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ALGEMENE INKOOP-, VERKOOP- EN BEWAARNEMINGS-
VOORWAARDEN VAN KOUTERS AARDAPPELHANDEL 
B.V.

Deze Algemene Inkoop-, Verkoop- en Bewaarnemings-
voorwaarden van Kouters Aardappelhandel B.V. zijn 
gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 
(●) en de Kamer van Koophandel onder nummer (●). 

I. ALGEMENE BEPALINGEN

1. Begrippen 

De in deze Algemene Voorwaarden met een beginhoofdletter 
gehanteerde begrippen hebben de betekenis die daaraan in dit 
artikel wordt toegekend: 

• “Kouters”: De besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Kouters Aardappelhandel B.V., waarvan
de statutaire zetel is gevestigd in Noordhoek, gemeente
Moerdijk, aldaar kantoorhoudende aan het adres Witte
Weideweg 30, 4759 AC Noordhoek, ingeschreven in het
handelsregister onder KvK-nummer 20086670, waaronder
mede begrepen alle aan haar gelieerde ondernemingen. 

• “Verkoper”: Degene, zijnde ofwel een natuurlijke persoon
ofwel een rechtspersoon, die met Kouters, al dan niet door
middel van vertegenwoordiging, een Overeenkomst sluit op 
basis waarvan hij aan Kouters Producten verkoopt. 

• “Koper”: Degene, zijnde ofwel een natuurlijke persoon ofwel 
een rechtspersoon, die met Kouters, al dan niet door middel 
van vertegenwoordiging, een Overeenkomst sluit op basis
waarvan Kouters aan hem Producten verkoopt. 

• “Bewaargever”: Degene, zijnde ofwel een natuurlijke
persoon ofwel een rechtspersoon, die met Kouters, al dan
niet door middel van vertegenwoordiging, een
Overeenkomst sluit op basis waarvan hij Kouters opdracht
geeft tot opslag, althans Bewaarneming, althans uitlevering 
van Producten. 

• “Algemene Voorwaarden”: Deze Algemene Inkoop-, 
Verkoop- en Bewaarnemingsvoorwaarden. 

• “Overeenkomst(en)”: Alle overeenkomsten, i.e.
rechtsverhoudingen betreffende onder meer in- en verkoop, 
diensten en/of (andere) werkzaamheden, tussen Kouters 
enerzijds en de Verkoper en/of de Koper en/of de
Bewaargever en/of de contractuele wederpartij anderzijds,
waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn 
en derhalve integraal deel van uitmaken; 

• “Bewaarnemingsfaciliteit”: De in de Overeenkomst ter
zake van Bewaarneming vermelde bewaarlocatie,
daaronder begrepen iedere koelcel en/of geconditioneerde
ruimte die in de Bewaarnemingsfaciliteit in gebruik is. 

• “Bewaarneming”: Eén of meer van de volgende 
handelingen: (i) de inslag van de Producten in de 
Bewaarnemingsfaciliteit, mits en voor zover de inslag door
Kouters geschiedt; (ii) het in bewaring houden van de 
Producten in de Bewaarnemingsfaciliteit; (iii) het overige 
behandelen van de Producten in de Bewaarnemingsfaciliteit 
mits en voor zover dit door Kouters geschiedt; (iv) de uitslag 
van de Producten uit de Bewaarnemingsfaciliteit. 

• “Producten”: De Producten zijn aardappelen,
aardappelproducten, groente, fruit en aanverwante
producten. Kenmerkend voor de Producten is dat dit
(bederfelijke) natuurproducten betreft, die aan 
natuurprocessen, waaronder begrepen, maar niet beperkt
daartoe, condensatie, schimmel, rot, indroging, 
gewichtsverlies etc.  onderhevig zijn. 

• “Weens Koopverdrag”: Het Verdrag der Verenigde Naties
inzake internationale koopovereenkomsten betreffende
roerende zaken, Wenen, 11-04-1980. 

• “Branchecondities”: Onder het begrip “Branchecondities”
worden in deze Algemene Voorwaarden de volgende sets
Branchecondities verstaan: 

- “AHP-voorwaarden”: de Algemene Handels-
voorwaarden Pootaardappelen, met bijbehorend
arbitragereglement (vastgesteld door NAO, LTO, VAVI en

NAV), versie 2018. Vindplaats: 
https://www.nao.nl/nl/markt/handelsvoorwaarden.  

- “AVZ-voorwaarden”: de Algemene Voorwaarden voor de 
in- en verkoop van zaaiuien met bijbehorend
keuringsreglement en arbitragereglement (vastgesteld
door LTO en Groenten Fruit Huis), versie 2019. 
Vindplaats: 
https://groentenfruithuis.nl/nieuws/uien/nieuwe-
algemene-handelsvoorwaarden-zaaiuien-avz-van-
kracht.

- “VAVI Inkoopvoorwaarden”: de Algemene Voorwaarden 
voor de Koop en Contractteelt van Aardappelen in de
Schakel Industrie/Teelt (vastgesteld door VAVI en LTO, 
versie 2021. Vindplaats: https://vavi.nl/nl/downloads/. 

- “VAVI Verkoopvoorwaarden”: de Algemene Voor-
waarden voor de verkoop van aardappelproducten en
bijbehorend arbitragereglement (vastgesteld door VAVI),
versie 2016. Vindplaats: https://vavi.nl/nl/downloads/. 

- “VBNA/VENEXA-voorwaarden”: de Algemene 
Handelsvoorwaarden Groothandel in Aardappelen met
bijbehorend arbitragereglement (vastgesteld door
V.B.N.A. en VENEXA), versie 1986. 

- “RUCIP-voorwaarden”: de RUCIP-handelsvoorwaarden 
met bijbehorend expertise- en arbitragereglement
(vastgesteld door NAO), versie 2021. Vindplaats:
https://www.nao.nl/nl/markt/handelsvoorwaarden. 

- “COFREUROP-voorwaarden”: de Common European
Usages for the Domestic and International Sale of Edible 
Fruits and Vegetables met bijbehorend expertise- en 
arbitragereglement (vastgesteld door Union du
Commerce de Gros en Fruits et Légumes des Etats
membres de la CEE), versie 2008. Vindplaats: 
https://freshfel.org/what-we-do/arbitration/.

• “Schriftelijk”: Het begrip “Schriftelijk” omvat naast berichten 
per (aangetekende) brief ook berichten per e-mail, fax of een 
ander elektronisch medium (met uitzondering van berichten 
via sociale media e.g. Whatsapp, Twitter, Facebook,
Instagram etc.). 

2. Toepasselijkheid 

2.1 Indeling en toepasselijkheid. Deze Algemene 
Voorwaarden zijn ingedeeld in vier (4) hoofdstukken: 

I. Algemene bepalingen; 

II. Bepalingen betreffende inkoop; 

III. Bepalingen betreffende verkoop; 

IV. Bepalingen betreffende Bewaarneming. 

2.2 De bepalingen zoals vermeld in hoofdstuk I. Algemene 
bepalingen zijn van toepassing op iedere Overeenkomst, 
ongeacht de aard daarvan, met Kouters. De bepalingen zoals 
vermeld in hoofdstuk II. Bepalingen betreffende inkoop zijn van 
toepassing op iedere Overeenkomst waarbij de Verkoper met 
Kouters een Overeenkomst sluit op basis waarvan hij aan 
Kouters Producten verkoopt. De bepalingen zoals vermeld in 
hoofdstuk III. Bepalingen betreffende verkoop zijn van 
toepassing op iedere Overeenkomst waarbij Kouters een 
Overeenkomst sluit met de Koper op basis waarvan Kouters 
aan hem Producten verkoopt. De bepalingen zoals vermeld in 
hoofdstuk IV. Bepalingen betreffende Bewaarneming zijn van 
toepassing op iedere Overeenkomst waarbij Kouters een 
Overeenkomst sluit met de Bewaargever op basis waarvan 
Kouters een opdracht aanneemt tot opslag, althans 
Bewaarneming, althans uitlevering van Producten. In ieder 
geval blijven deze Algemene Voorwaarden ook na beëindiging 
van de Overeenkomst van toepassing. 

2.3 Algemene voorwaarden van de contractuele 
wederpartij. Op de Overeenkomsten met Kouters zijn 
uitdrukkelijk niet van toepassing eventuele algemene 
voorwaarden waarnaar de contractuele wederpartij op enigerlei 
wijze verwijst of die de contractuele wederpartij van toepassing 
verklaart. 

2.4 Afwijkingen. Afwijkingen van deze Algemene 
Voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk afgewezen, tenzij 

deze voor iedere Overeenkomst opnieuw uitdrukkelijk en 
Schriftelijk door Kouters aan de contractuele wederpartij is 
bevestigd. 

3. Branchecondities 

3.1 Aanvullende toepasselijkheid. Afhankelijk van de aard 
van de betreffende Overeenkomst zijn op de Overeenkomst 
aanvullend Branchecondities van toepassing als deze
Algemene Voorwaarden dat bepalen. Alle hieronder per
benoemde Overeenkomst aanvullend van toepassing
verklaarde Branchecondities zijn te raadplegen, te downloaden 
en op te slaan via onze website
https://koutersaardappelhandel.nl/nl/voorwaarden/, alsmede
via alle vindplaatsen van de respectieve Branchecondities
zoals genoemd in artikel 1, en worden op verzoek kosteloos
toegezonden. 

