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ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN KOMPANY BV 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 

a. Kompany: de besloten vennootschap Kompany BV,  geregistreerd in het handelsregister onder nummer 

12060568. 

b. Aanbieding: de door Kompany aan Afnemer uitgebrachte offerte en/of prijsopgave met betrekking tot 

de verkoop en levering van Producten. 

c. Afnemer: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap met wie Kompany een 

Overeenkomst aangaat dan wel met wie Kompany onderhandelt over de totstandkoming van een 

Overeenkomst.  

d. Overeenkomst: iedere overeenkomst die met betrekking tot de verkoop en levering van Producten tot 

stand komt tussen Kompany en Afnemer, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop alsmede alle 

(rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst. 

e. Producten: groente, fruit en aanverwante producten. 

f Productomschrijving:  de weergave van alle voor het betreffende Product kenmerkende eigenschappen 

zoals kwaliteitsklasse, sortering, verpakking en andere relevante kenmerken. 

g. Teler: de bij de coöperaties die lid zijn van de coöperatie Kompany U.A, ingeschreven in het 

handelsregister onder nummer 14117708,  aangesloten natuurlijke persoon, rechtspersoon of 

vennootschap, die de Producten produceert ten aanzien waarvan door Kompany in eigen naam maar 

voor rekening en risico van  de Teler Overeenkomsten met Afnemers worden aangegaan.  

h. Levering ‘af logistiek centrum’: met de term ‘af logistiek centrum’ wordt bedoeld levering vanaf een 

magazijn van Kompany of een door Kompany ingeschakelde logistieke dienstverlener. Levering ‘af 

logistiek centrum’ staat voor de Afnemer gelijk aan levering ‘ex works’ conform Incoterms 2010. 

i. Levering ‘af tuin’: met de term ‘af tuin’ wordt bedoeld levering vanaf het productiebedrijf van de Teler. 

Levering ‘af tuin’ staat voor de Afnemer gelijk aan levering ‘ex works’ conform Incoterms 2010. 

j. ‘directe levering’: met de term ‘directe  levering” wordt bedoeld dat levering op het door de Afnemer 

aangegeven adres plaatsvindt. ‘Directe levering’ staat voor de Afnemer gelijk aan levering ‘Delivered 

at Place’ conform Incoterms 2010. 

 

Artikel 2 Algemeen 

2.1 Kompany treedt steeds op als (onder)lasthebber van  Teler. Alle rechtshandelingen die Kompany 

verricht, zoals het aangaan van Overeenkomsten met Afnemers, verricht Kompany in eigen naam maar 

voor rekening en risico van  Teler. 

2.2 Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden maken deel uit van en zijn van toepassing op alle 

door Kompany uitgebrachte Aanbiedingen, op alle door Kompany met Afnemer te sluiten en gesloten 

Overeenkomsten alsmede op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Kompany en Afnemer. 

2.3 Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden stellen algemene of specifieke voorwaarden of 

bedingen van Afnemer terzijde. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand 

gewezen, tenzij vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. 

2.4 Afwijkingen van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, dan wel afwijkende bepalingen, 

voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk en uitdrukkelijk 

door Kompany zijn bevestigd. 

2.5 Een Afnemer ten aanzien van wie deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing 

zijn geweest, wordt ook geacht akkoord te zijn gegaan met het van toepassing zijn van deze Algemene 

Verkoop- en Leveringsvoorwaarden op latere door Kompany uitgebrachte Aanbiedingen, op latere door 

Kompany met Afnemer te sluiten en gesloten Overeenkomsten alsmede op alle overige latere 

rechtsbetrekkingen tussen Kompany en Afnemer. 

2.6 Mocht enige bepaling van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden naar het oordeel van de 

bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de 

betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, maar zullen deze Algemene Verkoop- en 

Leveringsvoorwaarden voor het overige volledig van kracht blijven. In plaats van een eventueel 

ongeldige bepaling heeft te gelden een bepaling die de bedoeling van partijen het meest benadert. 

