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Artikel 1

-

Toepasselijkheid van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden regelen de verhouding tussen verkoper en koper met betrekking tot een tussen
hen mondeling of schriftelijk tot stand gekomen koopovereenkomst (hierna te noemen: het contract)
waarin of bij het totstandkomen waarvan de voorwaarden toepasselijk zijn verklaard.
Zij geven voorts een regeling, welke van toepassing zal zijn op de verhouding tussen de verkoper en de
tussenpersoon, die het contract of de order(bevestiging), waarin de voorwaarden toepasselijk zijn
verklaard, heeft mede-getekend of heeft doorgegeven.
2. De bepalingen van deze voorwaarden, met inbegrip van de daarin opgenomen arbitrage-bepaling, zijn
van toepassing voor zover daarvan niet door partijen is afgeweken.
3. Het gestelde in de Bijlage van deze voorwaarden vormt een integraal onderdeel van de voorwaarden.

Artikel 2

-

Verkoopcondities

1. Indien in het contract niet anders is bepaald, worden de goederen geacht "af fabriek" te zijn
verkocht.
2. De inhoud van in het contract gebruikte handelstermen wordt bepaald door het plaatselijk gebruik in
Nederland, voor zover daarvan in deze voorwaarden niet is afgeweken.
3. Indien partijen, hetzij zelf hetzij door middel van een tussenpersoon, over en weer het contract
hebben bevestigd en ten aanzien van bijkomende voorwaarden verschil tussen de inhoud van beide
bevestigingen bestaat, prevaleert de inhoud van de door respectievelijk namens verkoper gegeven
bevestiging.

Artikel 3

-

Aflevering

1. De koper heeft recht op aflevering van de goederen door de verkoper op de door het contract
bepaalde plaats. De aflevering geschiedt:
a. indien de koper het vervoermiddel moet stellen: door aflevering aan de vervoerder op de door
het contract respectievelijk het gebruik bepaalde wijze;
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b. indien "franco" is verkocht: door aflevering uit het vervoermiddel op de door het contract
respectievelijk het gebruik bepaalde wijze;
c. in alle andere gevallen waarin de verkoper het vervoermiddel moet stellen: door inlading in het
vervoermiddel.

2. De koper heeft, behoudens het in artikel 8 bepaalde, recht op aflevering van de goederen door de
verkoper respectievelijk, indien "franco" is verkocht, recht op inlading in het door de verkoper te stellen
vervoermiddel:
a. indien in het contract een levertermijn is aangegeven: binnen deze termijn;
b. indien in het contract "prompte" levering is bedongen: binnen eenentwintig dagen na de datum
van totstandkoming van het contract;
c. indien in het contract levering "direct" of "onmiddellijk" of "loco" is bedongen: binnen zeven
dagen na de datum van totstandkoming van het contract.
Onverminderd het in artikel 8 bepaalde is de keuze van de datum van aflevering respectievelijk inlading
binnen de hierboven genoemde levertermijnen aan de verkoper, tenzij in het contract het beding "op
afroep" of een beding van gelijke strekking is opgenomen òf bij geval b. of c. de koper het vervoermiddel
moet stellen, in welke gevallen de keuze aan de koper is.
Indien de verkoper de keuze van de datum van aflevering respectievelijk inlading heeft, zal de verkoper
bedoelde datum ook kunnen bepalen op een zaterdag of een niet op zondag vallende erkende feestdag,
met uitzondering van de eerste Kerstdag, mits hij de eventuele meerkosten van vervoer die daardoor
ontstaan aan de koper vergoedt.
3. Indien “franco” is verkocht, heeft de koper recht op aflevering van de goederen na aankomst van het
vervoermiddel op de plaats van aflevering
4. De partij aan welke de keuze van de datum van aflevering is, kan verlangen dat de totaal te leveren
hoeveelheid bij tussenpozen in gedeelten zal worden afgeleverd, mits geen gedeelte kleiner is dan
vijfduizend kilogram.
Indien zij van dit recht gebruik maakt, zal voor ieder gedeelte de verkoop als een afzonderlijk contract
worden beschouwd.
5. Indien in het geval, bedoeld in het eerste lid sub a. het vervoer per zeegaand schip plaatsvindt, is de
koper verplicht ervoor zorg te dragen, dat alle verhandelbare exemplaren van het connossement of de
connossementen, waarop vermeld is, dat de door de verkoper afgeleverde goederen aan boord zijn
geladen, ondertekend door de eigenaar, reder, kapitein of schipper van het schip dan wel door een
daartoe bevoegde vertegenwoordiger aan de verkoper worden afgegeven vóór de afvaart van het schip.
Een bereidverklaring daartoe van de eigenaar, reder, kapitein of schipper van het schip dan wel een
daartoe bevoegde vertegenwoordiger kan door de verkoper worden verlangd alvorens deze laatste
gehouden zal zijn tot belading over te gaan.
4

6. Voor elke aflevering, aanzegging en kennisgeving dient koper aan verkoper op te geven het door
verkoper aan het betreffende contract gegeven referentienummer.

