ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
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 verkoopvoorwaarden van Hap Foods.

1.3

Onder “Koper” wordt verstaan de Koper of een (rechts)persoon namens de Koper.

1.4

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

1.5

Onder “kostprijsbepalende elementen” wordt onder meer verstaan prijzen van materialen,
grondstoffen, hulpstoffen, onderdelen, valutakoersen, invoerrechten of invoerbelastingen,
energieprijzen, vracht- en vervoersprijzen, assurantiepremies, lonen en salarissen, sociale lasten,
omzetbelasting, overige heffingen e.d..

1.6

Onder “gevolgschade” wordt onder meer verstaan bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie,
winstderving of inkomstenderving.

1.7

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 haar leveranciers, 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 verkoopvoorwaarden zijn van toepassing in alle gevallen waarin Hap Foods met haar
afnemers - hierna te noemen: “koper” - overeenkomsten sluit, ongeacht de aard van de door Hap
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Foods te verrichten prestatie, en op de verklaringen (waaronder offerten en aanvragen 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.

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

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.

2.5

Toepasselijkheid van eventuele door de Koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt
uitdrukkelijk tussen partijen uitgesloten .

2.6

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

Artikel 3 - Offertes 3.1

Tenzij anders vermeld zijn alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven door Hap Foods gedaan zijn
vrijblijvend. Hap Foods heeft het recht om een vrijblijvende offerte gedurende drie werkdagen na
ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Artikel 4 - Overeenkomst, totstandkoming, wijziging en aanvulling 4.1

De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod Hap Foods heeft bereikt. Uit deze
acceptatie moet blijken, dat de koper zich verenigt met toepasselijk verklaring van deze algemene
voorwaarden en dat hij, voor zover van toepassing, afstand doet van een toepasselijk verklaring van
eigen algemene voorwaarden.

4.2

Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in
afwijking van het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien Hap Foods aan de koper
bericht geeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

4.3

Indien de koper ingeval van een opdrachtbevestiging niet binnen uiterlijk 48 uur na ontvangst van de
opdrachtbevestiging schriftelijk aan Hap Foods laat weten dat hij de order en/of deze algemene
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voorwaarden niet accepteert, worden de order en deze algemene voorwaarden beschouwd te zijn
geaccepteerd.
4.4

De (aspirant) koper draagt het risico van verkeerde overdracht van gegevens in het geval deze
overdracht mondeling plaatsvindt.

4.5

Een wijziging in of een aanvulling op een overeenkomst is alleen dan geldig wanneer deze
uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Hap Foods en de Koper is overeengekomen.

Artikel 5 - Prijzen 5.1

Alle in een offerte of overeenkomst vermelde prijzen zijn in Euro’s, tenzij anders overeengekomen.

5.2

Alle prijzen gelden voor levering CFR (Cost and Freight) overeenkomstig de ten tijde van de
transactie geldende incoterms van het I.C.C. (thans die van 2010), tenzij in de orderbevestiging van
Hap Foods anders is bepaald.

5.3

De prijzen zijn exclusief belastingen en andere heffingen.

5.4

Hap Foods is gerechtigd in geval van stijging van kostprijsbepalende elementen met meer dan 5% de
overeengekomen prijs te verhogen overeenkomstig deze stijging.

5.5

Extra kosten veroorzaakt door wijzigingen in de bestelling na de orderbevestiging komen voor
rekening van de koper. De levertijd kan in dit geval worden gewijzigd.

Artikel 6 - Betaling 6.1

De Koper dient de overeengekomen prijs, de belastingen en andere heffingen binnen de door Hap
Foods bepaalde termijn te voldoen. Indien geen termijn is bepaald dient betaling binnen veertien
dagen na factuurdatum plaats te vinden. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking ten
gunste van een door Hap Foods aan te wijzen bank/girorekening.

6.2

Als dag van betaling geldt de dag van ontvangst per kas, dan wel de dag van bijschrijving op een van
de bank - en/of girorekeningen van Hap Foods.

6.3

De betaling dient te geschieden in Nederland, tenzij anders overeengekomen.

Algemene verkoopvoorwaarden van Hap Foods Holland B.V.

