
Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van  
de besloten vennootschap Roben Meat B.V.  gevestigd 
Rivium Quadrant 90 te Capelle aan den IJssel 
 
Artikel 1 – Algemeen   
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeen- 

komsten en rechtshandelingen van Roben Meat B.V., hierna te noemen. 
Leverancier, en Afnemer en gelden in het bijzonder voor het leveren van 
vlees, aanverwante zaken en/of diensten. 

1.2 Met “Afnemer” wordt verstaan de (rechts)persoon aan wie leveringen  
van zaken en/of diensten worden verricht inclusief diens 
vertegenwoordigers, gemachtigden en rechtverkrijgenden.                       

1.3   Eventuele andere (inkoop-)voorwaarden zijn niet bindend, tenzij 
schriftelijk anders overeengekomen. 

 
Artikel 2 – Overeenkomst 
2.1   Alle aanbiedingen, ongeacht de vorm, zijn vrijblijvend. Een overeenkomst 

komt pas tot stand bij schriftelijke aanvaarding of door een feitelijke 
uitvoering van de order. 

2.2   In geval er géén schriftelijke orderbevestiging is tussen partijen wordt de 
factuur als zodanig beschouwd. 

2.3  Indien de Afnemer een wijziging en/of aanvulling  wenst op een order- 
bevestiging, dient deze schriftelijk te worden gemeld en zal van toepas- 
sing zijn wanneer de Leverancier deze schriftelijk heeft bevestigd. De 
Leverancier is in dit geval gerechtigd de eerder overeengekomen prijs, 
wijze van levering, levertijd en/of andere onderdelen aan te passen.  

2.4   De Leverancier is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een 
zekerheid te vragen dat de Afnemer aan alle verplichtingen kan voldoen. 

 
Artikel 3 – Prijzen 
3.1   Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere door overheden opgelegde 
 heffingen. 
3.2   Transportkosten zijn voor rekening van de Afnemer, tenzij schriftelijk 
 anders overeengekomen. 
3.3   Prijzen in aanbiedingen en offertes worden onder voorbehoud gegeven. 
 Aan eventuele fouten kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
Artikel 4 – Levering 
4.1   De leverdatum wordt tussen Leverancier en Afnemer vastgesteld en zal 
 gelden bij benadering. 
4.2   Overschrijding van de vastgestelde leverdatum geeft de Afnemer geen 
 enkel recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. 
4.3  De Leverancier mag de goederen in gedeelte leveren. 
4.4   De Afnemer is verplicht de geleverde goederen op de afgesproken datum 
 in ontvangst te nemen. Indien de Afnemer zijn verplichtingen niet 

nakomt, is deze in verzuim en mag de Leverancier op kosten en voor 
rekening van de Afnemer de goederen opslaan of de goederen aan derde 

 verkopen. 
4.5 Transport geschiedt voor rekening en risico van de Afnemer, tenzij 
 schriftelijk anders overeengekomen. 
4.6  Gebreke aan geleverde goederen, of aan een deel daarvan, geeft de 
 Afnemer niet het recht om de levering te weigeren. 
4.7 Pallets en/of kratten blijven te allen tijde eigendom van de Leverancier   
 en dienen door de Afnemer aan de Leverancier te worden geretourneerd. 
 Indien de Afnemer in gebreke blijft, is de Leverancier gerechtigd alle 
 kosten verbonden aan de vervanging van het desbetreffende materiaal   
         aan de Afnemer in rekening te brengen. 
4.8 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschieden leveringen EXW 
 op een door de Leverancier aangegeven locatie. Voor de betekenis van 
 EXW wordt verwezen naar de meest recente versie van de INCOTERMS. 
 
Artikel 5 – Betaling 
5.1   De betaling dient binnen 28 dagen na factuurdatum te zijn ontvangen 

door de Leverancier, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
5.2    Indien de Afnemer niet aan de betalingstermijn voldoet, is de Leverancier         
 gerechtigd de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a van het 
 Burgerlijk Wetboek, over het openstaande bedrag in rekening te brengen. 
 Tevens is de Leverancier gerechtigd bij niet nakoming van de betalings- 
 verplichting de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en 
   onmiddellijke voldoening van alle nog niet betaalde facturen op te eisen, 
 alsmede verdere leveringen op te schorten tot op het moment waarop 
  het gehele factuurbedrag is betaald. 
5.3 Bij niet nakoming van de betalingsverplichting heeft de Leverancier het 
 recht de totale vordering uit handen te geven. Alle door de Leverancier 
 te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die verband heb- 
 ben met de invordering komen voor rekening van de Afnemer. 
5.4   Het indienen van een reclamatie, ongeacht de grond, schort de betalings- 
 verplichting van de Afnemer niet op, wijzigt en/of vernietigt deze niet. 
5.5   De Afnemer heeft niet het recht, zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de Leverancier, een korting toe te passen op de 
openstaande factuurbedragen.   
 
