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Artikel 1 – Algemeen

Verkoper tot het uitbrengen van een aanbod,
op de door de Verkoper uit te brengen
aanbieding, op alle bestellingen en opdrachten
van Koper en op alle met Verkoper te sluiten
en gesloten Overeenkomsten betreffende de
levering door Verkoper van Goederen en/of
Diensten, alsmede alle daaruit voortvloeiende
rechtsbetrekkingen.

Definities
De volgende met een hoofdletter geschreven
begrippen in deze Inkoopvoorwaarden hebben de
volgende betekenis:
Koper:

Westland Kaas Groep B.V.
en haar dochtermaatschappijen.

Diensten:

de krachtens de
Overeenkomst te leveren
Diensten.

Goederen:

de krachtens de
Overeenkomst aan de Koper
te leveren Goederen.

2.3

Een Overeenkomst komt slechts tot stand,
indien Koper de aanbieding van Verkoper
schriftelijk heeft aanvaard.

2.4

dit omvat onder meer
recepturen, beschrijvingen,
tekeningen, gegevens of
andere informatie met
betrekking tot de Goederen
en/of Diensten, door Koper
aan Verkoper verschaft of
schriftelijk overeengekomen
tussen Koper en Verkoper.

Indien tussen Koper en Verkoper bepalingen in
de Overeenkomst zijn overeengekomen, die
van de bepalingen in deze Inkoopvoorwaarden
afwijken, gaan de specifieke bepalingen in de
Overeenkomst voor.

2.5

de entiteit die de Goederen
en/of
Diensten
levert
waarop
deze
Inkoopvoorwaarden
van
toepassing zijn.

Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst
gebruik wordt gemaakt van door Koper ter
beschikking
gestelde
of
door
hem
goedgekeurde tekeningen, Specificaties,
instructies,
keuringsvoorschriften
en
dergelijke maken deze deel uit van de
Overeenkomst.

2.6

Verkoper is gehouden om de bestelde
Goederen in de overeengekomen vorm,
hoeveelheid
en
kwaliteit
op
de
overeengekomen datum van levering op de
overeengekomen plaats te leveren.

2.7

Voor zover Verkoper gehouden is om Diensten
te verrichten, dient hij het overeengekomen
resultaat op de overeengekomen datum en
plaats aan Koper te leveren.

Overeenkomst:

de tussen Verkoper en
Koper te sluiten en/of
gesloten koopovereenkomst
voor de Goederen.

1.2

Artikel 2 – Overeenkomst

Alle onderhandelingen kunnen door Koper
steeds zonder opgave van redenen en zonder
verplichting tot schadevergoeding worden
beëindigd.

de order van Koper.

1.1

Onder
“schriftelijk”
wordt
in
deze
Inkoopvoorwaarden tevens verstaan per fax,
e-mail, Electronic Data Interchange, internet
of ander elektronisch medium.

2.2

Order:

de prijs voor de Goederen
en/of Diensten.

Verkoper:

1.4

Alle aanbiedingen van Verkoper zijn
onherroepelijk en geldig gedurende 60
kalenderdagen.

deze Algemene
Inkoopvoorwaarden van
Westland Kaas Groep B.V.

Specificaties:

Van deze Inkoopvoorwaarden kan slechts
schriftelijk worden afgeweken.

2.1

Inkoopvoorwaarden:

Prijzen:

1.3

DE TOEPASSELIJKHEID VAN DOOR VERKOPER
GEHANTEERDE ALGEMENE VOORWAARDEN
WORDT HIERBIJ UITDRUKKELIJK VAN DE
HAND GEWEZEN.
Deze Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing
op ieder door Koper gedaan verzoek aan
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Artikel 3 – Prijzen
3.1

3.2

De in Kopers Order of Verkopers aanbieding
vermelde Prijzen zijn exclusief btw, vast en
inclusief alle kosten noodzakelijk voor de
uitvoering van de Overeenkomst en levering,
inclusief
verpakking-,
verzenden
vrachtkosten, verzekering en rechten en
belastingen tot aan het adres van aflevering en
al hetgeen Koper redelijkerwijze nodig heeft
van Verkoper om het gekochte te kunnen
gebruiken voor het beoogde doel.
Additionele kosten, die niet uitdrukkelijk
vooraf door Koper schriftelijk zijn aanvaard,
komen niet voor vergoeding in aanmerking.

6.2

De overeengekomen levertijden zijn vast. Bij
enkele overschrijding van de aflevertermijn is
Verkoper in verzuim zonder nadere
schriftelijke ingebrekestelling.

