LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
van de coöperatieve vereniging Coöperatie “Nautilus” U.A.
gevestigd te 8305 BA Emmeloord aan de Ecu 21a aldaar,
hierna te noemen Nautilus
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op al onze adviezen, aanbiedingen, verkoop- en bemiddelingsovereenkomsten zijn
deze voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk in het
schriftelijk contract of in onze schriftelijke bevestiging van de overeenkomst wordt
afgeweken.

I Algemeen
Artikel 1

1.1

Nautilus is een GMO – erkende Telersvereniging in de vorm van een Coöperatie en treedt
conform haar statuten en overeenkomstig de GMO voorschriften door middel van
bundeling in het kader van teelt, marktgerichte oriëntatie en productverbetering voor
en/of namens haar leden op in de markt omvattende ver- en inkoop van Biologische
Groenten. Behoudens het bepaalde in artikel 10.1 en 11, komt een overeenkomst met ons
eerst definitief tot stand door onze schriftelijke bevestiging per brief, telefax of email of
door ondertekening van het door ons aangeboden contract.

1.2

Onze agenten zijn niet bevoegd ons onvoorwaardelijk te binden. Zij mogen alleen
bemiddelen, kopen en verkopen onder voorbehoud van onze goedkeuring.

1.3

Al onze offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld.
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Artikel 2

2.1

Bij eventuele afwijkingen of tegenstrijdigheden tussen deze leveringsvoorwaarden en die
van onze wederpartijen prevaleren onze voorwaarden.

2.2

Bij een geschil over de betekenis van de vertaling van onze voorwaarden is de
Nederlandse tekst maatgevend.

Artikel 3

3.1

Het Nederlands recht is op al onze overeenkomsten van toepassing. Onze overeenkomsten worden geheel in Nederland ten uitvoer gelegd, daar de levering en de betaling
van de goederen in Dronten plaatsvinden.

3.2

De bepalingen van het Weens Koopverdrag, voor zover van toepassing, worden
uitgesloten.

3.3

Behoudens de geschillen genoemd in artikel 4.2 van deze voorwaarden, zullen alle
geschillen uit onze overeenkomsten voortvloeiend, waaronder begrepen de vordering tot
betaling van de achterstallige koopsom, uitsluitend berecht worden door de rechtbank te
Zwolle, nevenzitting Lelystad. Wij hebben het recht om in afwijking daarvan de
berechting te doen plaatsvinden door de rechter van de woonplaats van de wederpartij.
Ook bij de in artikel 4.2 genoemde geschillen hebben wij het recht in afwijking van de
betreffende arbitragereglementen, de geschillenbeslechting te doen plaatsvinden voor de
rechtbank te Zwolle, nevenzitting Lelystad.

Artikel 4

4.1

Op alle door ons bemiddelde overeenkomsten en op alle overige met ons gesloten
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overeenkomsten betreffende verkoop van aardappelen zijn van toepassing voor
grensoverschrijdend verkeer van consumptie- en pootaardappelen de Handelsvoorwaarden, Expertisereglement en Arbitragereglement voor de Europese Aardappelhandel
(RUCIP), voor consumptieaardappelen de Algemene Handelsvoorwaarden Groothandel
in

Aardappelen,

vastgesteld

door

de

V.B.N.A.

en

de

VENEXA

(AHV

VBNA/VENEXA); voor pootaardappelen de Algemene Voorwaarden Pootaardappelen,
vastgesteld door de Nederlandse Federatie voor de handel in Pootaardappelen en het
Landbouwschap (AVP), voor uien de Algemene Voorwaarden Zaaiuien (A.V.Z.),
vastgesteld door de Nederlandse Bond van Verzendhandelaren in Groenten en Fruit en
het

landbouwschap,

voor

andere

groenten,

waaronder

peen,

de

Algemene

Handelsvoorwaarden, vastgesteld door het bedrijfschap voor de groothandel en de
tussenpersonen in groenten en fruit, voor grensoverschrijdend verkeer van groenten,
waaronder peen, de C.O.F.R.E.U.R.O.P.-voorwaarden van de Union du Commerce de
Gros en Fruits et Légumes des Etats membres de la CEE, voor granen, zaden en
peulvruchten de Bepalingen van de Federatie G.Z.P. en voor de grensoverschrijdende
handel in granen, zaden en peulvruchten de FIS-voorwaarden. Een exemplaar van deze
voorwaarden ligt bij ons ter inzage en wordt op verzoek kosteloos toegezonden.