Artikel 4

-

In gebreke blijven verkoper

1. De verkoper zal, zonder dat daartoe enige aanzegging van de zijde van de koper vereist is, in gebreke
zijn:
a. indien hij, behoudens het gestelde in artikel 12, de goederen niet uiterlijk op de laatste hem
ingevolge het contract toegestane dag heeft afgeleverd en de koper zijnerzijds niet in gebreke is;
b. indien hij in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt.
In het onder a. genoemde geval zal de verkoper nog gedurende drie werkdagen gerechtigd zijn het
verzuim te zuiveren, mits hij de koper aanbiedt de daardoor eventueel ontstane extra-kosten met
betrekking tot het gestelde vervoermiddel te vergoeden.
In geval van gedeeltelijke niet-aflevering zal de verkoper slechts in gebreke zijn ten aanzien van de - met
inachtneming van het in artikel 10 lid 2 bepaalde - te min afgeleverde hoeveelheid.
2. Indien en voor zover de verkoper in gebreke is of vaststaat dat hij in gebreke zal komen ten gevolge
van het onder a. van lid 1 genoemde geval zal de koper geen nakoming kunnen vorderen, doch
gerechtigd zijn, behoudens het in artikel 10 voor het geval van niet-behoorlijke levering bepaalde, het
contract eenzijdig te ontbinden en van de verkoper schadevergoeding te vorderen.
3. Deze schadevergoeding zal uitsluitend bestaan in het nadelig verschil tussen de contractprijs
(=overeengekomen prijs) en de marktprijs op de vierde werkdag na die waarop de verkoper in gebreke
is gekomen, vermeerderd met de eventuele kosten welke de koper moet betalen voor een
vervoermiddel, dat hij met inachtneming van de eisen van redelijkheid reeds had gesteld.
4. Het recht tot ontbinding vervalt, indien de koper aan de verkoper een nieuwe termijn heeft
toegestaan. Het recht tot ontbinding vervalt eveneens, indien de verkoper aan de koper heeft gevraagd
of hij van dat recht gebruik maakt en deze niet binnen vier dagen bevestigend heeft geantwoord; in dat
geval zal aan de verkoper een nieuwe termijn zijn toegestaan van veertien dagen, aanvangende op de
vijfde dag na bedoelde vraag van verkoper, binnen welke hij de goederen alsnog zal moeten afleveren
zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn met uitzondering van de in lid 3 bedoelde extra kosten van
de koper voor een tevoren reeds gesteld vervoermiddel.
5. Indien verkoper zijn betalingen staakt, surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement
wordt verklaard, wordt het contract ontbonden en zal afrekening plaatsvinden op basis van het verschil
tussen de contractprijs (=overeengekomen prijs) en de marktprijs op de werkdag na de dag waarop de
betreffende gebeurtenis geacht kan zijn bekend te zijn geworden.
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Artikel 5

-

Inontvangstneming

1. Indien de koper het vervoermiddel moet stellen, heeft de verkoper, onverminderd het in artikel 8
bepaalde, recht op inontvangstneming van de goederen door de koper op het in artikel 3 lid 2
aangegeven tijdstip en op de door het contract respectievelijk het gebruik bepaalde wijze.
2. Indien "franco" is verkocht, heeft de verkoper, mits met inachtneming van het in artikel 8 leden 2 en 3
bepaalde, recht op inontvangstneming van de goederen door de koper uit het vervoermiddel op de door
het contract respectievelijk het gebruik bepaalde wijze.
3. In alle andere gevallen waarin de verkoper het vervoermiddel moet stellen, heeft hij, mits met
inachtneming van het in artikel 8 leden 2 en 3 bepaalde, recht op inontvangstneming van de goederen
door de koper uit het vervoermiddel op de door de vervoersovereenkomst respectievelijk het gebruik
bepaalde wijze.

