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Artikel 1 – Toepasselijkheid
a. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leverin-
gen, opdrachten en werkzaamheden. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze 
schriftelijk zijn bevestigd.
b. Alle verkoopovereenkomsten die door verkoper worden gesloten worden geacht te zijn gesloten onder toepassing van deze 
algemene voorwaarden; afwijkende bedingen, waaronder begrepen inkoopvoorwaarden van de wederpartij, binden verkoper 
slechts indien verkoper zich daarmede schriftelijk akkoord heeft verklaard.
c. Voor zover er in deze voorwaarden niet van is afgeweken gelden de wettelijke regelingen.

Artikel 2 – Partijen 
In deze voorwaarden worden partijen aangeduid als "verkoper" en "koper". Onder "verkoper" wordt verstaan de besloten ven-
nootschap Zuidam Distillers B.V. Onder "koper" wordt verstaan een slijterij, groothandel, of enige andere wederpartij niet zijnde 
de consument.

Artikel 3 – Offertes
Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Afwijkingen en/of tussentijdse wijzigingen zijn voorbehouden.

Artikel 4 – Orders
Orders door koper gegeven zijn, ongeacht de wijze waarop zij zijn gegeven, zijn voor hem bindend.
Dit geldt ook voor orders, overeenkomsten, regelingen of afspraken, welke door agenten, vertegenwoordigers of andere tus-
senpersonen zijn afgesloten of gemaakt.

Artikel 5 – Levering
a. Alle leveringen geschieden af fabriek, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
b. Bij franco levering bepaalt verkoper de wijze van verzending. Indien een andere wijze van verzending wordt gevolgd, zijn de 
eventuele meerdere kosten voor de koper.
c. Kosten van pallets, vlonders, dekborden en dergelijke zijn voor rekening en risico van de koper. De verkoper heeft te allen 
tijde het recht een pallet terug te vorderen.

Artikel 6 – Risico/eigendomsvoorbehoud
1. Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de geleverde goederen en van eventueel daaruit voortvloe-
iende schade gaat bij aflevering direct na aftekening van de begeleidende vrachtbrieven over op de koper, zijnde het moment 
waarop de goederen los/laadgereed aangeboden worden aan de koper. 
2. Alle door de verkoper afgeleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de koper de koopprijs daaronder 
begrepen buitengerechtelijke kosten, rente en boetes, evenals enige andere vordering als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW heeft 
voldaan. Koper heeft echter het recht de goederen in het kader van zijn normale bedrijfsvoering door te verkopen of te verw-
erken, tenzij de verkoper schriftelijk te kennen geeft dat de koper deze goederen terstond ter beschikking van de verkoper moet 
stellen. 
3. Indien koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in dit artikel bedoeld, is verkoper gerechtigd de zaken die aan 
haar toebehoren zelf en voor rekening van koper terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. Koper zal hieraan 
medewerking verlenen. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijke toestemming aan verkoper of door deze aan 
te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en die zaken mede terug te 
nemen.

Artikel 7 – Leveringstermijnen
a. De verkoper is verplicht leveringstermijnen zo goed mogelijk aan te houden.
b. Voor het geval dat binnen de leveringstermijn de levering niet mocht geschieden, zal zulks de koper nimmer enig recht tot 
boete- en/of schadevergoeding geven; de koper heeft dan wel het recht de verkoper schriftelijk een andere leveringstermijn 
van veertien dagen te stellen en indien de goederen met inachtneming daarvan niet mochten zijn verzonden, zal de koper 
zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst nodig is, de koop als ontbonden kunnen beschouwen. Indien de gekochte goederen 
binnen de leveringstermijn verkopers fabriek, depot of magazijn hebben verlaten, wordt verkoper geacht zich aan de bedongen 
leveringstermijn te hebben gehouden.
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c. In geval van niet toerekenbare tekortkoming zal de verkoper het recht hebben de levertijd te verlengen met de duur van de 
niet toerekenbare tekortkoming, of de overeenkomst – voor zover nog niet uitgevoerd – te ontbinden door middel van een 
schriftelijke verklaring.
d. De koper is verplicht de goederen af te nemen op of direct na de afgesproken leveringsdatum. Indien de koper de goederen 
later wenst te ontvangen zullen de kosten van opslag en handling aan de koper worden doorberekend.
e. Retourzendingen van geleverde goederen zijn slechts toegestaan, indien de verkoper daartoe uitdrukkelijk voorafgaande 
schriftelijke toestemming heeft verleend.

