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Artikel 1. Werkingssfeer 

1 Deze voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle verbintenissen, die voortvloeien 3. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen en 
uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, tenzij gelden slechts bij benadering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

schriftelijk anders overeengekomen. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen, die De enkele overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn zal geen 

voortvloeien uit tussen partijen gesloten en te sluiten overeenkomsten of pre - contractuele   verzuim van de leverancier opleveren en geeft de afnemer geen recht op 

betrekkingen. schadevergoeding. De afnemer zal echter in dat geval gerechtigd zijn te verlangen, 

dat aflevering alsnog binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden, bij gebreke 

2. Toepasselijkheid van de door de afnemer gehanteerde voorwaarden wordt hierbij waarvan, behoudens het bepaalde in artikel 13, de afnemer gerechtigd is eenzijdig 
uitgesloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bestaat er in dat laatste de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden voor het niet uitgevoerde 
geval strijdigheid tussen de onderhavige voorwaarden en de door de afnemer gedeelte. De afnemer heeft dit recht niet indien hij van zijn kant in verzuim is. 

gehanteerde voorwaarden, dan prevaleren de onderhavige voorwaarden. De levertijd gaat eerst in nadat de overeenkomst tot stand gekomen is, alle 

Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden  voor de aanvang van de uitvoering daarvan noodzakelijke gegevens en  

overeengekomen en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan materialen in bezit zijn van leverancier, en een eventuele betaling, voor  

door  leverancier. zover deze  bij het sluiten van de overeenkomst door de afnemer behoort  

 te geschieden, is verricht.  

3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook geldigheid zou 

missen, dan blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen in 

onderling overleg voorzien in een regeling ter vervanging van de ongeldige bepaling met 

zoveel mogelijk behoud van de strekking daarvan. 

Artikel 2. Partijen 

In deze voorwaarden worden partijen aangeduid als "de leverancier" en "de afnemer". 

Onder "de leverancier" wordt verstaan de partij die deze voorwaarden gebruikt. Onder "de 

afnemer" wordt verstaan de groothandelaar, de detaillist , het horecabedrijf, bruiklener, of 

enige andere wederpartij niet zijnde de consument. 

Artikel 3. Aanbiedingen/orders 

1. Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk 

anders is overeengekomen. 

2. Orders zijn voor de leverancier eerst bindend, wanneer zij door de leverancier 

schriftelijk zijn bevestigd, dan wel bij feitelijke uitvoering. 

3. De leverancier behoudt zich het recht voor om voor elk van de door hem te 

leveren goederen minimum hoeveelheden te bepalen. 

Artikel 4. Prijzen 

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en/of door de leverancier is aangegeven gelden 

alle opgegeven prijzen, inclusief verzendkosten en alle heffingen, belastingen en accijnzen, etc. 

doch exclusief de B.T.W., het statiegeld en voor zover van toepassing de vergoeding 

behandeling retouremballage en eventuele afzonderlijk gespecificeerde toeslagen uit welke 

hoofde dan ook. 

2. Voor de door de leverancier rechtstreeks aan de afnemer geleverde producten 

gelden prijzen zoals die op het tijdstip van levering in de prijscourant/-lijst van de 

leverancier voor de betreffende categorie van de afnemers zijn vastgesteld. 

3. Prijswijzigingen, waartoe de leverancier te allen tijde gerechtigd is, zullen zo 
spoedig mogelijk op de gebruikelijke wijze worden meegedeeld aan de afnemer. 

Aan het niet ontvangen van een mededeling tot prijswijziging kan niet het recht worden 

ontleend tot levering tegen de oude prijzen. 

Artikel 5. Levering/leveringstermijn 

1. Voorzover schriftelijk niet anders is overeengekomen geschiedt de aflevering franco huis 

aan het met de afnemer overeengekomen vaste afleveradres. De leverancier is vrij in de 

keuze van de wijze van vervoer van de af te leveren goederen. Door de leverancier te 

leveren zaken gelden als afgeleverd op het moment dat zij op de overeengekomen plaats 

los/laadgereed aangeboden worden aan de afnemer. Vervoer of verplaatsing op het 

terrein en/of binnen de bedrijfsruimten van de afnemer zijn niet in vorenbedoelde 

aflevering begrepen en geschieden voor risico van de afnemer. 

