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Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door Landjuweel B.V.
(gevestigd te Oosternieland, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer

02012064, hierna te noemen “Landjuweel B.V.”) aangegaan met de wederpartij (hierna
te noemen “opdrachtgever” ongeacht de aard van de gesloten overeenkomst).

1-2 Deze algemene voorwaarden kunnen op afspraak door opdrachtgever worden ingezien
op het bezoekadres van Landjuweel B.V. (thans 9985 SB Oosternielandsterweg 9 te
Oosternieland), zullen op de internetpagina’s van Landjuweel B.V. (thans

www.landjuweel.nl) worden gepubliceerd, en worden op verzoek kosteloos aan

opdrachtgever toegezonden. Zij worden aangehaald als “Algemene Voorwaarden
Landjuweel 2009”.

1-3 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze algemene
voorwaarden. Bijzondere van deze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts
bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1-4 Indien enig beding uit deze algemene voorwaarden in een bepaald geval rechte geen
stand kan houden, wordt deze voor dat geval van rechtswege geconverteerd in een

zodanig beding dat daarmee, met opheffing van de bezwaren welke tot ongeldigheid
leidden, de met het ongeldige beding beoogde doelstelling zoveel mogelijk wordt
bereikt.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractsprijzen en/of derden.
2-1 Landjuweel B.V. wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de

opdrachtgever en/of derden uitdrukkelijk van de hand, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk
anders wordt overeengekomen.

2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden van de
opdrachtgever en/of derden laten echter de toepasselijkheid van de algemene

voorwaarden van Landjuweel B.V. onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene
voorwaarden van de opdrachtgever en/of derden.

2-3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever en/of derden worden slechts door
Landjuweel B.V. aanvaard met inachtneming van het bepaalde onder 2-1 en 2-2 en

vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde overeenkomst. Op andere

overeenkomsten, ook die welke nadien worden aangegaan, zullen de algemene

voorwaarden van de opdrachtgever en/of derden uitdrukkelijk niet van toepassing zijn.
Het bepaalde onder 2-1 en 2-1 is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes.

1

3-1

Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend en binden Landjuweel B.V. niet,

tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld wordt. Mondelinge aanbiedingen door
Landjuweel B.V. en aanbiedingen door haar ondergeschikten in welke vorm ook,
binden Landjuweel B.V. niet, tenzij deze aanbiedingen namens Landjuweel B.V.
uitdrukkelijk schriftelijk worden bevestigd met de in de vorige volzin bedoelde
vermelding.

Artikel 4 Overeenkomst en afspraken.
4-1 Aan enige overeenkomst kunnen door de opdrachtgever geen rechten jegens

Landjuweel B.V. worden ontleend dan nadat de overeenkomst uitdrukkelijk en
aantoonbaar namens Landjuweel B.V. is bevestigd.

4-2 Slechts het bestuur dan wel iedere statutaire algemeen directeur is, dan wel twee

gezamenlijk handelende statutaire directeuren zijn, bevoegd Landjuweel B.V. te binden
en namens Landjuweel B.V. aanbiedingen, offertes, afspraken en overeenkomsten te
bevestigen alsmede volmachten af te geven. Afspraken of overeenkomsten met
werknemers of andere ondergeschikten van Landjuweel B.V. of derden binden

Landjuweel B.V. niet, voor zover zij aldus namens Landjuweel B.V. niet schriftelijk

worden bevestigd of voor zover zij niet vallen binnen een aldus namens Landjuweel B.V.
afgegeven schriftelijke volmacht.

4-3 Landjuweel B.V. heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden bij
buitengerechtelijke schriftelijke verklaring indien:

a. zijzelf niet toegeleverd wordt;

b. het door haar te leveren product verloren gaat, waaronder mede begrepen wordt
afkeuring door de Voedsel- en Warenautoriteit of enige andere overheidsinstantie;

c. haar de kredietwaardigheid van de opdrachtgever niet is gebleken ingevolge het
bepaalde onder 4-5;

d. opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Landjuweel B.V. niet nakomt.

In de gevallen onder a., b. c. en d. genoemd, heeft de opdrachtgever geen recht op
schadevergoeding uit welken hoofde dan ook. In het geval onder d. genoemd is

opdrachtgever bovendien verplicht de hierdoor door Landjuweel B.V. geleden schade
aan laatstgenoemde te vergoeden.

