Algemene voorwaarden Vion voor levend vee
VAN: VION FARMING B.V., VION RUNDVEE B.V., VION LIVESTOCK B.V., GEVESTIGD TE BOXTEL,
EN ANDERE MET VION FRESH MEAT WEST B.V. GELIEERDE VENNOOTSCHAPPEN,
DIE ONDERHAVIGE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING HEBBEN VERKLAARD.

A Algemene Verkoopvoorwaarden
ARTIKEL 1

Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere
overeenkomst met betrekking tot levend vee, tussen een van
hiervoor genoemde vennootschappen, hierna te noemen:
verkoper, en een koper waarop verkoper deze voorwaarden
van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. De
toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de koper
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.

ARTIKEL 2
Totstandkoming, wijziging van de overeenkomst
1.

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor
aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend
aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft verkoper het
recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van
aanvaarding te herroepen.
De koopovereenkomst is tot stand gekomen zodra koper en
verkoper mondeling of schriftelijk overeenstemming hebben
bereikt over het verkochte, de prijs en eventuele bijzondere
leveringsvoorwaarden. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge)
afspraken en/of toezeggingen door medewerkers van
verkoper of derden-tussenpersonen, binden de verkoper
slechts indien deze door verkoper uitdrukkelijk zijn bevestigd c.q. worden uitgevoerd.
Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang
geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden,
wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging
beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist
en volledig weer te geven, tenzij de koper binnen 8 dagen
schriftelijk tegen de inhoud van de factuur protesteert.

2.

2.

3.

De in de offerte genoemde prijzen zijn, tenzij anders is
overeengekomen, aangegeven in Nederlandse valuta.
De in de offerte genoemde prijzen zijn gebaseerd op de
ten tijde van de offerte geldende kostenfactoren. Verkoper is gerechtigd voordat levering heeft plaatsgevonden
kostenverhogingen in de koopprijs door te berekenen.
Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft
de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
Tenzij anders is overeengekomen, zijn de in de offerte
genoemde prijzen franco aan het door koper opgegeven
afleveringsadres.
Leveranties van verkoper zijn onderworpen aan de
geldende btw-regelingen.
ARTIKEL 4
Betaling

1.

ARTIKEL 5
Incassokosten
1.

2.

ARTIKEL 3
Prijzen
1.

3.

Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van
een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor
rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd
een bedrag ter grootte van 15% van het factuurbedrag,
met een minimum van € 300,00. Indien verkoper aantoont
hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijze
noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in
aanmerking.
De koper is jegens verkoper de door verkoper gemaakte
gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties.
ARTIKEL 6
Eigendomsvoorbehoud

1.

2.

3.

Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling zonder
enige korting te geschieden middels storting of bijschrijving
op een door verkoper opgegeven bank- of girorekening
binnen acht dagen na factuurdatum. Betaling dient te
geschieden in Nederlandse valuta tenzij anders is overeengekomen.

Na het verstrijken van acht dagen na de factuurdatum dan
wel het overeengekomen andere betalingstijdstip, is de
koper in verzuim. De koper is vanaf het moment van in
verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente
verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
Indien zich een van de hieronder genoemde situaties voordoet, wordt koper geacht in verzuim te zijn en is er sprake
van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis
zoals bedoeld in artikel 6:265 BW op grond waarvan verkoper gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden:
- Koper wordt in staat van faillissement verklaard, doet
een verzoek tot surséance van betaling, dan wel er wordt
beslag gelegd op het geheel of een gedeelte van zijn
eigendommen.
- Koper komt te overlijden of wordt onder curatele gesteld. In genoemde gevallen is verkoper tevens gerechtigd
bedragen, welke koper nog verschuldigd is, geheel op te
eisen en het verkochte terstond bij koper op te (laten)
halen.
De door koper gedane betalingen strekken steeds ter
voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente
en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen
die het langst open staan, zelfs al vermeldt koper, dat de
voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.

Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend
eigendom van de verkoper, totdat alle vorderingen die de
verkoper op zijn koper heeft of zal verkrijgen, waaronder in
ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2,
volledig zijn betaald.
Zolang de eigendom van de zaken niet op de koper is
overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan
derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De koper verplicht zich op eerste verzoek van de verkoper mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen
die de koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn
afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
De koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als
herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren.
De verkoper is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn
terug te nemen indien de koper in gebreke is met de
nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in
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5.

betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.
De koper zal de verkoper te allen tijde vrije toegang
verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van
de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de
verkoper.
Voornoemde onder lid 1 t/m 4 opgenomen bepalingen laten
de overige aan verkoper toekomende rechten onverlet.

