ALGEMENE VERKOOP‐ EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOOD B.V.
Editie; juni 2012
Gevestigd en kantoorhoudende te 3846 CD Harderwijk (NL) aan de Fahrenheitstraat 76
Handelend als bedrijf voor de import en export van alsmede de handel in machines en machineonderdelen ten
behoeve van de voedingsmiddelenindustrie.
Artikel 1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Infood BV: Industrial Food Equipment INFOOD B.V.
Koper: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene verkoop‐ en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Infood BV opgestelde
aanbiedingen, offertes en tussen Infood BV en de koper gesloten overeenkomsten. De algemene
voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen
gesloten overeenkomsten.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Infood BV, voor
de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend mogelijk indien dat
uitdrukkelijk en schriftelijk met Infood BV is overeengekomen.
2.4 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn niet van toepassing en hebben geen invloed
op de toepasselijkheid van onderhavige voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders met Infood
BV is overeengekomen.
Artikel 3. Aanbieding
3.1 Offertes van Infood BV zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte, tenzij
door Infood BV in de offerte anders is bepaald.
3.2 Infood BV is pas aan de inhoud van een offerte gebonden na een schriftelijke bevestiging door Infood BV.
Artikel 4. Prijs
4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen:
‐in Euro’s (€)
‐exclusief BTW
‐exclusief omzetbelasting
‐alle overige ten aanzien van de overeenkomst verplichte heffingen
‐ exclusief verpakkingskosten
‐ exclusief assurantiekosten
‐ exclusief transportkosten
‐ af fabriek /magazijn
4.2 Indien Infood BV met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Infood BV niettemin gerechtigd tot
verhoging van de prijs indien Infood BV kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en
levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen
of andere kostprijsfactoren.
4.3 Infood BV is gerechtigd eventueel verricht meerwerk in rekening te brengen.
Artikel 5. Betaling
5.1
5.2

5.3
5.4
5.5

Betaling dient door de koper te zijn voldaan binnen de termijn en op de wijze zoals vermeld op de
factuur.
Na het verstrijken van de gestelde termijn is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het
moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand
tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die gemaakt zijn in verband met de inning van de
vordering van Infood BV, zullen voor rekening van de koper zijn.
Betaling van meerwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening.
Betaling vindt plaats zonder verrekening met eventuele tegenvorderingen.

Artikel 6. Afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen e.d.
6.1 De van het aanbod deel uitmakende documenten (zoals kostenbegrotingen, plannen, catalogi,
afbeeldingen, tekeningen, vermeldingen van maten en gewichten, technische beschrijvingen) blijven het
eigendom van Infood BV. Zij mogen niet zonder toestemming van Infood BV worden gebruikt, gekopieerd
of aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.
6.2 Voor fouten en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten,
alsmede alle andere specificaties voorkomende in prijscouranten, catalogi, aanbiedingen en/of
orderbevestigingen, is Infood BV niet aansprakelijk, tenzij deze ernstige gevolgen hebben voor de
capaciteit of de juiste functionering van de producten.
Artikel 7. Leveringstermijn
7.1 De leveringstermijn voor goederen en diensten gaat in op de dag als vermeld in de schriftelijke
opdrachtbevestiging van Infood BV.
7.2 Indien bij aanneming van een opdracht betaling in termijnen is overeengekomen en de betaling van de
eerste termijn bij de opdracht wordt verlangd, zal de leveringstermijn bovendien niet eerder ingaan dan na
ontvangst door Infood BV van de eerste betalingstermijn.
7.3 De op de opdrachtbevestiging opgegeven of overeengekomen leveringstermijn zal zoveel mogelijk in acht
worden genomen, doch zal nimmer gelden als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen. Bij overschrijding van de opgegeven of overeengekomen leveringstermijn dient de
koper Infood BV derhalve bij een schriftelijke aanmaning in gebreke te stellen waarbij Infood BV een
redelijke termijn voor de nakoming van haar verplichtingen wordt gesteld.
Artikel 8. Levering en Eigendomsovergang
8.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, geschiedt levering van goederen, ook die welke franco
zijn verkocht, af het bedrijfspand van Infood BV respectievelijk een filiaal ervan. Wanneer er als
leveringsconditie één van de 'Incoterms 2000' is overeengekomen, zullen de op het moment van het
sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.
8.2 De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden
afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking
worden gesteld.
8.3 Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies,
noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in
dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
8.4 Onverwijld nadat de goederen zijn geleverd dan wel aan de koper ter beschikking zijn gesteld, draagt de
koper het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door deze goederen mocht ontstaan.
Artikel 9. Deelleveringen
9.1 Het is Infood BV toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Op elke deellevering zijn deze
algemene/leveringsvoorwaarden van toepassing. Indien de goederen in gedeelten worden geleverd, is
Infood BV bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
10.1