4-4 Opdrachtgever heeft eerst het recht de overeenkomst te ontbinden, wanneer Landjuweel
B.V. haar contractuele verplichtingen niet nakomt, behoudens in de gevallen als onder
4-3, aanhef en onder sub a., b., c. en d. genoemd, en slechts na Landjuweel B.V. bij

schriftelijke aanmaning een redelijke termijn ad ten minste 8 dagen te verleend om haar
verplichtingen alsnog na te komen.

4-5 De vraag of van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever blijkt, staat

uitsluitend ter beoordeling aan Landjuweel B.V. Opdrachtgever staat Landjuweel B.V. bij

voorbaat toe, hiertoe informatie op te vragen bij het bureau “Algemeen Financieel
Incassobedrijf” te Leeuwarden of bij welke derde of instantie dan ook.

2

Artikel 5 Prijzen.
5-1 Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting tenzij anders is
overeengekomen.

5-2 Indien na de aanbieding de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting en
dergelijke verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de
aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.

5-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 2% van de overeengekomen transactie bedraagt,
hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 6 Kwaliteit.
6-1 Tenzij uitdrukkelijk bijzondere kwaliteiten zijn overeengekomen kan Landjuweel B.V.
volstaan met de levering van goederen van normale handelskwaliteit.

Artikel 7 Levering.
7-1 Tenzij anders is overeengekomen, vindt de levering van goederen plaats op het bedrijf
van Landjuweel B.V. Indien levering elders plaatsvindt, worden de hieraan verbonden
kosten aan de opdrachtgever doorberekend.

7-2 Opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn niet bindend voor Landjuweel B.V.,
tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Indien Landjuweel B.V.

niet in staat is binnen een opgegeven termijn haar verplichtingen na te komen zal zij de
opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen onder opgave van de

termijn waarbinnen naar redelijke verwachting wel zal worden nagekomen, zonder dat
ook deze termijn voor Landjuweel B.V. bindend zal zijn.

7-3 Wanneer producten, ook al is de levertijd verstreken, door Landjuweel B.V. aan de
opdrachtgever zijn aangeboden, doch door deze niet worden geaccepteerd, is de

opdrachtgever niettemin verplicht de gehele prijs aan Landjuweel B.V. te voldoen, ook al
zijn bedoelde producten niet aan de opdrachtgever geleverd.

7-4 Ingeval de opdrachtgever de goederen niet of niet tijdig afneemt, zullen de goederen

voor rekening en risico van de opdrachtgever opgeslagen worden, zonder dat enigerlei
ingebrekestelling is vereist. De opslagkosten worden berekend aan de hand van de
maatstaven, welke in de branche van Landjuweel B.V. gebruikelijk zijn.

7-5 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen

van een samengestelde order, kan apart worden gefactureerd. Alle bepalingen inzake
het al dan niet betalen van een factuur, zijn in dat geval onverkort van toepassing.
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Artikel 8 Vervoer.
8-1 Landjuweel B.V. is vrij in het bepalen van de wijze waarop goederen worden verzonden.
Wenst de opdrachtgever een zending op een bepaalde wijze te ontvangen, zoals onder
andere door snel- of expresseverzending, dan zijn de hieraan verbonden extra kosten
voor rekening van opdrachtgever en draagt deze alle risico’s waaraan de verzending
onderhevig is. Met “verzending” wordt mede bedoeld “vervoer”.

8-2 Alle vervoers- en verzendkosten zijn in alle gevallen voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 9 Emballage.
9-1 De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waarin de producten worden

afgeleverd, blijft eigendom van Landjuweel B.V. en mag door de opdrachtgever niet voor
andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor ze bestemd is. Niet bestemd voor

eenmalig gebruik zijn in ieder geval kratten, vaten, alle andere constructies, en verder
alle materialen van hout en metaal, tenzij Landjuweel B.V. anders aangeeft.

9-2 Landjuweel B.V. is gerechtigd aan de opdrachtgever statiegeld in rekening te brengen
voor de emballage. Landjuweel B.V. is verplicht deze emballage terug te nemen, mits

franco geretourneerd, tegen de prijs waarvoor het aan de opdrachtgever in rekening is

gebracht, gedurende een nader overeengekomen periode na de leveringsdatum. Indien
niet anders is overeengekomen, geldt hiervoor een periode van een maand.