4.2

Behoudens onze keuze voor geschillenbeslechting door de rechtbank Zwolle,
nevenvestiging Lelystad, zullen in afwijking van de geschillenregeling van artikel 3 lid 3,
alle geschillen die uit de in artikel 4.1 genoemde transacties voortvloeien middels
arbitrage volgens het reglement van de van toepassing zijnde voorwaarden worden
beslecht, waarbij voor RUCIP-contracten uitsluitend de arbitragecommissie in Den Haag
in eerste en tweede aanleg bevoegd is. In alle andere internationale geschillen, die door
arbitrage worden beslecht, is uitsluitend de Nederlandse arbitragecommissie als bedoeld
in de betreffende voorwaarden bevoegd. Alle arbitrageprocedures, waaronder de
mondelinge behandeling, vinden plaats in Nederland. De voertaal van alle
arbitrageprocedures is Nederlands of als dit laatste in strijd is met een dwingend
reglement, Engels.
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4.3

Voor zover deze voorwaarden en de in 4.1 genoemde algemene voorwaarden met elkaar
in strijd zijn, prevaleren onze voorwaarden.

Artikel 5

5.1

Onze facturen, waaronder de onder 14.2 bedoelde facturen, dienen zonder verrekening of
schuldvergelijking te worden betaald en wel binnen 14 dagen na factuurdatum.. Bij niet
betaling binnen deze of binnen de nader overeengekomen termijn is de koper een
rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij elk gedeelte van een maand
voor een gehele maand wordt gerekend, zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

5.2

Voorts zijn wij bevoegd om, na het verstrijken van de betalingstermijn, de incassering
van onze en de in artikel 17.2 bedoelde vorderingen aan onze raadsman op te dragen. Alle
kosten uit de inning voortvloeiende, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen
voor rekening van de koper. De verschuldigde buitengerechtelijke kosten zijn direct van
toepassing en direct opeisbaar vanaf de in artikel 5.1. genoemde termijnen waarbij de
tarieven worden toegepast overeenkomstig de nota Voorwerk II, met een minimum van
500 euro.

5.3

Wij hebben het recht, wanneer de in artikel 5.1 genoemde facturen niet binnen de
genoemde termijn worden betaald, elke verdere levering en of uitvoering van
overeenkomsten op te schorten tot de openstaande facturen zijn betaald, dan wel een
bankgarantie is gesteld tot zekerheid van de betaling van hetgeen geleverd is en moet
worden. Wij kunnen deze garantie ook verlangen wanneer er voor ons ten tijde van de
levering gegronde redenen zijn om aan de solvabiliteit van de koper te twijfelen, zonder
dat wij gehouden zijn deze twijfel nader te motiveren.
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5.4

Wij zijn gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren
wanneer de opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling van de vervallen factuur
binnen 2 x 24 uur nadat hij tot betaling is gesommeerd per mail brief, telegram, telefax
en/of telex. In dat geval hebben wij het recht vergoeding te vorderen van de volledige
schade, die uit de wanprestatie voortvloeit.

Artikel 6
6.1

Onze aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid van onze leden voor schade, op welke
wijze deze ook ontstaan, is uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens en voor zover deze
schade te wijten is aan onze grove schuld. Onder alle omstandigheden is die
aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van maximaal 2.500 euro per gebeurtenis.

6.2

Alle mededelingen en adviezen van Nautilus en haar leden worden te goeder trouw en
naar beste weten verstrekt. Opvolging van adviezen geschiedt voor risico van de
geadviseerde. Nautilus en/of haar leden aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid.