10.2

10.3
10.4

10.5

Infood BV behoudt zich de eigendom van alle geleverde goederen voor tot het moment dat de koper
alle uit hoofde van leveringen en werkzaamheden aan Infood BV verschuldigde bedragen, met in begrip
van eventuele rente en kosten, geheel heeft voldaan.
Het is de koper niet toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te vervreemden,
te belenen of te verpanden, noch te verhuren, uit te lenen of op welke wijze, onder welke titel dan ook
ter beschikking van derden te stellen, zolang de koper het eigendom nog niet heeft verkregen, tenzij
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen met Infood BV.
De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met de nodige
zorgvuldigheid te bewaren.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Infood BV onverwijld daarvan op de hoogte te
stellen.
Zolang het eigendom van de goederen bij Infood BV berust, is Infood BV gerechtigd haar
eigendomsrechten uit te oefenen en derhalve de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen
ongehinderd bij de koper terug te halen, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.
De kosten hiervan zijn voor rekening van de koper indien zulks binnen de risicosfeer van de koper ligt.
De koper dient Infood BV toegang te verlenen tot de locatie waar de goederen zich bevinden.

Artikel 11. Garantie
11.1 Infood BV verstrekt, tenzij in de overeenkomst anders is aangegeven, garantie op
fabricagefouten van machines gedurende zes maanden, te rekenen vanaf de datum van
aflevering. Hieronder valt niet de normale gebruiksslijtage en zijn zgn. verbruiks‐en
slijtagedelen (supplies) hiervan uitgesloten.
11.2 Infood BV verbindt zich in dat geval om gebreken of materiaal‐ en/of fabricagefouten, die ten tijde van
de aflevering reeds aanwezig waren doch eerst binnen zes maanden na de aflevering optreden,
kosteloos te repareren dan wel geheel of gedeeltelijk te vervangen.
11.3 Reclamering op grond van garantie dient door de koper onverwijld, doch in ieder geval 7 dagen na
ontstaan van het gebrek, schriftelijk te geschieden, bij overschrijding waarvan elke garantieverplichting
van de leverancier vervalt.
11.4 De goederen of onderdelen die ingevolge de garantie worden vervangen, worden automatisch eigendom
van Infood BV.
11.5 Deze verplichting strekt zich slechts uit tot gebreken die ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet
waarneembaar waren. De garantie vervalt indien:
a. de goederen naar het oordeel van Infood BV zijn verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of
ondeskundig zijn gebruikt, behandeld en/of onderhouden;
b. reparaties, veranderingen of uitbreidingen aan de zaken zijn verricht door anderen dan Infood BV
zonder haar schriftelijke toestemming;
c. sprake is van normale slijtage;
11.6 De garantie omvat niet de levering en/of vervanging van verbruiksartikelen en tweedehands goederen.
11.7 Op goederen of onderdelen die niet door Infood BV vervaardigd zijn, geeft Infood BV slechts die garantie
die Infood BV zelf van haar leveranciers ontvangt.
De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien
verstande dat de garantie op de uitgevoerde garantiewerkzaamheden 3 maanden bedraagt.