3.2 Rangorde. In geval strijdigheid van bepalingen uit 
respectievelijk de Overeenkomst en/of de bijlage(n) bij de 
Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden en/of de 
aanvullend van toepassing verklaarde Branchecondities, geldt 
de volgende rangorde:  

I. de Overeenkomst; 

II. de eventuele bijlage(n) bij de Overeenkomst;

III. deze Algemene Voorwaarden; 

IV. de Branchecondities. 

3.3 Verkoop van consumptieaardappelen. Indien Kouters 
een Overeenkomst betreffende de verkoop van 
consumptieaardappelen sluit met een Koper, zijn daarop 
aanvullend van toepassing de VBNA/VENEXA-voorwaarden, 
voor zover het een in Nederland gevestigde Koper betreft, en 
de RUCIP-voorwaarden, voor zover het niet een in Nederland 
gevestigde Koper betreft. 

3.4 Verkoop van pootaardappelen. Indien Kouters een 
Overeenkomst betreffende verkoop van pootaardappelen sluit 
met een Koper, zijn daarop aanvullend van toepassing de 
AHP-voorwaarden, voor zover het een in Nederland 
gevestigde Koper betreft, en de RUCIP-voorwaarden, voor 
zover het niet een in Nederland gevestigde Koper betreft. 

3.5 Verkoop van aardappelproducten. Indien Kouters een 
Overeenkomst betreffende verkoop van aardappelproducten 
sluit met een Koper, zijn daarop aanvullend de VAVI 
Verkoopvoorwaarden van toepassing. 

3.6 Inkoop van consumptieaardappelen bestemd voor de 
verwerkende industrie. Indien Kouters een Overeenkomst 
betreffende de inkoop van consumptieaardappelen sluit met 
een Verkoper, zijn daarop aanvullend de VAVI 
Inkoopvoorwaarden van toepassing.  

3.7 Verkoop van groente en fruit. Indien Kouters een 
Overeenkomst betreffende de verkoop van groente en fruit sluit 
met een Koper zijn daarop aanvullend de COFREUROP-
voorwaarden van toepassing. 

3.8 In- en verkoop van (zaai-)uien. Indien Kouters een 
Overeenkomst betreffende in- en/of verkoop van (zaai-)uien 
sluit met een Verkoper respectievelijk Koper zijn daarop 
aanvullend de AVZ-voorwaarden van toepassing. 

4. Beëindiging 

4.1 Kouters heeft het recht de uitvoering van enige 
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel
enige Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling of 
rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te
beëindigen of te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding 
gehouden te zijn, in het geval: 

• de contractuele wederpartij tekortschiet in de nakoming van 
één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst of daarmee 
samenhangende overeenkomsten, 

• Kouters goede gronden heeft om te vermoeden dat de
contractuele wederpartij niet in staat is of zal zijn om aan zijn 
verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, 

• er naar het oordeel van Kouters belangrijke wijzigingen
plaatsvinden in de directe of indirecte eigendoms- of 

https://www.nao.nl/nl/markt/handelsvoorwaarden
https://groentenfruithuis.nl/nieuws/uien/nieuwe-algemene-handelsvoorwaarden-zaaiuien-avz-van-kracht
https://groentenfruithuis.nl/nieuws/uien/nieuwe-algemene-handelsvoorwaarden-zaaiuien-avz-van-kracht
https://groentenfruithuis.nl/nieuws/uien/nieuwe-algemene-handelsvoorwaarden-zaaiuien-avz-van-kracht
https://vavi.nl/nl/downloads/
https://vavi.nl/nl/downloads/
https://www.nao.nl/nl/markt/handelsvoorwaarden
https://freshfel.org/what-we-do/arbitration/
https://koutersaardappelhandel.nl/nl/voorwaarden/
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zeggenschapsverhoudingen bij het bedrijf van de 
contractuele wederpartij, of indien het bedrijf van de 
contractuele wederpartij wordt beëindigd of verkocht.  

4.2 In geval van beëindiging of ontbinding is Kouters in 
geen geval aansprakelijk voor enige schadevergoeding. De 
contractuele wederpartij is gehouden Kouters te vrijwaren voor 
aanspraken van derden die door of in verband met de 
beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst worden 
gemaakt. 

4.3 De contractuele wederpartij kan de Overeenkomst niet 
buitengerechtelijk beëindigen. 

4.4 Indien en voor zover de contractuele wederpartij de 
Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk beëindigt, als gevolg 
van welke oorzaak dan ook, dient de contractuele wederpartij 
een schadeloosstelling te betalen die tenminste gelijk is aan 
25% van het(de) factuurbedrag(en) van de beëindigde 
Overeenkomst(en) onverminderd het recht van Kouters op 
aanvullende schadevergoeding. Tevens is Kouters gerechtigd 
in dat geval alle tot dan gemaakte kosten in rekening te 
brengen. 

5. Overige bepalingen 

5.1 Gehele overeenkomst. De Overeenkomst, inclusief 
deze Algemene Voorwaarden, bevat de gehele Overeenkomst 
met Kouters en treedt in de plaats van elke andere eerder 
gesloten mondelinge en Schriftelijke overeenkomst ter zake. 

5.2 Overdracht.  Zonder voorafgaande Schriftelijke 
toestemming van Kouters is het de contractuele wederpartij 
niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen uit hoofde van 
de Overeenkomst, inclusief deze Algemene Voorwaarden, 
over te dragen. Kouters heeft het recht om de 
Overeenkomst(en) en alle daaruit voortvloeiende rechten en 
verplichtingen, alsmede al haar rechtsverhoudingen ten 
opzichte van de contractuele wederpartij, over te dragen. De 
contractuele wederpartij verleent reeds nu zijn onherroepelijke 
medewerking daaraan, door het aan van een Overeenkomst 
met Kouters.  

5.3 Geldigheid. Indien een van de bedingen (of een 
onderdeel daarvan) uit deze Algemene Voorwaarden dan wel 
enig onderdeel van de onderliggende Overeenkomst ongeldig 
mocht zijn dan wel niet-afdwingbaar, dan laat dat voor het 
overige de inhoud van het beding en de Algemene 
Voorwaarden onverlet, c.q. blijft de onderliggende 
Overeenkomst in stand. 

5.4 Partijen zullen alsdan de ongeldige of niet-afdwingbare 
bepaling vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling 
die het essentiële doel van de ongeldige of niet-afdwingbare 
bepaling zo veel mogelijk benadert. 

5.5 Werkingssfeer beschermende bepalingen. Alle 
onderaannemers, agenten, vertegenwoordigers, werknemers 
of anderen die een opdracht hebben ontvangen van, of die zijn 
aangesteld dan wel in dienst genomen door Kouters, genieten 
ieder voor zich dezelfde bescherming en zijn gerechtigd tot 
dezelfde uitsluitingen, ontheffingen en beperkingen van de 
aansprakelijkheid als ten aanzien van Kouters zelf zullen 
gelden op basis van deze Overeenkomst, inclusief deze 
Algemene Voorwaarden. 

5.6 Geheimhouding. De partijen zijn over en weer verplicht 
alle vertrouwelijke informatie die haar en hun medewerkers uit 
hoofde van de Overeenkomst over (de onderneming van) de 
andere partij bekend wordt, zowel gedurende de 
Overeenkomst als gedurende een periode van vijf (5) jaar na 
beëindiging van de Overeenkomst, strikt geheim te houden 
zowel ten aanzien van derden als ten aanzien van 
medewerkers van beide partijen.  

5.7 Vertrouwelijke informatie is ruim gedefinieerd en omvat 
alle niet-openbare informatie die bij openbaarmaking op 
enigerlei wijze schadelijk zou zijn voor één der partijen of nuttig 
voor diens concurrenten en omvat in elk geval gegevens van 
klanten en/of andere relaties, prijzen, businessmodellen en 
volumes van beider partijen waarvan de partijen en haar 
medewerkers over en weer uit hoofde van de Overeenkomst 
kennisnemen. 

5.8 Van vertrouwelijke informatie is uitgezonderd die 
vertrouwelijke informatie die op grond van een wettelijke plicht 

of door een overheidsinstantie wordt opgevraagd. De partijen 
zullen elkaar daarover informeren. 

5.9 Berichtgeving. Alle kennisgevingen of andere 
correspondentie aan Kouters met betrekking tot deze 
Overeenkomst, inclusief deze Algemene Voorwaarden, 
hebben effect vanaf ontvangst en zullen Schriftelijk 
geschieden. 

5.10 Voor dit doel worden hieronder de adres- en 
contactgegevens van Kouters vermeld: 

 [PARTIJ] 

Adres: T.a.v. [NAAM] 
[ADRES] 
[POSTCODE] [STAD] [LAND] 

Fax: [NUMMER] 

E-mail: [E-MAILADRES] 

6. Toepasselijk recht 

6.1 De Overeenkomst en alle rechtsverhoudingen en/of 
verplichtingen voortvloeiende uit of verband houdende met de 
Overeenkomst, waarop deze Algemene Voorwaarden van 
toepassing zijn, met inbegrip van elke kwestie betreffende het 
bestaan, de geldigheid of de beëindiging van de Overeenkomst 
en van niet-contractuele geschillen, worden uitsluitend, tenzij 
elders in deze Algemene Voorwaarden anders is bedongen, 
beheerst door Nederlands recht.  