6.3

Indien een boete is gesteld op niet-tijdige
aflevering, zal deze boete niet in mindering
komen op een eventuele schadevergoeding.

6.4

Indien Verkoper niet tijdig kan nakomen, dient
hij Koper hiervan onverwijld in kennis te
stellen.

6.5

Koper heeft het recht deellevering(en) die niet
zijn overeengekomen, voor rekening en risico
van Verkoper te retourneren. Eerdere
aflevering dan overeengekomen geschiedt
slechts
na
voorafgaande
schriftelijke
toestemming van Koper en leidt niet tot
wijzing
van
de
overeengekomen
betalingstermijn.

6.6

In geval niet overeengekomen hoeveelheden
worden afgeleverd en de afwijking groter is
dan in desbetreffende branche gebruikelijk, is
Koper gerechtigd het meerdere - en in geval
van minder, de gehele aflevering - te weigeren
dan wel voor rekening en risico van Verkoper
te retourneren.

6.8

In
geval
Koper
wegens
bijzondere
omstandigheden niet in staat is de Goederen
op het overeengekomen tijdstip in ontvangst
te nemen, zal Verkoper op Kopers verzoek de
levering zonder meerkosten voor Koper
uitstellen gedurende een door Koper te
bepalen redelijke periode.

6.10

Alle door Verkoper af te leveren Goederen
gaan vergezeld van een deugdelijke paklijst.

Artikel 4 – Betaling
4.1

Koper
aanvaardt
geen
kredietbeperkingstoeslagen of welke andere
toeslag ook op de facturen van Verkoper.

4.2

Betaling vindt plaats op basis van factuur en
binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur
door Koper.

4.3

Betaling door Koper houdt geen erkenning in
dat het afgeleverde voldoet aan de
Overeenkomst.

4.4

Koper behoudt zich het recht voor zijn
betalingsverplichtingen op te schorten bij niettijdige of niet behoorlijke nakoming van de
Overeenkomst door Verkoper.

4.5

Indien Koper rente wegens niet-tijdige
betaling verschuldigd zou worden, is deze
gelijk aan de wettelijke rente zoals bedoeld in
art. 6:119 BW.

4.6

Koper is bevoegd om hetgeen hij aan Verkoper
verschuldigd is te verrekenen met hetgeen
Verkoper aan Koper verschuldigd is.

Artikel 7 – Verpakking en transport
7.1

Artikel 5 – Overdracht en verpanding
5.1

Verkoper is niet bevoegd zonder schriftelijke
toestemming van Koper de uitvoering van de
Overeenkomst of enig deel daarvan over te
dragen aan derden en/of vorderingen die
Verkoper ingevolge de Overeenkomst op
Koper heeft, te cederen aan derden of te
verpanden.

Artikel 6 –Levertijd en aflevering
6.1

Aflevering geschiedt DDP (INCOTERMS 2010)
op het door Koper aangegeven adres.
2

Het te leveren moet behoorlijk verpakt, op
zodanige wijze beveiligd en zodanig vervoerd
worden, dat het bij transport de plaats van
aflevering in goede staat bereikt en het lossen
aldaar veilig kan geschieden. Verkoper is
ervoor verantwoordelijk dat alle terzake
geldende wettelijke (zowel nationale als
internationale)
voorschriften
inzake
verpakking en vervoer door hem alsmede door
of namens Verkoper gecontracteerde
vervoerders, worden nageleefd.
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7.2

Koper is gerechtigd het te leveren niet in
ontvangst te nemen als aan de vorenbedoelde
voorschriften en bepalingen niet is voldaan.
Aanvaarding door Koper zal niet beschouwd
worden als een afzien van rechten welke Koper
heeft in verband met enige tekortkoming van
Verkoper betreffende het bovenstaande.

(a)

de geleverde Goederen en/of Diensten: (i) van
goede kwaliteit zijn, (ii) geheel in
overeenstemming zijn met Kopers eisen,
Specificaties,
voorwaarden,
tekeningen,
monsters en/of andere door Koper verstrekte
gegevens, (iii) vrij zijn van ontwerp- en/of
productiefouten, (iv) voldoen aan de "state of
the art" op moment van aflevering en (v)
compleet zijn en geschikt voor het doel
waarvoor zij bestemd zijn;

7.3

Verkoper verplicht zich om voor eigen
rekening en risico, op Kopers verzoek, het door
Verkoper gebruikte verpakkingsmateriaal
terug te nemen.