Artikel 8 – Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)
a. In geval van niet toerekenbare tekortkoming is de verkoper gerechtigd de koopovereenkomst, voor zover deze nog niet is 
uitgevoerd, op te schorten dan wel door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat hij gehouden is tot 
schadevergoeding en/of nalevering.
b. Als niet toerekenbare tekortkomingen zullen onder meer worden beschouwd de volgende omstandigheden, zelfs indien deze 
ten tijde van het aangaan der overeenkomst voorzienbaar waren : storingen in het bedrijf, gebrek aan materialen en energie, 
staat van oorlog of beleg en mobilisatieverklaring in een van de Benelux landen, brand, ingrijpen van de overheid, requisitie 
van voorraden (grondstoffen daaronder begrepen), werkstakingen, bedrijfsblokkades, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, 
natuurrampen, weersomstandigheden en andere omstandigheden, die een belemmerende invloed op de productie en/of lever-
ing hebben.

Artikel 9 – Betaling
a. Betaling van het volledige factuur bedrag dient plaats te hebben binnen op de factuur gestelde termijn, op door verkoper 
aan te geven wijze. Het is expliciet uitgesloten om bedragen die de koper tegoed heeft van de verkoper te verrekenen met de 
betaling van de openstaande facturen.
b. Eventuele geschillen tussen de koper en de verkoper over kwaliteit of uit anderen hoofde door de koper ingediende reclames 
geven de koper niet het recht de betaling op te schorten of te verrekenen.
c. Zowel voor als tijdens de uitvoering der koopovereenkomst heeft de verkoper het recht contante betaling, vooruitbetaling of 
zekerheidsstelling te vorderen.
Indien de koper niet voldoet aan hem krachtens deze bepaling opgelegde verplichting heeft de verkoper het recht verdere uit-
voering der koopovereenkomst op te schorten tot aan de betalingsverplichting is voldaan, ofwel de koopovereenkomst voor het 
geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren, onverminderd zijn recht op schadevergoeding ter zake.
d. In geval koper op enigerlei wijze tegenover verkoper in de nakoming van zijn verplichtingen uit overeenkomst prompt teko-
rtschiet, bij staking van betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie 
van de zaken van koper, wordt al hetgeen door koper uit hoofde van enigerlei contract aan verkoper verschuldigd is, dadelijk 
ten volle opeisbaar. Verkoper heeft dan het recht nog niet betaalde goederen terug te vorderen en terug te halen, onvermind-
erd zijn rechten uit de tekortkoming in de nakoming van koper voortvloeiende.
e. De koper zal in gebreke zijn door het enkele feit van niet tijdige voldoening, zonder dat het nodig zal zijn hem door een bevel, 
exploot of soortgelijke acte in gebreke te stellen.
f. Verkoper zal in zodanig geval van koper kunnen vorderen de koopsom, vermeerderd met de wettelijke rente alsmede alle 
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, door verkoper gemaakt ofwel aan deze in rekening gebracht ter zake van de incas-
sering van het door koper verschuldigde. De wettelijke handelsrente is bedoeld als in artikel 6:119a BW.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
a. Verkoper staat er voor in te leveren conform de op het moment van aangaan van de overeenkomst geldende wetgeving, 
kwaliteitsregels en normen.
De aansprakelijkheid van de verkoper uit hoofde van of in verband met enige overeengekomen levering is beperkt tot ten hoog-
ste het factuurbedrag van deze levering, althans tot ten hoogste het daarvoor verschuldigde bedrag, respectievelijk bij levering 
in gedeelten tot ten hoogste het betreffende gedeelte van vorenbedoeld bedrag.
b. Verkoper is niet aansprakelijk jegens koper zolang koper zijn verplichtingen jegens verkoper niet is nagekomen.
c. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: 
   1. gevolgschade; 
   2. gederfde winst; 
   3. gemiste besparingen; 
   4. schade door bedrijfstagnatie.
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Artikel 11 – Overdracht van rechten en plichten 
a. Verkoper behoudt zich het recht voor haar verplichtingen te doen verrichten door derden. 
b. Koper mag zijn rechten en plichten slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper overdragen aan derden. 
c. Voorts zal koper in geval van overdracht van zijn verplichtingen gehouden zijn aan verkoper desgevraagd passende garanties 
te bieden ten opzichte van de nakoming deze verplichtingen.

Artikel 12 – Klachten
a. Elke klacht betreffende een zending moet geschieden binnen acht dagen na de datum vermeld op de vrachtbrief of de ver-
zendnota.
b. In geval van slechte levering, beperkt zich verkopers verantwoordelijkheid tot de vervanging, binnen de normale levering-
stermijnen, van het gedeelte van de zending die het voorwerp uitmaakt van de klacht. Wat ook de gevolgen van de foutieve 
levering mogen zijn, zij zal nooit recht geven op een eis tot schadevergoeding.
c. Reclames of geschillen, van welke aard ook, geven de koper niet het recht tot uitstel van betaling.

Artikel 13 – Geschillen
a. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing. De Rechtbank Zeeland/West-Brabant te Breda is exclusief bev-
oegd kennis te nemen van alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen. 

Artikel 14 – Eerdere versies
Eerder gedeponeerde verkoopvoorwaarden zijn vervallen.
Zuidam Distillers BV, 01 November 2018
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