2. Het afleveradres c.q. losplaats, moet redelijk bereikbaar zijn voor die transportmiddelen, 

die voor leveranties algemeen gebruikelijk zijn. De afnemer moet op het afleveradres 

voor voldoende laad- en losfaciliteiten alsmede voor het onmiddellijk lossen c.q. laten 

lossen van de goederen zorgdragen. Voor het lossen van de goederen en het laden van 

eventuele retourvrachten zal de afnemer voor eigen rekening en risico zorgdragen voor 

voldoende personeel en (mechanische) hulpmiddelen. De afnemer zal al het mogelijke 

doen om te bereiken dat de wachttijd tussen het tijdstip van melding van aankomst op 

het afleveradres en het tijdstip waarop met het lossen van de af te leveren goederen kan 

worden aangevangen tot een minimum wordt beperkt. De afnemer is verplicht in ieder 

geval de leverancier of diens vervoerder(s) op alle werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 

uur in de gelegenheid te stellen goederen aan zijn adres af te leveren en 

retouremballage mee te nemen, behoudens afwijkende schriftelijke afspraken tussen de 

afnemer en de leverancier. 

 

4. De leverancier heeft te allen tijde het recht om de goederen onder rembours af te 

leveren of om vooruitbetaling of zekerheidsstelling in de door hem gewenste vorm te 

verlangen. 

5. Retourzendingen zijn slechts toegestaan, indien de leverancier daartoe 

uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend. 

6. De leverancier is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren, 

tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 6. Reclames 

1. Reclames betreffende de geleverde goederen hebben terzake van uiterlijk waar-

neembare tekortkoming en tekortkomingen terzake van specificatie, hoeveelheid maat 

of gewicht alsmede de houdbaarheidsdatum, geen gevolg indien zij niet binnen 24 uur 

na aflevering van de goederen schriftelijk bij de leverancier zijn gemeld, onder 

nauwkeurige opgave van de aard en omvang van de klachten. Reclames terzake van 

overige tekortkomingen hebben geen gevolg indien zij niet binnen veertien dagen na 

aflevering van de goederen op de bovenvermelde wijze aan de leverancier zijn gemeld. 

Na het verstrijken van de in dit artikel vermelde termijnen wordt de afnemer geacht de 

geleverde goederen te hebben goedgekeurd en geldt de levering als onvoorwaardelijk 

aanvaard. 

2. Indien de leverancier van oordeel is dat een klacht gegrond is, is hij uitsluitend ge-

houden tot zo spoedig mogelijke nieuwe levering zonder, dat de afnemer aanspraak 

heeft op schadevergoeding. De afnemer zal de goederen, waarop de klacht 

betrekking heeft, ter beschikking van leverancier houden. 

Artikel 7. Betaling 

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van het 

eindbedrag van de verkoopfacturen op de door de leverancier aan te geven wijze te 

geschieden, met inachtneming van de op de factuur vermelde termijn, zonder enige 

verrekening of korting. Indien de factuur geen betalingstermijn bevat, dient deze betaling 

uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering te geschieden. 

2. Eventuele geschillen tussen de afnemer en de leverancier over kwaliteit of uit anderen 

hoofde door de afnemer ingediende reclames geven de afnemer niet het recht de 

betaling op te schorten, tenzij en voor zover de tekortkoming zulks rechtvaardigt. 

3. In geval van niet tijdige betaling is de afnemer van rechtswege in verzuim en is hij de 

wettelijke rente verschuldigd. 

4. De leverancier bepaalt te allen tijde zelf aan welke openstaande vordering van de 

afnemer hij enige betaling toerekent. De leverancier is te allen tijde gerechtigd haar 

vorderingen op en/of haar schulden aan de afnemer te verrekenen met hetgeen de 

afnemer verschuldigd is aan of te vorderen heeft van de leverancier of aan haar gelieerde 

bedrijven. Partijen vrijwaren elkaar en elkaars groepsmaatschappijen voor aanspraken tot 

nakoming van betaling van bedragen die op grond van dit artikel in mindering zijn 

gebracht. 

Artikel 8. Risico/Eigendomsvoorbehoud 

1. Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de geleverde goe-

deren en van eventueel daaruit voortvloeiende schade gaat direct bij aflevering 

over op de afnemer. 

