
 
 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 
FRESH & PASSION BV 

 
Artikel 1 :  Definities 
 
In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld onder:  
 
“Koper“:    De natuurlijke peroon of rechtspersoon (en haar 
vertegenwoordigers of rechtsverkrijgenden/rechtsopvolgers) die een overeenkomst 
aangaat met, of een offerte/aanbieding krijgt van, Verkoper. 
 
“Verkoper“:  Fresh & Passion BV te Rotterdam, met KvK nummer 774 492 23 
 
“Partijen”:   Verkoper en koper tezamen 
 
“Overeenkomst”:  Elke overeenkomst (en elke wijziging of aanvulling daarop) die 
partijen aangaan strekkende tot het leveren van goederen/producten of diensten 
door Verkoper een Koper 

 
 
Artikel 2:   Toepasselijkheid 
 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die    
partijen, met uitdrukkelijke uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden die door 
Koper of derden worden gehanteerd of zijn voorgelegd aan Verkoper. 
 
2.2 Bedingen die afwijken van deze voorwaarden zijn slechts van toepassing 
indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. 
 
2.3 Verkoper kan te allen tijde een beroep doen op deze algemene voorwaarden, 
ook nadat zij afwijkend van de voorwaarden handelt en ook in het geval zij eerder toe 
heeft gestaan dat er afwijkend van deze voorwaarden is gehandeld. 
 
2.4 Indien deze voorwaarden in meerdere talen worden opgesteld, dan zal bij 
discussie over de interpretatie van de voorwaarden, de uitleg van de Nederlandse 
versie bindend zijn. 
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Artikel 3:   Aanbod 
 
3.1 De aanbiedingen die Verkoper of haar ondergeschikten doen zijn vrijblijvend 
en kunnen door Verkoper worden ingetrokken vóór aanvaarding en tot maximaal 2 
dagen na aanvaarding van de aanbieding. 
 
3.2 Alle overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen en uitgevoerd 
in de plaats van kantoorvestiging van Verkoper. 
 
3.3. Aanbiedingen die zijn gebaseerd op een schrijf- of drukfout kunnen te allen 
tijde worden herroepen door Verkoper. Zulks ook na aanvaarding van de aanbieding 
daarvan door Koper. In dat geval vervalt de overeenkomst van rechtswege na eerste 
melding van de fout door Verkoper aan Koper. 
 
3.4 De door Verkoper genoemde prijzen in de aanbieding zijn exclusief 
omzetbelasting, andere belastingen/heffingen en transportkosten, tenzij uitdrukkelijk 
anders aangegeven door Verkoper. 
 
3.5  Alle door Verkoper genoemde prijzen zijn in euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders 
aangegeven door Verkoper.  
 
3.6  Annulering van een overeenkomst is slechts mogelijk indien zulks schriftelijk 
geschiedt door Koper vóór de uitvoering van de overeenkomst en voordat Verkoper 
enig voorbereidingshandeling heeft getroffen. Bij tijdige annulering zal Koper 
gehouden zijn de voorbereidingskosten van Verkoper te vergoeden. 
 
Artikel 4:    Levering 
 
4.1 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, levert Verkoper 
haar producten Ex Works (Af magazijn) en vindt levering/afname plaats zodra de 
producten het magazijn van Verkoper verlaten. Het risico van de producten gaat op 
dat moment over op Koper. Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat er CPT 
Carriage Paid To (Vrachtvrij tot) wordt geleverd, vindt levering/afname plaats op het 
moment dat Verkoper de producten aflevert op het magazijn van de Koper of een 
andere overeengekomen bestemming. Op dat moment zal dan het risico van de 
producten overgaan op de Koper. 
 



3 
 

4.2 In het geval producten op verzoek van Koper worden opgeslagen/beheerd 
door Verkoper, vindt levering plaats op het moment dat de producten worden 
opgeslagen/beheerd. Het risico gaat vanaf dan over op de Koper. Verkoper is alsdan 
gedurende opslag niet verplicht de opgeslagen producten te verzekeren. 
 
4.3 De door Verkoper opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en 
kunnen niet gelden als fatale termijnen. Enige afwijking in de daadwerkelijke levertijd 
geeft Koper geen recht op ontbinding of vernietiging van de overeenkomst.  
 