ARTIKEL 9
Gebreken, klachttermijnen
1.

ARTIKEL 7
Levering en risico
1.

2.

3.

4.
5.

Levering van het gekochte binnen Nederland geschiedt op
het moment van de feitelijke aanbieding aan huis/
bedrijf van de koper ongelost op het vervoermiddel, tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien koper zelf
voor vervoer zorg draagt, vindt levering plaats op het
moment dat de dieren zich, ten vervoer aangeboden, voor
de laadklep bevinden.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft
verkoper het recht de door haar te leveren dieren in deelleveranties te leveren, waarbij iedere leverantie afzonderlijk
gefactureerd wordt.
Het risico van het gekochte gaat over op het moment van
de feitelijke aanbieding op de bestemmingsplaats
ongelost op het vervoermiddel, ook als de koper verhinderd
is de gekochte dieren in ontvangst te nemen c.q. in
ontvangstname weigert. In geval van veilingkoop vindt
levering en overgang van het risico ter plekke plaats.
Voor leveringen buiten Nederland wordt de bestemmingsplaats per transactie overeengekomen.
De koper is verplicht de gekochte dieren af te nemen op het
moment waarop deze hem worden aangeboden.
Indien de koper de afname weigert, zullen de dieren door
verkoper maximaal een week voor zijn rekening en risico te
zijner beschikking worden gehouden. Na verloop van deze
termijn is verkoper gerechtigd tot verkoop aan een derde
over te gaan, waarbij eventuele winstderving en kosten
voor rekening van koper komen. De overeengekomen
levertijd is geen fatale termijn tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de koper
verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. De
overeengekomen levertijd wordt door verkoper zoveel
mogelijk in acht genomen.
ARTIKEL 8
Overmacht

1.

2.

3.

4.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden
verstaan: iedere van de wil van verkoper onafhankelijke
c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van
de overeenkomst redelijkerwijze door de koper niet meer
van verkoper kan worden verlangd.
Onder overmacht wordt o.a. begrepen: werkstaking,
bovenmatig ziekteverzuim van personeel van verkoper,
transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen
waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden,
contingenteringen, verkoopverboden en bedrijfsstoringen
bij verkoper c.q. bij leveranciers van verkoper, bijzondere
weersomstandigheden, rampen, oorlog, oproer, molest,
stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, alsmede iedere
niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken
in de onderneming van verkoper of van leveranciers van
verkoper, waardoor verkoper haar verplichtingen jegens de
koper niet kan nakomen.
Indien zich een overmachtsituatie voordoet, is verkoper
gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten danwel de overeenkomst definitief te ontbinden.
Met de koper zal hiertoe overleg worden gepleegd.
Verkoper is gerechtigd betaling te vorderen van de
prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van een overmachtsituatie is
gebleken.

2.

3.
4.

5.

De koper is verplicht de geleverde dieren terstond bij aflevering op eventuele zichtbare gebreken te (laten) controleren. Eventuele tekorten of gebreken dient de koper op de
afleverbon te (laten) vermelden. Zichtbare gebreken dienen
door de koper in ieder geval, uiterlijk binnen 24 uur, na de
feitelijke levering per telefoon/telefax aan verkoper te worden gemeld onder opgave van de aard van de klachten.
Deze melding zal door koper schriftelijk worden bevestigd
binnen 48 uur na de feitelijke levering, bij gebreke waarvan
de koper geacht wordt de gekochte dieren te hebben goedgekeurd.
Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 24 uur na
ontdekking, doch uiterlijk binnen 6 weken nadat de koper
het gebrek had kunnen ontdekken, schriftelijk te melden
aan verkoper onder opgave van de aard van de klachten,
bij gebreke waarvan de koper geen aanspraken meer jegens verkoper geldend kan maken.
Het indienen van reclames ontslaat de koper niet van zijn
betalingsverplichtingen jegens verkoper.
Indien de reclame door verkoper gegrond wordt bevonden,
is verkoper gerechtigd de geleverde dieren te vervangen of
de koopsom te crediteren, zonder dat de koper nog enig
ander recht kan doen gelden op welke schadevergoeding
dan ook.
Reclames over facturen dienen binnen 8 dagen na verzenddatum van de facturen te worden ingediend.
ARTIKEL 10
Aansprakelijkheid