Artikel 6

-

Betaling; eigendomsvoorbehoud

1. Indien niet anders is overeengekomen heeft de verkoper recht op betaling van de koopprijs:
a. behoudens in het onder b. genoemde geval: binnen vijf werkdagen na de datum van aflevering
van de goederen respectievelijk, indien de verkoper niet kan afleveren doordat de koper met de
inontvangstneming in gebreke is, op de datum waarop dit laatste het geval is;
b. indien vervoer naar het buitenland plaatsvindt: op eerste aanbieding door de verkoper van de
vervoerdocumenten c.q. van het door de vervoerder afgegeven ontvangstbewijs.
2. Behoudens ingeval de verkoper aan de koper krediet voor langer dan vijf werkdagen heeft
toegestaan, zal de verkoper steeds gerechtigd zijn, tenzij de koper zekerheid voor de koopprijs stelt, van
de koper te verlangen dat deze betaalt vóór de laatste hem ingevolge lid 1 toegestane dag, doch niet
eerder dan twee dagen voor de datum waarop de goederen zullen worden afgeleverd.
3. Indien de verkoper aan de koper krediet voor langer dan vijf werkdagen heeft toegestaan, zal de
verkoper kunnen verlangen dat de koper zekerheid voor de koopprijs stelt, doch deze zekerheid zal niet
eerder dan twee dagen voor de datum waarop de goederen zullen worden afgeleverd behoeven te
worden gesteld; het verlangen tot het stellen van de zekerheid dient de verkoper minstens tien dagen
voordien aan de koper kenbaar te maken. Indien de koper aan een dergelijk verlangen van de verkoper
geen gevolg geeft, zal de de verkoper daaraan echter geen ander recht kunnen ontlenen dan tot
eenzijdige ontbinding van het contract, zonder dat partijen deswegen over en weer tot enigerlei
schadevergoeding gehouden zullen zijn.
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4. De verkoper zal steeds, ook vóór het tijdstip waarop hij ingevolge de leden 2 en 3 betaling
respectievelijk zekerheidstelling kan vragen, van de koper zekerheidstelling voor de koopprijs kunnen
verlangen:
a. indien beslag op enig bestanddeel van het vermogen van de koper wordt gelegd of de koper een
opeisbare schuld aan de verkoper onbetaald laat dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden
verkeert;
b. indien de koper zijn bedrijf liquideert, in een andere rechtsvorm omzet of aan een ander
overdoet, dan wel zijn plaats van vestiging of woonplaats naar het buitenland verplaatst.
Het bepaalde in de laatste zin van lid 3 is van overeenkomstige toepassing.
5. De koper is, indien overeenkomstig lid 3 of lid 4 zekerheidstelling van hem wordt verlangd, gerechtigd
in de plaats daarvan de koopprijs te voldoen onder aftrek van rente op basis van het alsdan in Nederland
geldende percentage van wettelijke interessen.
6. Het is de koper niet toegestaan de door hem verschuldigde koopprijs te compenseren met enige
tegenvordering, welke hij op de verkoper mocht hebben, behoudens in het geval de verkoper in staat
van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd.
7. Zolang de koopprijs niet volledig is betaald, blijft de eigendom van de goederen respectievelijk van de
door verwerking verkregen producten aan de verkoper voorbehouden.
Indien de verkoper aan de koper krediet voor langer dan vijf werkdagen heeft toegestaan, vervalt dit
eigendomsvoorbehoud wanneer de koper de goederen respectievelijk de daaruit verkregen producten
heeft doorverkocht en - geleverd.
8. In geval één der partijen in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft
aangevraagd is de houdstermaatschappij van de niet-insolvente partij bij het contract en enige andere
onderneming waarvan de houdstermaatschappij direct of indirect meer dan 50% bezit, gerechtigd
schulden van deze ondernemingen aan de insolvente partij te verrekenen met vorderingen van de nietinsolvente partij op de insolvente partij. Indien de niet-insolvente partij een schuld heeft aan de
insolvente partij, is eerstgenoemde gerechtigd deze schuld te verrekenen met vorderingen welke de
houdstermaatschappij van de niet-insolvente partij of enige andere onderneming behorend tot de groep
zoals voorgaand beschreven zou hebben op de insolvente partij.
Bij toepassing van het bovenstaande zal de insolvente partij alleen verschuldigd zijn, c.q. te vorderen
hebben het saldo van de verrekeningen. Voor verrekening komen alle vorderingen in aanmerking
voorzover deze niet zijn betwist. In geval van geschillen mogen aan de insolvente partij verschuldigde
bedragen worden ingehouden tot dat de geschillen zijn beslecht door de van toepassing zijnde arbitrage
of op andere wijze, waaronder uitspraken van een gerechtelijke instantie.
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Artikel 7

-

In gebreke blijven koper

1. De koper zal zonder dat daartoe enige aanzegging van de zijde van de verkoper vereist is:
a. in gebreke zijn met de betaling van de koopprijs: indien hij de koopprijs niet op de laatste hem in
artikel 6 leden 1 en 2 respectievelijk in het contract toegestane dag heeft betaald of indien hij in
staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt;
b. in gebreke zijn met de inontvangstneming van de goederen: indien hij de goederen niet op de
overeengekomen plaats of op het tijdstip, waarop hij daartoe ingevolge deze voorwaarden is
verplicht, in ontvangst heeft genomen en de verkoper zijnerzijds niet in gebreke is.
2. Indien de koper in gebreke blijft met de betaling van de koopprijs wordt hij automatisch, met ingang
van de eerste dag waarop hij in gebreke is, rente verschuldigd op basis van het alsdan in Nederland
wettelijk geldende percentage.
3. Indien de koper in gebreke blijft of vaststaat dat hij in gebreke zal komen met de betaling van de
koopprijs of de inontvangstneming van de goederen, zal de verkoper te allen tijde gerechtigd zijn:
a. de goederen voor rekening en risico van de koper naar lichter of pakhuis te vervoeren en aldaar
op te slaan; indien de verkoper de goederen in eigen pakhuis heeft opgeslagen mag hij daarvoor
het geldende veemtarief in rekening brengen;
b. van de koper te vorderen vergoeding van alle andere schade welke uit kopers wanprestatie voor
de verkoper mocht voortvloeien, daaronder begrepen de gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten van invordering;
c. behoudens het gestelde in lid 4 en mits hij de koper daarvantenminste drie dagen tevoren
kennis geeft: het contract eenzijdig te ontbinden en van de koper naast de in dit artikel
aangegeven rente, kosten en schade, te vorderen het nadelig verschil tussen de contractprijs en
de marktprijs op de vierde werkdag na de vorenbedoelde kennisgeving.
De koper zal echter ontbinding zolang zij niet is ingetreden, te allen tijde kunnen voorkomen
door de verkoper aan te bieden onmiddelijke en aan de aflevering van de goederen
voorafgaande betaling van of zekerheidsstelling voor de koopprijs, vermeerderd met rente,
kosten en schade als voormeld.
4. Indien koper zijn betalingen staakt, surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement
wordt verklaard, wordt het contract ontbonden en zal afrekening plaatsvinden op basis van het verschil
tussen de contractprijs (=overeengekomen prijs) en de marktprijs op de werkdag na de dag waarop de
betreffende gebeurtenis geacht kan zijn bekend te zijn geworden.
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Artikel 8