3

6.4

De Koper is in geen geval gerechtigd tot enige korting en/of verrekening en/of opschorting. Indien
Hap Foods aan koper een gespecificeerde opgave toezendt van hetgeen hij aan Hap Foods
verschuldigd is en van hetgeen Hap Foods aan hem verschuldigd is, dan dient die opgave tevens als
een verrekeningsverklaring.

6.5

Indien de Koper de factuur niet binnen de door Hap Foods bepaalde termijn voldoet, failliet wordt
verklaard of surseance van betaling aanvraagt, is de Koper zonder ingebrekestelling in verzuim en zijn
derhalve alle betalingsverplichtingen terstond opeisbaar.

6.6

In het in lid 5 genoemde geval is Hap Foods voorts gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en
onverminderd de overige rechten van Hap Foods, vanaf de vervaldag koper de wettelijke handelsrente
als bedoeld in artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek vermeerderd met 1% in rekening te brengen
tot op de dag van algehele voldoening, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een
volle maand. Tevens is Hap Foods bevoegd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als
ontbonden te beschouwen. In dat geval is koper aansprakelijk voor de door Hap Foods geleden schade,
onder meer bestaande uit winstderving en overige kosten, waaronder die zoals genoemd in lid 7.
Telkens na afloop van één jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met
de over dat jaar verschuldigde rente.

6.7

Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke- en buitengerechtelijke (incasso)kosten, waaronder de
proceskosten alsmede de kosten van juridische raadsleden en door deze ingeschakelde derden, die Hap
Foods maakt als gevolg van de niet-nakoming door koper van diens betalingsverplichtingen, komen
ten laste van koper. In ieder geval is koper verschuldigd 15% over het nog verschuldigde bedrag, zulks
met een minimum van € 500,--.

6.8

Indien Hap Foods op redelijke gronden twijfelt of de Koper in staat is haar betalings - en andere
verplichtingen na te komen, waarvan is in ieder geval sprake is indien koper ondanks ingebrekestelling
niet aan één van zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Hap Foods gerechtigd van de Koper te eisen
dat vooruitbetaling van ten minste de helft van het overeengekomen bedrag plaatsvindt of dat de
Koper deugdelijke zekerheid stelt. Totdat de Koper zulks heeft gedaan, is Hap Foods gerechtigd de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De hoogte van de vooruitbetaling dan wel de hoogte
van de te stellen zekerheid zal beoordeeld worden door Hap Foods.
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6.9

Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle
verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan,
zelfs al vermeldt koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur..

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud 7.1

Hap Foods behoudt zich de eigendom voor van de door haar geleverde zaken totdat de Koper:
a. de prijs van al die zaken, vermeerderd met verschuldigde renten en kosten, volledig heeft
voldaan en,
b. alle vorderingen heeft voldaan terzake van werkzaamheden die Hap Foods ten behoeve
van hem verricht of zal verrichten in het kader van de desbetreffende overeenkomsten, en,
c. de vorderingen heeft voldaan die Hap Foods op hem verkrijgt indien hij tekortschiet in de nakoming
van de hiervoor bedoelde verplichtingen.

7.2

Gedurende de periode dat de eigendom van de zaken nog bij Hap Foods rust is de Koper verplicht de
onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Hap Foods
op te slaan en/of van merktekens te voorzien, kan zij de zaken niet als zekerheid aan derden
overdragen en/of bezwaren met een zekerheidsrecht en is hij gehouden ieder evenement dat Hap
Foods in haar belang als eigenaar van die zaken schaadt of kan schaden bij Hap Foods te melden.

7.3

Indien de Koper tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens Hap Foods, of indien Hap
Foods redelijke grond heeft te vrezen dat de Koper in de nakoming van die verplichtingen tekort zal
schieten, dan is Hap Foods bevoegd de geleverde zaken zonder voorafgaande kennisgeving van Koper
terug te nemen, onverminderd Hap Foods’ recht op schadevergoeding. Koper zal daaraan zijn
volledige medewerking verlenen en zal Hap Foods te allen tijde toegang tot zijn opslagplaats verlenen.