Verkoper is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze
aansprakelijk:
1. Voor schade als gevolg van gebreken geldt uitsluitend de
aansprakelijkheid als geregeld in artikel 9 van deze voorwaarden;
2. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van
verkoper, haar leidinggevende dan wel haar ondergeschikten;
3. Overigens is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot
het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering,
voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering
wordt gedekt;
4. Indien de schade niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid
beperkt tot het schadebedrag waarvoor verkoper redelijkerwijs, mede gezien de in de branche geldende gebruiken
verzekerd had behoren te zijn.
Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door ondeskundigheid van koper. In geen geval zijn
verkoper en of door verkoper ingeschakelde derden aansprakelijk voor bedrijfsschade of andere gevolgschade. De
door verkoper te vergoeden schade zal worden gematigd
indien de door koper te betalen prijs gering is in verhouding
tot de omvang van de door koper geleden schade. Koper
vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken van derden in het
bijzonder genoemd onder de artikelen 6:179 t/m 6:181 BW
(wettelijke aansprakelijkheid voor door dieren aangerichte
schade).
ARTIKEL 11
Geschillen
Van geschillen over of in verband met een overeenkomst
tussen verkoper en koper, ook voor wat betreft het tot stand
komen daarvan, neemt bij uitsluiting kennis de bevoegde
rechter binnen het arrondissement waarin verkoper is gevestigd. Verkoper blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden
voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale
verdrag bevoegde rechter.
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ARTIKEL 12
Toepasselijk recht

Onverminderd kopers overige rechten is koper bevoegd
betaling op te schorten, zodra en zolang verkoper in de nakoming van een verplichting jegens koper tekortschiet
c.q. dreigt te kort te schieten waaronder het niet (tijdig) ter
beschikking stellen van door hem te verstrekken
documenten.
Koper geraakt ter zake van de betaling van de koopprijs pas
in verzuim wanneer zij om haar toe te rekenen redenen ook
niet betaalt nadat haar door verkoper schriftelijk een nadere
termijn voor betaling is gesteld.

Op elke overeenkomst tussen verkoper en de koper is Nederlands recht van toepassing.

B Algemene Inkoopvoorwaarden
ARTIKEL 1
Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst met
betrekking tot levend vee, tussen een van hiervoor
genoemde vennootschappen, hierna te noemen: koper, en
een verkoper waarop koper deze voorwaarden van
toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden
niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de
verkoper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 5
Aflevering
1.

ARTIKEL 2
Totstandkoming, wijziging van de overeenkomst
1.

2.

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor
aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend
aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft koper het recht
het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van
aanvaarding te herroepen.
De koopovereenkomst is tot stand gekomen zodra koper en
verkoper mondeling of schriftelijk overeenstemming hebben
bereikt over het dier of de dieren, de prijs en eventuele
bijzondere leveringsvoorwaarden. Eventueel later gemaakte
aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede
(mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door
medewerkers van koper of derden-tussenpersonen, binden
koper slechts indien deze door koper uitdrukkelijk zijn
bevestigd c.q. worden uitgevoerd. Voor werkzaamheden
waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de afrekening/
het aanvoerdocument tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en
volledig weer te geven.

2.

3.

4.

ARTIKEL 3
Prijzen
1.
2.

3.

4.

Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder
voorbehoud van prijswijziging.
De aankoopprijs van het dier of de dieren wordt bepaald
aan de hand van de prijsnoteringen op het moment van
aflevering.
Koper is gerechtigd op de aankoopprijs inhoudingen te
plegen. Deze inhoudingen zijn vermeld op de inkoop- en
leveringstarieven van koper, die periodiek (in de regel
éénmaal per jaar) worden vastgesteld. Op eerste verzoek
van verkoper, zal (door de vertegenwoordiger van koper)
een exemplaar van deze tarieven ter inzage worden
verstrekt.
Leveranties aan koper zijn onderworpen aan de geldende
btw-regelingen. Voor meer gedetailleerde informatie wordt
verwezen naar de onder 3.3 genoemde tarieven.
ARTIKEL 4
Betaling

ARTIKEL 6
Overmacht
1.

2.

3.

Koper is gerechtigd enig bedrag, dat de verkoper aan een
andere, aan koper gelieerde vennootschap, verschuldigd is,
voor verkoper aan die vennootschap te betalen (een lijst
met aan koper gelieerde vennootschappen is beschikbaar en
zal kosteloos op aanvraag aan verkoper worden toegezonden). Tot het beloop van deze betaling is koper jegens verkoper gekweten. Koper zal verkoper berichten wanneer en in
hoeverre zij van dit recht gebruik maakt.