4.4 Koper is verplicht de gekochte producten af te nemen. Levering vindt ook 
plaats vanaf het moment van weigering van de producten door Koper. Door weigering 
van de producten vervalt de betalingsverplichting door Koper niet.  
 
4.5  Bij weigering van de producten door Koper, is Verkoper bevoegd (maar niet 
verplicht) de door Koper gekochte goederen door te verkopen aan derden. Hierdoor 
vervalt echter op geen enkele manier de betalingsverplichting van Koper aan Verkoper. 
 
Artikel 5: Hoeveelheid en conformiteit producten 
 
5.1 Partijen aanvaarden dat de door Verkoper geleverde producten wat betreft 
gewicht, aantal en hoeveelheid overeenkomt met hetgeen tussen partijen is 
overeengekomen, tenzij Koper op basis van objectieve en verifieerbare stukken 
aantoont dat dit niet zo is.  
 
5.2 De conformiteit van de door Verkoper geleverde producten wordt, tenzij door 
partijen anders overeengekomen, exclusief vastgesteld aan de hand van Nederlandse 
wet- en regelgeving die van kracht zijn op het moment van levering van de producten. 
 
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud 
 
6.1 Totdat de koopprijs (inclusief omzetbelastingen, overige belastingen 
/heffingen, rente en overige kosten) geheel is voldaan door de Koper behoudt 
Verkoper de eigendom van de producten die gemoeid zijn met de overeenkomst. 
 
6.2  In het geval de Koper tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen uit 
de met Verkoper gesloten overeenkomst, of de gerechtvaardigde vrees bij Verkoper is 
ontstaan/gewekt dat dit het geval zal zijn, is Verkoper of een door hem ingeschakelde 
derde, te allen tijde (ook na aflevering) bevoegd de producten bij Koper of een derde 
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weg te halen. Koper zal hier volledig medewerking aan verlenen. Bovendien is Koper 
aansprakelijk voor eventuele kosten die met dit terugnemen gepaard gaan voor 
Verkoper. 
 
6.3 In het geval de eigendom van de producten niet is overgegaan op de Koper, is 
Koper, tenzij Verkoper hier ondubbelzinnig schriftelijk toestemming voor heeft 
gegeven, niet bevoegd de producten te bezwaren met een pandrecht of enig ander 
recht op de producten. Koper is slechts in de normale uitoefening van haar bedrijf 
bevoegd de producten waarop het eigendomsvoorbehoud van verkoper rust, door te 
verkopen aan derden. Alsdan is Koper verplicht een eigendomsvoorbehoud te 
bedingen jegens die derde ten behoeve van Verkoper of ten minste zich zelf. 
 
6.4  Koper is verplicht medewerking te verlenen aan alle handelingen die 
Verkoper nodig wenst om zijn eigendomsrechten op de producten te bewaren en 
beschermen. 
 
6.5 Koper is, zolang de door Verkoper geleverde producten in eigendom zijn van 
Verkoper, verplicht de producten te verzekeren tegen diefstal, brand- water en 
ontploffingsschade. 
 
Artikel 7: Betalingen  
 
7.1 Betaling van de gekochte producten dient, tenzij schriftelijk anders wordt 
overeengekomen, te geschieden binnen de door Verkoper op de facturen genoemde 
termijn. Deze termijn is fataal. Koper is van rechtswege, zonder nadere 
ingebrekestelling, in verzuim vanwege het enkele verstrijken van deze termijn. Alsdan 
zijn alle vorderingen van Verkoper op Koper opeisbaar. 
 
7.2 De betaling dient onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud te geschieden.  
 
7.3 Koper is niet bevoegd de betaling te verrekenen met enige door hem gestelde 
vordering. Bovendien is Koper niet bevoegd tot opschorting van de betaling of 
eigenbeslag. 
 