Artikel 7
7.1

Nautilus en haar leden hebben het recht al hun vorderingen op een ieder die met hen een
overeenkomst heeft afgesloten, te verrekenen met hun betalingsverplichtingen.

Artikel 8

8.1

Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, handelt Nautilus altijd
voor en namens haar leden. Zij koopt en verkoopt – tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen – nimmer voor zichzelf.
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II Bemiddeling
Artikel 9
9.1

De bepalingen van hoofdstuk II zijn alleen van toepassing op overeenkomsten waarbij
Nautilus als bemiddelaar optreedt.

9.2

Nautilus heeft het recht om zonder enige opgave van redenen opdrachten tot
bemiddeling geheel of gedeeltelijk te weigeren. Alles zonder enige gehoudenheid van
Nautilus tot vergoeding van schade in welke vorm dan ook.

Artikel 10
10.1

Opdrachten tot bemiddeling zijn niet aan enige vorm gebonden. Door al dan niet lid te
zijn van Nautilus en (via) Nautilus aanbiedingen te doen en/of te aanvaarden, is aan
Nautilus opdracht tot bemiddeling verstrekt.

10.2

Aanvaarde opdrachten kunnen wij splitsen bij de uitvoering, zowel wat soorten, maten,
als hoeveelheden betreft.

10.3

Bij het tot stand komen van een overeenkomst met een wederpartij kan door Nautilus
generlei zekerheid worden gegeven dat de opdracht kan worden uitgevoerd. ledere
aansprakelijkheid van Nautilus daarvoor is uitgesloten.

10.4

Opdrachtgevers vrijwaren Nautilus volledig tegen alle aanspraken die derden op haar
verkrijgen terzake van verplichtingen die ingevolge de verstrekte opdracht door
Nautilus zijn of worden aangegaan, of voortvloeien uit de wet of voorschriften
opgelegd door enige instantie.
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Artikel 11

11.1 Van elke overeenkomst die door bemiddeling van Nautilus tot stand wordt gebracht
wordt een schriftelijke of elektronische bevestiging opgemaakt. Onder schriftelijke of
elektronische bevestiging in de zin van dit artikel dienen zowel met de hand
geschreven als machinaal geschreven bevestigingen te worden verstaan. Deze
bevestiging bevat tenminste:
a. de namen van de opdrachtgevers;
b. mededelingen van de op de overeenkomst toepasselijke reglementen en
voorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden;
c. de aard van de transactie ;
d. de te verrichten prestatie;
e. leverings- en betalingscondities;
f. bij schriftelijke bevestigingen de handtekening van partijen en bemiddelaar,
althans indien partijen niet bij het opmaken van de bevestiging aanwezig zijn, de
namens partijen door de bemiddelaar voor hen geplaatste handtekening.

11.2

Nautilus bewaart de bevestiging in haar administratie en/of computersysteem. Op
verzoek van de opdrachtgever of de betrokken derde, zendt Nautilus een exemplaar van
de bevestiging. Tussen Nautilus en opdrachtgever en/of derden en tussen
opdrachtgever(s) en/of derden geldt de bevestiging van Nautilus en/of de elektronische
email-registratie in de administratie of computer van Nautilus als volledig bewijs.

Artikel 12
12.1

Opdrachten tot bemiddeling eindigen door:
a. uitvoering van de opdracht;
b. annulering van de opdracht door de opdrachtgever;
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c. annulering door Nautilus;
d. het verstrijken van de voor de uitvoering van de opdracht gestelde termijn, tenzij
partijen voordien zijn overeengekomen deze termijn te verlengen.

12.2

Partijen kunnen ook opdrachten gedeeltelijk annuleren. Wordt van deze mogelijkheid
gebruik gemaakt, dan blijft de opdracht voor het niet geannuleerde deel tussen partijen
van kracht. Alle handelingen verricht door Nautilus ter uitvoering van opdrachten
voordat de annulering haar heeft bereikt binden de opdrachtgever ten volle.

