ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
van
HAP FOODS HOLLAND B.V.
Artikel 1 - Algemeen 1.1

Onder “Hap Foods” wordt verstaan Hap Foods Holland B.V., ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nr. 23075765 statutair gevestigd te Hendrik Ido Ambacht, Nederland.

1.2

Onder “voorwaarden” wordt verstaan de algemene inkoopvoorwaarden van Hap Foods.

1.3

Onder “Verkoper” wordt verstaan de Verkoper / Leverancier of een (rechts)persoon namens de
Verkoper / Leverancier.

1.4

Onder “overeenkomst” wordt verstaan de overeenkomst en/of nadere- of vervolgovereenkomsten
tussen Hap Foods en de Verkoper.

1.5

Onder “overmacht” wordt onder meer verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis
verhinderen en die niet aan Hap Foods zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover
deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn
begrepen: staking en/of ziekte van de werknemers van Hap Foods, staking van douane of andere bij de
overeenkomst betrokken derden, wanprestatie en/of overmacht en/of onrechtmatig handelen aan de
zijde van afnemers van Hap Foods, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn
betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog of mobilisatie, belemmerende maatregelen
van enige overheid, brand en andere ongevallen in haar bedrijf alsmede overige omstandigheden,
voorzover als gevolg daarvan de (verdere) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet of niet
volledig van haar kan worden verlangd.

Artikel 2 - Toepasselijkheid 2.1

Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing in alle gevallen waarin Hap Foods met haar
leverancier - hierna te noemen: “verkoper” - overeenkomsten sluit, ongeacht de aard van de door Hap
Foods te verrichten prestatie, en op de verklaringen (waaronder offerten, aanvragen en aanvaardingen
daarvan) die partijen in dat kader afleggen.

2.2

Het in deze algemene voorwaarden gestelde laat onverlet dat Hap Foods ook de niet hierin
omschreven rechten kan uitoefenen die de wet of een verdrag haar toekent.
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2.3

Afwijkingen van deze voorwaarden geschieden uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk. Een dergelijke
afwijking heeft geen werking ten opzichte van eventuele andere (toekomstige) overeenkomsten.

2.4

Toepasselijkheid van de eventueel door de Verkoper gehanteerde algemene (verkoop)voorwaarden
wordt uitdrukkelijk tussen partijen uitgesloten.

2.5

Op deze algemene voorwaarden kan door eenieder die door Hap Foods in het kader van de uitvoering
van de overeenkomst wordt ingeschakeld, een beroep worden gedaan.

2.6

Hap Foods heeft het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Artikel 3 - Overeenkomst, totstandkoming, wijziging en aanvulling 3.1

Een overeenkomst tussen Hap Foods en de Verkoper komt eerst tot stand nadat Hap Foods een
aanbod, offerte of prijsopgave van de Verkoper schriftelijk heeft bevestigd door middel van het
plaatsen van een order of nadat Hap Foods de koopprijs of een gedeelte daarvan heeft voldaan.

3.2

Hap Foods is niet eerder gebonden dan na de totstandkoming, op de wijze als bedoeld in art. 3.1, van
de overeenkomst. Zolang de overeenkomst nog niet tot stand is gekomen, kan de Verkoper geen
rechten ontlenen aan de verhouding met Hap Foods.

3.3

De Verkoper kan de overeenkomst slechts wijzigen of aanvullen wanneer deze wijziging of aanvulling
uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Hap Foods en de Verkoper is overeengekomen.

3.4

Indien daartoe een rechtvaardiging bestaat is Hap Foods bevoegd de overeenkomst, meer in het
bijzonder de omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren zaken, te wijzigen en/of aan te vullen en is
verkoper gehouden met deze wijziging en/of aanvulling in te stemmen, tenzij dit van haar in alle
redelijkheid niet kan worden gevergd.

3.5

De Verkoper zal alvorens aan een verzoek tot wijziging van de order gehoor te geven Hap Foods
onmiddellijk informeren over de eventuele gevolgen voor de overeengekomen prijs en de levertijd.
Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende
wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
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3.6

Bij een orderwijziging van het aantal of de hoeveelheid te leveren zaken, zal de prijs slechts pro rata
worden aangepast.

3.7

Verkoper is verplicht Hap Foods tijdig schriftelijk in kennis te stellen van voorgenomen wijzigingen in
uitvoering, productiemethode en/of ontwerp van de te leveren zaken.