6.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag worden 
uitgesloten. 

7. Geschillenbeslechting 

7.1 Arbitrage. Alle geschillen tussen partijen 
voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst 
en alle rechtsverhoudingen en/of verplichtingen voortvloeiende 
uit of verband houdende met de Overeenkomst, met inbegrip 
van elke kwestie betreffende het bestaan, de geldigheid of de 
beëindiging van de Overeenkomst en van niet-contractuele 
geschillen, waarop deze Algemene Voorwaarden van 
toepassing zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door 
arbitrage overeenkomstig het arbitragereglement dat is 
opgenomen in de toepasselijke Branchecondities. De 
arbitrageprocedures, waaronder de mondelinge behandeling, 
vinden plaats in Nederland. De voertaal is Nederlands.  

7.2 Indien geen Branchecondities van toepassing zijn of 
indien de toepasselijke Branchecondities geen geldige en 
werkende arbitragebepaling en/of -reglement heeft, zullen alle 
geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de 
Overeenkomst en alle rechtsverhoudingen en/of verplichtingen 
voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst, 
met inbegrip van elke kwestie betreffende het bestaan, de 
geldigheid of de beëindiging van de Overeenkomst en van niet-
contractuele geschillen, waarop deze Algemene Voorwaarden 
van toepassing zijn, uitsluitend worden beslecht volgens het 
arbitragereglement van de Stichting geschillen in de landbouw 
c.a. te Wageningen. Plaats van arbitrage is Wageningen. De 
voertaal is Nederlands. 

7.3 Bevoegde rechter. Het staat Kouters vrij om, 
niettegenstaande het voorgaande, vorderingen van opeisbare 
geldsommen, waarvan de verschuldigdheid niet binnen vier (4) 
weken na factuurdatum Schriftelijk is betwist, voor te leggen 
aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda (sector 
kanton). 

7.4 Verjaring/verval. Niettegenstaande andere bepalingen 
in deze Algemene Voorwaarden betreffende verjaring en/of 
verval, verjaren alle vorderingen jegens Kouters door verloop 
van één (1) jaar nadat zij zijn ontstaan. Het recht om Kouters 
in rechte te betrekken vervalt na verloop van één (1) jaar nadat 
dit recht is ontstaan, of zoveel eerder als bepaald in deze 
Algemene Voorwaarden althans de daarop aanvullend van 
toepassing zijnde Branchevoorwaarden. 

 

 

 

II. BEPALINGEN BETREFFENDE INKOOP 

8. Totstandkoming  

8.1 Alle aanbiedingen, offertes en overige informatie 
afkomstig van de Verkoper, ongeacht de vorm ervan, zijn 
onherroepelijk en bindend. Het voorgaande is met name van 
toepassing bij prijsopgaves. 

8.2 Een Overeenkomst komt eerst tot stand wanneer 
Kouters de door de Verkoper gegeven offerte Schriftelijk heeft 
bevestigd. 

8.3 Mondelinge toezeggingen of afspraken, mede 
omvattende wijzigingen en/of veranderingen in de 
Overeenkomsten, door of met personeel of 
vertegenwoordigers van Kouters zijn pas bindend indien en 
voor zover deze Schriftelijk zijn bevestigd.  

9. Levering 

9.1 De levering van de Producten en de bepalingen 
omtrent de leveringskosten en de overgang van het risico 
geschieden met inachtneming van de in het handelsverkeer 
gebruikelijke condities (zoals EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP 
en DDP zoals vermeld in de bepalingen van de INCOTERMS, 
zoals gepubliceerd door de Internationale Kamer van 
Koophandel te Parijs, Frankrijk, ten tijde van het sluiten van de 
betreffende Overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 8) zoals 
overeengekomen tussen Kouters en de Verkoper. Indien geen 
condities zijn overeengekomen tussen Kouters en de 
Verkoper, vindt levering plaats Delivery Duty Paid (DDP) ter 
locatie van het bedrijf Kouters te Noordhoek, gemeente 
Moerdijk, Nederland, of het door Kouters aan te wijzen 
ontvangende bedrijf. Bovendien doet de Verkoper afstand van 
eventuele retentie- en zekerheidsrechten.  

9.2 De levering van de gekochte Producten geschiedt op 
afroep door Kouters.  

9.3 De Verkoper dient op eerste verzoek van Kouters te 
leveren. Indien in het (in-)koopcontract en/of de bevestiging is 
vermeld dat levering niet franco geschiedt, maar op vrachtauto 
koper of af bedrijf Verkoper, betekent dit slechts dat de 
transportkosten voor rekening van Kouters komen. De levering 
vindt namelijk altijd en alleen plaats ter locatie van het bedrijf 
Kouters te Noordhoek, gemeente Moerdijk, Nederland, of het 
door Kouters aan te wijzen ontvangende bedrijf. 

9.4 De weegkosten en de opschepkosten zijn altijd voor 
rekening van de Verkoper.  

9.5 De Verkoper is verplicht bij het verladen gebruik te 
maken van een grondreiniger. Tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen, dient de Verkoper ongewassen Producten 
te leveren. De Producten dient volstrekt vrij van te zijn van 
grond. De Verkoper is verplicht aan Koutes een grondboete te 
betalen van minimaal € 100,- per ton geleverde grond.  

9.6 De Verkoper is verplicht ervoor zorg te dragen dat de 
temperatuur van de Producten bij verladen en levering af land 
minimaal 6°C en maximaal 25 °C bedraagt, en bij levering uit 
opslag minimaal 6°C. Per vracht wordt van minimaal 50 stuks 
product de temperatuur gemeten. Indien de Verkoper in strijd 
met deze plicht handelt, heeft Kouters recht de Producten af te 
keuren. 

9.7 Bij niet en/of niet-tijdige levering en/of ondeugdelijke 
levering heeft Kouters zonder nadere ingebrekestelling het 
recht de overeenkomst te ontbinden, dan wel, een en ander te 
harer keuze, het recht nakoming te vorderen; en in alle gevallen 
recht op volledige schadevergoeding. 

9.8 Bij (gedeeltelijke) afkeuring en/of weigering van de ter 
levering aangeboden Producten, heeft Kouters het recht te 
harer keuze vervangende levering te vorderen of de 
geweigerde hoeveelheid af te boeken op het nog resterende 
deel van het contract of een dekkingskoop in de zin van art. 
7:37 BW te sluiten; dit alles met volledige schadevergoeding. 

9.9 Indien na het sluiten van de Overeenkomst de 
informatie over de financiële positie van de Verkoper zodanig 
is dat de nakoming van de leveringsverplichting als onzeker 
moet worden beschouwd, heeft Kouters het recht van de 
Verkoper een zekerheidsstelling te verlangen voor de 
nakoming van zijn leveringsverplichtingen in de door Kouters 
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gestelde vorm. Indien de Verkoper die zekerheid niet tijdig 
verstrekt, heeft Kouters het recht de Overeenkomst te 
ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen. 

9.10 Indien de Verkoper met de levering van de Producten 
achterstallig is en de koopsom van door de Verkoper reeds 
geleverde Producten opeisbaar is geworden, heeft Kouters het 
recht de betaling van die eerder geleverde Producten op te 
schorten, totdat de achterstallige leveringen door de Verkoper 
zijn uitgevoerd. 

10. Te late levering 

10.1 Levering van de Producten dient plaats te vinden op de 
wijze en de plaats en het tijdstip zoals bepaald in de 
Overeenkomst.  

10.2 De leveringstermijn vangt aan zodra de Overeenkomst 
tot stand is gekomen. Overschrijding van de leveringstermijn 
brengt Verkoper zonder ingebrekestelling in verzuim.  

10.3 De Verkoper is verplicht Kouters tijdig en adequaat 
vooraf in kennis te stellen van de levering en de mogelijkheid 
van niet-tijdige levering.  

10.4 Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, is de 
Verkoper niet gerechtigd tot het doen van deelleveringen. 
Indien het uitvoeren van deelleveringen is overeengekomen, 
wordt voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden 
onder levering mede een deellevering verstaan.  

10.5 De levering is voltooid op het moment dat de 
Producten door of namens Kouters in ontvangst zijn genomen 
en Kouters voor levering heeft getekend. Ondertekening door 
Kouters voor levering laat onverlet dat het geleverde later kan 
worden afgekeurd. Ondertekening staat er niet aan in de weg 
dat Kouters enig recht uitoefent, zoals haar rechten 
voortvloeiend uit verzuim van de Verkoper.  

10.6 De Verkoper is niet gerechtigd haar 
leveringsverplichting op te schorten indien Kouters tekortschiet 
in de nakoming van één van haar verplichtingen.  

10.7 Bij te late of te korte levering van de Producten behoudt 
Kouters zich het recht voor om: 

• de Producten te weigeren,  

• een forfaitaire boete op te leggen van EUR 500,- 
(vijfhonderd euro), en  

• een aanvullende boete op te leggen van 5 procent van de 
orderwaarde voor elke dag dat de vertraging voortduurt, tot 
een maximum van 30 procent van de orderwaarde.  