(b)

met betrekking tot de geleverde Goederen
en/of Diensten aan de relevante wettelijke
voorschriften,
normen
en
andere
overheidsbepalingen van het land van
bestemming is voldaan en voorzien zijn van de
noodzakelijke
duidelijke
instructies,
veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen;

(c)

de geleverde Goederen vrij van gebreken zijn;

Indien Koper zaken aan Verkoper verstrekt ter
uitvoering van de Overeenkomst, waaronder
begrepen
grondstoffen,
halffabricaten,
materialen en onderdelen, modellen,
Specificaties, tekeningen, software en
informatiedragers, blijven deze zaken
eigendom van Koper.

(d)

alle gebruikte materialen, halffabricaten en/of
grondstoffen eveneens voldoen aan de in sub
a t/m c genoemde vereisten;

(e)

zijn werknemers en alle eventueel door hem
ingeschakelde
derden
voldoende
vakbekwaam zijn.

Indien Verkoper een nieuwe zaak vormt met
de zaken die overeenkomstig artikel 8.2 aan
hem zijn verstrekt, zijn dit zaken die Koper
voor zichzelf doet vormen en houdt Verkoper
deze voor Koper als eigenaar.

9.4

Verkoper vrijwaart Koper tegen aanspraken
die derden tegen Koper geldend maken als
gevolg van schade ontstaan door handelingen
of nalatigheden van, of het niet nakomen van
verplichtingen jegens Koper door Verkoper
en/of door Verkoper bij de uitvoering van de
Overeenkomst betrokken ondergeschikten
en/of niet-ondergeschikten.

9.5

Verkoper staat ervoor in dat het geleverde
geen inbreuk maakt op rechten van derden,
waaronder
begrepen
intellectuele
eigendomsrechten en knowhow, en vrijwaart
Koper volledig tegen aanspraken van derden in
dit verband.

Artikel 8 – Eigendomsovergang en risico
8.1

8.2

8.3

De eigendom van het geleverde gaat op Koper
over op het moment dat het risico op Koper
overgaat conform levering DDP (INCOTERMS
2010. Het bepaalde is van overeenkomstige
toepassing ingeval deelleveringen worden
verricht.

Artikel 9 – Garantie en vrijwaring
9.1

9.2

9.3

Verkoper kan zich er nimmer op beroepen niet
op de hoogte te zijn van het doel waarvoor de
te leveren Goederen en/of Diensten zijn
bestemd of de omstandigheden waaronder de
aflevering dient plaats te vinden.
Indien in de Overeenkomst of de daarbij
behorende bijlagen door Koper wordt
verwezen naar technische, veiligheids-,
kwaliteits- of andere voorschriften, die niet bij
de Overeenkomst zijn gevoegd, wordt
Verkoper geacht deze te kennen, tenzij zij
Koper onverwijld schriftelijk van het tegendeel
in kennis stelt. Koper zal Verkoper dan over
deze voorschriften nader informeren.

Artikel 10 – Garantietermijn

Verkoper garandeert dat:
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10.1

Gebreken die gedurende een periode van 12
maanden na aflevering ontdekt worden,
dienen door Verkoper overeenkomstig de
bepalingen van artikel 12 te worden
afgehandeld.

10.2

Gebreken die gedurende de voormelde
garantietermijn van 12 maanden redelijkerwijs
niet bij normaal gebruik en normale inspecties
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ontdekt hadden kunnen worden, maar binnen
een termijn van 24 maanden, te rekenen vanaf
de datum van aflevering, worden eveneens
door Verkoper overeenkomstig de bepalingen
van artikel 12 afgehandeld.

noodzakelijk zijn in verband met de veiligheid
van personen en/of zaken en Koper geen
gelegenheid
heeft
tot
voorafgaande
kennisgeving aan Verkoper, is Koper
gerechtigd voor rekening van Verkoper
voorlopige maatregelen tot herstel of
vervanging te verrichten. Kopers kennisgeving
zal dan zo spoedig mogelijk geschieden,
teneinde Verkoper in staat te stellen de
verdere garantieverplichtingen na te komen.

Artikel 11 – Keuring/inspectie
11.1

Keuring/inspectie van de te leveren Goederen
en/of Diensten kan door of namens Koper op
verzoek van Koper plaatshebben bij Verkoper
voorafgaand aan de aflevering, dan wel bij
Koper na aflevering.

