Algemene leveringsvoorwaarden Berrybrothers B.V.
Artikel 1 - Toepasselijkheid en Definities
1.1 In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan:
Leverancier:
Berrybrothers B.V., gevestigd aan Nijken 18, 6088 NR Roggel;
Afnemer:
de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie Leverancier een aanbieding doet of met wie
Leverancier een Overeenkomst sluit;
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Leverancier en Afnemer wordt gesloten, inclusief elke wijziging
of aanvulling daarop en alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de
overeenkomst;
Producten:
zachtfruit producten zoals vermeld op website www.Berrybrothers.nl ;
1.2 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Leverancier aan Afnemer en op
alle overeenkomsten tussen Leverancier en Afnemer;
1.3 Aanvullingen of afwijkingen van deze algemene leveringsvoorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze schriftelijk
tussen Leverancier en Afnemer zijn overeengekomen.
1.4 Algemene voorwaarden van Afnemer zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 2 - Aanbieding en bestelling
2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2 Afnemer kan een bestelling plaatsen per telefoon of per e-mail (n.vanzuilen@berrybrothers.nl). Een Overeenkomst
komt pas tot stand op het moment dat Leverancier de bestelling van Afnemer schriftelijk (per e-mail) heeft bevestigd
of als Leverancier feitelijk begonnen is met de uitvoering van de bestelling.
Artikel 3 - Levering
3.1 Een door Leverancier opgegeven leveringstermijn is altijd indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Vertraging in de levering geeft Afnemer niet het recht om de overeenkomst te ontbinden tenzij de vertraging van dien
aard is dat in redelijkheid niet meer van Afnemer verwacht kan worden dat zij de Producten alsnog afneemt.
3.2 Levering van de Producten geschiedt door aflevering af magazijn tenzij anders wordt overeengekomen. De wijze van
verpakking (aantal en gewicht) en transport wordt door Leverancier bepaald. Ontvangst van de Producten wordt
door Afnemer bevestigd door middel van het tekenen van een afleveringsbon van de betreffende transporteur.
3.3 Afnemer is verplicht om de bestelde Producten van Leverancier af te nemen en overeenkomstig de
overeengekomen betalingsvoorwaarden te betalen.
3.4 Het risico van de Producten gaat op Afnemer over op het moment dat de te leveren Producten bij Leverancier het
magazijn verlaten.
Artikel 4 - Prijzen en Betaling
4.1 Alle prijsopgaven zijn indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.2 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Transportkosten zijn voor rekening van Afnemer tenzij anders is
overeengekomen.
4.3 Betalingen dienen zonder aftrek of enige korting te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn van 30 dagen is Afnemer zonder nadere ingebrekestelling of sommatie,
direct in verzuim en is Leverancier gerechtigd om aan Afnemer 1,5% rente per maand over het verschuldigde bedrag
in rekening te brengen vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele betaling.
4.4 Indien Afnemer ook na ingebrekestelling zijn betalingsverplichtingen dan wel anderszins zijn verplichtingen niet
nakomt, komen alle daartoe ontstane kosten van invordering, zijnde zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke
kosten (waaronder begrepen alle kosten van externe deskundigen) voor rekening van Afnemer, met een minimum
van € 40,-.
4.5 Leverancier is gerechtigd indien er gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van Afnemer, haar
verplichting tot levering van de Producten op te schorten totdat Afnemer zekerheid voor de betaling heeft verschaft.
Indien hierdoor vertraging ontstaat in de aflevering van de Producten is Afnemer aansprakelijk voor eventuele door
Leverancier als gevolg daarvan geleden schade.
4.6 De door Leverancier geleverde Producten blijven eigendom van Leverancier totdat Afnemer de verschuldigde
koopprijs en eventuele rente en kosten volledig heeft voldaan. Afnemer is gehouden de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde Producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Leverancier te bewaren.
Artikel 5 Reclame
5.1 Afnemer is verplicht om de geleverde Producten direct bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare gebreken te
(laten) controleren.
5.2 Eventuele tekorten of zichtbare gebreken die bij aflevering kunnen worden geconstateerd dienen door Afnemer op
de afleveringsbon duidelijk en gemotiveerd te worden vermeld of op andere wijze dezelfde dag, doch uiterlijk binnen
4 uur na levering, schriftelijk (per e-mail) aan Leverancier kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan Afnemer
geacht wordt het geleverde te hebben goedgekeurd.