-

Aanzeggingstermijnen

1. Indien de verkoper de keuze van de datum van aflevering heeft, doch de koper het vervoermiddel moet
stellen.
De verkoper moet de koper tenminste twee werkdagen van te voren aanzeggen op welke dag deze de
goederen in ontvangst dient te nemen. Heeft op de vierde werkdag voor het einde van de levertermijn
nog geen aanzegging plaatsgevonden, dan geldt de laatste werkdag van die termijn als aangezegd.
De koper zal kunnen bepalen op welk tijdstip van de aangezegde dag de verkoper hem de goederen ter
beschikking zal moeten stellen. Hij is echter verplicht de verkoper tijdig tevoren daarvan kennis te geven
en, indien het aangegeven tijdstip voor deze bezwaarlijk blijkt te zijn, aan redelijke verlangens tot
verschuiving daarvan tegemoet te komen.
2. Indien de verkoper de keuze van de datum van aflevering heeft en tevens het vervoermiddel moet
stellen.
Verkoper is verplicht de koper zo spoedig mogelijk kennis te geven van de datum van vertrek of het
verwachte tijdstip van aankomst ter bestemmingsplaats van het vervoermiddel alsmede van de aard van
dit vervoermiddel en van de hoeveelheid die daarin voor de koper is ingeladen.
3. Indien de koper de keuze van datum van aflevering heeft, doch de verkoper het vervoermiddel moet
stellen.
De koper moet de verkoper tenminste twee werkdagen van te voren aanzeggen op welke dag deze de
goederen dient af te leveren respectievelijk, indien "franco" is verkocht, in te laden. Heeft op de vierde
werkdag voor het einde van de levertermijn nog geen aanzegging plaatsgevonden, dan geldt de laatste
werkdag van die termijn als aangezegd.
4. Indien de koper de keuze van de datum van aflevering heeft en tevens het vervoermiddel moet stellen.
Koper is verplicht de verkoper tijdig van tevoren kennis te geven op welk tijdstip deze hem de goederen
ter beschikking zal moeten stellen. Hij zal, indien dit tijdstip voor de verkoper bezwaarlijk blijkt te zijn,
aan redelijke verlangens tot verschuiving daarvan tegemoet dienen te komen; daarbij zal de verkoper
kunnen verlangen, dat hem een termijn van ten hoogste drie werkdagen wordt toegestaan, behoudens
indien "direct" “onmiddelijk" of “loco" is verkocht.

Artikel 9

-

Kennisgevingen en berekening van termijnen

1. Waar in deze voorwaarden kennisgeving of enige andere mededeling wordt verlangd, dient deze bij
voorkeur te geschieden per fax, e-mail of telefoon en wordt zij geacht plaats te hebben gevonden:
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a. bij kennisgeving per fax of e-mail: een uur na verzending van het bericht, doch, indien deze
verzending heeft plaatsgevonden na 3.00 uur n.m., eerst om 10.00 uur v.m. van de volgende
dag;
b. bij kennisgeving per telefoon: op het moment van de telefonische mededeling;
c. bij kennisgeving per brief: om 10.00 uur v.m. van de vierde werkdag na die waarop de brief ter
post is bezorgd.
2. Indien de koper buiten Nederland gevestigd is en een van beide partijen kan aantonen dat hij een
kennisgeving van de wederpartij eerst na het in lid 1 onder a. bepaalde tijdstip heeft ontvangen, zal het
tijdstip van de werkelijke ontvangst als het moment van kennisgeving gelden.
3. Kennisgeving door de verkoper aan een door de koper aangewezen vertegenwoordiger zal in ieder
geval voor wat betreft de in artikel 8 bedoelde mededelingen gelden als kennisgeving aan de koper zelf.
Indien de koper buiten Nederland is gevestigd doch de aflevering van de goederen binnen Nederland
moet plaatsvinden, kan de verkoper verlangen dat de koper tijdig voor de aanvang van de aflevering een
factor, controleur of andere vertegenwoordiger binnen Nederland aanwijst.
4. Waar in deze voorwaarden een termijn in dagen is uitgedrukt, worden daaronder etmalen verstaan.
De dag waarop het tijdstip valt vanaf hetwelk respectievelijk tot hetwelk de termijn wordt berekend, telt
voor de berekening van die termijn niet mee, tenzij dat tijdstip voor 10.00 uur v.m. respectievelijk na
3.00 uur n.m. valt.
5. Waar in deze voorwaarden van werkdagen wordt gesproken, worden daaronder verstaan alle dagen
met uitzondering van zaterdagen, zondagen en in Nederland algemeen erkende feestdagen. Wanneer
de eerste of de laatste van een in dagen uitgedrukte termijn zou vallen op een zaterdag, een zondag of
een in Nederland algemeen erkende feestdag, wordt deze voor de berekening van die termijn niet
meegeteld.
Wanneer het eerste of het laatste uur van een in uren uitgedrukte termijn zou vallen tussen 5.00 uur
n.m. en 9.00 uur v.m. of op een zaterdag, een zondag of een in Nederland algemeen erkende feestdag,
worden die periodes voor de berekening van die termijn niet meegeteld.