7.4 In het geval Koper de betalingstermijn als bedoeld onder 7.1 overschrijdt is 
Koper een boeterente van 1 % per maand verschuldigd van het totale openstaande 
verschuldigde bedrag. Zulks, onverminderd de overige rechten van Verkoper op 
buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke handelsrente als bedoeld in art. 7.5. 
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7.5  In het geval Koper, ook nadat hij door Verkoper in gebreke is gesteld, nalatig 
blijft om aan de betaling te voldoen, zal Koper de wettelijke handelsrente en 
buitengerechtelijke incassoksoten verschuldigd raken aan Verkoper. De 
buitengerechtelijke incassokosten worden hierbij vastgesteld op 15 % van de door 
Koper verschuldigde hoofdsom. 
 
7.6  Door de Koper gedane betalingen worden geacht te zijn geschied ter betaling 
van (en strekt in mindering tot) de langst-openstaande posten. 
 
7.7  In het geval Koper, na ingebrekestelling door Verkoper aan Koper, nalaat om 
tijdig tot betaling over te gaan en Verkoper mitsdien een gerechtelijke procedure zal 
starten tegen Koper, zal Koper, in afwijking van het doorgaans geldende 
liquidatietarief, gehouden zijn de daadwerkelijk door Verkoper gemaakte proceskosten 
(daadwerkelijke kosten advocaat, deurwaarder, rechtbank) te betalen aan Verkoper. 
Ook in het geval de hoofdsom wordt betaald door Koper na het starten van de 
gerechtelijke procedure, zal Koper gehouden zijn de voorgenoemde tot dan toe door 
Verkoper gemaakte proceskosten te vergoeden. 
 
7.8 Verkoper is te allen tijde gerechtigd om de bedragen die hij uit welken hoofde 
ook verschuldigd is aan Koper, te verrekenen met vorderingen die Koper aan Verkoper 
verschuldigd is, zulks ook in het geval die vorderingen van Verkoper op Koper nog niet 
opeisbaar zijn.   
  
  
Artikel 8:  Overige verplichtingen Koper 
 
8.1  In het geval Verkoper de producten transporteert en bezorgt bij Koper, zal 
laatstgenoemde gehouden zijn de producten in het bijzijn van chauffeur of andere 
door Verkoper aangewezen persoon op het moment van aflevering te controleren op 
conformiteit (kwaliteit en kwantiteit).  
 
8.2 In het geval Koper meent dat de door Verkoper geleverde producten niet 
voldoen aan hetgeen is overeengekomen tussen partijn, of die producten niet voldoen 
aan de in Nederland geldende kwaliteitseisen, dient Koper dit onverwijld mede te 
delen aan de chauffeur of een door Verkoper aangewezen controleur. Bovendien dient 
Koper dit binnen 8 uur na moment van levering schriftelijk aan Verkoper mede te 
delen. In het geval Koper niet aan een van deze twee cumulatieve voorwaarden 
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voldoet, heeft Koper geen recht op reclame of creditatie, althans wordt geacht dat de 
producten voldoen aan de conformiteitsvereisten en hetgeen is overeengekomen. 
  
 
8.3 In het geval het door Verkoper geleverde voor 10 % of minder niet voldoet 
aan hetgeen is overeengekomen (gewicht, aantal, hoeveelheid) wordt dit beschouwd 
als een deugdelijke levering en blijft Koper verplicht de producten af te nemen. Wel 
heeft Koper in dat geval recht op vermindering van de koopprijs naar rato van het 
percentage van de non-conforme producten.  
 
8.4 In het geval Koper bij aflevering meent dat de producten voor meer dan 10 % 
niet voldoen aan aan hetgeen is overeengekomen (gewicht, aantal, hoeveelheid), dan 
vervoerd Koper de goederen niet en stelt zij Verkoper in staat de goederen nogmaals 
te (laten) controleren. 
 
8.5 Voor zover Koper producten van Verkoper onder zich houdt waar het 
eigenomsvoorbehoud voor geldt, is Koper verplicht zich als een goed 
beheerder/schuldenaar zorg te dagen voor deze producten. 
 
Artikel 9: Emballage 
 
9.1 Verkoper maakt bij de uitvoering van overeenkomsten gebruik van emballage, 
hieronder begrepen in ieder geval pallets en kratten. In het geval Verkoper daarover 
statiegeld berekent en door partijen is overeengekomen dat Koper de emballage kan 
inleveren bij Koper, dan zal de emballage terug worden genomen door Verkoper tegen 
de op dat moment geldende factuurprijs. 
 