 

Artikel 3 Aanbieding, Overeenkomst en annulering van orders 

3.1 Alle door Kompany gedane Aanbiedingen, waar dan ook gepubliceerd of hoe dan ook gedaan, zijn 

steeds vrijblijvend en kunnen steeds door Kompany worden herroepen, ook indien zij een termijn voor 

aanvaarding bevatten. Mocht de Aanbieding geen termijn voor aanvaarding bevatten, dan bedraagt de 

termijn voor aanvaarding 24 uur. 
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3.2 Alle door Kompany verstrekte afbeeldingen, omschrijvingen, maat– en gewichtopgaven en overige 

inlichtingen, zijn niet bindend en alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van de kwaliteit 

van de aangeboden Producten.  

3.3 Alle Aanbiedingen worden door Kompany naar beste weten en met de grootste zorg gedaan. Kompany 

staat er evenwel niet voor in dat zich ter zake geen afwijkingen voordoen. 

3.4 Indien Afnemer documenten, gegevens, tekeningen en dergelijke aan Kompany verstrekt, mag 

Kompany uitgaan van de juistheid hiervan.  

3.5 Afnemer is verplicht om Kompany tijdig en te allen tijde alle voor de uitvoering van de Overeenkomst 

noodzakelijke gegevens te verschaffen, bij gebreke waarvan Afnemer jegens Kompany en Teler 

aansprakelijk is voor alle daaruit voortvloeiende schade. Kompany is pas gehouden tot (verdere) 

uitvoering van de Overeenkomst, indien Afnemer alle door Kompany verlangde gegevens en informatie 

heeft verstrekt.  

3.6 Afnemer dient zich er van te vergewissen dat de door hem te bestellen en/of bestelde Producten en de 

daarbij behorende verpakking, etikettering en andere informatie voldoen aan alle in het land van 

bestemming van overheidswege gestelde voorschriften. Het gebruik van de Producten en de 

conformiteit met de bepalingen van overheidswege is voor risico van Afnemer. 

3.7 Eventuele of beweerde onjuistheden in de orderbevestiging dienen binnen een werkdag na de datum van 

de bevestiging door Afnemer schriftelijk aan Kompany te worden bericht, bij gebreke waarvan de 

orderbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.  

3.8 Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de Overeenkomst zijn slechts bindend, indien deze 

schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen of indien de Overeenkomst door Kompany wordt 

uitgevoerd conform de wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen. Deze Algemene Verkoop- en 

Leveringsvoorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de Overeenkomst integraal van toepassing. 

3.9 Alle (rechts)handelingen en gedragingen die in het kader van de totstandkoming, uitvoering en 

wijziging van een Overeenkomst tussen Kompany en Afnemer door een functionaris of werknemer van 

Afnemer worden verricht, worden geacht bevoegdelijk namens Afnemer te zijn verricht en binden 

Afnemer. Afnemer kan zich er jegens Kompany niet op beroepen dat ter zake deze handelingen of 

gedragingen geen bevoegdheid aanwezig is om Afnemer rechtsgeldig te vertegenwoordigen of te 

binden. 

3.10 Mondelinge toezeggingen die zijn gedaan door werknemers van Kompany, binden Kompany uitsluitend 

indien en voor zover Kompany dit schriftelijk aan Afnemer heeft bevestigd. 

3.11 Afnemer kan  een order slechts annuleren indien Kompany daar schriftelijk mee heeft ingestemd. 

Afnemer is gehouden om binnen één week na deze annulering alle schade te vergoeden die Kompany 

lijdt tengevolge van de annulering. Deze schade wordt vastgesteld op minimaal 30% van het 

factuurbedrag, onverminderd het recht van Kompany op vergoeding van de daadwerkelijk geleden 

schade als gevolg van de annulering van de order door Afnemer. Afnemer vrijwaart Kompany en teler 

voor alle aanspraken van welke aard dan ook die derden jegens hen geldend mochten maken ter zake 

van eventueel te lijden of geleden schade als gevolg van de annulering van de order door Afnemer. 

