerd of 



redelijkerwijs had behoren te constateren, aan Verkoper heeft gemeld. Verkoper bedingt alle 
verweermiddelen die hij ter afwering van zijn eigen aansprakelijkheid jegens Koper kan inroepen, 
mede ten behoeve van al diegenen voor wier gedragingen hij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn. 
Koper dient Verkoper te vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden op 
Verkoper zou kunnen rusten met betrekking tot door Verkoper geleverde of te leveren Producten. 
Koper dient de redelijke kosten van verweer tegen aanspraken van derden aan Verkoper te 
vergoeden.  
 

Artikel 11: privacy 
 
Gedurende de uitvoering van de overeenkomst worden er door Verkoper persoonsgegevens verwerkt. 
Verkoper behandelt en beschermt persoonsgegevens zorgvuldig. In het privacyreglement, welke te 
vinden is op de website onder ‘downloads’ worden de procedures, grondslagen en bewaartermijnen 
omtrent de verwerking van persoonsgegevens conform de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming uiteengezet. Door het aangaan van een overeenkomst met Koper, gaat u 
akkoord met het privacyreglement.  
 

Artikel 12: toepasselijk recht, bevoegde rechter 
 
De rechtsverhouding tussen Partijen wordt beheerst door het Nederlandse recht. Het Weens 
Koopverdrag is niet van toepassing. Alle geschillen tussen Partijen die behoren tot de competentie van 
de sector civiel van een rechtbank, worden in eerste instantie bij uitsluiting beslecht door de 
(Voorzieningenrechter van de) Rechtbank Rotterdam, tenzij Verkoper er de voorkeur aan geeft de zaak 
aanhangig te maken bij de rechtbank van de woon- of vestigingsplaats van Koper.  
 