Artikel 10 -

Gewicht en kwaliteit

1. Onder "tonnen" wordt verstaan: tonnen van duizend kilogram.
2. De verkoper zal gerechtigd zijn, in volledige voldoening aan het contract en tegen de contractprijs,
een gewicht te leveren van ten hoogste twee procent meer of minder dan het in het contract
aangegeven gewicht. Indien de verkoper een partij met een gewicht hoger dan honderdentwee procent
van het in het contract aangegeven gewicht aanbiedt, zal de koper uitsluitend gerechtigd zijn te zijner,
onverwijld te bepalen, keuze hetzij het meerdere te weigeren en zo nodig voor rekening en risico van de
verkoper op te slaan, hetzij het meerdere te aanvaarden tegen de marktprijs op de dag van aflevering.
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Bij aflevering in gedeelten is het bovenstaande ten aanzien van ieder gedeelte van overeenkomstige
toepassing.
3. Behalve in het geval dat "franco" is verkocht, zijn gewicht en kwaliteit vastgesteld ten tijde van
inlading finaal.
4. Indien "franco" is verkocht, zal het gewicht en de kwaliteit ten tijde van de inlading gelden als gewicht
en kwaliteit ten tijde van de aflevering, behoudens voor zover gewicht of kwaliteit tijdens de reis
verandering blijken te hebben ondergaan als gevolg van van buiten komende oorzaken.
5. Indien in het contract niet anders is bepaald, wordt normale gezonde kwaliteit geacht te zijn
bedongen. Indien verkocht is op monster zal de verkoper ook goederen met geringe afwijkingen mogen
leveren.
Indien bedongen is dat de verkoper goederen van een bepaald fabrikaat zal leveren, zal hij ook
goederen van een gelijkwaardig fabrikaat mogen leveren.
6. Breuk van de goederen, tenzij op een ongewoon groot percentage van de gehele partij, zal voor de
koper geen grond tot weigering of schadevergoeding opleveren. Geringe of voor de waarde van de
goederen van ondergeschikt belang zijnde afwijkingen van de gezonde staat of van de bedongen
kwaliteit, of afwijkingen die zich slechts op een klein gedeelte van de gehele partij voordoen, zullen voor
de koper geen grond tot weigering van de goederen opleveren.
7. Indien bedongen of gegarandeerd is dat de goederen een bepaald maximum- of minimumgehalte aan
een bestanddeel moeten hebben, zal de verkoper goederen met een deze grens te buiten gaand
gehalte, mits binnen de usantiële normen, mogen leveren, echter onder gehoudenheid aan de koper
een vergoeding te betalen van zoveel procent van de contractprijs (=overeengekomen prijs) als
aangegeven in de bijlage bij deze voorwaarden.
Het percentage van het bestanddeel in de geleverde goederen zal uitsluitend worden vastgesteld door
analyse van monsters overeenkomstig de bepalingen van artikel 11.
8. In de gevallen, waarin de koper gebruik maakt van zijn recht een partij te weigeren, is hij verplicht een
vervangende partij, welke de verkoper hem binnen de in artikel 3 aangegeven termijn onder het
contract alsnog ter beschikking stelt, te accepteren. Artikel 4 lid 1 tweede zin is van toepassing.
Stelt de verkoper niet aldus een vervangende partij ter beschikking, dan heeft de koper uitsluitend recht
op schadevergoeding overeenkomstig het in artikel 4 lid 3 bepaalde.
9. In de gevallen waarin de goederen worden afgeleverd met een afwijking van de kwaliteit of van de
gezonde staat anders dan in lid 7 bedoeld, doch de koper deze aanvaardt of verplicht is te aanvaarden,
zal hij uitsluitend gerechtigd zijn tot vergoeding van de minderwaarde.
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Artikel 11 -