 

 
 
 
 
 
 
Artikel 6 –  Eigendomsvoorbehoud 
6.1  De geleverde goederen blijven eigendom van de Leverancier totdat de 

Afnemer aan al zijn verplichtingen, op grond van deze overeenkomst, 
heeft voldaan. 

6.2  Totdat de goederen in eigendom zijn overgegaan, mogen deze door de 
Afnemer niet worden verpand of bezwaard.  

6.3   De Afnemer is verplicht de goederen met de nodige zorgvuldigheid te 
bewaren.     

6.4   Indien de Afnemer inzake dit artikel tekort schiet of de Leverancier heeft 
goede redenen aan te nemen dat de Afnemer in zijn verplichtingen zal 

 tekortschieten, is de Leverancier gerechtigd de onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te nemen. 

6.5   In afwijking van het voorgaande geldt voor een in Duitsland gevestigde 
Afnemer het volgende: 

 Die Ware wird unter dem verlängerten und erweiterten 
Eigentumsvorbehalt verkauft und bleibt bis zur vollständigen Zahlung 
unser Eigentum. Hinsichtlich der Vereinbarung von 
Eigentumsvorbehaltsrechten gilt ausschlieβlich deutsches Recht. 

6.6   In afwijking van artikel 6.1 geldt voor een in België gevestigde Afnemer 
het volgende: 
De Leverancier behoudt zich het eigendom van de goederen voor tot 
volledige betaling van de koopprijs. De risico’s van beschadiging of 
verdwijning zijn ten laste van de Afnemer. Voorschotten mogen 
bijgehouden worden om eventuele verlies bij doorverkoop te 
compenseren. 

 
Artikel 7 –  Reclamaties 
7.1  De Afnemer is verplicht de geleverde goederen en de verpakking 

onmiddellijk na in ontvangst name op eventuele tekorten en zichtbare 
beschadigingen alsmede op kwaliteit en temperatuur te controleren. 
Ingeval van bemonstering, dient de Afnemer van elk monster een extra 
verzegeld exemplaar te bewaren voor de Leverancier en deze per 
omgaande in kennis te stellen van enig gebrek of afwijking. 

7.2   In geval van tekorten of gebreken dient de Afnemer dit direct na 
ontvangst van de goederen schriftelijk bij de Leverancier te melden. De 
hiervoor te hanteren termijn is voor verse goederen binnen 24 uur na 
ontvangst en voor diepgevroren goederen binnen 48 uur na ontvangst en 
onder opgaaf van reden(en). 

7.3   Aan de Leverancier moet gelegenheid worden geboden om een en ander 
op juistheid te controleren. 

7.4   Reclamaties die worden gedaan later dan 28 dagen na levering, zullen niet         
worden geaccepteerd. 

7.5   Indien de Afnemer de goederen aan derde heeft doorgeleverd dan wel 
geheel of gedeeltelijk heeft verwerkt, verliest hij alle recht op 
schadevergoeding. 

   
Artikel 8 –  Retournering 
Goederen mogen uitsluitend na schriftelijke toestemming en onder 
voorwaarden van de Leverancier worden geretourneerd. 
 
Artikel 9 –  Aansprakelijkheid 
9.1  De aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt zich tot de netto waarde 

van de desbetreffende levering / factuur met een maximum van het 
bedrag dat de verzekeraar in desbetreffende geval zou uitkeren. 

9.2 De Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor schade aan derden. 
 
Artikel 10 – Overmacht 
10.1 Van overmacht is sprake indien de Leverancier zijn verplichtingen niet 

behoorlijk en tijdig kan nakomen als gevolg van een (on)voorzienbare 
omstandigheid die zich onafhankelijk van zijn wil voordoet, in de aanvoer 
van grondstoffen, ziekten, epidemieën, stakingen en problemen in 
productie en/of bij vervoer door derden, oorlogsgevaar, brand en storm. 

10.2 In geval van overmacht moet de Leverancier de Afnemer schriftelijk op de 
hoogte stellen. 

10.3 Indien sprake is van artikel 10.1 heeft de Leverancier het recht de 
overeenkomst met de Afnemer zonder enige vergoeding geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden. 

 
Artikel 11 – Toepasselijk recht 
11.1 Op alle overeenkomsten, waarvoor deze voorwaarden gelden, is 

uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
11.2 In eerste aanleg zal uitsluitend de Rechtbank, binnen het Arrondissement 

waarin de Leverancier gevestigd is, bevoegd zijn. 
 
Artikel 12 – Nederlandse versie prevaleert 
In geval van een conflict tussen de vertaling van deze voorwaarden en de 
Nederlandse versie, is steeds de Nederlandse tekst bepalend voor de uitleg 
daarvan.  