  

Artikel 4 Prijzen 

4.1 Alle prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, uitgedrukt in Euro en zijn gebaseerd op 

levering af logistiek centrum. Deze prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, 

exclusief alle verpakkings-, transport- en verzendkosten, verzekeringspremies, directe en indirecte 

belastingen, in- en uitvoerrechten en accijnzen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, komen 

vorenbedoelde verpakkings-, transport- en verzendkosten, verzekeringspremies, directe en indirecte 

belastingen, in- en uitvoerrechten en accijnzen voor rekening en risico van Afnemer.  

4.2 Indien de prijs van de te leveren Producten na het uitbrengen van de Aanbieding en/of gedurende de 

looptijd van de Overeenkomst om wat voor reden dan ook stijgt, is Kompany gerechtigd om de prijs 

zonder voorafgaande kennisgeving dienovereenkomstig te verhogen en door te berekenen aan Afnemer. 

 

Artikel 5 Betaling 

5.1 Kompany factureert als (onder)lasthebber voor rekening en risico van Teler. 

5.2 Kompany ontvangt de betaling van Afnemer ten behoeve van Teler. 

5.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen te geschieden op de wijze zoals op 

de factuur is aangegeven en in Euro  

a. indien er per dag facturen worden gestuurd, binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, of 

b. indien er weekfacturen worden gestuurd  uiterlijk vóór de dinsdag, volgend op de week waarin 

de weekfactuur werd verzonden. 
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5.4 Afnemer is van rechtswege (dus zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist) in verzuim 

indien de betaling niet is geschied binnen de in artikel 5.3 bedoelde termijn.  

5.5 Afnemer is in geval van verzuim over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan een 

vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van 

betaling. Alle op de invordering vallende kosten, waaronder buitengerechtelijke incassokosten, zijn voor 

rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde 

bedrag met een minimum van EUR 250,-. 

5.6 Indien Kompany en/of Teler een gerechtelijke procedure, arbitrage of bindend advies daaronder 

begrepen, tegen Afnemer aanhangig hebben gemaakt, is Afnemer gehouden alle met de procedure 

gemoeide daadwerkelijk gemaakte kosten te vergoeden. Hieronder zijn onder meer begrepen de kosten 

van advocaten  en procesgemachtigden alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde 

honorarium en het vastrecht. Het bepaalde in dit artikel blijft van toepassing, ook indien voormelde 

kosten een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.  

5.7 Iedere betaling door Afnemer strekt eerst tot voldoening van de verschuldigde kosten, vervolgens  tot 

voldoening van de verschenen rente en tenslotte  tot voldoening van de oudste opeisbare facturen, zelfs 

als Afnemer vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

5.8 Bij gebreke van een tijdige betaling op enige factuur worden alle nog openstaande facturen, ook die 

facturen waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken, direct opeisbaar. 

5.9 Afnemer is verplicht op eerste verzoek van Kompany een (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verrichten 

en/of een, ter beoordeling van Kompany, deugdelijke zekerheid te stellen.  

5.10 Reclames ter zake van verzonden facturen dienen uiterlijk op de vervaldag schriftelijk aan Kompany ter 

kennis te zijn gebracht, bij gebreke waarvan Afnemer wordt geacht de factuur te hebben goedgekeurd.   

5.11 Verrekening of schuldvergelijking door Afnemer is nimmer toegestaan.  

5.12 Ten aanzien van betalingen en verrekeningen is de administratie van Kompany te allen tijde bindend. 

5.13 Kompany is steeds bevoegd al hetgeen zij aan Afnemer verschuldigd zijn te verrekenen met hetgeen 

Afnemer en/of de aan Afnemer gelieerde personen en/of ondernemingen, al dan niet opeisbaar, onder 

voorwaarden of tijdsbepaling, aan Kompany en/of Teler verschuldigd zijn.   