7.4

Hap Foods is tot generlei vrijwaring van koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de zaak
gehouden. Anderzijds vrijwaart de koper Hap Foods voor aanspraken die derden jegens haar geldend
zouden kunnen maken in verband met het eigendomsvoorbehoud.

7.5

Koper is verplicht de goederen voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen het WA en cascorisico te verzekeren en verzekerd te houden. Koper verleent Hap Foods hierdoor een onherroepelijke
volmacht uitkeringen op basis van het verzekerde casco-risico namens hem in ontvangst te nemen.

7.6

Tussen partijen geldt dat ten behoeve van Hap Foods op roerende- niet registerzaken die Hap Foods
van koper onder zich verkrijgt, een recht van pand wordt gevestigd tot zekerheid van vorderingen die
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Hap Foods op de koper, uit welke hoofde dan ook, heeft. Het pandrecht geldt ook ten behoeve van
voldoende bepaalbare toekomstige vorderingen die Hap Foods op de koper eventueel zal verkrijgen.
Het pandrecht komt zonder nadere formaliteiten tot stand op het moment dat Hap Foods de
betreffende zaak onder zich krijgt.
7.7

Indien enige derde op of met betrekking tot een onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak of een
zaak waarop een in het vorige lid bedoeld pandrecht is gevestigd, enig recht pretendeert, is de koper
verplicht om aan die derde het recht van Hap Foods mede te delen, en Hap Foods onverwijld te
informeren.

7.8

Indien een derde een onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak voor de koper onder zich heeft, dan
is de koper, indien hij jegens Hap Foods tekortschiet, verplicht om desgevraagd de naam en het adres
van die derde aan Hap Foods mede te delen, en heeft Hap Foods het recht om aan die derde mede te
delen dat deze de zaak voortaan voor haar moet houden.

Artikel 8 - Risico en levering 8.1

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen geschiedt levering steeds CFR (Cost and
Freight), op de overeengekomen plaats van overhandiging. Derhalve komen de uitvoerkosten en
vracht tot aan de bestemmingshaven voor rekening van Hap Foods, alle eventuele overige kosten zijn
voor rekening van koper. Alle risico’s van de zaken gaan over op de Koper wanneer de zaken de
scheepsreling in de verschepingshaven passeren..

8.2

Overeengekomen termijnen van levering gelden -ook indien een bepaalde einddatum of een bepaalde
termijn is overeengekomen- bij benadering en zijn niet fataal, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt
overeengekomen. Niet tijdige levering door Hap Foods kan dan ook nimmer een geldige reden voor de
koper opleveren de overeenkomst met Hap Foods te ontbinden, tenzij er sprake is van een
uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijn en deze termijn met meer dan 30% is overschreden.
Ook na verloop van deze verlengde termijn dient Hap Foods eerst schriftelijk door de koper in gebreke
te worden gesteld, waarbij Hap Foods een termijn van ten minste 14 dagen voor de nakoming wordt
gegeven, alvorens zij terzake in verzuim kan geraken.

8.3

Het is Hap Foods toegestaan de zaken in gedeelten af te leveren. In dat geval is Hap Foods bevoegd
afzonderlijk te factureren en is de Koper verplicht deze facturen te betalen als waren het facturen voor
afzonderlijke overeenkomsten.
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Artikel 9 - Vervoersdocumenten 9.1

Het exemplaar van Hap Foods van het door de vervoerder zonder bemerkingen voor ontvangst
getekende vervoersdocument geldt als volledig bewijs van verzending van de op het
vervoersdocument vermelde aantallen, alsmede de uitwendig goede staat van de zaken.

Artikel 10 - Inontvangstneming 10.1

De Koper is vanaf de overeengekomen leverdatum verplicht de zaken bij aanbieding door Hap Foods
in ontvangst te nemen.

10.2

Indien koper de zaak niet in ontvangst neemt, zal de zaak als afgeleverd gelden op het moment dat
Hap Foods de zaak heeft aangeboden en houdt zij haar vanaf dat moment voor rekening en voor risico
van de koper onder zich. In dat geval is Hap Foods gerechtigd bewaarloon te berekenen conform het
in haar bedrijf of ter plaatse geldende tarief vanaf het tijdstip dat de goederen zijn aangeboden dan wel
de goederen voor rekening en risico van koper bij derden op te slaan. Voorts heeft Hap Foods in dat
geval tevens het recht om aan de koper te factureren.

