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Artikel 1. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Verkoper opdracht heeft gegeven tot het verrichten van
Werkzaamheden.
2. Verkoper: ‘Bouma Voerwortelen B.V.’, gevestigd te Bergentheim en ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 72705493, die de Overeenkomst sluit en deze algemene voorwaarden hanteert. Alle Overeenkomsten
komen, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, tot stand met Verkoper en
worden uitsluitend door Verkoper uitgevoerd. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende bedoeling
van de Koper is dat de Werkzaamheden door een bepaalde persoon of bepaalde personen zal worden uitgevoerd.
3. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Verkoper uit anderen hoofde worden
verricht. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om de verkoop en levering van (voer)wortel-, en aanverwante gewassen en
producten, alsmede scharrel en vrije uitloop eieren. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.
4. Overeenkomst: elke afspraak tussen Koper en Verkoper tot het verrichten van Werkzaamheden door Verkoper ten
behoeve van Koper.
Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en
overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Verkoper zich verbindt of zal verbinden om Werkzaamheden te
verrichten voor Koper, alsmede op alle daaruit voor Verkoper voortvloeiende Werkzaamheden.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Verkoper, voor de uitvoering
waarvan door Verkoper derden dienen te worden betrokken.
3. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Koper wordt door Verkoper uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
5. De onderliggende opdracht/Overeenkomst -tezamen met deze algemene voorwaarden- geven de volledige afspraken
tussen Koper en Verkoper weer met betrekking tot de Werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst is gesloten. Alle
eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of
indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dient de
uitleg/beoordeling plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7. Indien Verkoper niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Verkoper in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere
gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
8. Wanneer afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen hun werking zouden verliezen, heeft
dit geen consequenties voor de geldigheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden. De betreffende
bepaling zal komen te vervallen en worden vervangen door een door Verkoper vast te stellen nieuwe wettelijk
toelaatbare bepaling.
9. Verkoper verklaart de Wet Koop op Afstand van toepassing op haar algemene voorwaarden.
Artikel 3. Rechts- en forumkeuze
1. Op alle Overeenkomsten tussen Koper en Verkoper waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien sprake is van een Overeenkomst met een Koper die
is gevestigd in het buitenland.
2. Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Koper en Verkoper waarop deze algemene
voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Verkoper
zijn woonplaats heeft.
3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen Koper en Verkoper kiezen voor een andere wijze van
geschillenbeslechting.
4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in
onderling overleg te beslechten.
Artikel 4. Aanvang en duur
1. Elke Overeenkomst komt in beginsel tot stand en vangt aan op het moment dat Koper mondeling akkoord gaat met
het aanbod van Verkoper. Op verzoek wordt de overeenkomst schriftelijk vastgelegd en aan Koper overhandigd.
2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
3. Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende
opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
Artikel 5. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden
ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar
is.
2. Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat
de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
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De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege,
eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfs-, verzend- en
administratiekosten, emballagekosten en af magazijn, tenzij anders is aangegeven.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het niet in de offerte of de aanbieding
opgenomen aanbod, is Verkoper daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze
afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verkoper anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen
een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige
orders.

Artikel 6. Gegevens Koper
1. Koper is gehouden alle gegevens welke Verkoper overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren
van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Verkoper te stellen.
2. Verkoper heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Koper aan de in het
vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
3. Koper is gehouden Verkoper onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de
uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
4. Koper staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Verkoper ter
beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn en is aansprakelijk voor de daaruit
voortvloeiende schade.
5. De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan
door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van
Koper.
Artikel 7. Uitvoering van de Overeenkomst
1. Verkoper staat niet in voor enige kwaliteit van de geleverde producten, aangezien het een versproduct betreft.
2. Verkoper heeft het recht bepaalde Werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van
Koper, te laten verrichten door een door Verkoper aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van
Verkoper wenselijk is.
3. Indien tijdens de duur van de Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf
van Koper welke niet vallen onder de Werkzaamheden waarop de Overeenkomst betrekking heeft, worden deze
Werkzaamheden op grond van afzonderlijke Overeenkomsten geacht te zijn verricht.
4. Eventueel in de Overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd,
gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook
geen toerekenbare tekortkoming van Verkoper en mitsdien geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst op.
Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn te beschouwen als fatale termijnen indien dit
uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen Koper en Verkoper overeengekomen is.
5. Indien Koper in gebreke komt in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Verkoper is gehouden, is
Koper aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Verkoper daardoor direct of indirect ontstaan.
6. Geleverde emballage waarop statiegeld is berekend, worden retour genomen tegen de op het moment van
retournering geldende factuurprijzen, eventueel verhoogd met een vaste emballagevergoeding.
Artikel 8. Levering
1. De levering van zaken/producten geschiedt op locatie van Koper, tenzij anders is overeengekomen. Het risico van
verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Koper over op het moment waarop producten aan Koper ter
beschikking staan. Indien Koper na acceptatie van de producten tekent voor goede ontvangst, wordt het claimen van
een schadevergoeding vanwege de levering uitgesloten.
2. Levering door Verkoper vindt plaats binnen de overeengekomen termijn, met inachtneming van het bepaalde in artikel
7 lid 4. Wanneer er vertraging in de levering optreedt, zal Verkoper de Koper hierover schriftelijk (e-mail) informeren
binnen 10 werkdagen na de besteldatum. Koper mag de Overeenkomst kosteloos en zonder ingebrekestelling
ontbinden indien vervolgens niet geleverd wordt binnen 30 dagen. Bij het overschrijden van de leveringstermijn heeft
Koper geen recht op schadevergoeding.