 

Artikel 6 Levering en risico-overgang 

6.1 De levering van de Producten geschiedt af logistiek centrum, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat 

de levering af tuin plaatsvindt of dat er sprake is van directe levering. Partijen kunnen, ongeacht het 

bepaalde in artikel 6 lid 1, overeenkomen dat Kompany, een lid van Kompany of Teler zorg draagt voor 

het transport van de Producten, in welk geval Afnemer evenwel aansprakelijk is voor het risico van 

opslag, laden, transport en lossen van de Producten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

6.2 De door Kompany opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en nimmer te beschouwen als fatale 

termijnen. Bij niet tijdige levering dient Kompany uiterlijk binnen 24 uur schriftelijk in gebreke te 

worden gesteld door Afnemer. Afnemer zal Kompany in dat geval een redelijke termijn moeten gunnen 

om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Afnemer heeft geen recht op vergoeding van enige 

schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, als gevolg van overschrijding van de 

overeengekomen of door Kompany genoemde leveringstermijn. Afnemer is in geval van overschrijding 

van de leveringstermijn niet bevoegd haar verplichtingen niet na te komen of op te schorten noch is 

Afnemer bevoegd  tot ontbinding of opzegging van de Overeenkomst over te gaan, tenzij de 

overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Afnemer redelijkerwijs niet kan worden 

verlangd dat hij de Overeenkomst in stand laat. In dat geval heeft Afnemer geen recht op enige 

schadevergoeding.  

6.3 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende 

werkomstandigheden en voorziene weersomstandigheden en op tijdige levering van de voor de 

nakoming van de Overeenkomst benodigde zaken. Indien ten gevolge van een wijziging van weers- en 

werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van de benodigde zaken vertraging ontstaat, wordt de 

levertijd voor zover nodig verlengd. 

6.3 Kompany  is bevoegd de Overeenkomst in gedeelten uit te voeren  en de deelleveringen apart te 

factureren. 

6.4 In geval de te leveren Producten niet binnen de leveringstermijn worden afgenomen of in geval de 

overeengekomen afroeptermijn niet door Afnemer in acht wordt genomen, is Kompany gerechtigd de 

Producten voor rekening en risico van Afnemer op te (doen) slaan, te verkopen of te (doen) vernietigen, 

onverminderd de bevoegdheid om hetzij nakoming van de Overeenkomst te vorderen, hetzij de 

Overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, en onverminderd de aanspraak op vergoeding van de 

geleden en te lijden schade, gemaakte kosten en gederfde winst.  
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6.5  Indien de voor aflevering uit hoofde van overeenkomsten bestemde hoeveelheid Producten op enige 

dag onvoldoende is om aan alle door Kompany gesloten overeenkomsten te voldoen, kan Kompany 

deze Producten aan Afnemers toedelen op basis van een verdeelsleutel die zij, alle omstandigheden in 

aanmerking genomen, redelijk acht, waarbij geldt dat bij toedeling seizoenscontracten voorrang krijgen 

op weekcontracten en weekcontracten boven dagcontracten.  

 

Artikel 7 Inspecties en reclames 

7.1 Afnemer is verplicht de Producten terstond na levering op eventuele tekortkomingen en/of 

beschadigingen te controleren. Eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen met betrekking tot 

Klasse I Producten moeten door Afnemer binnen 24 uur na levering schriftelijk aan Kompany ter kennis 

worden gebracht. Eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen met betrekking tot Klasse II 

Producten moeten door Afnemer binnen 4 uur na levering doch uiterlijk vóór 17.00 uur op de dag van 

levering schriftelijk aan Kompany ter kennis worden gebracht. In alle gevallen dient opgave te worden 

gedaan van het ordernummer en de op de verpakking vermelde telercode. Bij gebreke van tijdige en/of 

volledige reclame vervalt elke aanspraak jegens Kompany en/of Teler.  

7.2 Afnemer kan in ieder geval geen aanspraken meer geldend maken indien de kennisgeving aan Kompany 

later plaatsvindt dan 48 uur na het moment waarop Afnemer de eventuele tekortkomingen en/of 

beschadigingen redelijkerwijze had kunnen ontdekken. 