Artikel 11 - Onderzoeksplicht en klachten 11.1

Indien de koper het gekochte afhaalt of laat afhalen, is hij verplicht om dat gekochte op de
overeengekomen plaats van afhaling aan een keuring op hoeveelheid en uiterlijke staat te, laten,
onderwerpen.

11.2

Het gekochte moet door de koper binnen 48 uur na levering volledig worden gekeurd, op straffe van
verval van aanspraken. Indien echter geleverd wordt tegen de condities CIF, CFR, CIP of CPT
(Incoterms) hoeft de koper het gekochte eerst binnen 48 uur na aankomst op de overeengekomen
plaats van bestemming aan een volledige keuring te onderwerpen.

11.3 Indien de Koper de bestemming van de zaken onderweg wijzigt of hij deze doorzendt zonder dat hij
redelijkerwijs gelegenheid heeft deze te keuren en Hap Foods ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst de mogelijkheid van deze wijziging of doorzending kende, kan de keuring worden
uitgesteld tot na de aankomst van de zaken op hun nieuwe bestemming.
11.4

Indien de koper na keuring van mening is dat het gekochte niet aan de overeenkomst
beantwoordt dient hij Hap Foods daarvan binnen 48 uur na afloop van de in lid 2
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bedoelde termijn inhoudelijk en schriftelijk op de hoogte te stellen. Daarnaast is de koper
verplicht om zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur na afloop van de in
lid 2 genoemde termijn, de klacht per fax of per e-mail aan Hap Foods te melden. De
koper is verplicht om eraan mee te werken dat Hap Foods op ieder door haar
gewenst tijdstip, de zaken, ten aanzien waarvan wordt geklaagd, op kosten van ongelijk keurt of laat
keuren. Hap Foods heeft ook het recht om, in het geval een klacht wordt geuit, te verlangen dat de
koper onverwijld op kosten van ongelijk een keuringsrapport door een onafhankelijke deskundige laat
opmaken en, verder, dat de koper het gekochte onverwijld aan haar op kosten van ongelijk retourneert,
in welk geval de koper een representatief monster mag achterhouden..
11.5

Indien de koper zaken aan Hap Foods wil retourneren dan is daarvoor de voorafgaande
toestemming van Hap Foods vereist. Tenzij anders overeengekomen reizen de zaken voor risico van
koper.

11.6

Steeds geldt dat op de koper de bewijslast rust dat de gebreken, terzake waarvan hij klaagt,
reeds op het moment van de overgang van het risico aanwezig waren.

11.7

Klachten die worden geuit na de in dit artikel genoemde termijnen behoeft Hap Foods niet
in behandeling te nemen, en leiden niet tot aansprakelijkheid van haar onderneming. Indien Hap
Foods dergelijke klachten toch in behandeling neemt dan dienen haar inspanningen, tenzij anders
overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid 12.1

Slechts indien koper de voorschriften die in het vorige artikel zijn neergelegd in acht heeft genomen,
kan Hap Foods met inachtneming van hetgeen in deze voorwaarden is gesteld gedurende maximaal
drie maanden na datum aflevering wegens een toerekenbare tekortkoming in rechte worden
aangesproken. Hierbij geldt te allen tijde dat Hap Foods eerst schriftelijk door de koper in gebreke
dient te worden gesteld, waarbij Hap Foods een termijn van tenminste één maand voor de nakoming
wordt gegeven, alvorens Hap Foods ter zake in verzuim kan geraken.

12.2

De aansprakelijkheid van Hap Foods is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot
vervanging van dat goed of van een onderdeel daarvan, een en ander uitsluitend ter beoordeling van
Hap Foods.
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12.3

Hap Foods is jegens koper niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, daaronder
begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade
(anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of
geleden verlies, schade in verband met kosten van vervangend vervoer of huur- en leasekosten, schade
aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade, die tijdens de
uitvoering van de overeenkomst aan koper en/of derden zou worden toegebracht door Hap Foods of
door een ander, die in dat kader werkzaamheden op verzoek van of in samenwerking met Hap Foods
heeft verricht, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Hap Foods en/of haar leidinggevende
ondergeschikten.