Artikel 13 – Verzekering en aansprakelijkheid
13.1

Verkoper zal zorg dragen voor een adequate
verzekering
van
zijn
eventuele
aansprakelijkheden uit hoofde van de
rechtsbetrekking met Koper dan weI uit
hoofde van de wet. Op eerste verzoek zal
Koper inzage krijgen in de hiertoe gesloten
verzekeringspolissen.

Indien Koper de te leveren Goederen tijdens
de keuring/inspectie afkeurt, is Verkoper
gehouden om onverwijld het ontbrekende,
herstelde of de vervangende Goederen ter
keuring/inspectie
aan
te
bieden,
onverminderd alle overige rechten van Koper.
In dat geval gelden de bepalingen van dit
artikel 11 onverkort.

13.2

Verkoper is aansprakelijk voor alle schade die
Koper, haar ondergeschikte(n) of nietondergeschikte(n) mochten lijden door of in
verband met de geleverde Goederen/Diensten
of de uitvoering van de Overeenkomst,
ongeacht of deze werd veroorzaakt door de
Verkoper, zijn direct leidinggevende(n),
ondergeschikte(n) of niet-ondergeschikte(n).

De voorafgaande keuring/inspectie van de te
leveren Goederen en/of Diensten door of
namens Koper houdt geen erkenning in dat de
Goederen en/of Diensten voldoen aan de in
artikel 9 gegeven garanties.

13.3

Koper is nimmer aansprakelijk
gevolgschade en/of indirecte schade.

11.2

Verkoper zal, zonder nadere kosten voor
Koper, aan de keuring/inspectie meewerken
en op verzoek van Koper redelijke personele
en materiele hulp ten behoeve van de
keuring/inspectie aan Koper ter beschikking
stellen.

11.3

11.4

Artikel 14 – Industriële/intellectuele eigendomsrechten, geheimhouding

Artikel 12 – Klachten
12.1

12.2

voor

Koper zal Verkoper zo spoedig mogelijk na
ontdekking van het gebrek schriftelijk kennis
geven van de klacht. Verkoper zal alsdan
binnen een door Koper gestelde termijn het
gebrek, zo mogelijk ter plaatse van Koper,
herstellen. Alle kosten die hiermee verband
houden zijn voor rekening van Verkoper.
Indien Verkoper niet binnen de gestelde
termijn aan zijn verplichting tot herstel
voldoet, is Koper bevoegd, ongeacht alle
andere aan hem toekomende rechten, de
herstelwerkzaamheden zelf dan weI door een
derde voor rekening van Verkoper uit te
(doen) voeren, of vervanging of creditering van
het geleverde te vragen, zulks ter keuze van
Koper.
Indien ingeval van een gebrek van het
geleverde
onverwijlde
maatregelen
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14.1

Alle
(intellectuele/industriële)
eigendomsrechten
op
Specificaties,
tekeningen, recepten, handboeken, monsters,
software enz., door Koper aan Verkoper
beschikbaar gesteld, of die als onderdeel van
de Overeenkomst door Verkoper zijn
vervaardigd, berusten bij of komen toe aan
Koper. Verkoper zal meewerken aan de
totstandkoming van noodzakelijke akten van
overdracht, onder andere met betrekking tot
de
intellectuele/industriële
eigendomsrechten. Verkoper zal zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van
Koper geen afschriften van genoemde
documenten en materialen enz. maken.

14.2

Alle door Koper geplaatste Orders zijn
vertrouwelijk en zullen door Verkoper niet
voor publicitaire of verkoop bevorderende
doeleinden openbaar worden gemaakt.
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14.3

Verkoper is verplicht tot geheimhouding
tegenover derden van alle door Koper
verstrekte of op andere wijze aan hem bekend
gemaakte gegevens en kennis en zal deze
slechts gebruiken ter uitvoering van de
Overeenkomst. Verkoper zal deze verplichting
tevens opleggen aan alle ondergeschikten en
niet-ondergeschikten die daarvan kennis
verkrijgen en staat ervoor in dat deze die
verplichtingen nakomen.

15.3

Indien Koper de Overeenkomst beëindigt
overeenkomstig artikel 15.2, worden alle
vorderingen die Koper op Verkoper heeft
terstond opeisbaar, onverminderd de overige
rechten van Koper.

15.4

Alle buitengerechtelijke kosten, waaronder
onder meer worden verstaan de kosten in
verband
met
het
opstellen
van
sommatiebrieven,
het
voeren
van
schikkingsonderhandelingen
en
andere
werkzaamheden ter voorbereiding van een
gerechtelijke
procedure,
alsmede
de
gerechtelijke kosten van Koper als gevolg van
de niet-nakoming door Verkoper, komen ten
laste van Verkoper.