3. Wanneer het geleverde product gebreken vertoont, dient Koper dit binnen bekwame tijd na ontdekking van het gebrek,
schriftelijk (e-mail) aan Verkoper te melden. Kwaliteitsproblemen dienen binnen 24 uur te worden gemeld.
Artikel 9. Betaling
1. Betaling van het factuurbedrag door Koper dient te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen
geval later dan 21 dagen na factuurdatum, in Euro, ten kantore van Verkoper of door middel van stortingen ten gunste
van een door deze aan te wijzen bankrekening en, voor zover de betaling betrekking heeft op Werkzaamheden, zonder
enig recht op korting of schuldvergelijking. Verkoper is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien Koper niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft
betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Verkoper, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is
vereist, het recht vanaf de vervaldag Koper over het gefactureerde bedrag een rente van 5% in rekening te brengen,
tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Verkoper.
3. Verkoper heeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de
kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende
rente. Verkoper kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een
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andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Verkoper kan volledige aflossing van de hoofdsom
weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Verkoper verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte
van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Koper die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de
artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden
op te schorten.
Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor
rekening van Koper, ook voorzover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen.
Indien de Koper niet een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf worden de
buitengerechtelijke kosten vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,-.
Indien de Koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, worden de
buitengerechtelijke kosten hierbij bepaald op:
15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500 van de vordering;
10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500 van de vordering;
5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000 van de
vordering;
1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering;
0,5% over het meerdere van de hoofdsom,
met een maximum van € 6.775 en met een minimum van € 40. Ingeval de buitengerechtelijke incasso door een
gemachtigde casu quo raadsman/raadsvrouw geschiedt, worden deze bedragen vermeerderd met de door Verkoper
aan zijn gemachtigde casu quo raadsman/raadsvrouw over de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigde
omzetbelasting.
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 (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 welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Kopers, voorzover de Werkzaamheden ten behoeve van de
gezamenlijke Kopers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 10. Overmacht
1. Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Koper indien hij daartoe gehinderd wordt
als gevolg van overmacht.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, iedere tekortkoming welke niet aan Verkoper kan
worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in
het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
3. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Verkoper in geval van overmacht recht om, naar eigen
keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te
ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan Koper mee te delen en zulks zonder dat Verkoper gehouden is tot enige
schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar zou zijn.
4. Voorzover Verkoper ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels
gedeeltelijk 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 factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke
Overeenkomst.
Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. De Verkoper is enkel aansprakelijk voor verlies en/of schade wanneer de niet of niet-tijdige nakoming te wijten is aan
opzet of grove schuld van Verkoper of dienst ondergeschikten.
2. De aansprakelijkheid van Verkoper is altijd beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst.
3. Koper is ermee bekend dat hij een versproduct afneemt van Verkoper, en dat deze producten onderhevig zijn aan
bederf. Ondanks uiterste inspanning van Verkoper kan zich de situatie voordoen dat één of meer van de geleverde
producten bedorven zijn en/of rot en/of schimmel of door een andere oorzaak niet optimaal gebruikt kunnen worden.
Koper aanvaardt dit risico en vrijwaart Verkoper voor alle gevolgen hiervan.
4. Verkoper heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Koper ongedaan te maken of te
beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product.
5. Koper vrijwaart Verkoper tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de
Overeenkomst samenhangen. Koper vrijwaart Verkoper in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens
schade die veroorzaakt is doordat Koper aan Verkoper onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
6. Koper vrijwaart Verkoper tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval Verkoper op grond van de wet
gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties,
welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel ongevraagd, informatie te ontvangen welke Verkoper in de uitoefening van
de opdracht van Koper of derden heeft ontvangen. Indien Verkoper uit dien hoofde door derden mocht worden
aangesproken, is Koper gehouden Verkoper zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen
dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien Koper in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen,
dan is Verkoper, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde
van Verkoper en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Koper.
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Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
1. Het in het kader van de Overeenkomst door Verkoper geleverde blijft eigendom van Verkoper totdat de Koper alle
verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Het door Verkoper geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht
en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Koper is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud
vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren, een en ander behalve voor zover in de normale
bedrijfsuitoefening van de onderneming.
3. Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van
Verkoper veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om Verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te
stellen. Voorts verplicht de Koper zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te
houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste
verzoek aan Verkoper ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Verkoper gerechtigd tot
deze penningen. Voorzover als nodig is, verbindt de Koper zich er jegens Verkoper bij voorbaat toe om zijn
medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
4. Voor het geval Verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper bij voorbaat
onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Verkoper en door Verkoper aan te wijzen derden om al die
plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verkoper zich bevinden en deze terug te nemen.

Artikel 13. Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72705493.
2. Op verzoek van Koper wordt een schriftelijk exemplaar van deze algemene voorwaarden kosteloos toegezonden.
Tevens zijn de algemene voorwaarden te raadplegen op www.boumavoerwortelen.nl
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie casu quo de versie zoals die gold ten tijde van het
totstandkomen van de rechtsbetrekking met Verkoper.
4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