7.3 Na het constateren van enige tekortkoming en/of beschadiging is Afnemer gehouden om al datgene te 

doen respectievelijk na te laten dat redelijkerwijs mogelijk en noodzakelijk is ter voorkoming van 

(verdere) schade. Afnemer is voorts gehouden om aanwijzingen van Kompany te dier zake op te volgen 

en alle voor het onderzoek van de reclame nodige medewerking aan Kompany te verlenen, onder meer 

door Kompany in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (laten) stellen naar de omstandigheden 

van het gebruik van de Producten. Indien Afnemer geen medewerking verleent of anderszins onderzoek 

van de reclame niet (meer) mogelijk is, kan Afnemer geen aanspraken meer geldend maken. 

7.4 Bij geringe afwijkingen in eigenschappen als hoeveelheid/gewicht, maat, kwaliteit en kleur wordt het 

afgeleverde Product geacht aan de overeenkomst te voldoen. Een afwijking in de hoeveelheid/gewicht 

van de Producten van 5% of minder wordt in ieder geval als een geringe afwijking aangemerkt.  Een 

reclame met betrekking tot de hoeveelheid/gewicht van de geleverde Producten dient bij 

inontvangstneming op de afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de op de afleverbon 

genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen Afnemer opleveren. 

7.5 De aangeboden Producten zijn voorzien van een Productomschrijving. Afnemers worden bekend 

verondersteld met de door Kompany vastgestelde betekenis van de Productomschrijving. 

7.6 Retournering van de geleverde Producten aan Kompany kan slechts plaatsvinden na voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Kompany. In geval van retournering dienen de Producten zich in de 

oorspronkelijke staat en in de originele verpakking te bevinden. De kosten voor retournering komen 

voor rekening van Afnemer.  

7.7 Indien de reclame door Kompany gegrond wordt geacht, heeft Kompany, zonder tot verdere 

schadevergoeding gehouden te zijn, de keus hetzij de betreffende Producten te vervangen, hetzij voor de 

geleverde Producten een creditnota af te geven tot ten hoogste de factuurwaarde. Buiten de garantie van 

dit artikel vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van het verwerken of 

doorverkopen door Afnemer van de Producten, normale veroudering, het door (personeel van) Afnemer 

ondeugdelijk of in strijd met door of namens Kompany en/of Teler gegeven instructies vervoeren, 

behandelen, gebruiken, bewerken of opslaan van Producten dan wel door andere oorzaken dan het 

normale voorziene gebruik.  

7.8 De aanwezigheid van een tekortkoming en/of beschadiging zoals bedoeld in dit artikel geeft Afnemer 

niet het recht om de betalingsverplichtingen op te schorten. Eventuele gebreken betreffende een deel 

van de geleverde producten geven Afnemer geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij 

geleverde Producten.  

 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud 

8.1   Zolang Afnemer geen volledige betaling heeft verricht van de vorderingen uit hoofde van iedere met 

Kompany gesloten Overeenkomst of krachtens een zodanige Overeenkomst tevens ten behoeve van 

Afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede van de vorderingen wegens tekortschieten 

door Afnemer in de nakoming van die Overeenkomsten, blijven de door Kompany geleverde en nog te 

leveren Producten eigendom van Teler.  

8.2   Kompany is gerechtigd om de Producten die  eigendom van Teler zijn gebleven op kosten van Afnemer 

terug te halen  indien Afnemer in gebreke blijft aan zijn verplichtingen jegens Kompany en/of Teler te 

voldoen. Afnemer is gehouden om Kompany in de gelegenheid te stellen om de Producten terug te 

halen. 
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8.3   Zolang op de geleverde Producten een eigendomsvoorbehoud rust, is Afnemer niet gerechtigd om deze 

Producten te vervreemden of op andere wijze onder welke titel dan ook in gebruik te geven aan derden 

of om daarop enige vorm van zekerheid te vestigen, tenzij een en ander geschiedt in het kader van de 

normale bedrijfsuitoefening. Aan Afnemer komt geen retentierecht toe op de geleverde Producten.  

8.4   Afnemer is gehouden om de Producten als herkenbaar eigendom van Teler af te zonderen van andere 

Producten en de Producten als een goed huisvader te behandelen. 

8.5 In afwijking van het bepaalde in artikel 14 lid 1 van deze Algemene Verkoop- en 

Leveringsvoorwaarden worden de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud beheerst 

door het recht van het land op welk grondgebied de Producten zich op het tijdstip van levering 

bevinden. 