10.8 Indien als gevolg van een te late of te korte levering 
van Kouters een boete wordt opgelegd door een klant, en deze 
boete hoger is dan het bedrag van de door Kouters aan de 
Verkoper opgelegde boete voor die te late of te korte levering, 
is Kouters gerechtigd een boete op te leggen aan de Verkoper 
gelijk aan het bedrag van de door de klant aan Kouters 
opgelegde boete. Een eventueel opgelegde boete laat onverlet 
de aansprakelijkheid van de Verkoper om eventuele schade en 
verliezen die Kouters lijdt als gevolg van de te late of te korte 
levering te vergoeden indien deze verliezen het bedrag van de 
boete te boven gaan.  

11. Kwaliteit 

11.1 Alle door de Verkoper af te leveren Producten dienen 
te zijn: gezond, droog, goed van smaak en geur, goed van 
uiterlijk, vrij van uitwendige en inwendige gebreken, rot en 
vorstbeschadiging, vrij van grond en productvreemde 
bestanddelen. 

11.2 Alle uien, waaronder klasse I en II zoals bedoeld in de 
VN/ECE-norm FFV-25, moeten zijn van goede kwaliteit, 
volgroeid, droog, gezond, zuiver, goed van kleur, huidvast, 
hard, intact, vrij van in- en uitwendig schot, wortelresten, 
afwijkende geur, afwijkende smaak, vorst- en hagelschade, 
productvreemde bestanddelen, dikhalzen, zaadstengels, 
misvormde uien, grond, in- en uitwendige, zichtbare en 
onzichtbare gebreken en beschadigingen. De uien moeten 
voldoen aan de wettelijke residunormen voor 
gewasbeschermingsmiddelen. De stengel moet afgedraaid of 
recht afgesneden zijn en mag niet langer dan 6 cm zijn. De uien 

moeten van zodanige kwaliteit en in zodanige conditie zijn dat 
zij bestand zijn tegen vervoer en goederenbehandeling, 
waaronder machinaal sorteren en verpakken, alsmede vervoer 
overzee naar verre bestemmingen zoals Azië en Nieuw-
Zeeland. Zij moeten in goede staat de eindbestemming en 
consument aldaar kunnen bereiken. 

11.3 Van inwendig schot in uien is sprake als het inwendig 
schot van minimaal 5% van de uien is ontwikkeld tot 66% of 
meer gerekend vanaf de bladstoel en/of minimaal 2% van het 
inwendige schot is ontwikkeld tot 90% of meer vanaf de 
bladstoel. 

11.4 10% van het totale aantal of gewicht mag bestaan uit 
uien die niet aan de eisen van klasse I beantwoorden, maar 
wel aan die van klasse II. Van deze 10% mag niet meer dan 
2% de navolgende gebreken vertonen: rot, inwendige 
gebreken, afwijkende geur en smaak, in- en uitwendig schot en 
afwijkingen waardoor zij niet geschikt zijn voor consumptie. 

11.5 Indien de uien veldgewas geleverd worden moeten zij 
tegen de gebruikelijke kosten en op de gebruikelijke wijze 
klaargemaakt kunnen worden tot verpakte uien van Klasse 
KCB II. Zij moeten Klasse KCB II waardig zijn. 

12. Onderzoek bij levering 

12.1 De Producten worden bij aankomst ter locatie 
getarreerd. De Verkoper is bij deze uitgenodigd om bij de 
tarrering aanwezig te zijn en draagt zelf de 
verantwoordelijkheid om zich tijdig bij de tarrering te melden. 

12.2 De Verkoper heeft tot één (1) uur na het tarreren het 
recht daartegen Schriftelijk te protesteren, bij gebreke waarvan 
het resultaat van de tarrering partijen bindt. Indien de Verkoper 
tijdig tegen het tarreringsresultaat protesteert, stelt een 
onafhankelijk register en/of beëdigd deskundige het 
tarrapercentage bindend vast op kosten van de in het ongelijk 
gestelde. 

12.3 Onder tarra wordt onder andere verstaan de uien die 
niet beantwoorden aan de eisen van de overeengekomen 
klasse, alsmede ziek, groen, rot, beschadiging, stukken, grond, 
dubbele, schot zowel inwendig als uitwendig, dikhalzen, 
zaadstengels, misvormde, vreemde bestanddelen, 
onvolgroeide uien met afwijkende kleur en/of geur, vorst- en 
hagelschade, niet-huidvaste, zachte, abnormale hoeveelheden 
vocht, etc.  

13. Onderzoek na levering 

13.1 De aan Kouters te leveren goederen dienen ook 
gedurende een redelijke termijn na levering aan de 
overeengekomen kwaliteitsnormen te voldoen. Gedurende een 
periode van vijf werkdagen na ontdekking van het gebrek, heeft 
Kouters het recht over de kwaliteit van de geleverde goederen 
te klagen. Bij exportbestemming is Kouters toegestaan om ook 
over de kwaliteit klagen binnen een bepaalde tijd nadat de 
goederen door de uiteindelijke afnemer zijn ontvangen. 
Reclames kunnen mondeling dan wel schriftelijk geschieden. 

13.2 Indien de Verkoper de klacht niet binnen 24 uur 
schriftelijk accepteert, zal Kouters expertise laten uitvoeren. De 
kosten van deze expertise zijn voor rekening van de in het 
ongelijk gestelde partij. De uitkomst van deze expertise bindt 
zowel de Verkoper als Kouters. Indien de expert vaststelt dat 
de uien niet aan de Overeenkomst beantwoorden, dan staat 
tussen partijen vast dat de Verkoper toerekenbaar tekort is 
geschoten en komen Kouters de rechten toe genoemd in onder 
meer artikel 9.7 en 9.8. 

14. Prijzen 

14.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle 
prijzen vast. De Verkoper is niet gerechtigd de prijzen om welke 
reden dan ook te verhogen zonder voorafgaande Schriftelijke 
toestemming van Kouters.   

14.2 Indien Kouters Producten koopt voor “baalprijs” of 
“baalprijs min kosten” of woorden van gelijke strekking, is, 
tenzij de Overeenkomst anders vermeldt, de koopprijs gelijk 
aan de door Kouters gerealiseerde verkoopprijs Ex Works 
locatie van het bedrijf Kouters te Noordhoek, gemeente 
Moerdijk, Nederland, of het door Kouters aan te wijzen 
ontvangende bedrijf minus alle door Kouters gemaakte kosten, 

zoals transport-, opslag-, arbeids-, droog-, sorteer-, verkoop- 
en verpakkingskosten en een door Kouters te bepalen marge. 

14.3 Indien Kouters Producten koopt voor ‘dagprijs’ of 
‘marktprijs’ of woorden van gelijke strekking, is de koopprijs, 
tenzij de Overeenkomst anders vermeldt, gelijk aan de prijs die 
Kouters overeenkomt met andere verkopers minus een door 
Kouters te bepalen marge. 

14.4 Prijzen zijn exclusief omzetbelasting maar inclusief 
deugdelijk verpakkingsmateriaal, indien van toepassing, en 
eventuele andere kosten van de Verkoper met betrekking tot 
de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij Schriftelijk anders is 
overeengekomen.  

15. Facturering 

15.1 Kouters zorgt te allen tijde voor de facturering ter zake 
van de door haar ingekochte Producten. De Verkoper reikt 
geen facturen uit aan Kouters. 

15.2 De Verkoper verklaart dat hij de door Kouters 
opgestelde inkoopfacturen zal accepteren.  

16. Betaling 

16.1 Kouters betaalt voor de geleverde Producten of 
diensten binnen dertig (30) dagen na levering, tenzij Schriftelijk 
anders is overeengekomen en op voorwaarde dat de geleverde 
Producten zijn goedgekeurd en na ontvangst van alle 
bijbehorende documentatie waaronder de correct 
geadresseerde volledig gespecificeerde factuur. In het geval 
Kouters deze betalingstermijn overschrijdt zal zij een 
vertragingsrente van 2% per jaar verschuldigd zijn, maar zij is 
niet gehouden tot verdere schadevergoeding (waaronder maar 
niet beperkt tot incassokosten). 

16.2 Betaling door Kouters houdt geen afstand in van enig 
recht uit hoofde van de Overeenkomst, de Algemene 
Voorwaarden, of de wet. Betaling zal, ook wanneer de 
Producten zijn goedgekeurd, niet worden beschouwd als een 
erkenning door Kouters van de deugdelijkheid van de 
geleverde Producten en ontslaat de Verkoper niet van enige 
aansprakelijkheid ter zake.  

16.3 Indien gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling is 
overeengekomen, is Kouters gerechtigd van de Verkoper te 
verlangen dat deze voldoende zekerheid stelt voor de 
nakoming van zijn leveringsverplichtingen of zijn verplichtingen 
tot terugbetaling in geval van annulering van de order of 
beëindiging van de Overeenkomst.  

16.4 Indien de Verkoper niet binnen de door Kouters 
gestelde termijn adequate zekerheid stelt, is Kouters 
gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen en haar schade op 
de Verkoper te verhalen. Een toereikende zekerheid zal in 
ieder geval zijn een opeisbare bankgarantie ter hoogte van 
100% van de voorgeschoten bedragen. De Verkoper draagt de 
kosten voor het stellen van de zekerheid.  