Artikel 13

13.1

Nautilus is bevoegd opdrachten, verstrekt door twee of meer samenwerkende
personen, naar eigen keuze af te wikkelen, afrekening te zenden en betalingen te doen schuldvergelijking daaronder begrepen - aan elk der samenwerkende personen voor
een deel of aan een van hen voor het geheel, in al welke gevallen van afwikkeling en
betaling Nautilus aan al haar verplichtingen zal hebben voldaan en jegens alle
opdrachtgevers deugdelijk zal zijn gekweten.

13.2

Zij die zich gezamenlijk jegens Nautilus hebben verplicht zijn ieder hoofdelijk voor
het geheel aansprakelijk voor de door hen aangegane verplichtingen zowel hoofd- als
nevenverplichtingen, zowel tegenover Nautilus als tegenover derden, voorzover die
enig recht mochten hebben. Hij die als vertegenwoordiger van een derde opdrachten
verstrekt aan Nautilus staat in voor en is hoofdelijk met diens opdrachtgever
aansprakelijk voor de verplichtingen jegens Nautilus aangegaan.

Emmeloord, augustus 2016

Artikel 14
14.1

Nautilus heeft recht op provisie zodra door haar bemiddeling de overeenkomst tot
stand is gekomen. De provisie is ook verschuldigd als de bemiddelde overeenkomst
geheel of gedeeltelijk niet wordt uitgevoerd.

14.2

Uitsluitend Nautilus draagt zorg voor de facturering. Koper kan hetgeen hij aan
verkoper verschuldigd is slechts bevrijdend betalen aan Nautilus. Koper is verplicht al
hetgeen hij aan verkoper schuldig is, zonder verrekening of schuldvergelijking op de
bankrekening van Nautilus te voldoen.

14.3

De verkoper is de provisie verschuldigd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders
zijn overeengekomen.

Artikel 15

Alle prijzen, provisie en dergelijke worden vastgesteld, exclusief omzetbelasting.
Kopers zijn de over hun aankopen berekende omzetbelasting verschuldigd op de
valutadatum en tot betaling van deze omzetbelasting per die datum verplicht. Bij
samenloop van aankopen en verkopen is de verrekening van de omzetbelasting over
verkopen niet toegestaan.

Artikel 16

16.1

Nautilus is bevoegd te allen tijde van haar opdrachtgevers te haren genoegen
voldoende zekerheid voor de nakoming van hun verplichtingen te verlangen gelijk
deze tot het stellen van zekerheid verplicht zijn op eerste aanmaning van Nautilus.
Kosten aan het stellen van zekerheid verbonden zijn voor rekening van de
opdrachtgever die zekerheid stelt.
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16.2

Ook nadat zekerheid is gesteld zijn de bedoelde opdrachtgevers verplicht op eerste
aanmaning van Nautilus meerdere zekerheid te stellen tot haar genoegen.

Artikel 17 Invordering en zekerheid
17.1

Indien de opdrachtgever niet aan enige verplichting en/of voorwaarden voldoet
voortvloeiende uit deze voorwaarden en/of de door bemiddeling tot stand gebrachte
overeenkomst heeft Nautilus het recht al hetgeen de opdrachtgever uit welke hoofde
ook aan haar en de andere partij(en) verschuldigd is terstond en ineens op te eisen
zonder dat enige aanmaning nodig is.

17.2

In geval één of meerdere opdrachtgevers c.q. derden niet aan hun verplichtingen
voldoen die uit de door Nautilus bemiddelde overeenkomsten voortvloeien, heeft
Nautilus het recht maar niet de plicht, in en buiten rechten in naam van de benadeelde
opdrachtgever op te treden, tegen degene die tekort is geschoten. Nautilus heeft het
recht de procedure naar eigen inzicht te voeren Alle kosten die hiermee verband
houden, zijn voor rekening van de opdrachtgever, namens wie Nautilus optreedt.
Nautilus zal deze kosten zoveel mogelijk op de wederpartij verhalen. De wederpartij is
tenminste alle werkelijk gemaakte juridische kosten, waaronder de kosten van
advocaten, procureurs en deskundigen, aan de benadeelde opdrachtgever verschuldigd.
De opdrachtgevers verlenen Nautilus daarvoor, door het aangaan van de
bemiddelingsovereenkomst met Nautilus, een onherroepelijke volmacht.