3.8

De inhoud van een overeenkomst wordt slechts bewezen door de orderbevestiging en de eventuele
wijziging of aanvulling daarop afkomstig van Hap Foods.

Artikel 4 - Prijzen 4.1

De overeengekomen prijs omvat alle kosten die in verband met de zaken tot en met de levering
worden gemaakt. De overeengekomen prijs is inclusief belastingen, andere heffingen, emballage,
kosten van vervoer, afleveringskosten en transportverzekering, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

4.2

De overeengekomen prijs kan nimmer door Verkoper eenzijdig worden gewijzigd, tenzij de
schriftelijke overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de
wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.

4.3

Indien en voor zover is overeengekomen dat de Verkoper prijsverhogingen als gevolg van
prijsverhogingen van diens grondstoffen etc. kan doorberekenen aan Hap Foods, zal deze
prijsverhoging pas kunnen worden doorberekend 6 maanden nadat Hap Foods schriftelijk bericht heeft
ontvangen over deze verhoging. Hap Foods heeft binnen de voormelde termijn het recht de overeenkomst
onmiddellijk te beëindigen/ontbinden naar aanleiding van de aangekondigde verhoging, zonder daarbij
tot vergoeding van kosten en/of schade gehouden te zijn.

Artikel 5 - Betaling 5.1

Betalingen zullen plaatsvinden in de overeengekomen valuta.

5.2

Indien Hap Foods de koopprijs om welke reden dan ook niet betaalt, gunt de Verkoper Hap Foods een
nadere termijn voor betaling van tenminste 14 dagen. Pas nadat Hap Foods ook niet binnen de nadere
termijn de koopprijs voldoet is zij, behoudens overmacht en na schriftelijke ingebrekestelling met een
termijn van ten minste 14 dagen, in verzuim.
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5.3

Hap Foods is gerechtigd om hetgeen zij aan de Verkoper verschuldigd is, in mindering te brengen op
haar eigen vorderingen uit welke hoofde dan ook op de Verkoper.

5.4

Hap Foods is, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat daartoe enige voorafgaande sommatie is
vereist, gerechtigd tot opschorting van betaling van een bedrag alsmede tot opschorting van iedere
andere prestatie indien de Verkoper op enigerlei wijze tekortschiet in de nakoming van een overeenkomst.

5.5

Betaling door Hap Foods houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.

Artikel 6 - Voorschot 6.1

Indien is overeengekomen dat Hap Foods een voorschot op de prijs zal betalen, zal telkens wanneer
een gedeelte van de prijs opeisbaar is geworden, een overeenkomstig gedeelte van het voorschot
daarmee worden verrekend, ongeacht of de vordering tot betaling van de prijs op een derde is
overgegaan.

6.2

Indien niet binnen de overeengekomen termijn op de overeengekomen plaats de zaken zijn afgeleverd,
die aan de overeenkomst beantwoorden, is de Verkoper de wettelijke handelsrente als bedoeld in
artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek vermeerderd met 1% rente per kalendermaand, waarbij een
gedeelte van een maand wordt gerekend voor een volle maand, over het voorschot verschuldigd over
de tijd dat de tekortkoming voortduurt, ongeacht of de tekortkoming aan de Verkoper kan worden
toegerekend.

6.3

Indien Hap Foods of de Verkoper de overeenkomst overeenkomstig artikelen 11.3 en 12 ontbindt,
dient de Verkoper het voorschot binnen zeven dagen na de ontbinding te retourneren aan Hap Foods,
bij gebreke waarvan de Verkoper de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a van het
Burgerlijk Wetboek vermeerderd met 1% rente per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een
maand wordt gerekend voor een volle maand, over het voorschot verschuldigd is te rekenen vanaf
zeven dagen na ontbinding.

Artikel 7 - Levering 7.1

De levering vindt plaats op het moment dat Hap Foods de zaken in ontvangst neemt op de
overeengekomen plaats.
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7.2

De in de opdrachtbevestiging vermelde leveringstermijnen zijn bindend. Indien niet binnen de
overeengekomen termijn op de overeengekomen plaats de zaken zijn afgeleverd, die aan de
overeenkomst beantwoorden, is de Verkoper zonder ingebrekestelling in verzuim. De verkoper is
aansprakelijk voor eventuele schade die Hap Foods lijdt als gevolg van de niet tijdige levering door
verkoper, onder andere ten aanzien van een dekkingskoop en winstderving. Voorts is Hap Foods
bevoegd na een ingebrekestelling met een termijn van twee weken de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.
Deze ontbinding strekt zich niet alleen uit tot de goederen, die nog niet geleverd zijn, maar ook tot de goederen, die op
grond van dezelfde koopovereenkomst reeds geleverd waren, indien deze goederen niet meer doeltreffend gebruikt
kunnen worden ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