9-3 Opdrachtgever staat ervoor in dat de emballage – of onderdelen daarvan – niet

beschadigd raken, noch geheel of gedeeltelijk zoekraken of verloren gaan, bij gebreke
waarvan opdrachtgever aansprakelijk is voor de schade en verplicht is deze schade en
de hiermee gepaard gaande kosten aan landjuweel B.V. te vergoeden.

Artikel 10 Reclame.
10-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de producten deze grondig te
inspecteren op tekortkomingen terzake van het gewicht, de kwaliteit en/of andere

gebreken en bij aanwezigheid daarvan Landjuweel B.V. onverwijld schriftelijk op de

hoogte te brengen. Wanneer de opdrachtgever niet binnen 24 uur na de levering van
de producten schriftelijk bij Landjuweel B.V. protesteert tegen de vermeende

tekortkomingen, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de

opdrachtgever geacht met de staat waarin het product is geleverd, in te stemmen en
vervalt ieder recht om op de tekortkoming een beroep te doen. Reclames dienen op

eerste verzoek van Landjuweel B.V. door de opdrachtgever nader schriftelijk te worden
gespecificeerd binnen een termijn van wederom 24 uur na dit verzoek.

10-2 Landjuweel B.V. dient door opdrachtgever, op straffe van verval van zijn rechten, in
staat te worden gesteld ingediende reclames te (doen) onderzoeken.
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10-3 Bij het bereiken van overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld
die door beide partijen dient te worden ondertekend.

10-4 Ingeval de klacht door Landjuweel B.V. gegrond wordt bevonden zal zij slechts

gehouden zijn om de opdrachtgever schadeloos te stellen ten bedrage van maximaal

de waarde van de geleverde goederen, dan wel om tot vervangende levering overgaan,
een en ander te harer keuze. In beide gevallen dienen de afgekeurde goederen op

eerste verzoek aan Landjuweel B.V. te worden geretourneerd in de toestand waarin zij
door Landjuweel B.V. bij opdrachtgever waren afgeleverd.

10-5 Reclames met betrekking tot de factuur dienen op straffe van verval van rechten,

schriftelijk en binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden. De voorgaande volzin
laat het verval van rechten ingevolge de voorgaande leden, onverlet.

Artikel 11 Aansprakelijkheid.
11-1 Landjuweel B.V. is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die
mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a. overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

b. daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere
personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

11-2 Iedere (gezamenlijke) aansprakelijkheid van Landjuweel B.V. en/of degenen voor wie

zij krachtens de wet aansprakelijkheid draagt, voor schade, ongeacht in welke vorm en
ongeacht uit welken hoofde, is, behoudens in geval van opzet of bewuste

roekeloosheid, beperkt tot het bedrag waarvoor in het betreffende geval de
aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt. In het geval de schade niet wordt gedekt
door een aansprakelijkheidsverzekering, ongeacht de reden daarvan, is de

(gezamenlijke) aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de transactie
waaruit de schade is voortgekomen.

11-3 De door Landjuweel te vergoeden schade is te allen tijde beperkt tot de schade aan
producten of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden voor zover deze is

ontstaan door grove schuld van Landjuweel of degenen voor wie zij aansprakelijkheid

draagt. Landjuweel B.V. is niet gehouden de door de opdrachtgever of derden geleden
bedrijfs- en/of gevolgschade te vergoeden.

11-4 De opdrachtgever vrijwaart Landjuweel B.V. tegen aanspraken van derden uit welken

hoofde dan ook, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering
van de overeenkomst samenhangen.

11-5 Iedere aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid van Landjuweel B.V. vervalt in
ieder geval wanneer de opdrachtgever zonder haar schriftelijke toestemming de

goederen heeft bewerkt en/of deze heeft vermengd met andere goederen of hieraan
(andere) stoffen heeft toegevoegd.