16.5 Iedere betaling door Kouters geldt als voldoening van 
de met die betaling aangegeven schuld door Kouters.  

16.6 Betaling bevrijdt Kouters van alle verplichtingen uit 
hoofde van de betreffende Overeenkomst en kan door de 
Verkoper niet worden beschouwd als betaling van enige 
andere vermeende vordering van de Verkoper op Kouters.  

16.7 Kouters heeft ten alle tijden het recht om hetgeen zij 
aan de Verkoper verschuldigd is te verrekenen met hetgeen 
Kouters van de Verkoper te vorderen heeft. 

17. Aansprakelijkheid 

17.1 Iedere tekortkoming in de nakoming van de 
verplichtingen van de Verkoper uit hoofde van de 
Overeenkomst, inclusief de Algemene Voorwaarden, geeft 
Kouters het recht om de Verkoper te verplichten zijn 
tekortkoming en de gevolgen daarvan onmiddellijk voor zijn 
rekening en risico geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken.  

17.2 De Verkoper is volledig aansprakelijk voor alle schade 
die door Kouters en eventuele volgende afnemers of 
gebruikers, waaronder – uiteindelijk – de consument van de 
geleverde (al dan niet verwerkte) zaken wordt geleden als 
gevolg van een tekortkoming van de Verkoper in de nakoming 
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van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, 
inclusief de Algemene Voorwaarden, en als gevolg van enig 
handelen of nalaten van de Verkoper of van het personeel van 
de Verkoper of door de Verkoper ingeschakelde derden. De 
Verkoper is volledig aansprakelijk voor zowel directe als 
indirecte schade.  

17.3 De Verkoper vrijwaart Kouters voor alle mogelijke 
aanspraken van derden in verband met de Overeenkomst.  

17.4 Kouters is niet aansprakelijk voor enige schade 
geleden aan de zijde van de Verkoper, tenzij de schade is 
veroorzaakt door – naar objectieve maatstaven door de 
Verkoper bewezen – opzet of bewuste roekeloosheid van de 
met de leiding van Kouters belaste functionarissen. Alle 
vorderingen van de Verkoper op Kouters vervallen na verloop 
van één (1) jaar nadat die vorderingen van de Verkoper zijn 
ontstaan. 

17.5 De Verkoper dient zich afdoende te verzekeren tegen 
de in artikel 17.2. bedoelde schade. Deze verzekeringsplicht 
geldt ook voor alle middelen (waaronder transport) die op 
enigerlei wijze bij de uitvoering van de Overeenkomst worden 
gebruikt. Kouters behoudt zich het recht voor om bewijs van 
een dergelijke verzekering te verlangen, dan wel te verlangen 
dat in de polis wordt vermeld dat verzekeringspenningen 
rechtstreeks aan Kouters zullen worden uitgekeerd indien 
Kouters in eerste instantie gehouden is de schade te 
vergoeden. 

18. Recall 

18.1 Partijen zullen bij klachten in overleg met elkaar de 
maatregelen treffen die in de gegeven omstandigheden 
noodzakelijk zijn. De te nemen maatregelen kunnen bestaan 
uit het staken van de leveringen, het blokkeren van voorraden 
van Producten (al dan niet bij afnemers van Kouters) of een 
recall. Kouters is gerechtigd te beslissen of en zo ja, welke 
maatregelen zullen worden genomen en hoe de uitvoering 
daarvan zal plaatsvinden. Voor zover van toepassing zal 
Kouters bij het nemen van een dergelijk besluit rekening 
houden met het feit dat zij Producten in de handel brengt en 
derhalve haar reputatie dient te beschermen. De Verkoper 
dient op elke redelijke wijze mee te werken aan de uitvoering 
van dergelijke maatregelen. De Verkoper dient zich deugdelijk 
tegen het risico van recall te verzekeren en zal alle kosten van 
de maatregelen dragen, onverminderd de verplichtingen van 
de Verkoper die elders in deze Algemene Voorwaarden staan 
geregeld.  

18.2 De Verkoper is verplicht tot geheimhouding van alle 
informatie met betrekking tot maatregelen ingevolge dit artikel 
die kunnen of zullen worden genomen. Het niet nakomen van 
deze verplichting zal resulteren in een boete ter hoogte van 
EUR 25.000,-. 

III. BEPALINGEN BETREFFENDE VERKOOP 

19. Totstandkoming 

19.1 Tenzij expliciet anders aangeduid, zijn alle 
aanbiedingen, offertes en overige informatie van Kouters, 
ongeacht de vorm ervan, vrijblijvend (behalve prijswijzigingen) 
en vormen slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een 
order. 

19.2 Het voorgaande is met name van toepassing bij 
prijsopgaves. Prijsopgaves zijn vrijblijvend en zal pas bindend 
als Kouters deze Schriftelijk bevestigt. 

19.3 Een Overeenkomst komt eerst tot stand wanneer 
Kouters de door de Koper geplaatste order Schriftelijk heeft 
bevestigd. 

19.4 Elke impliciete of expliciete verklaring of handeling van 
de Koper die een Overeenkomst bevestigt, vormt 
onvoorwaardelijke aanvaarding door de Koper van de 
toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. 

19.5 Indien de Koper niet binnen 24 uur na Schriftelijke 
ontvangst bezwaar heeft gemaakt tegen de inhoud van de 
orderbevestiging, waarop deze Algemene Voorwaarden van 
toepassing zijn, wordt de orderbevestiging geacht de 
Overeenkomst juist weer te geven en zijn partijen daaraan 
gebonden. 

20. Levering 

20.1 Tenzij Kouters uitdrukkelijk Schriftelijk anders heeft 
aangeduid, geschieden alle leveringen van Producten Ex 
Works opslagfaciliteit van de Producten in Nederland. De term 
Ex Works heeft de betekenis die daaraan in de laatste versie 
van de INCOTERMS, zoals gepubliceerd door de 
Internationale Kamer van Koophandel in Parijs, Frankrijk, ten 
tijde van het sluiten van de Overeenkomst zoals bedoeld in 
artikel 19, is toegekend. 

20.2 De plaats van levering is de plaats van levering 
volgens de Overeenkomst. I.e. in het geval van levering Ex 
Works wordt geacht te zijn geleverd ter locatie van de 
opslagfaciliteit van de Producten in Nederland. 

20.3 De levertijden zijn schattingen en zijn niet bindend voor 
Kouters. Kouters zal deze tijden zoveel mogelijk in acht nemen. 

20.4 Overschrijding van de levertijden geeft de Koper geen 
recht op schadevergoeding of (gedeeltelijke) 
ontbinding/beëindiging van de Overeenkomst. 

20.5 Kouters is gerechtigd de Producten in gedeelten te 
leveren. 

20.6 Wijze van verzending is ter beoordeling van Kouters. 
Met verzoeken van de Koper wordt zoveel mogelijk rekening 
gehouden; eventuele extra kosten komen voor rekening van de 
Koper. 

20.7 Indien de Koper de Producten niet (tijdig) afneemt, is 
de Koper zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist in 
verzuim. Kouters heeft in dat geval het recht de Producten op 
te slaan voor rekening en risico van de Koper dan wel deze te 
verkopen aan een derde. De Koper is alsdan als 
schadeloosstelling de koopsom vermeerderd met rente en 
kosten verschuldigd. 

20.8 Eventuele gebreken aan het geleverde of een gedeelte 
daarvan geven de Koper niet het recht alle geleverde 
Producten te weigeren. 

21. Oogstvoorbehoud 

21.1 Levering van de (agrarische) Producten geschiedt 
onder oogst- en bewaarvoorbehoud. Wanneer ten gevolge van 
een tegenvallende oogst of bewaring met betrekking tot de 
hoeveelheid en/of kwaliteit van de Producten, zoveel 
Producten minder beschikbaar zijn, waaronder ook wordt 
verstaan afkeuring door daartoe bevoegde instanties, dan bij 
het sluiten van de Overeenkomst redelijkerwijs mocht worden 
verwacht, heeft Kouters het recht de verkochte hoeveelheden 
dienovereenkomstig te verminderen. Door levering van dit 
aldus verminderde kwantum, voldoet Kouters dan geheel aan 
haar leveringsverplichtingen. Kouters is alsdan niet gehouden 
tot het leveren van vervangende agrarische Producten en 
tevens niet aansprakelijk voor welke schade dan ook. 

22. Kwaliteit 

22.1 Kouters draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor 
de Producten ter zake van het voldoen aan andere 
kwaliteitsnormen dan die uitdrukkelijk zijn gespecificeerd in de 
Overeenkomst van Kouters. De Koper neemt alle risico's en 
aansprakelijkheid op zich in verband met alle verdere 
behandeling, verwerking en gebruik van de Producten na de 
overdracht van het risico met betrekking tot de Producten 
volgens de in de Overeenkomst vastgelegde 
leveringsvoorwaarden, ongeacht of de Producten zelfstandig of 
in combinatie met andere Producten zijn behandeld, verwerkt 
of gebruikt. 

22.2 Kouters garandeert of beweert niet dat de Producten 
geschikt zijn voor enig verwerkingsdoel en/of gebruik, van 
welke aard dan ook, door de Koper, tenzij uitdrukkelijk 
Schriftelijk door Kouters is aangeduid. 

22.3 De te leveren Producten zijn aan bederf onderhevig en 
de houdbaarheid en kwaliteit na levering is grotendeels 
afhankelijk van de wijze van vervoer en/of bewaring, waarop 
Kouters na de levering geen invloed meer heeft. 