7.3

Bij ontbinding van de koopovereenkomst is Hap Foods bevoegd aan de verkoper voor diens rekening en risico de
goederen terug te zenden, die op grond van dezelfde koopovereenkomst reeds geleverd waren maar niet meer
doeltreffend gebruikt kunnen worden en van de verkoper de betalingen, die zij voor deze goederen mocht hebben
gedaan, terug te vorderen.

7.4

Hap Foods heeft het recht de levering uit te stellen. Verkoper zal in het geval de zaken die reeds
geproduceerd zijn, deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan, conserveren, beveiligen en
verzekeren. Gedurende de eerste vier weken zijn hieraan geen kosten voor Hap Foods verbonden. Partijen
zullen tijdig overleg plegen voor de eventueel ná een periode van 4 weken door Hap Foods aan de opslag
verbonden kosten. Voor deze opslagkosten zal als uitgangspunt gelden een in de branche gebruikelijk
tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip te rekenen vanaf 4 weken dat de goederen voor verzending gereed
zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen
leveringsdatum.

7.5

Wanneer uit de overeenkomst voortvloeit dat de zaken in meer dan één leverantie door de Verkoper
moeten worden geleverd, dient de Verkoper telkens voldoende voorraad aan te houden om aan haar
verplichtingen ten opzichte van Hap Foods te voldoen en zal zij op eerste verzoek van Hap Foods een
door Hap Foods aan te geven hoeveelheid zaken uitleveren.

Artikel 8 - Eigendomsoverdracht 8.1

De eigendom en het risico van de zaken gaan op moment van levering van de Verkoper over op Hap
Foods.
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Artikel 9 - Specificaties en keuring 9.1

Hap Foods is niet verplicht, maar wel gerechtigd, te allen tijde zaken zowel tijdens de productie, bewerking en opslag
als na levering op haar kosten te inspecteren en/of te (doen) keuren. Op eerste verzoek zal de Verkoper toegang
verschaffen aan Hap Foods of diens vertegenwoordiger tot de plaats van productie, bewerking of opslag. Verkoper zal
kosteloos zijn medewerking verschaffen aan de keuring.

9.2

Indien een keuring zoals bedoeld in dit artikel door toedoen van Verkoper niet op het voorgenomen tijdstip kan
plaatsvinden, dan wel indien een keuring moet worden herhaald, komen de daaruit voor Hap Foods voortvloeiende
kosten voor rekening van Verkoper.

9.3

Indien de zaken niet in overeenstemming zijn met de overeenkomst of de eventueel door Hap Foods
gestelde specificaties, verliest Hap Foods in geen geval haar recht om zich te beroepen op
tekortkoming in de nakoming.

9.3

Indien Hap Foods de zaken na aankomst en inontvangstname afkeurt of bij controle niet akkoord
bevindt, zal Hap Foods daarvan binnen bekwame tijd mededeling doen aan de Verkoper. De Verkoper
zal binnen 5 dagen na deze mededeling zorgdragen voor herstel of vervanging van de geleverde zaken alsmede de
afgekeurde zaken op eigen kosten bij Hap Foods afhalen. Indien de Verkoper in de nakoming van deze
verplichting tekortschiet, mag Hap Foods, onverminderd alle andere rechten of vorderingen, voor
rekening van de Verkoper de benodigde zaken van een derde afnemen en de afgekeurde zaken bij haar
(doen) afleveren.

9.4

De verkoper is verplicht na ontbinding de eventueel reeds betaalde bedragen van de koopsom en eventuele overige
bedragen onmiddellijk aan Hap Foods terug te betalen.

Artikel 10 - Garanties en aansprakelijkheid 10.1

De Verkoper garandeert dat de zaken geheel in overeenstemming zijn met de overeenkomst en de
eventueel door Hap Foods gestelde (nadere) specificaties en geschikt zijn voor het doel waarvoor ze
zijn bestemd.