Artikel 12. Overmacht
12.1 Infood BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien hij daartoe
gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de
wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
12.2 Onder overmacht wordt in deze leveringsvoorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien ten tijde
van de totstandkoming van de overeenkomst, waarop Infood BV geen invloed kan uitoefenen, doch
waardoor nakoming door Infood BV van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, tijdelijk
of blijvend verhinderd wordt, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog,
oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand
en andere ernstige storingen in het bedrijf van Infood BV of in dat van diens leveranciers.
12.3 In geval van overmacht is Infood BV gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van
het werk op te schorten. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door
Infood BV niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd bij aangetekend
schrijven de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding bestaat.
12.4 Indien Infood BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan,
of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het
leverbare deel separaat te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijk contract.
12.5 Het bepaalde in lid 4 is echter niet van toepassing in geval het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen
zelfstandige waarde toekomt of indien aangetoond kan worden dat het reeds geleverde deel niet meer
doeltreffend kan worden gebruikt als gevolg van het niet (tijdig) afleveren van het resterende deel. In dat
geval is de koper gerechtigd de overeenkomst, onder teruggave van het door Infood BV reeds geleverde
deel, geheel te ontbinden.
Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1 Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld
in artikel 11 (Garantie) van deze voorwaarden.

13.2 Infood BV is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, van welke aard of uit welke hoofde
ook, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Infood BV.
13.3 Infood BV is derhalve ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van
schending van enig recht van intellectuele of industriële eigendom, licenties, octrooien of andere rechten
van derden als gevolg van gebruik van door, namens of vanwege Infood BV verstrekte gegevens.
13.4 De koper vrijwaart Infood BV terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarin
Infood BV geen aansprakelijkheid aanvaardt doch niettemin door derden wordt aangesproken.
Onverminderd het in de vorige leden bepaalde zal iedere aansprakelijkheid van Infood BV steeds beperkt zijn
tot maximaal het bedrag van de koopsom van het desbetreffende individuele goed, waarvan het bedrag door
de koper ten tijde van zijn aanspraak reeds is voldaan.
Artikel 14. Opschorting en ontbinding
14.1 Infood BV is te allen tijd gerechtigd, ook na een opdracht geheel of gedeeltelijk te hebben uitgevoerd,
alvorens verder te leveren, van de koper een zekerheidsstelling te eisen voor de tijdige en algehele
voldoening van zijn betalings‐ en andere verplichtingen jegens Infood BV.
14.2 Infood BV heeft het recht, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet waarop ontbinding mogelijk is,
de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met
onmiddellijke ingang op te schorten hetzij geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de koper:
a. in de nakoming van een van zijn verbintenissen is tekortgeschoten, dan wel het voor Infood BV
voorzienbaar is dat de koper daarin tekort zal schieten;
b. surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;
c. in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.
d. ondanks het verzoek van Infood BV geen of (ondanks sommatie) onvoldoende zekerheid heeft
gesteld voor nakoming van zijn verplichtingen
14.3 Ontbinding en schorsing dient te geschieden middels een schriftelijke verklaring zonder dat Infood BV
gehouden is tot enige schadevergoeding of garantie.
14.4 Alle vorderingen die Infood BV in deze gevallen op de koper mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond
en ten volle opeisbaar zijn.
15.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Infood BV partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering
wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Artikel 16. Forumkeuze
16.1 Alle geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het
arrondissement waar Infood BV is gevestigd, ook indien de koper in het buitenland is gevestigd.
Niettemin heeft Infood BV het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter van
de woonplaats c.q. de vestigingsplaats van de koper.
Artikel 17. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
17.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Harderwijk onder
nummer nr. 04029976 en zijn tevens in te zien op http://www.infood‐benelux.com/.
17.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot
stand komen van de onderhavige overeenkomst.
17.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
17.4 Infood BV heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
Wijzigingen en/of aanvulling van deze algemene Voorwaarden binden partijen bij de overeenkomst met
ingang van de dag, volgend op de dag van toezending daarvan.