2. Wanneer de afnemer zorgdraagt voor het vervoer vindt aflevering plaats op het moment 

dat de voor hem bestemde zaken door de leverancier zijn geïndividualiseerd, hetgeen 

betekent, dat inlading verzending of vervoer en lossing geschieden voor risico van de 

afnemer. 

3. Alle door de leverancier afgeleverde goederen blijven eigendom van de leverancier 

totdat de afnemer de koopprijs, alsmede enige andere vordering als bedoeld in artikel 

3:92 lid 2 BW volledig heeft voldaan. De administratie van leverancier is leidend t.a.v. de 

verschuldigdheid van openstaande vorderingen. De afnemer heeft evenwel het recht de 

goederen in het kader van zijn normale bedrijfsvoering door te verkopen of te verwer-

ken, tenzij de leverancier schriftelijk te kennen geeft dat de afnemer deze goederen 

terstond ter beschikking van de leverancier moet stellen.

 



Artikel 9. Verplichtingen van de afnemer in het algemeen  

Elke afnemer is verplicht: 

a. alle door de leverancier in het verkeer gebrachte goederen uitsluitend te verhandelen 
in de originele van de leverancier afkomstige verpakkingen, zonder enige verandering 
daaraan of beschadiging daarvan en voorzover van toepassing, aan zijn afnemers 
voor de emballage gelijke bedragen aan statiegeld en/of vergoeding behandeling 
retouremballage in rekening te brengen respectievelijk bij terugontvangst te 
vergoeden als daarvoor in de prijslijst of prijscourant van de leverancier voor het 
betreffende goed zijn vermeld; 

b. voor de merken van de leverancier slechts reclame te maken op een wijze 
die door de leverancier is goedgekeurd; 

c. zich te onthouden van het doen van negatieve uitlatingen over naam, 
merken, producten of emballage van de leverancier; 

d. alle mogelijke zorg te besteden aan de juiste opslag en behandeling van de 
bieren, overige dranken en overige goederen van de leverancier. Hieronder wordt 
mede begrepen het regelmatig volgens de voorschriften reinigen en spoelen van 
tapinstallaties en ander materieel. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor 
gebreken van de van hem afkomstige goederen die te wijten zijn aan onjuiste of 
onzorgvuldige opslag en behandeling daarvan door of vanwege de afnemer of 
door hem beleverde derden; 

e. de door de leverancier geleverde goederen, bij wederverkoop aan in Nederland 
gevestigde afnemers niet aan te bieden of te verkopen tegen een prijs exclusief 
BTW, die lager is dan de prijs exclusief BTW, waartegen de goederen door de 
leverancier aan de afnemer zijn verkocht, zonder de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de leverancier; 

f. de leverancier voor iedere overtreding of niet strikte naleving van de in dit artikel 
genoemde verplichtingen een niet voor korting of compensatie vatbare boete te 
betalen van € 1.000,- ( zegge: duizend euro) en in zodanig geval te aanvaarden 
dat de leverancier het recht heeft (een) gesloten koopovereenkomst(en), te 
annuleren of ontbonden te verklaren en/of de afnemer van verdere levering van 
goederen uit te sluiten, alles met recht op schadevergoeding onverminderd het 
recht van de leverancier om alsnog nakoming te vorderen al dan niet met schade-
vergoeding. 

Artikel 10. Omzetbonus 

Bonus- en of kortingsbedragen ten gunste van de afnemer zijn niet eerder opeis-
baar dan nadat alle door de afnemer verschuldigde bedragen, waarover de bonus 
en/of kortingen worden berekend, aan de leverancier zijn voldaan. Door de afne-
mer nog verschuldigde factuurbedragen zullen door de leverancier op de uit te 
keren bonus- en/of kortingsbedragen in mindering mogen worden gebracht. 

Artikel 11. Aansprakelijkheid 

1. Behoudens opzet of grove schuld van leverancier of een van haar 
leidinggevenden, is leverancier niet aansprakelijk voor enige schade, van welke 
aard dan ook.  

2. Indien leverancier toch aansprakelijk zou zijn voor een schade welke valt onder de 
beperking van lid 1 van dit artikel, geldt dat deze aansprakelijkheid is beperkt tot het 
bedrag dat wordt uitgekeerd door haar aansprakelijkheidsverzekering te 
vermeerderen met het eigen risico. 