23. Onderzoek 

23.1 De Koper dient vóór de levering de Producten voor zijn 
rekening zelf of door een expert te (laten) wegen en te (laten) 
onderzoeken, waaronder begrepen het steekproefsgewijs 
doorsnijden van de Producten, het meten van de maat van de 
Producten, de temperatuur daarvan en residuen van onder 
meer bestrijdingsmiddelen, om vast te stellen of deze naar zijn 
mening voldoen aan de overeengekomen eisen en kwaliteit. 
Daarnaast dient de Koper voor zijn rekening na te gaan of er 
zich contaminanten tussen de geleverde Producten bevinden 
en die contaminanten te verwijderen. 

24. Klachtplicht 

24.1 Over de kwaliteit, maat en de hoeveelheid van de 
geleverde Producten kan door de Koper alleen geklaagd 
worden vóór de levering van de Producten of wanneer partijen 
dit Schriftelijk overeenkomen – vóór het lossen van de 
Producten. 

24.2 De Koper heeft zijn recht om te klagen verwerkt, 
wanneer de Producten zijn geleverd, of – wanneer partijen 
Schriftelijk keuring vóór lossen zijn overeengekomen – op de 
door hem aangegeven plaats zijn gelost. 

24.3 De Koper die weigert de Producten te ontvangen op 
grond van beweerde non-conformiteit, is – op straffe van verval 
van rechten – verplicht Kouters onmiddellijk en in elk geval 
binnen twee (2) uur na weigering Schriftelijk in kennis te stellen.  

25. Zichtbare gebreken 

25.1 Eventuele gebreken aan het geleverde en/of de 
verpakking welke vóór levering aanwezig zijn, dient de Koper 
Kouters onmiddellijk Schriftelijk van in kennis te stellen in de 
zin van artikel 24.3, bij gebreke waarvan de Koper geacht wordt 
hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd, haar recht op 
klagen is vervallen en tussen Kouters en de Koper vaststaat 
dat het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt. Nadien 
worden klachten dienaangaande niet meer in behandeling 
genomen en kan Kouters niet aansprakelijk worden gehouden 
voor deze eventuele gebreken aan het geleverde en/of de 
verpakking en/of de (schadelijke) gevolgen daarvan. 

25.2 De geleverde hoeveelheid wordt voor wat betreft het 
aantal, gewicht en kwaliteit geacht in overeenstemming te zijn 
met hetgeen is overeengekomen en te voldoen aan de hierop 
van toepassing zijn de wet- en regelgeving, behoudens 
tegenbewijs te leveren door onze contractspartij. 

26. Verborgen gebreken 

26.1 Niettegenstaande de voorgaande artikelen worden 
verborgen gebreken geacht te zijn aanvaard tenzij Kouters 
onmiddellijk, dat wil zeggen ten hoogste binnen twee (2) uur, 
Schriftelijk van dergelijke gebreken bij ontdekking daarvan in 
kennis wordt gesteld, doch uiterlijk binnen 24 uur na de datum 
van levering van de Producten, bij gebreke waarvan de Koper 
geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd, 
haar recht op klagen is vervallen en tussen Kouters en de 
Koper vaststaat dat het geleverde aan de Overeenkomst 
beantwoordt. Nadien worden klachten dienaangaande niet 
meer in behandeling genomen en kan Kouters niet 
aansprakelijk worden gehouden voor deze eventuele gebreken 
aan het geleverde en/of de verpakking en/of de (schadelijke) 
gevolgen daarvan. 

27. Expertise 

27.1 Indien Kouters de klacht afwijst of de klacht niet binnen 
één (1) uur Schriftelijk accepteert, dient de Koper – op straffe 
van verval van zijn recht om over het geleverde c.q. het ter 
levering aangeboden product te klagen – onmiddellijk, dat wil 
zeggen binnen 2 x 24 uren na het uiten van de klacht, – in 
aanwezigheid van Kouters –, expertise door een 
onafhankelijke register en/of beëdigd expert te laten uitvoeren.  

27.2 Kouters heeft het recht om contra-expertise uit te laten 
voeren. De uitkomst van deze contra-expertise bindt de Koper 
en Kouters. De Koper is – op straffe van verval van zijn recht 
om te klagen over de kwaliteit – verplicht om de Producten naar 
behoren te conditioneren. Indien de Koper te laat klaagt en/of 
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te laat expertise aanvraagt en/of de expertise of contra-
expertise niet aantoont dat de Producten ten tijde van de 
levering niet aan de Overeenkomst beantwoordden, staat 
tussen de Koper en Kouters vast dat de Producten voldoen aan 
de Overeenkomst. 

27.3 Als uit de (contra-)expertise blijkt dat de klacht van de 
Koper gegrond is, zullen de kosten van het onderzoek bij helfte 
door partijen worden gedragen. Voorts is Kouters bevoegd om 
de terecht geweigerde Producten te vervangen, doch zij is 
daartoe niet gehouden, en is Kouters verder geen 
schadevergoeding verschuldigd.   

27.4 Als uit de (contra-)expertise blijkt dat de klacht van de 
Koper ongegrond is, zullen de kosten van het onderzoek, 
alsmede alle andere kosten van Kouters in verband met de 
klacht, door de Koper op het eerste verzoek worden vergoed. 
Bovendien is Kouters bevoegd om, ook als het gaat om een 
deellevering, de gehele Overeenkomst voor zover deze niet is 
uitgevoerd, te ontbinden en schadevergoeding te vorderen. 

28. Prijzen 

28.1 De prijzen van Kouters zijn exclusief BTW en andere 
belastingen, rechten of heffingen. De kosten van verpakking, 
vervoer, in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere heffingen 
of belastingen zullen door de Koper worden betaald, tenzij 
anders Schriftelijk is overeengekomen. De Kopervrijwaart 
Kouters voor deze kosten. 

28.2 Kouters is gerechtigd om, als gevolg van wijzigingen 
van omstandigheden die buiten haar invloedssfeer liggen, de 
overeengekomen prijzen/tarieven dienovereenkomstig te 
wijzigen. 

29. Betaling 

29.1 Betaling van de facturen van Kouters zal geschieden 
binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk 
anders is aangeduid, in de overeengekomen valuta op een 
door Kouters aan te wijzen bankrekening. 

29.2 Betalingen dienen rechtstreeks aan Kouters te worden 
gedaan; betalingen aan vertegenwoordigers of agenten 
ontslaan de Koper nimmer van zijn betalingsverplichtingen. 

29.3 Alle belastingen, heffingen en andere kosten in 
verband met betalingen worden betaald door de Koper. 

29.4 De plaats van uitvoering van de betaling is Noordhoek, 
gemeente Moerdijk, Nederland. 

29.5 Klachten over facturen moeten Schriftelijk worden 
ingediend bij Kouters en binnen acht (8) dagen na de datum 
van de factuur. Na die termijn wordt de Koper geacht met de 
factuur te hebben ingestemd.  

30. Verzuim 

30.1 In geval van overschrijding van betalingstermijn is de 
Koper in gebreke zonder dat daartoe enige nadere 
ingebrekestelling is vereist. 

30.2 In het geval van enige redelijke gronden tot twijfel aan 
de solvabiliteit of kredietwaardigheid van de Koper, is Kouters 
gerechtigd vooruitbetaling, dan wel zekerheid, te verlangen 
voor uitstaande leveringen en onmiddellijke betaling, dan wel 
zekerheid, te verlangen van alle overige vorderingen die 
voortvloeien uit eventuele andere Overeenkomsten tussen 
Kouters en de Koper. 

30.3 Alle verplichtingen van Kouters, met inbegrip van maar 
niet beperkt tot verplichtingen tot levering of verzending van 
bestelde Producten, worden opgeschort zolang de Koper in 
gebreke is met de betaling van enig bedrag verschuldigd aan 
Kouters. 

30.4 In geval van overschrijding van betalingstermijnen is 
de Koper aan Kouters een rente verschuldigd van 1% per 
maand, waarbij een gedeelte van een maand, als volle maand 
wordt berekend.  

30.5 Het indienen van een klacht uit hoofde van gebrekkige 
kwaliteit of andere klachten schort de betalingsverplichting van 
de Koper en andere verplichtingen van de Koper niet op, noch 

worden die verplichtingen, ongeacht of de klacht uiteindelijk 
wordt gehonoreerd, gewijzigd of vernietigd. 

30.6 Kouters is voorts gerechtigd om vorderingen tot 
schadevergoeding wegens te late betaling in te stellen. 

30.7 In geval van buitengerechtelijke of gerechtelijke 
invordering wegens te late betaling zal het bedrag van de 
vordering worden verhoogd met 10% administratiekosten 
berekend over het factuurbedrag, met een minimum van 
€ 250,-, vermeerderd met de werkelijke gerechtelijke en 
buitengerechtelijke kosten die door Kouters zijn gemaakt. 

31. Verrekening 

31.1 De Koper is niet gerechtigd tot verrekening van zijn 
eventuele vorderingen jegens Kouters met enige betalingen of 
andere verplichtingen die de Koper aan Kouters is 
verschuldigd. Evenmin is de Koper in een dergelijke gevallen 
tot opschorting van diens verplichtingen.  