Artikel 15 – Opschorting en beëindiging
15.1

Totdat de Goederen zijn geleverd en/of de
Diensten zijn uitgevoerd, is Koper gerechtigd
de Order geheel of gedeeltelijk te cancelen.

15.2

Koper is gerechtigd om haar verplichtingen
onder een Overeenkomst zonder nadere
aankondiging geheel of gedeeltelijk op te
schorten, dan wel om een Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke
ingang te beëindigen, onverminderd het recht
van Koper op vergoeding van schade, kosten
en rente, zodra één van de volgende
gebeurtenissen zich voordoet:

(a)

Verkoper schiet tekort in de nakoming van
enige verplichting uit hoofde van een
Overeenkomst, of er staat vast dat behoorlijke
nakoming blijvend onmogelijk is;

(b)

er bestaat gegronde vrees dat Verkoper haar
verplichtingen niet tijdig of niet-behoorlijk zal
nakomen;

(c)

Artikel 16 – Overmacht

Verkoper doet aangifte tot faillietverklaring,
wordt failliet verklaard of vraagt surseance van
betaling aan, er wordt een vereffenaar met
betrekking tot Verkoper aangesteld of er vindt
een soortgelijke gebeurtenis plaats met
betrekking tot Verkoper of een aanmerkelijk
deel van haar vermogen;

(d)

een crediteur legt op (een deel van) de activa
van Verkoper executoriaal beslag of, in geval
van conservatoir beslag, indien dat niet binnen
30 dagen is opgeheven;

(e)

naar het oordeel van Koper: ondergaat het
bestuur en/of management van Verkoper een
wezenlijke wijziging en/of de zeggenschap
over Verkoper wijzigt, of Verkoper raakt
betrokken in een fusie of splitsing.

16.1

in geval van overmacht kan Verkoper de
nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde
van de Overeenkomst opschorten voor de
duur van maximaal 2 weken, onder de
voorwaarde dat Verkoper Koper hiervan
onmiddellijk nadat de omstandigheid die
overmacht oplevert zich heeft voorgedaan in
kennis stelt en onder vermelding van de
oorzaak van de overmacht. Indien Verkoper na
afloop van deze 2 weken niet in staat is om zijn
verplichtingen na te komen, is Koper bevoegd
de Overeenkomst te ontbinden, zonder tot
schadevergoeding gehouden te zijn.

16.2

Voor rekening van Verkoper komen in ieder
geval, doch niet uitsluitend: staking,
werkliedenuitsluiting,
grondstoffentekort,
transportproblemen, niet-nakoming van de
verplichtingen door toeleveranciers en
storingen in de productie van Verkoper.

Artikel 17 – Overige bepalingen
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17.1

Verkoper is niet bevoegd zonder schriftelijke
toestemming van Koper de uitvoering van de
Overeenkomst of enig deel daarvan over te
dragen aan derden, of vorderingen die
Verkoper ingevolge de Overeenkomst op
Koper heeft, te cederen of te verpanden.

17.2

Een Overeenkomst creëert geen partnerschap
tussen partijen of een gezamenlijk gevoerde
onderneming van partijen. Verkoper is een
onafhankelijke contractpartij en heeft niet het
gezag om Koper te verbinden.
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17.3

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat
Koper
alle
rechten
onder
deze
Inkoopvoorwaarden mede heeft bedongen
ten behoeve van de groepsmaatschappijen
van Koper.

17.4

Indien op enige bepaling uit de Overeenkomst
geen beroep kan worden gedaan of deze
ongeldig of nietig is, blijven de overige
bepalingen, of het overige, onverminderd van
kracht. Partijen komen overeen om de
ongeldige of nietige bepaling te vervangen
door een bepaling die wat betreft inhoud en
strekking zoveel mogelijk overeenstemt met
de ongeldige of nietige bepaling.

17.5

Deze Inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij
de Kamer van Koophandel in Amsterdam, zijn
te zien op www.westland-kaas.nl en worden
op verzoek kosteloos toegezonden.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en bevoegde
rechter
18.1

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Koper en
Verkoper is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. De toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag wordt uitgesloten.

18.2

Alle geschillen tussen de Koper en de Verkoper
betreffende deze Inkoopvoorwaarden of enige
daaruit
voortvloeiende
of
daarmee
samenhangende
Overeenkomst
of
rechtsbetrekking zullen uitsluitend worden
beslecht door de bevoegde rechter te
Amsterdam.
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