5

11-6 Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen indien deze niet binnen 1 jaar na het
bekend worden, althans het bekend hadden behoren te zijn, met het tekortschieten
van Landjuweel B.V., tot rechtsvervolging of aanmaning overgaat.
Artikel 12 Overmacht.
12-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere

natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het

algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar
zowel hier te lande als in het land van herkomst van de producten, uitsluitingen,
verlies of beschadiging van producten bij transport naar Landjuweel B.V. of de

opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van producten door leveranciers van
Landjuweel B.V., ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie,

belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het
bedrijf of in de middelen van vervoer van Landjuweel B.V., dan wel in de middelen van
vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die
een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Landjuweel

B.V. overmacht op, die haar ontheft van haar verplichting tot levering, zonder dat de
opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook
genaamd kan doen gelden.

12-2 Landjuweel B.V. is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te harer
beoordeling, om de koopovereenkomst te ontbinden of de verplichtingen

voortvloeiende uit deze overeenkomst op te schorten, respectievelijk te wijzigen,
totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.
Artikel 13 Tekortkoming door opdrachtgever.
13-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze toerekenbaar tekortschiet in de nakoming

van enige op hem rustende verbintenis jegens Landjuweel B.V., zal hij daarvoor reeds
in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. De tekortkoming wordt
vermoed, aan de opdrachtgever te zijn toe te rekenen.

13-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, doch zonder dat enige

ingebrekestelling noodzakelijk is, zal Landjuweel B.V. ingeval van tekortkoming door

de opdrachtgever, ongeacht de toerekenbaarheid, het recht hebben de verplichtingen
voortvloeiende uit de gesloten overeenkomst op te schorten of de overeenkomst

geheel of ten dele buitengerechtelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Landjuweel B.V.
13-3 De onder 13-2 vermelde rechten heeft Landjuweel B.V. eveneens, indien de

opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, zijn faillissement wordt

aangevraagd, surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, onder of ten
laste van hem conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd, zijn bedrijf in

liquidatie treedt of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, en/of indien
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hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen

alle vorderingen van Landjuweel B.V. op de opdrachtgever terstond opeisbaar worden,
ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken.
Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud.
14-1 Zolang Landjuweel B.V. geen volledige betaling van opdrachtgever heeft ontvangen
voor het leveren van goeden uit hoofde van een overeenkomst, blijven de krachtens
deze overeenkomst geleverde goederen eigendom van Landjuweel B.V.

14-2 Landjuweel B.V. heeft het recht deze goederen onverwijld en zonder dat enige

ingebrekestelling zal zijn vereist, terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de
opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van

betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard, of

indien onder of ten laste van hem conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd.
14-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen,
zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft
voldaan. Hij is aansprakelijk voor de door Landjuweel B.V. geleden schade,

voortspruitend uit (oneigenlijke) vermenging van deze goederen met andere.
Artikel 15 Betaling.
15-1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.

15-2 Opdrachtgever is verplicht, indien de betaling van het verschuldigde niet tijdig door

Landjuweel B.V. is ontvangen, zonder dat enige ingebrekestelling door deze laatste zal
zijn vereist, aan Landjuweel B.V. een rente ad 1,25% per kalendermaand, een gedeelte
daarvan ten volle gerekend, te vergoeden, danwel de wettelijke handelsrente indien
deze hoger is, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

15-3 Voorts is opdrachtgever, in een geval als onder 15-2 bedoeld, verplicht aan Landjuweel
B.V. alle buitengerechtelijke kosten te vergoeden, met inbegrip van de volledige kosten
van advocaat, gemachtigde, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

15-4 Deze buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de
rente, met een minimum van € 75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten
verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat

Landjuweel B.V. zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de
gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

15-5 Dit artikel is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op andere vorderingen
van Landjuweel B.V. op opdrachtgever, uit welken hoofde dan ook.
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Artikel 16 Geschillen.
16-1 Op elke overeenkomst tussen landjuweel B.V. en opdrachtgever is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.

16-2 Elk geschil tussen Landjuweel B.V. en opdrachtgever, daaronder begrepen de enkele
invordering van het verschuldigde, wordt in eerste aanleg bij de rechtbank te

Groningen aanhangig gemaakt. In afwijking daarop staat het Landjuweel B.V. vrij de
zaak aanhangig te maken bij de rechter welke door de wettelijke competentieregels
wordt aangewezen.

16-3 Opdrachtgever zal, indien hij in het ongelijk wordt gesteld, verplicht zijn alle

proceskosten aan Landjuweel B.V. te vergoeden, waaronder begrepen de volledige
door Landjuweel B.V. gemaakte kosten terzake van rechtsbijstand.
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