17.3

Ter verzekering van de betaling van al hetgeen opdrachtgever aan Nautilus en de
wederpartij uit welke hoofde dan ook verschuldigd is of zal worden, hebben Nautilus
en de wederpartij retentie- en pandrecht op alle gelden en zaken van opdrachtgever, die
zij op enig moment onder zich hebben of op enig moment door een derde voor hen
worden gehouden en heeft Nautilus pandrecht op alle huidige en toekomstige
vorderingen van de verkopende opdrachtgever op de koper die voortvloeien uit de door
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Nautilus bemiddelde overeenkomsten. Het pandrecht wordt gevestigd door het enkel
aangaan van de bemiddelingsovereenkomst en het in de macht van Nautilus brengen
van de gelden en/of zaken en/of de mededeling van de verpanding aan de koper.
Nautilus doet hiervan hierbij mededeling aan de koper.

17.4

Indien levering nog niet heeft plaatsgevonden en betreffende koper niet kan c.q. wenst
te voldoen aan het te stellen van zekerheid overeenkomstig art. 16, dan heeft Nautilus
het recht de koopovereenkomst te ontbinden of voor rekening van de koper de
betreffende partij opnieuw te verkopen. Deze transactie zal worden geacht te zijn tot
stand gebracht in opdracht van koper die in deze transactie als verkoper optreedt. Deze
bepaling laat de rechten van verkoper onverlet om de leveranties op te schorten en de
daarmee verband houdende kosten van opslag en bewerking op koper te verhalen.

Artikel 18
18.1

Bij verkoop op monster is de verkoper tegenover de koper volledig aansprakelijk voor
het monster dat hij bij het verstrekken van de opdracht aan Nautilus ter beschikking
stelt. Nautilus is hiervoor nimmer aansprakelijk. Nautilus is in geen geval
aansprakelijk voor schade als gevolg van door haar of in haar opdracht gemaakte
keuringsrapporten.

18.2

Nautilus staat niet in voor de betalingen c.q. schulden van haar opdrachtgevers aan hun
contractpartijen of derden. Iedere opdrachtgever dient zelf zijn debiteuren risico's te
verzekeren. Nautilus is nimmer verplicht koopsommen, schade, kosten of rente en
dergelijke die een opdrachtgever of derde niet aan haar betaalt, aan diens contractpartij
te betalen.
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Artikel 19

19.1

Voorts zijn op deze bemiddelingsvoorwaarden de bepalingen van hoofdstuk 3 van
toepassing, waarbij voor “Nautilus”, “ons”, “wij” en “verkoper” etcetera niet de
coöperatie Nautilus moet worden gelezen, maar het lid of de leden van onze coöperatie
die de betreffende producten verkopen en/of leveren.

III Verkoop
Artikel 20
20.1

Behoudens het bepaalde in artikel 19, zijn de bepalingen van hoofdstuk III slechts van
toepassing op overeenkomsten waarbij Nautilus als verkoper optreedt.

20.2

Levering van de goederen vindt plaats op vanaf ons eigen erf of, indien de goederen
niet via ons erf worden geleverd, op het erf van onze leden. Betaling van de koopsom
vindt plaats aan Nautilus.

Artikel 21

21.1 De koper staat ervoor in, dat de door hem gekochte hoeveelheid goederen wordt
afgenomen en zonodig wordt afgeroepen, op de overeengekomen plaats en tijd e.e.a. na
tijdig overleg met de betrokken teler.

21.2 Wanneer is overeengekomen, dat het verkochte kwantum gedurende een bepaalde
periode zal worden geleverd, dient de koper zoveel mogelijk gedurende deze gehele
periode in regelmatige, gelijke dan wel nagenoeg gelijke hoeveelheden af te roepen en af
te nemen. De koper dient voor iedere levering en afroep een termijn van minimaal 24 uur
in acht te nemen.
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21.3 Indien de koper zijn verplichtingen tot tijdige afroep en/of tijdige afname niet stipt en/of
volledig nakomt, zullen de facturen overeenkomstig het afgesproken schema verstuurd
worden en zijn wij tevens gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet is
uitgevoerd, zonder dat ingebrekestelling vereist is, als ontbonden te beschouwen en
vervangende schadevergoeding te eisen.