10.2

De Verkoper garandeert uitdrukkelijk, en eventueel in afwijking van de overeengekomen Incoterm,
dat de zaken en (de wijze van) hun verpakking geschikt zijn voor transport naar de overeengekomen
bestemming en voldoen aan alle relevante nationale en internationale publiekrechtelijke regelgeving,
zoals onder andere maar niet beperkt tot veterinaire-, gezondheids- of importregelingen.
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10.3

De Verkoper garandeert in aanvulling op art. 10.2 uitdrukkelijk, en eventueel in afwijking van de
overeengekomen Incoterm, dat de zaken deugdelijk, verhandelbaar en geschikt voor menselijke
consumptie zijn voor een minimumperiode van 30 dagen na aankomst op de aangewezen plaats van
bestemming.

10.4

De Verkoper dient Hap Foods binnen de overeengekomen termijn te voorzien van de verlangde
documenten en andere documentatie. Voorzover nodig, is de Verkoper gehouden om - zonder extra
kosten in rekening te brengen - Nederlandstalige of Engelstalige productinformatie bij de geleverde
zaken te verstrekken.

10.5

De Verkoper is aansprakelijk voor alle schade, die het gevolg is van gebreken aan de door haar
geleverde zaken. De aansprakelijkheid van de Verkoper strekt zich uit tot schade aan zaken van
derden, bedrijfsschade en andere indirecte (gevolg)schade, die bij Hap Foods of bij derden mocht
ontstaan.

Artikel 11 - Overmacht 11.1

Indien Hap Foods door overmacht niet aan haar verplichting(en) jegens de Verkoper kan voldoen,
wordt de nakoming van die verplichting(en) opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Hap
Foods zal de Verkoper direct informeren over de overmachtstoestand.

11.2

De Verkoper zal, zodra zich één of meer omstandigheden voordoen of te voorzien zijn waardoor zij
aan de verplichting van tijdige levering niet kan voldoen, Hap Foods onverwijld schriftelijk
mededeling hiervan doen, met vermelding van de aard van deze omstandigheid of omstandigheden, de
door haar getroffen of te treffen maatregelen en de vermoedelijke duur van de vertraging, bij gebreke
waarvan zij zich later op deze omstandigheid of omstandigheden niet meer kan beroepen.

11.3

Indien de overmachtstoestand dertig dagen of langer duurt, hebben zowel Hap Foods als de Verkoper
het recht de overeenkomst schriftelijk en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden voor zover de zaken nog niet geleverd zijn.

11.4

Indien Hap Foods de overeenkomst ontbindt op de in dit artikel genoemde gronden is zij in geen geval

tot schadevergoeding of enige andere betaling verplicht.
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11.5

Indien Hap Foods bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde deel terug te vorderen en is de verkoper gehouden
hieraan onmiddellijk uitvoering te geven.

Artikel 12 - Ontbinding, nakoming en opschorting 12.1

Indien de Verkoper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiende uit
de overeenkomst, uit andere overeenkomsten, of uit deze voorwaarden dan is de Verkoper zonder
ingebrekestelling in verzuim en is Hap Foods, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding
gehouden te zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten, met onmiddellijke ingang en
zonder gerechtelijke tussenkomst, gerechtigd de uitvoering van al haar verplichtingen op te schorten
en/of de betreffende overeenkomst en/of andere overeenkomsten met de verkoper geheel of
gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding en/of nakoming te vorderen. In dat geval heeft Hap
Foods tevens het recht om van verkoper al hetgeen zij heeft voldaan in één keer op te eisen.

12.2

In geval van ontbinding door Hap Foods is Hap Foods te harer keuze gerechtigd bij wege van
schadevergoeding tot:
a.

het eventuele nadelige verschil tussen de contractprijs en de marktwaarde van de in het geding
zijnde zaken op de dag van de niet nakoming, of;

b.

het verschil tussen de contractprijs en de prijs van de dekkingsinkoop;

een en ander onverminderd het recht van Hap Foods op aanvullende of vervangende
schadevergoeding.
12.3 Hap Foods is voorts gerechtigd, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn
en onverminderd de haar verder toekomende rechten, met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke
tussenkomst, de overeenkomst met de Verkoper te ontbinden, indien:
a. de Verkoper in surseance van betaling of faillissement verkeert, of dreigt te zullen verkeren, of
enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;
b. de Verkoper haar activiteiten staakt, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid
verliest, of haar bedrijf overdraagt of fuseert;
een en ander onverminderd het recht van Hap Foods op aanvullende of vervangende
schadevergoeding. In deze gevallen is iedere vordering van Hap Foods op verkoper direct en geheel
opeisbaar.
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12.4