Controle, bemonstering en kwaliteitsgeschillen

1. De koper is gerechtigd het gewicht, de kwaliteit en de staat van de goederen te controleren of te
doen controleren bij de aflevering respectievelijk, in geval deze uitblijft wegens een omstandigheid als
bedoeld in artikel 7 lid 3 of artikel 13 lid 4 bij de opslag, alsmede, indien franco is verkocht, bij de
inlading.
Indien de koper van dit recht geen gebruik maakt, hoewel de verkoper voor zover de koper hem dit
heeft verzocht tenminste twaalf uur tevoren van de aflevering, opslag of inlading heeft kennis gegeven,
gelden de goederen als te zijn afgeleverd, opgeslagen of ingeladen zonder onderwicht en zonder
afwijkingen van de bedongen kwaliteit of van de gezonde staat, tenzij zulke afwijkingen ook bij grondige
controle niet direct waarneembaar zouden zijn geweest of slechts door analyse kunnen worden
vastgesteld. In het laatste geval zal bij geschil ieder van beide partijen het resultaat van de op de dag
waarop de goederen zijn geproduceerd gemaakte daganalyse van de productie - of indien op die dag
meer dan één analyse is gemaakt, terwijl niet is vast te stellen welke van deze de relevante is, het
gemiddelde resultaat van deze - als bindend kunnen inroepen.
Indien de koper wel gebruik maakt van zijn recht tot controle, dient hij een eventueel voorbehoud ten
aanzien van het gewicht, de kwaliteit of de gezonde staat van de goederen, behalve voor zover het gaat
om afwijkingen die ook bij grondige controle niet direct waarneembaar zijn of slechts door analyse
kunnen worden vastgesteld, tijdens of terstond na de voltooiing der controle aan de verkoper kenbaar
te maken, op straffe van verlies van zijn rechten terzake.
In alle in de voorgaande alinea's van dit lid niet geregelde gevallen dient de koper een eventueel
voorbehoud ten aanzien van het gewicht, de kwaliteit of de gezonde staat van de goederen onmiddellijk
na de inontvangstneming schriftelijk aan de verkoper kenbaar te maken, op straffe van verlies van zijn
rechten terzake.
2. Indien de goederen door of namens verkoper en koper gemeenschappelijk worden bemonsterd,
dienen van elke partij twee monsters te worden getrokken. De monsters moeten in glas of in ander
hermetisch afsluitbaar materiaal worden verpakt en vervolgens gemeenschappelijk worden verzegeld.
De koper en de verkoper ontvangen ieder een monster.
Indien partijen de goederen gemeenschappelijk hebben bemonsterd respectievelijk gewogen, zullen
deze monsters en vastgestelde gewichten tussen partijen onweerlegbaar bewijs opleveren van de
kwaliteit en de staat respectievelijk het gewicht van de goederen op het tijdstip waarop bemonstering
respectievelijk weging plaatsvond.
3. Indien de koper aan de verkoper heeft verzocht aan gemeenschappelijke bemonstering respectievelijk
gewichtsvaststelling mede te werken, dient de koper er zorg voor te dragen dat hij of diens
vertegenwoordiger aanwezig is op het tijdstip dat verkoper heeft opgegeven als aanvangstijd voor de
aflevering, opslag of inlading. Indien de koper of diens vertegenwoordiger niet tijdig aanwezig is, is
verkoper gerechtigd te beginnen met de aflevering, opslag of inlading, en gelden het door verkoper
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opgegeven gewicht en de conform lid 1, tweede alinea bepaalde kwaliteit als bindend voor het deel van
de partij dat reeds is afgeleverd, opgeslagen of ingeladen tot het moment waarop koper of diens
vertegenwoordiger aanwezig is om aan een gemeenschappelijke bemonstering of gewichtsvaststelling
deel te nemen.
4. Indien één van beide partijen aan haar wederpartij heeft verzocht aan gemeenschappelijke
bemonstering respectievelijk gewichtsvaststelling mede te werken, doch de wederpartij aan dit verzoek
niet voldoet of geen overeenstemming wordt bereikt over de wijze van bemonstering respectievelijk
over het afgeleverde gewicht, zal de Koninklijke Vereniging Het Comité van Graanhandelaren te
Rotterdam op verzoek van één der partijen een erkende factor of controleur aanwijzen die zich op
kosten van de verzoeker respectievelijk bij geschil op kosten van de in het ongelijk te stellen partij met
de bemonstering en/of gewichtsvaststelling zal belasten. De door deze factor of controleur getrokken
monsters en/of vastgestelde gewichten zullen tussen partijen onweerlegbaar bewijs opleveren als hier
voor bedoeld. Indien de koper tijdens of terstond na de controle een voorbehoud maakt wegens
vermeende afwijkingen van de bedongen kwaliteit of van de gezonde staat andere dan die welke slechts
door analyse kunnen worden vastgesteld en daaromtrent niet aanstonds overeenstemming wordt
bereikt, heeft de meest gerede partij het recht de Koninklijke Vereniging Het Comité van
Graanhandelaren te Rotterdam te verzoeken binnen 24 uur een deskundigenonderzoek te doen
instellen ter plaatse van aflevering, opslag of inlading. Maken de omstandigheden zulk een onderzoek
binnen deze termijn onmogelijk, dan zullen de deskundigen later oordelen aan de hand van door
partijen ter plaatse gemeenschappelijk getrokken monsters. De uitspraak van de deskundigen is voor
partijen bindend. De kosten voor het onderzoek, alsmede die van op- en/of overslag en/of die welke uit
de ontstane vertraging voortvloeien, zijn voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij. Tenzij
volgens lid 1 daganalyse beslissend is, moet de koper, indien hij afwijkingen van de bedongen kwaliteit
of van de gezonde staat aanwezig acht welke slechts door analyse kunnen worden vastgesteld, binnen
40 dagen na de aflevering, opslag of inlading een eis tot kwaliteitsvergoeding bij de verkoper indienen.
Deze eis tot kwaliteitsvergoeding moet gebaseerd zijn op een analyse van zijn monster door één der op
dat moment door de Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Eetbare Oliën en Vetten (VERNOF)
hiertoe erkende laboratoria, te zijner keuze.
Indien de verkoper de geconstateerde afwijkingen van de bedongen kwaliteit of van de gezonde staat
betwist, geeft hij de koper daarvan binnen 30 dagen kennis per fax, brief of e-mail en vraagt hij binnen
10 dagen nadien analyse van zijn monster aan bij één der bovengenoemde laboratoria. Het resultaat van
deze analyse zal voor partijen bindend zijn. De verkoper dient binnen drie werkdagen na ontvangst een
copie van het analysecertificaat aan de koper toe te zenden. De kosten van de analyses blijven voor
rekening van de aanvrager.
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Artikel 12 -