Artikel 22

22.1 De door ons te leveren producten zijn aan bederf onderhevig en de houdbaarheid is
grotendeels afhankelijk van de wijze van bewaring, waarop wij na de feitelijke aflevering
geen invloed meer hebben. De koper dient daarom bij aflevering de ter levering
aangeboden producten te onderzoeken om vast te stellen of deze naar zijn mening
voldoen aan de overeengekomen eisen en kwaliteit. De koper moet daarbij tevens
controleren op interne gebreken door bijvoorbeeld steekproefsgewijs producten open te
snijden en residuen van ondermeer bestrijdingsmiddelen te meten. Eventuele tarrering
vindt plaats op ons bedrijf of – bij levering af bedrijf teler – op het erf waar de producten
zijn geteeld, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

22.2 Over de kwaliteit en de hoeveelheid van de geleverde goederen kan, wat betreft de uit- en
inwendige zichtbare en meetbare gebreken, door de koper alleen gereclameerd worden
tijdens de feitelijke aflevering / na de ingangscontrole van de goederen, dat wil zeggen
tijdens het laden van de goederen op het door de koper beschikbaar gestelde
transportmiddel of bij levering franco vóór het lossen van de goederen.

22.3 De koper die weigert onze goederen te ontvangen op grond van beweerde
ondeugdelijkheid, is – op straffe van verval van rechten – verplicht ons onverwijld dan
wel zo spoedig als mogelijk per telefax / e-mail in kennis te stellen. Indien Nautilus de
klacht afwijst of de klacht op werkdagen niet binnen 1 uur schriftelijk accepteert, dient
koper – op straffe van verval van rechten – onmiddellijk, zo mogelijk in onze
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aanwezigheid - onafhankelijke expertise door een beëdigd expert te laten uitvoeren. Wij
hebben het recht om contra-expertise uit te laten voeren.

22.4 Nautilus is bevoegd de terecht geweigerde goederen door andere te vervangen, doch is
daartoe niet gehouden. In dat geval kunnen wij de geweigerde hoeveelheid in mindering
op het verkochte kwantum brengen.

22.5 Indien de koper de ter levering aangeboden goederen ten onrechte weigert te ontvangen,
zijn wij bevoegd, ook in het geval van een deellevering, de overeenkomst voor zover deze
niet is uitgevoerd, te ontbinden en volledige schadeloosstelling te vorderen.

22.6 Indien wij op één van de hierboven genoemde gronden de overeenkomst ontbinden of
verdere levering weigeren, zijn wij gehouden dit per mail, telefax en/of brief aan de koper
te laten weten zonder dat verdere formaliteiten vereist zijn.

22.7 De door de niet of niet volledige afname van door ons verkochte goederen geleden en nog
te lijden schade moet ons en/of onze leden ten volle worden vergoed. Deze
schadevergoeding bedraagt tenminste het verschil tussen de met de koper
overeengekomen prijs en de dagprijs (enkel wanneer de dagprijs lager is dan de met de
koper overeengekomen is) op het tijdstip van niet nakoming vermeerderd met de
gederfde winst.

22.8 De koper die in zijn verplichtingen tekort schiet, is een volledige schadevergoeding
verschuldigd door het enkele feit van de niet of niet tijdige en/of onvolledige afname.
22.9 Alle aangesloten leden van Nautilus Organic zijn in het bezit van een geldig GlobalGAP
certificaat. Het GlobalGAP certificaat geeft de garantie dat er bij het agrarische
productieproces voldaan wordt aan de eisen die GlobalGap aan de productie stelt, en is de
wereldwijd toegepaste productiestandaard voor de primaire agrarische producent.
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Artikel 23