9.2  De emballage dient dusdanig rein en schoon te worden afgeleverd door 
Koper dat deze direct geschikt is voor hergebruik en met name geschikt voor verse 
groente- en fruitproducten. Eventueel brengt Verkoper voor het in ontvangst nemen 
van de emballage een kostenvergoeding in rekening die gebruikelijk en redelijk is.  
 
9.3  In het geval Verkoper de emballage zelf via eigen transportmiddelen 
retourneert, is Koper verplicht de emballage gesorteerd ter transportatie klaar te 
zetten.  
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Artikel 10: Overmacht 
 
10.1 Omstandigheden die zich buiten de wil van Verkoper of buiten diens toedoen 
voordoen en welke van zulke aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst niet 
meer mogelijk is, dan wel Verkoper redelijkerwijs niet meer in staat is om aan zijn 
leveringsverplichtingen te voldoen, danwel de levering voor Verkoper onevenredig 
zwaar of kostbaar wordt, is verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden, op te 
schorten of te vernietigen, zonder daartoe schadeplichtig te worden jegens Koper. In 
het geval Verkoper kiest voor opschorting, herleven de leveringsverplichtingen weer 
zodra nakoming van die verplichtingen weer mogelijk wordt, tenzij met die levering 
onredelijk hoge kosten gepaard gaan voor Verkoper. 
 
10.2 Als omstandigheden als bedoeld in het vorige lid gelden onder andere: niet 
volledige of vertraagde aflevering van een toeleverancier van Verkoper, nationale of 
internationale in- uitvoerverboden die levering onmogelijk/onredelijk zwaar/onredelijk 
kostbaar maken, oorlogsgevaar, werkstaking, beschadiging of verlies tijdens transport, 
diefstal, brand, vorst, energie- en verkeersstoringen, het niet kunnen leveren wegens 
weersomstandigheden, ziekte, etc. 
 
Artikel 11: Aansprakelijkheid Verkoper 
 
11.1 Verkoper is slechts aansprakelijk voor directe schade van Koper, niet zijnde 
gevolgschade, die te wijten is aan opzet of grove schuld van de zijde van Verkoper of 
haar ondergeschikten. Verkoper is slechts aansprakelijk voor schade indien en tot 
zover die door haar verzekering wordt gedekt en tot maximaal de factuurwaarde van 
de betrokken producten. 
 
Artikel 12: Ontbinding en vernietiging 
 
12.1  Indien Koper toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar 
verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst en daarna in verzuim raakt, is 
Verkoper gerechtigd de overeenkomst via een buitengerechtelijke schriftelijke 
ontbindingsverklaring aan Koper de overeenkomst te ontbinden, danwel de 
overeenkomst te vernietigen, dan wel zijn verplichtingen richting Koper op te schorten. 
In het geval Verkoper kiest voor ontbinding of vernietiging is Koper aansprakelijk voor 
alle daardoor door Verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, 
geleden verlies, productschade, kosten en renten, buitengerechtelijke incassokosten, 
etc. 
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12.2  In het geval Koper failliet is gegaan na het sluiten van de overeenkomst of in 
het geval dat faillissement is aangevraagd, dan wel surseance van betaling is 
aangevraagd, gelden de bevoegdheden van Verkoper als bedoeld in het vorige lid 
onverkort en onder dezelfde voorwaarden als daar genoemd. 
 
Artikel 13: Wijziging van voorwaarden 
 
13.1 Verkoper is bevoegd wijzigingen of aanvullingen in deze voorwaarden door te 
voeren. Deze zullen gelden zodra Verkoper de gewijzigde of aangevulde voorwaarden 
schriftelijk aan Koper heeft kenbaar gemaakt. 
 
Artikel 14: Forumkeuze en geschillen 
 
14.1 De rechtsverhouding tussen partijen wordt exclusief beheerst door het 
Nederlandse recht, met inbegrip van het Weens Koopverdrag.  
 
14.2  Behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen 
verzetten, zullen alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding 
van of in verband met de uitvoering van een overeenkomst en/of deze voorwaarden in 
eerste instantie bij uitsluiting van andere gerechten worden beslecht door de 
Rechtbank te Rotterdam (bodemprocedure en kort geding). 
 
 
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 26-02-
2020. 

 