Levering geschiedt af boerderij. Het risico over het dier of
de dieren gaat over op het moment van de feitelijke
overdracht, te weten – tenzij anders schriftelijk overeengekomen – op het moment waarop het dier of de dieren
voor vervoer worden overgenomen en bij vervoer per veewagen op het moment waarop het dier zich voor de laadklep bevindt en aldaar door de vervoerder daadwerkelijk
ten vervoer is aanvaard. Indien verkoper zelf voor vervoer
zorg draagt dan gaat het risico over op het moment van de
feitelijke aanbieding op de overeengekomen bestemmingsplaats, ongelost op het vervoermiddel.
De koper is niet gehouden de gekochte dieren af te nemen,
indien bij aflevering aan haar of de vervoerder blijkt dat de
dieren niet voor vervoer geschikt zijn of niet beantwoorden
aan wat koper redelijkerwijs ervan mocht verwachten of
verkoper niet die documenten kan overhandigen die hij
krachtens de koopovereenkomst of de wet aan koper ter
hand dient te stellen.
Bij verkoop van te slachten dieren gaat de eigendom pas
over op koper nadat (goedkeuring en) weging van het verkregen slachtresultaat heeft plaatsgevonden. Tot aan dat
moment houdt koper de verkregen zaken voor verkoper.
Het risico van verkoper betreft de verkregen hoeveelheid
(goedgekeurd) vlees. Voor rekening van verkoper komen
alle kosten van (en of die behoren bij) afkeuring.
Het in de vorige leden bepaalde laat kopers overige rechten
uit de wet ter zake van het tekortschieten van verkoper onverlet.

4.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden
verstaan: iedere van de wil van koper onafhankelijke c.q.
onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de
overeenkomst redelijkerwijs door de verkoper niet meer
van koper kan worden verlangd.
Onder overmacht wordt o.a. begrepen: werkstaking,
bovenmatig ziekteverzuim van personeel van koper, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen waaronder
in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen,
verkoopverboden en bedrijfsstoringen bij koper c.q. bij
leveranciers van koper, bijzondere weersomstandigheden,
rampen, oorlog, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen,
stiptheidsacties, alsmede iedere niet voorzienbare stagnatie
in de geregelde gang van zaken in de onderneming van
koper of van leveranciers van koper, waardoor koper haar
verplichtingen jegens de verkoper niet kan nakomen.
Indien zich een overmachtsituatie voordoet, is koper
gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten danwel de overeenkomst definitief te ontbinden.
Met de verkoper zal hiertoe overleg worden gepleegd.
Koper is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties
die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn
verricht, voordat van een overmachtsituatie is gebleken.
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ARTIKEL 7
Aansprakelijkheid voor gebreken
1.

2.

ARTIKEL 9
Geschillen

Aanvaarding van het gekochte bij levering houdt nog geen
goedkeuring in van het verkochte. Verkoper blijft jegens
koper aansprakelijk voor gebreken in het geleverde en de
daaruit voor koper voortspruitende schade. Koper dient
echter een gebrek c.q. schade binnen zes weken nadat
koper het gebrek had kunnen ontdekken, aan verkoper te
melden.
Verkoper dient koper gedurende tien jaren na aflevering te
vrijwaren tegen vorderingen van derden tot vergoeding van
schade die verband houdt met toediening, voor de aflevering, van stoffen met schadelijke effecten (farmaceutische
producten en voedingsbestanddelen daaronder begrepen)
aan de betrokken dieren. Koper dient verkoper te informeren omtrent door derden gepretendeerde aanspraken
die verband houden met toediening van dergelijke stoffen.

Van geschillen over of in verband met een overeenkomst
tussen verkoper en koper, ook voor wat betreft het tot stand
komen daarvan, neemt bij uitsluiting kennis de bevoegde
rechter binnen het arrondissement waarin koper is gevestigd.
Koper blijft echter bevoegd de verkoper te dagvaarden voor
de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag
bevoegde rechter.
ARTIKEL 10
Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is Nederlands
recht van toepassing.

ARTIKEL 8
Beëindiging van de overeenkomst
In geval van niet-nakoming van de verkoper, is koper gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
Alle schade ten gevolge daarvan is voor rekening van de
verkoper.
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