23.1 De verkoper behoudt zich het eigendomsrecht voor van alle zaken die zij verkoopt
en/of levert tot dat door de verkrijger zijn voldaan alle vorderingen betreffende de
tegenprestatie voor door verkoper aan hem geleverde of te leveren zaken of krachtens
een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de verkrijger verrichte of te
verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vordering wegens tekortschieten
in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

23.2 Indien de door ons geleverde goederen niet meer in de oorspronkelijke vorm en of
verpakking aanwezig zijn of indien zij verwerkt zijn tot andere producten, wordt door het
herverpakken en/of be- of verwerken ten behoeve van ons met betrekking tot die
goederen een stil pandrecht gevestigd dat van kracht blijft totdat al hetgeen wij uit welke
hoofde dan ook van de koper te vorderen hebben, volledig zal zijn betaald.

Artikel 24

In geval van niet tijdige betaling, surseance van betaling of faillissement, zijn wij
gerechtigd onze goederen tot ons te nemen en daartoe de terreinen en de gebouwen van
de koper te betreden.

Artikel 25

25.1 Al onze verkoopovereenkomsten van agrarische producten geschieden onder oogst- en/of
bewaar-voorbehoud. Wanneer ten gevolge van een tegenvallende oogst met betrekking
tot de hoeveelheid en/of kwaliteit van agrarische producten, zoveel producten minder
beschikbaar zijn, waar ook onder wordt verstaan afkeuring door daartoe bevoegde
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instanties, dan bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs mocht worden verwacht, hebben wij het recht de door ons verkochte hoeveelheden dienovereenkomstig te
verminderen. Door de levering van dit aldus verminderde kwantum, voldoen wij dan
geheel aan onze leveringsverplichtingen. Wij zijn alsdan niet gehouden tot het leveren
van vervangende agrarische producten en tevens niet aansprakelijk voor welke schade
dan ook. Eén en ander is mutatis mutandis van toepassing bij bewaargroenten.

25.2 In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de nakoming van onze contracten op te
schorten voor de duur van de overmacht. Indien de duur of de ernst van de overmacht
zulks noodzakelijk maakt - en zulks is uitsluitend ter onzer beoordeling - zijn wij
gerechtigd de koopovereenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder
rechterlijke tussenkomst en zonder gehoudenheid tot betaling van een schadevergoeding,
als ontbonden te beschouwen. Wij kunnen de overeenkomst ontbinden zonder recht op
schadevergoeding indien de overmacht situatie langer dan één maand duurt of het zeker is
dat de overmacht situatie langer dan een maand zal duren. Van het beroep op overmacht
en van de ontbinding, dient schriftelijk aan de wederpartij kennis te worden gegeven.

25.3 Tenzij hierna anders is bepaald, wordt als overmacht beschouwd elke bijzondere
omstandigheid, die de nakoming van onze leveringsverplichting onmogelijk of zó
bezwaarlijk maakt, dat deze redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, zoals
oorlog, mobilisatie, staking, arbeidsonlusten, revolutie, oproer, opstootjes, storm, ijsgang,
overstroming, stagnatie in de elektriciteits- of watervoorziening, bedrijfsbrand,
bedrijfsstagnatie door machinebreuk of moeilijkheden in de energievoorziening,
belemmeringen in het verkeer, gehele of gedeeltelijke misoogst, abnormale droogte en/of
abnormale hoeveelheden regen, ziekte in het gewas, plagen van ongedierte, in gebreke
blijven van toeleveranciers, etc.

25.4 Overheidsmaatregelen die in-, door- of uitvoer van verkochte - of gekochte goederen
belemmeren of financieel nadelig maken, geven ons het recht de overeenkomst, voor
Emmeloord, augustus 2016

zover deze nog niet is nagekomen, te ontbinden zonder dat wij tot betaling van
schadevergoeding zijn gehouden of van de verkoper of de koper te verlangen ons het
nadeel van deze maatregelen te vergoeden voordat wij tot levering of inontvangstname
overgaan.

25.5 Nietigheid of vernietiging van één of meerdere artikelonderdelen van deze voorwaarden,
laat de overige bepalingen onverlet.
Aldus gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nummer 39062234
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