Indien Hap Foods, om welke reden dan ook, gehouden is een (schade)vergoeding te betalen aan de
Verkoper dan is deze te allen tijde beperkt tot het bedrag dat onder de
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval wordt uitgekeerd, en voor zover de
schade niet door de verzekeraar wordt vergoed, tot het bedrag van de koopsom (exclusief
omzetbelasting) en/of andere heffingen, doch in ieder geval tot ten hoogste een bedrag van € 100.000,-

Artikel 13 - Overdracht van een verplichting 13.1

De Verkoper kan een verplichting uit hoofde van de rechtsverhouding met Hap Foods slechts met
voorafgaande schriftelijke toestemming van Hap Foods overdragen aan een derde. Aan de
toestemming kan Hap Foods voorwaarden verbinden.

Artikel 14 - Vrijwaring 14.1

Verkoper vrijwaart Hap Foods tegen alle financiële gevolgen van aanspraken van derden in enig verband staande
met de uitvoering van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Indien door een derde een
vordering te dezer zake tegen Hap Foods wordt ingesteld, zal Hap Foods de verkoper daarvan onverwijld in
kennis stellen onder toezending van de nodige gegevens. De schade omvat mede gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten die Hap Foods heeft moeten maken om zich te verweren tegen aanspraken
van derden.

14.2

De vrijwaring strekt zich ook uit tot schade aan zaken van derden, bedrijfsschade en andere indirecte
(gevolg)schade, die bij Hap Foods of bij derden mocht ontstaan.

Artikel 15 - Boete 15.1

Indien niet binnen de overeengekomen termijn op de overeengekomen plaats de zaken zijn geleverd
door de Verkoper, die aan de overeenkomst beantwoorden, is de Verkoper aan Hap Foods zonder
aanmaning of andere voorafgaande ingebrekestelling, een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd
van 1% van de overeengekomen prijs van de desbetreffende zaken, vermeerderd met de eventueel
toepasselijke omzetbelasting, voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt, tot een maximum van
50% van de overeengekomen prijs. Indien de levering blijvend onmogelijk is geworden, is de boete
onmiddellijk in haar geheel verschuldigd.

15.2

De boete komt Hap Foods toe onverminderd en naast alle andere rechten of vorderingen, waaronder
die op schadevergoeding.

Algemene inkoopvoorwaarden Hap Foods Holland B.V.

9

15.3

Hap Foods kan de boete verrekenen met de eventuele door Hap Foods verschuldigde bedragen.

Artikel 16 - Hulppersonen 16.1

Voorzover Hap Foods ter uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden of de
overeenkomst gebruik maakt van de diensten en/of producten van hulppersonen, gelden deze
voorwaarden voor zover mogelijk ook ten behoeve van hen jegens de Verkoper.

Artikel 17 - Overig 17.1

De eventuele niet rechtsgeldigheid of nietigheid van een bepaling in deze voorwaarden zal geen effect
hebben op de rechtsgeldigheid van de andere in deze voorwaarden opgenomen bepalingen. De
voorwaarden zullen in dat geval worden uitgelegd als ware de niet rechtsgeldige of nietige bepaling
van deze voorwaarden geen onderdeel.

Artikel 18 - Taal 18.1

Deze voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en vertaald in het Duits, Engels en Frans. In
geschillen met betrekking tot de uitleg van deze voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 19 - Verjaring 19.1

Alle vorderingen jegens Hap Foods verjaren in ieder geval door verloop van één jaar na de datum van
de overeenkomst.

Artikel 20 - Toepasselijk recht 20.1

Op alle overeenkomsten die Hap Foods sluit is het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting,
indien het anders zou gelden, van de Verordening (EG) 593/2008 van het Europees Parlement en de
Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst
(Rome I) en van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten
betreffende roerende zaken, gesloten te Wenen op 11 april 1980, evenals de daarop gebaseerde
nationale uitvoeringswetten.

Artikel 21 - Jurisdictie 21.1

Alle geschillen die tussen Hap Foods en verkoper ontstaan en waarop deze algemene
inkoopvoorwaarden van toepassing zijn, worden, tenzij dwingend recht daaraan in de weg zou staan,
beslecht door de rechter die bevoegd is binnen het ressort van de Rechtbank van de vestigingsplaats
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van Hap Foods, onverminderd het recht van Hap Foods om de verkoper in rechte te betrekken voor
een anderszins bevoegde rechter.
*****
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