Overmacht verkoper

1. De verkoper zal gerechtigd zijn om, zonder in gebreke te zijn, de aflevering van de goederen uit te
stellen, indien als een direct of indirect gevolg van één of meer der in lid 2 vermelde oorzaken
redelijkerwijze de goederen niet tijdig kunnen worden afgeleverd of anderszins verhindering,
belemmering of achterstand in de fabricage, de aflevering of het vervoer van producten ontstaat
waardoor, bij een redelijke verdeling van de voorraad en productie over de verschillende afnemers, de
goederen niet tijdig kunnen worden afgeleverd, een en ander tenzij de verkoper bij het sluiten van het
contract deze verhindering, belemmering of achterstand had moeten voorzien en daarmede rekening
had behoren te houden.
Indien als gevolg van een of meer der in lid 2 vermelde oorzaken de kosten van fabricage (daaronder
begrepen de voor die fabricage benodigde grondstoffen en hulpstoffen), aflevering of vervoer
bovenmatig zouden stijgen, zal de verkoper kunnen verlangen dat de koper kiest tussen tijdige
aflevering onder aanvaarding van de verplichting een redelijke bijdrage in de hogere kosten te betalen
of wel uitstel van aflevering.
2. De in lid 1 bedoelde oorzaken zijn: oorlogsomstandigheden; onlusten; staking of uitsluiting; brand;
watersnood; ziekte; overheidsmaatregelen met inbegrip van in- of uitvoermaatregelen; ijs- of
weersomstandigheden; gebreken aan of beschadiging van machines, werktuigen en inrichtingen
(daaronder begrepen de laad- en losinstallaties); storing door enigerlei oorzaak in de aanvoer of
voorziening van (eind)producten, grondstoffen, energie of bedrijfsbenodigdheden, met inbegrip van
wanprestatie door leveranciers of fabrikanten van wie de verkoper een en ander betrekt;
vervoersbelemmering; vertraging van een door verkoper te bezigen vervoermiddel; enige oorzaak
soortgelijk aan de voornoemde en voorts in het algemeen iedere oorzaak buiten de macht van de
verkoper; een en ander met inbegrip van oorzaken welke te wijten zijn aan in dienst van de verkoper
zijnde of door hem in het werk gestelde personen.
3. Indien de verkoper van zijn in lid 1 omschreven recht gebruik wil maken, moet hij de koper hiervan
kennis geven zodra is komen vast te staan dat de oorzaak, op grond waarvan hij uitstel verlangt, zich
voordoet.
Het in lid 1 bedoelde uitstel zal eindigen wanneer de werking van de desbetreffende verhindering,
belemmering of achterstand respectievelijk bovenmatige kostenverhogende factor zich niet langer doet
gelden. De verkoper moet aan de koper kennis geven zodra is komen vast te staan, wanneer het uitstel
zal eindigen.
4. Tijdens de loop van het vorenbedoelde uitstel zal ieder van beide partijen, zodra zestig dagen na het
einde van de levertermijn zijn verstreken, te allen tijde gerechtigd zijn het contract door kennisgeving
aan de wederpartij eenzijdig te ontbinden zonder dat partijen over en weer tot enigerlei
schadevergoeding zullen zijn gehouden.
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Wanneer de verkoper aan de koper heeft kennis gegeven dat het uitstel zal eindigen op een datum
waarop bovengenoemde termijn van zestig dagen zal zijn verstreken, kan ieder van beide partijen
verlangen dat de wederpartij, op straffe van verval van het ontbindingsrecht, binnen vijf dagen verklaart
of zij daar gebruik van maakt.
5. De verkoper is, onverminderd de in artikel 10 lid 7 vermelde minderwaardevergoeding, in geen geval
aansprakelijk voor schade welke de koper mocht lijden door aanwezigheid van vreemde bestanddelen
of stoffen.

Artikel 13 -

Overmacht koper

1. De koper zal gerechtigd zijn de inontvangstneming van de goederen uit te stellen zonder te dien
aanzien in gebreke te zijn, indien hij door overmacht verhinderd wordt tijdig in ontvangst nemen.
In dat geval zal voor de toepassing van het in artikel 6 lid 1 bepaalde als datum van aflevering worden
aangemerkt de datum, waarop de aflevering zou zijn geschied indien de inontvangstneming niet was
uitgesteld.
2. Indien de koper van zijn lid 1 omschreven recht gebruik maakt, zijn de leden 3 en 4 van artikel 12 van
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat, indien het contract door de koper wordt
ontbonden, hij aan de verkoper moet vergoeden alle kosten welke deze redelijkerwijze heeft gemaakt
en nog moet maken als gevolg van een bij het begin van het uitstel reeds aangevangen vervoer.
3. Een import- of betalingsverbod zal voor de koper niet als overmacht gelden.
4. Indien de koper van zijn in lid 1 omschreven recht gebruik maakt, zal de verkoper, zodra drie dagen na
de datum waarop de koper de goederen in ontvangst diende te nemen, zijn verstreken, te allen tijde
gerechtigd zijn om de goederen voor rekening en risico van de koper op te slaan met inachtneming van
het in artikel 7 lid 3 onder a. bepaalde. Indien echter het vervoermiddel waaruit de koper in ontvangst
moet nemen door de verkoper vóór het uitstel reeds was gesteld, is de verkoper reeds gerechtigd tot
deze opslag over te gaan op het tijdstip waarop hij ingevolge artikel 5 inontvangstneming kan verlangen.
De in dit lid bedoelde opslagkosten zijn in geval van ontbinding van het contract verschuldigd tot de
datum van de ontbinding.

Artikel 14 -

Rechten, heffingen en belastingen

Rechten, heffingen en belastingen op de goederen of op de grondstoffen waaruit deze zijn vervaardigd,
voor zover ingevoerd of verhoogd tussen de dag van verkoop en de dag van aflevering, zijn voor kopers
rekening. Intrekkingen of verlagingen tussen bedoelde tijdstippen zijn ten gunste van koper.
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Waar in deze voorwaarden van "koopprijs" wordt gesproken, omvat deze mede de voor kopers rekening
komende rechten, heffingen en belastingen, welke niet in de contractprijs (=overeengekomen prijs)
waren begrepen.