31.2 Kouters en alle aan haar gelieerde ondernemingen zijn 
te allen tijde gerechtigd tot verrekening van hun haar 
vorderingen op de Koper met enige betalingen en/of 
verplichtingen die aan de Koper en/of aan haar gelieerde 
ondernemingen en/of personen zijn verschuldigd. 

31.3 De Koper is niet gerechtigd tot het uitoefenen van enig 
pandrecht en/of gelijksoortige rechten op zaken, 
geldswaardige documenten en/of andere Producten of gelden 
die door de Koper aan Kouters dienen te worden verstrekt 

32. Eigendomsvoorbehoud 

32.1 Alle Producten die ter uitvoering van deze 
Overeenkomst zijn geleverd, blijven eigendom van Kouters 
totdat de koopprijs met alle daarop vallende lasten volledig is 
betaald en Kouters ook uit andere hoofde geen vordering meer 
op de Koper heeft, hieronder tevens begrepen toekomstige 
vorderingen op de Koper, met inbegrip van rente en kosten (en 
in geval in rekeningcourant wordt geleverd tot op het moment 
van de vereffening van het eventueel ten laste van de Koper 
komende saldo). 

32.2 In geval van niet tijdige betaling, surséance van 
betaling of faillissement, is Kouters gerechtigd de Producten tot 
zich te nemen en daartoe de terreinen en de gebouwen van de 
Koper te betreden. Door middel van het aangaan van de 
Overeenkomst machtigt de Koper Kouters daartoe. 

33. Eigendomsvoorbehoud Duitsland 

33.1 Ter zake van een in Duitsland gevestigde Koper zal in 
plaats van het in artikel 32 neergelegde eigendomsvoorbehoud 
het in dit artikel neergelegde eigendomsvoorbehoud gelden. 

33.2 Das Eigentum an den gelieferten Waren bleibt zur 
Sicherung aller Ansprüche vorbehalten, die Kouters aus der 
gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindung bis zum 
Ausgleich aller Salden gegen den Abnehmer und seine 
Konzerngesellschaften zusteht.  

33.3 Das Eigentum von Kouters erstreckt sich auf die durch 
Verarbeitung der Vorbehaltsware entstehende neue Sache. 
Der Abnehmer stellt die neue Sache unter Ausschluss des 
eigenen Eigentumserwerbs für Kouters her und verwahrt sie für 
Kouters. Hieraus erwachsen ihm keine Ansprüche gegen 
Kouters.  

33.4 Bei einer Verarbeitung die Vorbehaltsware von Kouters 
mit Waren anderer Lieferanten, deren Eigentumsrechte sich 
ebenfalls an der neuen Sache fortsetzen, erwerbt Kouters 
zusammen mit diesen Lieferanten – unter Ausschluss eines 
Miteigentumserwerbs des Abnehmers - Miteigentum an der 
neuen Sache, wobei der Miteigentumsanteil von Kouters dem 
Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware von 
Kouters zu dem Gesamtrechnungswert aller mitverarbeiteten 
Vorbehaltswaren entspricht.  

33.5 Der Abnehmer tritt bereits jetzt seine Forderungen aus 
der Veräußerung von Vorbehaltsware aus den gegenwärtigen 
und künftigen Warenlieferungen mit sämtlichen Nebenrechten 
im Umfang des Eigentumsanteils zur Sicherung an Kouters ab.  

33.6 Bei Verarbeitung im Rahmen eines Werksvertrages 
wird die Werklohnforderung in Höhe des anteiligen Betrages 

der Rechnung von Kouters für die mitverarbeitete 
Vorbehaltsware schon jetzt an Kouters abgetreten. Solange 
der Abnehmer seinen Verpflichtungen aus der 
Geschäftsverbindung an Kouters ordnungsgemäß 
nachkommt, darf er über die Kouters gehörenden Ware im 
ordentlichen Geschäftsgang zu verfügen und die an Kouters 
abgetretenen Forderungen selbst einziehen.  

33.7 Bei Zahlungsverzug oder begründeten Zweifeln an der 
Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Abnehmers sind 
wir berechtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen und 
die Vorbehaltsware zurückzunehmen.  

33.8 Scheck-/Wechselzahlungen gelten erst nach 
Einlösung der Wechsel durch den Abnehmer als Erfüllung.  

33.9 Hinsichtlich der Vereinbarung von 
Eigentumsvorbehaltsrechten gilt ausschließlich deutsches 
Recht. 

34. Zekerheid 

34.1 Door het aangaan van de Overeenkomst met wordt 
een (toekomstig) pandrecht gevestigd op de te velde staande 
gewassen en te oogsten c.q. geoogste gewassen die de Koper 
na het sluiten van voornoemde Overeenkomst teelt en/of 
inkoopt en wel tot zekerheid van betaling van al hetgeen de 
Koper aan Kouters verschuldigd is en/of zal worden, 
waaronder de koopsom en handelsrente voor geleverde 
Producten verstrekte of te verstrekken geldleningen en 
kredieten, schadevergoeding vanwege (toekomstige) 
(toerekenbare) tekortkomingen, bijvoorbeeld vanwege niet of 
niet volledig leveren door de Koper. De Koper verklaart door 
het aangaan van de Overeenkomst met Kouters dat hij tot 
verpanding van de in de vorige zin bedoelde Producten 
bevoegd is en dat daarop geen beperkte rechten rusten. 

35. Zekerheid Duitsland 

35.1 Ter zake van een in Duitsland gevestigde Koper zal in 
plaats van het in artikel 34 neergelegde zekerheden de in dit 
artikel neergelegde zekerheden gelden. 

35.2 Der Abnehmer wird darauf hingewiesen, dass Kouters 
nach dem Gesetz zur Sicherung der Düngemittel- und 
Saatgutversorgung vom 19.1.1949 (DüngMSaatG) wegen aller 
Ansprüche aus der Lieferung von Düngemitteln und 
anerkanntem Saatgut oder zugelassenem Handelssaatgut ein 
gesetzliches Früchtepfandrecht an den in der Ernte 
anfallenden Früchten zusteht.  

35.3 Der Abnehmer räumt Kouters wegen aller Ansprüche 
aus dem Verkauf von Saat- und Pflanzgut, insbesondere 
Pflanzkartoffeln, hiermit vertraglich ein Pfandrecht im Umfang 
des gesetzlichen Früchtepfandrechtes entsprechend dem 
DüngMSaatG an den in der Ernte anfallenden Früchten auf den 
zu bezeichnenden Grundstücken, auch wenn die Früchte noch 
nicht vom Grundstück getrennt worden sind. Das Pfandrecht 
erstreckt sich nicht auf die der Pfändung nicht unterworfenen 
Früchte. 

35.4 Kouters behält sich wegen aller Ansprüche aus dem 
Verkauf von Saat- und Planzgut, insbesondere 
Pflanzkartoffeln, das Eigentum an das Saat- und Pflanzgut vor 
und der Abnehmer tritt bereits jetzt alle ihm zustehenden 
Fruchteziehungsrechte auf die Ernteerzeugnisse auf den zu 
bezeichnenden Grundstücken, nebst allen insoweit 
bestehenden Nebenrechten, insbesondere auch Ansprüche 
aus Versicherungsverträge, an Kouters ab und überträgt 
bereits heute, so weit zulässig, seine (zukünftige) 
Eigentumsrechte, nebst Anwartsrechte hierauf auf Kouters. 

35.5 Der Abnehmer ist dazu verplichtet um seine 
Anmeldung zur Pflanzkartoffel-Vermehrung bei der 
zuständigen Anerkennungsstelle gleichzeitig Kouters 
schriftlich zu melden, damit pro Lieferung die einzelnen 
bepflanzten Grundstücke mit genauer Angabe der Lage und 
Grundstückgröße festgelegt werden. 

35.6 Die Gegenseite erklärt, dass sie zur Übertragung der 
genannten Sicherheiten berechtigt ist und diese Sicherheiten 
frei von Rechten Dritter sind. 

35.7 Ansprüche von Kouters umfassen Ansprüche aller zur 
Kouters gehörende Unternehmen aus dem Vertrag, 
insbesondere für die Kaufsumme, Zinsen, aus Darlehen und 
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für Schadensersatz für zum Beispiel nicht- oder nicht 
vollständige Lieferung oder Lieferung mangelhafter und/oder 
nicht vertragsgemäßer Produkten. 

35.8 Auf Verlangen des Abnehmers werden die Kouters 
zustehenden Sicherheiten freigegeben, soweit ihr Wert die zu 
sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt. 

35.9 Hinsichtlich die Kouters zustehenden Sicherheiten gilt 
ausschließlich deutsches Recht. 

36. Aansprakelijkheid 

36.1 Kouters is nimmer aansprakelijk voor schade geleden 
door derden (niet zijnde de Koper of diens werknemers) 
verband houdende met de door Kouters geleverde Producten, 
het gebruik of anderszins. De Koper zal Kouters en de aan haar 
gelieerde ondernemingen, alsmede hun respectieve 
functionarissen, directeuren, werknemers aandeelhouders, 
agenten en geautoriseerde aannemers van en tegen dergelijke 
claims en/of eisen, schade, aansprakelijkheden, kosten en 
uitgaven, vrijwaren, verdedigen en beschermen. 