12.4

Indien en voor zover op Hap Foods enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is
deze aansprakelijkheid 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 van de geleverde zaken, doch in ieder geval tot ten hoogste
een bedrag van € 100.000,-.

12.5

In dit artikel is onder toerekenbare tekortkoming tevens onrechtmatig handelen begrepen.

12.6

Koper vrijwaart Hap Foods tegen alle aanspraken van derden, tenzij Hap Foods volgens dit artikel
aansprakelijk is.

Artikel 13 - Getallen, maten, gewichten en verdere gegevens 13.1

Indien Hap Foods aan de koper documentatie, een afbeelding, monster of model toont of verstrekt, dan
geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden,
behoudens indien en voorzover partijen uitdrukkelijk het tegendeel overeenkomen.

13.2

De te leveren zaak beantwoordt aan de overeenkomst indien zij overeenstemt met de specificaties die
Hap Foods met haar koper overeenkomt. Indien geen specificaties zijn overeengekomen dient de te
leveren zaak te voldoen aan de normen die in de handel ten aanzien van de betreffende zaak
gebruikelijk zijn; daarvan is in ieder geval sprake indien die zaak voldoet aan de in het land van
productie geldende wettelijke kwaliteitseisen, op het moment van het totstandkomen van de
overeenkomst. Hap Foods heeft het recht om een zaak afkomstig van een ander land te leveren indien
deze kwalitatief gelijk of beter is dan de overeengekomen kwaliteit.

Algemene verkoopvoorwaarden van Hap Foods Holland B.V.

9

13.3

Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en andere
dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen. De handelsgebruiken bepalen of er sprake is van
geringe afwijkingen.

13.4

Gewichtsverlies door koeling of bevriezing wordt niet als een tekortkoming aangemerkt indien het
gewichtsverlies niet meer dan vijf (5) procent bedraagt. Tenzij anders overeengekomen kan
gewichtsverlies door koper slechts worden aangetoond door een officiële weegbrief waaruit blijkt dat
weging bij of direct in aansluiting op de aflevering op een deugdelijke, openbare, weegbrug heeft
plaatsgevonden.

Artikel 14 - Overmacht 14.1

Indien Hap Foods door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de Koper kan voldoen, wordt de
nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

14.2

Hap Foods zal de Koper zo spoedig mogelijk van een overmachtstoestand op de hoogte stellen.

14.3

Indien de overmachtstoestand drie maanden of langer duurt, hebben zowel Hap Foods als de Koper
het recht de overeenkomst schriftelijk en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden voorzover de zaken nog niet geleverd zijn, zonder dat er in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding of enige andere betaling bestaat, behoudens betaling uit hoofde van
onverschuldigde betaling.

14.4

Indien Hap Foods bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichten kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds
uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te
voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

.
Artikel 15 - Ontbinding en opschorting 15.1

Indien de Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiende uit de
overeenkomst of uit deze voorwaarden dan is de Koper 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
geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen. In dat geval heeft Hap Foods tevens het recht om

Algemene verkoopvoorwaarden van Hap Foods Holland B.V.

10

van koper al hetgeen hij haar verschuldigd is in één keer op te eisen en/of komende leveranties slechts
tegen vooruitbetaling te verrichten.
15.2

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 dekkingsverkoop;

een en ander onverminderd het recht van Hap Foods op aanvullende of vervangende
schadevergoeding.
15.3

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 Koper te ontbinden, indien:
a. de Koper in surseance van betaling of faillissement verkeert, of dreigt te zullen verkeren, of enig
onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd;
b. de Koper 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 koper direct en geheel
opeisbaar.

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 Koper.

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 -
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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 20 - Jurisdictie 20.1

Alle geschillen die tussen Hap Foods en koper ontstaan en waarop deze algemene voorwaarden 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 van Hap Foods,
onverminderd het recht van Hap Foods om de koper in rechte te betrekken voor een anderszins
bevoegde rechter.
*****
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