8.6   In geval van voor export bestemde Producten worden, in afwijking van lid 5 van dit artikel, de 

goederenrechtelijke gevolgen van dit eigendomsvoorbehoud beheerst door het recht van het land van 

bestemming indien op grond van dat recht het eigendomsvoorbehoud niet zijn werking verliest op het 

moment dat de prijs volledig is betaald. 

 

Artikel 9 Overmacht 

9.1 In geval van overmacht zijn  Kompany en Teler ontslagen van het nakomen van  de verplichtingen uit 

hoofde van de Overeenkomst, zonder dat Afnemer enig recht op vergoeding van kosten en schaden, 

direct of indirect en van welke aard dan ook, kan doen gelden.  

9.2 Onder overmacht aan de zijde van Kompany en/of Teler wordt verstaan elke van de wil van Kompany 

en/of Teler onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de  verplichtingen jegens 

Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verminderd of waardoor de nakoming van de verplichtingen in 

redelijkheid niet van Kompany en/of Teler kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten 

tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden onder meer 

gerekend werkstakingen, stagnatie in de aanvoer van producten, calamiteiten bij Kompany en/of Teler, 

ongunstige weersomstandigheden, mislukte oogst, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, (natuur-)rampen, 

uitsluiting, blokkade, oproer, rellen, brand, andere bedrijfsstoornissen en maatregelen van 

overheidsinstanties.  

9.3 In geval van een overmachtsituatie is Kompany als (onder)lasthebber van Teler bevoegd om de 

Overeenkomst  voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.  

9.4 Indien de Overeenkomst bij het intreden van de overmachtsituatie wel gedeeltelijk kan worden 

nagekomen, is Kompany gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren 

en is Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.  

   

Artikel 10 Aansprakelijkheid 

10.1 Behoudens voor zover de aansprakelijkheid en de schade zijn gedekt door de verzekeraar van Kompany 

en/of Teler, zijn Kompany en Teler  niet aansprakelijk voor enige schade (waaronder mede wordt 

begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade), direct of indirect en van welke 

aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie deze is veroorzaakt. 

Ingeval de aansprakelijkheid en de schade zijn gedekt door de verzekeraar(s) van Kompany en/of Teler, 

zijn Kompany en/of  Teler slechts gehouden de schade te vergoeden tot maximaal het bedrag van de 

door hun  verzekeraar(s) gedane uitkering.  

10.2 Afnemer vrijwaart Kompany en Teler voor alle aanspraken van welke aard dan ook die derden jegens 

Kompany en/of Teler geldend mochten maken ter zake van eventueel te lijden of geleden schade die 

verder gaan dan de aansprakelijkheid die Afnemer jegens Kompany en/of Teler kan doen gelden, tenzij 

dwingend recht anders bepaalt. 

10.3 Iedere vordering op Kompany en/of Teler, behalve de vordering die door hen is erkend, vervalt door het 

enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.  

 

Artikel 11  Opschorting en beëindiging 

11.1   Kompany en Teler zijn gerechtigd om, onverminderd hun recht op schadevergoeding, zonder 

ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang de (a) uitvoering van de 

Overeenkomst en alle daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten en/of (b) die 

Overeenkomst en alle daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, 

indien: 

  a.  Afnemer enige verplichting op grond van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk 

nakomt; 

  b.  ten aanzien van Afnemer faillissement of surseance van betaling is aangevraagd, dan wel indien 

Afnemer een natuurlijk persoon is, schuldsanering is aangevraagd, of indien Afnemer in staat van 
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faillissement is verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend of op hem schuldsanering 

natuurlijke personen van toepassing  is verklaard 

  c.     de onderneming van Afnemer wordt ontbonden, geliquideerd of stilgelegd; 

  d. beslag wordt gelegd op een substantieel deel van het vermogen van Afnemer; 

  e. Kompany gegronde redenen heeft om te vrezen dat Afnemer niet in staat is dan wel zal zijn om 

zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst te voldoen en Afnemer op verzoek van 

Kompany niet of onvoldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen. 