Artikel 15 -

Verhouding verkoper - tussenpersoon

1. Indien het contract tussen verkoper en koper is tot stand gekomen via een door de verkoper
ingeschakelde tussenpersoon en deze de inhoud van het contract anders heeft doorgegeven dan dat
hem door verkoper was opgegeven, is de tussenpersoon tegenover de verkoper voor alle voor deze
dientengevolge ontstane schade aansprakelijk.
2. Het recht op loon, provisie of commissie van een tussenpersoon tegenover de verkoper, ook indien
reeds betaald, vervalt indien de koper ingebreke blijft de koopprijs te betalen, tenzij de verkoper het
contract ontbindt en volledige schadevergoeding ontvangt.
3. Alle geschillen welke er ter zake van het contract mochten rijzen tussen de verkoper en een
tussenpersoon, zullen worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het i n artikel 17 bepaalde.

Artikel 16 -

Toepasselijk recht

Onverminderd het in de voorgaande artikelen bepaalde zal het contract tussen verkoper en koper,
alsmede de eventuele rechtsverhouding tussen verkoper en tussenpersoon uitsluitend door het
Nederlandse recht en door de Nederlandse handelsgebruiken worden geregeerd, met uitsluiting van het
verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende
zaken (Weens koopverdrag).

Artikel 17 -

Arbitrage

1. Behoudens het bepaalde in de artikelen 10 lid 7 en 11 leden 1 en 3 betreffende het bindend zijn van
de resultaten van analyses en van de uitspraak in geval van deskundigenonderzoek zullen alle geschillen,
welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van het contract of van een der bij het contract
gemaakte bedingen, alsmede van nadere overeenkomsten welke van het contract of van zulke bedingen
het gevolg mochten zijn, worden beslecht door arbitrage volgens de Arbitrage- Bepalingen van de
Nederlandse Handel in Granen en Diervoedergrondstoffen. Arbiters zullen oordelen als goede mannen
naar billijkheid.
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2. Een geschil wordt ook dan geacht aanwezig te zijn, indien een der partijen een vordering van de
wederpartij onbetaald laat zonder de juistheid van de vordering te betwisten.
3. Arbitrage moet worden aangevraagd bij het Secretariaat van de Koninklijke Vereniging Het Comité
van Graanhandelaren te Rotterdam en uiterlijk drie maanden na de dag waarop het geschil is ontstaan,
op straffe van verval der vordering. Deze bepaling lijdt uitzondering in buitengewone gevallen, ter
beoordeling van de arbiters.

Artikel 18 -

Slotbepaling

1. De tekst van deze voorwaarden is verkrijgbaar bij het secretariaat van de Vereniging van Nederlandse
Fabrikanten van Eetbare Oliën en Vetten (VERNOF). Aldaar zullen eveneens verkrijgbaar zijn eventuele
onder toezicht van de vereniging vervaardigde vertalingen.
Echter geldt uitsluitend de Nederlandse tekst, gelijk gedeponeerd ter Griffie van de
Arrondissementsrechtbanken te 's-Gravenhage en Rotterdam, als authentiek en bindend.
De tekst en onder toezicht vervaardigde vertalingen zijn eveneens gepubliceerd op de website:
www.vernof.nl
2. Deze Voorwaarden kunnen worden aangeduid als "VERNOF-Voorwaarden 2014", “Condltlons VERNOF
2014", "VERNOF-Bedingungen 2014" of "VERNOF Rules 2014".
3. Indien op een contract zijn toepasselijk verklaard de "VERNOF-Voorwaarden” zonder meer, zal op dat
contract van toepassing zijn ten tijde van het afsluiten daarvan de laatst ter Griffie van de
Arrondissementsrechtbanken te 's-Gravenhage en Rotterdam gedeponeerde versie.
4. Deze voorwaarden zijn van toepassing op contracten afgesloten na 30 juni 2014
5. De “VERNOF Voorwaarden 2004” treden als door de Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van
Eetbare Oliën en Vetten (VERNOF) goedgekeurde verkoopvoorwaarden buiten werking op 1 juli 2014
behoudens ten aanzien van die contracten, welke vóór laatstbedoelde datum zijn afgesloten.
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Bijlage
Bij afwijkingen van de bedongen of gegarandeerde kwaliteit gelden de volgende vergoedingen:
eiwit/vet:

-

1:1
Dat wil zeggen voor elk procent (of gedeelte daarvan) onder de bedongen of
gegarandeerde kwaliteit vergoedt de verkoper een procent (of gedeelte
daarvan) van de contractprijs.

ruwvezel:

-

1:1
Dat wil zeggen voor elk procent (of gedeelte daarvan) boven de bedongen of
gegarandeerde kwaliteit vergoedt de verkoper een procent (of gedeelte
daarvan) van de contractprijs.

vocht:

a. soja- en lijnschroot: van 13% t/m 13,5%
>13,5%

-1:1
- 1,5: 1

Dat wil zeggen voor elk procent (of gedeelte daarvan) boven 13% tot 13,5%
vergoedt de verkoper een procent (of gedeelte daarvan) van de contractprijs.
Boven de 13,5% vergoedt de verkoper voor elk procent (of gedeelte daarvan)
anderhalf procent (of gedeelte daarvan)van de contractprijs.
b. voor raap- en zonnebloemschroot geldt de internationale handelsstandaard van
12,5% vocht.
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