3. Indien leverancier toch aansprakelijk zou zijn voor een schade welke valt onder de 
beperking van lid 2 van dit artikel, geldt dat deze aansprakelijkheid is beperkt tot de 
factuurwaarde van de geleverde zaken waarmee de aansprakelijkheid 
samenhangt met een maximum van € 25.000,--. 

4. Afnemer vrijwaart leverancier steeds op eerste verzoek tegen alle claims van 
aan afnemer gekoppelde hulppersonen en/of derden die vallen onder de 
beperkingen van de aansprakelijkheid zoals opgenomen in dit artikel. 
Leverancier is gerechtigd derden in te schakelen. Leverancier is niet 
aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard ook, aan de zijde van deze 
derden. 

5. Opdrachten aan leverancier leiden altijd tot een inspanningsverplichting en 
nimmer tot een resultaatsverplichting. Afnemer staat in voor alle aan leverancier 
verstrekte opdrachten en informatie. Alle van leverancier afkomstige adviezen 
zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  

Artikel 12. Overmacht 

1. Mocht de leverancier als gevolg van overmacht niet in staat zijn om aan zijn leve-
ringsverplichting te voldoen, dan zal de leverancier gerechtigd zijn om, zonder in 
gebreke te zijn, de aflevering van de goederen uit te stellen tot het tijdstip waarop de 
overmachtstoestand zal zijn beëindigd. 

2. Mocht de overmacht langer dan een maand duren, dan zal zowel de leverancier 
als de afnemer gerechtigd zijn, door kennisgeving aan de andere partij, de over-
eenkomst eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan zonder rechter-
lijke tussenkomst te beëindigen. 

3. Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, revolutie, onlusten, 
brand excessieve tijdelijke stijging van de vraag, weeromstandigheden, watersnood, 
transportbelemmeringen, ziekte, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en 
uitvoermaat- regelen, misoogst, het niet, vertraagd of niet volledig leveren aan de 
leverancier van bij derden bestelde zaken of diensten, staking, bedrijfsblokkades 
prik- of stiptheidsacties en uitsluiting, gebreken aan of beschadiging van machines, 
alsmede iedere andere storing in het bedrijf van de leverancier. 

4. Voorts geldt als overmacht iedere omstandigheid buiten de macht van de leverancier 
- onverschillig of deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst was te 
voorzien - die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of 
aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt. 

5. Wanneer de leverancier als gevolg van overmacht verhinderd is om aan zijn 
verplichtingen jegens alle afnemers te voldoen of de nakoming daarvan als 
gevolg van overmacht bemoeilijkt is, kan de leverancier zich jegens iedere 
afnemer afzonderlijk op overmacht beroepen. 

Artikel 13. Ontbinding 

 
De leverancier en de afnemer zijn gerechtigd een overeenkomst per direct te 
beëindigen en/of diens verplichtingen uit deze overeenkomst per direct op te 
schorten en/of diens rechten uit deze overeenkomst per direct op te eisen, indien 
zich hiertoe een aan de andere partij verwijtbare dringende reden voordoet welke 
deze maatregel rechtvaardigt. Hiervan is volgens partijen in ieder geval sprake 
indien de andere partij: 

a. failliet is verklaard of onder curatele is gesteld of op andere wijze het vrije 
beheer over diens vermogen geheel of gedeeltelijk verliest; 

b. ((voorlopige) surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel deze is verleend; 
c. diens bedrijf heeft stilgelegd of aan het liquideren is, danwel er beslag is 

gelegd op een aanzienlijk deel van diens vermogen; 
d. ondanks sommatie de (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst niet of 

onvoldoende nakomt, danwel er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat 
de andere partij de verplichtingen niet na zal komen;  

e. zich schuldig maakt aan fraude, handelingen in strijd met de wet en/of 
regelgeving, of onbetamelijk gedrag op grond waarvan van de andere partij in 
redelijkheid niet verwacht kan worden de overeenkomst te continueren; 

f.     de afnemer of de leverancier komt te overlijden, als het een natuurlijk 
persoon betreft. 

Artikel 14. Eigendom emballage 

1. De retouremballage, zijnde emballage die kennelijk voor meermalig gebruik is 
bestemd, waaronder onder meer zijn begrepen fusten, tanks, flessen, kratten en 
dozen, displays, alsmede hulpmiddelen, zoals pallets blijft eigendom van de leve-
rancier, niettegenstaande betaling van het statiegeld voor deze retouremballage 
door de afnemer. 