11.2   Alle vorderingen die Kompany en/of Teler in de gevallen bedoeld in lid 1 van dit artikel op Afnemer 

mochten hebben of verkrijgen, zullen terstond en volledig opeisbaar zijn. 

11.3   Afnemer is niet gerechtigd om zich jegens Kompany en/of Teler op enig opschortingsrecht of 

verrekening te beroepen. 

11.4   Afnemer is niet gerechtigd om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien hij zelf 

reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.  

11.5 In geval van ontbinding c.q. opschorting op grond van dit artikel zijn Kompany noch Teler  tot enige 

schadevergoeding jegens Afnemer verplicht. 

 

Artikel 12 (Intellectueel) Eigendom en gebruik van stukken, verpakking, emballage, merken en 

handelsnamen  

12.1 Kompany is te allen tijde vrij in de keuze van het verpakkingsmateriaal.  

12.2 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, blijven de door Kompany aan Afnemer ter 

beschikking gestelde verpakkingsmaterialen eigendom van Kompany. Het is Afnemer verboden de 

verpakkingsmaterialen te verkopen, te verhuren dan wel anderszins te bezwaren of aan derden ter 

beschikking te stellen. Afnemer dient de verpakkingsmaterialen als een goed huisvader te beheren en 

terug te leveren aan Kompany in dezelfde staat als waarin het aan Afnemer ter beschikking is gesteld. 

De kosten van reiniging en herstel van de verpakkingsmaterialen zijn voor rekening van Afnemer. 

12.3  Kompany is gerechtigd om voor het gebruik van de verpakkingsmaterialen door Afnemer een 

vergoeding aan Afnemer in rekening te brengen, welke vergoeding aan Afnemer zal worden 

terugbetaald c.q. zal worden verrekend nadat Afnemer de aan hem ter beschikking gestelde 

verpakkingsmaterialen onbeschadigd heeft geretourneerd, een en ander ter beoordeling door Kompany. 

12.4  Afnemer is aansprakelijk voor beschadigingen aan en/of verlies van de door Kompany ter beschikking 

gestelde verpakkingsmaterialen. 

12.5  Slechts na schriftelijke toestemming en op aanwijzing van Kompany mag Afnemer gebruik maken van 

de handelsnamen, merken en verpakkingen die door Kompany in het handelsverkeer worden gebezigd. 

12.6 Afnemer is gehouden om nauwgezet de aanwijzingen van Kompany ten aanzien van de gebruikmaking 

van de door Kompany gevoerde handelsnamen, merken en verpakkingen op te volgen. 

12.7 Alle rechten die voortvloeien uit intellectuele- en industriële eigendom alsmede auteursrechten blijven 

bij Kompany berusten.  

 

Artikel 13 Algemene voorzieningen 

13.1 Afnemer is niet bevoegd om de rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of daaruit 

voortvloeiende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. 

13.2 Mochten de omstandigheden waarvan partijen op het moment van totstandkomen van de Overeenkomst 

zijn uitgegaan, zodanig wijzigen dat naleving van een of meer van deze Algemene Verkoop- en 

Leveringsvoorwaarden daardoor in redelijkheid van een der partijen niet meer kan worden gevergd, dan 

zal overleg plaatsvinden over het tussentijds wijzigen van de Overeenkomst. 

 

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen 

14.1 Op alle transacties waarvoor deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden gelden, is het 

Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van internationale verdragen 

waaronder het Weens Koopverdrag, voorzover deze geen dwingend recht bevatten. 

14.2 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden berecht door de 

bevoegde rechter in het arrondissement Roermond, onverminderd het recht van Kompany om Afnemer 

te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter. Een geschil is aanwezig zodra een 

der partijen zulks schriftelijk aan de ander heeft medegedeeld.   

14.3 In geval van verschillen tussen deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden en vertalingen 

daarvan prevaleert de Nederlandse tekst. 

 

Artikel 15 Inwerkingtreding 

Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden treden in werking op 1 januari 2011  en zijn  gedeponeerd 

bij de Kamer van Koophandel voor Limburg onder nummer 12060568. 