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5.3 Klachten met betrekking tot niet direct constateerbare tekorten of gebreken dienen onverwijld doch uiterlijk binnen 24
uur na aflevering door Afnemer aan Leverancier schriftelijk (per e-mail) en met opgave van redenen te worden
medegedeeld.
5.4 Klachten ten aanzien van facturen dienen binnen 7 dagen na verzenddatum aan Leverancier kenbaar te worden
gemaakt.
5.5 Na het verstrijken van de in dit artikel 5 genoemde termijnen vervalt onherroepelijk elk vorderingsrecht van Afnemer
op Leverancier met betrekking tot fouten in de levering of gebreken in of aan de geleverde Producten.
5.6 Het recht van reclame vervalt eveneens indien Afnemer onvoldoende medewerking verleent met betrekking tot het
onderzoek van Leverancier naar de gegrondheid van de klacht.
5.7 Indien de klacht door Leverancier gegrond wordt bevonden, zal Leverancier zo spoedig mogelijk en ter zijner keuze,
hetzij het gebrek herstellen, dan wel een vervangend Product leveren, dan wel aan Afnemer een creditnota doen
toekomen voor de ondeugdelijke Producten, zonder dat Afnemer enig recht kan doen gelden op eventuele
schadevergoeding. De aansprakelijkheid van Leverancier is in dit soort situaties te allen tijde beperkt tot de koopsom
van de Producten waarover gereclameerd is.
5.8 In verband met de bederfelijkheid van de Producten en de koelketen-richtlijnen van de overheid kunnen de
Producten in beginsel niet retour worden genomen door Leverancier. Retournering van het geleverde kan daarom
alleen geschieden na schriftelijke instemming van Leverancier en uitsluitend op door Leverancier te bepalen
voorwaarden.
Artikel 6 Emballage
6.1 Via Leverancier geleverde emballage, waaronder pallets, kratten en dozen, waarop statiegeld is berekend, wordt
door middel van de factuur aan Afnemer doorberekend. Zodra Afnemer de factuur heeft voldaan, is deze emballage
eigendom van de Afnemer.
6.2 Retourneren van emballage geschiedt in overleg met Leverancier.
Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 Ingeval van een fout in de levering of een gebrekkigheid in het Product is Leverancier uitsluitend aansprakelijk
conform het gestelde in artikel 5. In alle overige gevallen is Leverancier uitsluitend aansprakelijk voor schade in
geval er sprake is van opzet of ernstige nalatigheid aan de zijde van Leverancier of haar medewerkers.
7.2 Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, winstderving en bedrijfsschade
is in alle gevallen uitgesloten.
7.3 De totale aansprakelijkheid van Leverancier is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door haar verzekering
wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt
gedekt is de totale aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot maximaal het netto factuurbedrag van de
desbetreffende geleverde Producten.
7.4 Leverancier aanvaard geen aansprakelijkheid jegens derden. Afnemer vrijwaart Leverancier geheel en
onvoorwaardelijk tegen alle aanspraken van derden, ongeacht de aard en de omvang van de aanspraken.
7.5 Afnemer is gehouden om bij het (intern) vervoer en de opslag van door Leverancier geleverde Producten de
daarvoor geldende wet- en regelgeving, waaronder de HACCP-normen en IFS Standard en de bewaarvoorschriften
na te leven, bij gebreke waarvan door Leverancier geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor
(schade ten gevolge van) gebreken aan de producten.
Artikel 8 Overmacht
8.1 Van overmacht van de zijde van de leverancier is sprake indien Leverancier verhinderd wordt aan zijn verplichtingen
uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen als gevolg van omstandigheden die niet zijn toe te
rekenen aan Leverancier. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog en dreiging van oorlog, mobilisatie,
oproer, staking, terreurdaden, demonstraties, gebrek aan personeel, bedrijfs- en vervoerstoringen van welke aard
ook, wanprestatie door (toe)leveranciers, epidemieën, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of
besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids) instanties, brand, explosie, vorst, sneeuwoverlast,
overstroming, stormschade, hevige neerslag, extreme temperatuurwisselingen en andere natuurrampen.
8.2 Indien Leverancier een beroep doet op overmacht is Leverancier gerechtigd om haar verplichtingen uit de
overeenkomst tijdelijk op te schorten. Indien de overmacht langer duurt dan 1 week is Leverancier en/of Afnemer
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade.
9. Toepasselijk recht en geschillen
9.1 Op deze algemene leveringsvoorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens
koopverdrag, van toepassing.
9.2 Geschillen welke niet in der minne kunnen worden opgelost zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter van het arrondissement Roermond.
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