2. Indien de afnemer de in lid 1 bedoelde emballage en overige goederen die 
kennelijk zijn bestemd voor meermalig gebruik, waaronder 
koolzuurflessen/koolzuurcilinders op enigerlei wijze verkrijgt hetzij van de 
leverancier, hetzij van zijn afnemers of andere derden, zal hij deze emballage en 
de overige retourgoederen zoals hiervoor bedoeld, gaan houden voor de 
leverancier. 

3. Indien de afnemer een groothandel is, zal hij aan zijn afnemers de verplichting 
opleggen de in lid 2 bedoelde goederen, die zij op enigerlei wijze zullen 
verkrijgen hetzij van de groothandel, hetzij van hun eigen afnemers of andere 
derden, te gaan houden voor de groothandel, die deze emballage op zijn beurt 
zal gaan houden voor de leverancier als eigenaar. 

4. De afnemer is niet gerechtigd de in lid 2 bedoelde goederen aan derden in eigen-
dom over te dragen, noch voor andere doeleinden te - laten - gebruiken dan waar-
voor zij zijn bestemd. 

Artikel 15. Statiegeld emballage/vergoeding behandeling retouremballage (VBR) 

1. Voor de emballage worden statiegeld en vergoeding behandeling retouremballage 
geheven, voorzover dit door de leverancier is kenbaar gemaakt. 

2. In geen geval is statiegeld te beschouwen als vergoeding voor de reële  
waarde van de emballage. 

3. Alle retouremballage dient na gebruik zo spoedig mogelijk aan de leverancier te 
worden geretourneerd, waarbij de afnemer verplicht is zorg te dragen dat de flessen 
naar inhoudsmaat, vorm en kleur, in de bijbehorende kratten, kisten of dozen 
gesorteerd zijn en dat de emballage naar soort en kleur verpakking gepalletiseerd is. 
Losse flessen en flessen in andere verpakkingen dan de kisten, kratten en dozen 
van de leverancier, behoeven door deze niet te worden teruggenomen. Indien de 
afnemer de emballage onvoldoende gesorteerd inlevert zal de leverancier niet 
gehouden zijn de voorheffing c.q. vergoeding behandeling retouremballage te vol-
doen. 

4. In geval van terugontvangst van beschadigde emballage en overige goederen 
zoals bedoeld in artikel 15. lid 2. vindt geen vergoeding of creditering van 
berekend statiegeld plaats. 

5. De leverancier behoudt zich het recht voor om over retouremballage en overige 
goederen zoals bedoeld in artikel 15. lid 2. waarvoor geen statiegeld in rekening 
is of wordt gebracht, alsnog statiegeld te vorderen. 

6. Facturering c.q. creditering van retouremballage en overige goederen zoals bedoeld 
in artikel 15. lid 2. van voorheffing c.q. vergoeding behandeling retouremballage 
(V.B.R.) vindt plaats aan de hand van de door de afnemer en de vervoerder te 
tekenen afleveringsbon. 

7. Het in het bezit van de leverancier zijnde exemplaar van bovengenoemde afleve-
ringsbon wordt geacht de juiste opgave te bevatten van de afgeleverde hoeveel-
heid goederen, evenwel met dien verstande dat indien de retouremballage door 
de afnemer op pallets of soortgelijke hulpmiddelen wordt aangeboden, de 
leverancier niet gebonden zal zijn aan de vermelding op de afleveringsbon van 
de hoeveelheid op de plaats geplaatste emballage, indien en voorzover deze 
afwijkt van de hoeveelheid, die bij de door de leverancier uitgevoerde controles 
wordt geconstateerd. In dit geval zal de leverancier bij facturering uitgaan van de 
laatstgenoemde hoeveelheid. 

Artikel 16. Kosten ter handhaving van de voorwaarden 

1. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, welke door de leverancier 
worden gemaakt ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de 
onder de werking daarvan gesloten overeenkomsten, komen voor rekening van de 
desbetreffende afnemer. 

2. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht tenminste 15 procent  
van de totale vordering te bedragen (een en ander met een minimum van € 
250,-). 

Artikel 17. Geschillen 

1. Op alle met de leverancier gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van 
toepassing, tenzij en voor zover schriftelijk anders is overeengekomen. 

2. Alle geschillen tussen partijen zullen worden berecht door de bevoegde 
rechter van de Rechtbank Gelderland. 
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