36.2 Onder geen enkele omstandigheid zal Kouters 
aansprakelijk zijn jegens de Koper of enige andere persoon 
voor bijzondere, aanvullende of gevolgschade dan wel 
bestraffende schade, kosten of uitgaven met inbegrip van maar 
niet beperkt tot verlies of schade in de vorm van verlies van 
goodwill, verlies van omzet, verlies van winst, 
werkonderbreking, onderbreking van de productie, niet-
gespecificeerde forfaitaire claims, sancties, boetes, schade 
aan andere goederen of anderszins, ongeacht of het verlies of 
de schade in kwestie voortvloeit uit of verband houdt met een 
schending van een garantie, tekortkoming, onjuiste voorstelling 
van zaken, nalatigheid of anderszins. 

36.3 De aansprakelijkheid van Kouters per incident of reeks 
van samenhangende incidenten, voor zover deze het gevolg 
zijn van één en dezelfde oorzaak, zal ten alle tijde, ongeacht 
de grondslag van de vordering (hetzij uit contract, nalatigheid, 
onrechtmatige daad of anderszins), beperkt zijn tot het netto 
factuurbedrag van de betreffende levering tot een maximum 
van € 5.000,- of het equivalent daarvan in een andere valuta 
per de datum van betaling.  

36.4 Op de hiervoor genoemde aansprakelijkheids-
uitsluitingen en -beperkingen komt Kouters slechts geen 
beroep toe ingeval van – naar objectieve maatstaven door de 
Koper aan te tonen – opzet of bewuste roekeloosheid van de 
met de leiding van het bedrijf belaste functionarissen. 

36.5 Elk vorderingsrecht jegens Kouters vervalt na verloop 
van één jaar te rekenen vanaf het moment dat die vordering is 
ontstaan. 

36.6 De Koper dient volledige en juiste informatie te 
verstrekken, in het bijzonder met betrekking tot de inning van 
BTW in verband met intracommunautaire transacties. In geval 
van niet-nakoming door de Koper zal deze Kouters vrijwaren, 
verdedigen en beschermen tegen alle aanspraken ter zake en 
zal afzien van het recht om ter zake een vordering of klacht 
tegen Kouters in te dienen in dat verband. 

37. Overmacht 

37.1 In geval van overmacht is Kouters gerechtigd de 
nakoming van de Overeenkomsten op te schorten voor de duur 
van de overmacht. Indien de duur of de ernst van de overmacht 
zulks noodzakelijk maakt – en zulks is uitsluitend ter 
beoordeling van Kouters – is Kouters gerechtigd de 
Overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, als 
ontbonden te beschouwen. In ieder geval kan Kouters de 
Overeenkomsten ontbinden zonder dat zij tot enige 
schadevergoeding is verschuldigd. 

37.2 Tenzij hierna anders is bepaald, wordt als overmacht 
beschouwd elke bijzondere omstandigheid, die de nakoming 
van de verplichtingen onmogelijk of zó bezwaarlijk maakt, dat 
deze redelijkerwijs niet van Kouters kan worden verlangd, 
zoals oorlog, mobilisatie, staking, arbeidsonlusten, revolutie, 
oproer, opstootjes, storm, ijsgang, overstroming, stagnatie in 
de elektriciteits- of watervoorziening, bedrijfsbrand, gebreken 
aan de koeling, bedrijfsstagnatie door machinebreuk of 
moeilijkheden in de energievoorziening, belemmeringen in het 
verkeer, gehele of gedeeltelijk misoogst, abnormale droogte of 
voortdurende regen, ziekte in het gewas, plagen van 

ongedierte, in gebreke blijven van toeleveranciers, etc. 
Overmacht van de toeleveranciers van Kouters, waaronder 
installateurs en telers, en haar afnemers wordt als overmacht 
van Kouters beschouwd. 

37.3 Overheidsmaatregelen die in-, door- of uitvoer van 
verkochte- of gekochte Producten belemmeren of financieel 
nadelig maken, geeft Kouters het recht om de Overeenkomst, 
voor zover nog niet is nagekomen, te ontbinden zonder dat zij 
tot enige schadevergoeding is verschuldigd. 

37.4 Overmacht van de leveranciers van Kouters, 
waaronder ook begrepen telers, geldt als overmacht van 
Kouters. 

38. Intellectuele eigendomsrechten 

38.1 De intellectuele en/of industriële eigendomsrechten 
met betrekking tot de door Kouters geleverde producten 
(blijven) berusten bij haar, tenzij door partijen uitdrukkelijk en 
Schriftelijk anders wordt overeengekomen. 

38.2 De Koper mag het zaaizaad uitsluitend zaaien en 
planten binnen zijn eigen landbouwbedrijf. Doorverkoop en 
doorlevering is niet toegestaan. 

39. Kwekersrecht 

39.1 De Koper verleent door zaaizaad van Kouters te kopen 
aan Kouters, de houder van het kwekersrecht en controlerende 
instanties, het recht alle percelen waarop dit is 
gezaaid/geplant, alsmede de opslagplaats te controleren en te 
testen. De Koper dient op eerste verzoek de betreffende 
opslagplaats en percelen aan te wijzen en relevante 
administratie, waaronder facturen aan Kouters te 
overhandigen. 

39.2 Indien Kouters verwikkelt raakt in een procedure over 
kwekersrecht of andere intellectuele en/of industriële rechten, 
is de Koper gehouden alle medewerking te verlenen die door 
Kouters gewenst wordt, waaronder het verzamelen van 
bewijsmateriaal. Bovendien dient de Koper Kouters in die 
procedure te vrijwaren. 

IV. BEPALINGEN BETREFFENDE 
BEWAARNEMING 

40. Omschrijving van de Producten 

40.1 De Bewaargever zal vijf (5) dagen alvorens Kouters de 
Producten in ontvangst zal nemen, een deugdelijke en 
voldoende gedetailleerde schriftelijke omschrijving van de 
Producten aan Kouters (doen) verstrekken met vermelding van 
de verschillende soorten, hoedanigheden, gewichten, 
waarden, aantallen, de vereiste bewaarcondities, alsmede van 
alle andere bijzonderheden en/of specifieke eigenschappen 
waarvan kennisneming door Kouters voor de goede uitvoering 
van de Overeenkomst van belang is. 

40.2 De Bewaargever zal ervoor te zorgen dat de 
aangevoerde Producten vrij van kosten, door of namens hem 
bij de Bewaarnemingsfaciliteit worden aangeleverd. 

40.3 De Bewaargever zal zelf zorgen voor (van 
overheidswege) voorgeschreven begeleidende documenten, 
veiligheidsvoorschriften en/of documentatie ten behoeve van 
de Producten, alvorens de Producten door Kouters in 
ontvangst kunnen worden genomen. Kouters is nimmer 
aansprakelijk voor schade die de Bewaargever lijdt als gevolg 
van het niet door de Bewaargever nakomen van enig 
(overheids-)voorschrift. De Bewaargever vrijwaart Kouters 
voor alle (financiële) consequenties die het gevolg mochten zijn 
van het niet nakomen van de hiervoor omschreven 
verplichtingen. 

41. Aansprakelijkheid Bewaargever 

41.1 De Bewaargever is tegenover Kouters aansprakelijk 
voor schade welke voortvloeit uit onjuiste en/of bedrieglijke 
en/of onvolledige omschrijvingen zoals bedoeld in artikel 40.1, 
alsmede voor schade welke voortvloeit uit gebreken aan de 
Producten, ook indien deze schade zonder zijn schuld is 
ontstaan. Wordt het gewicht niet of verkeerd omschreven dan 

is de Bewaargever aansprakelijk voor alle schade welke 
daaruit voortvloeit. 

41.2 Indien schade aan en/of verlies van de Producten is 
ontstaan, zal de Bewaargever de vernietigings-, verwijderings-
, reinigings- en/of opruimingskosten betalen. Indien Kouters 
deze kosten heeft gedragen, is de Bewaargever tegenover 
Kouters aansprakelijk voor deze kosten en gehouden tot 
vergoeding daarvan. 

41.3 Onverminderd het hiervoor bepaalde, zal de 
Bewaargever Kouters vrijwaren van aansprakelijk van derden, 
dan wel Kouters schadeloos stellen voor schade betaald of 
verschuldigd door of aan derden, waaronder begrepen 
ondergeschikten van zowel Kouters als de Bewaargever, die 
voortvloeien uit de aard of gesteldheid van de in bewaring 
genomen Producten, tenzij de schade het gevolg is van naar 
objectieve maatstaven gemeten opzet of bewuste 
roekeloosheid van de directie van Kouters. 

42. Weigering Producten 

42.1 Kouters heeft het recht (maar niet de plicht: i.e. 
Bewaargever blijft zelf verantwoordelijkheid) om de Producten 
voor Bewaarneming aangeboden te weigeren. Kouters zal bij 
de beoordeling handelen naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid. 

42.2 Zonder uitputtend te zijn, zullen de Producten in ieder 
geval geweigerd kunnen worden indien 

• de Producten afwijken van de omschrijving zoals bedoeld in 
artikel 40.1, althans indien de omschrijving zoals bedoeld in 
artikel 40.1 niet voldoet aan de eisen die daaraan gesteld 
kunnen worden; 

• de Producten niet in overeenstemming zijn met (relevante) 
wetten, regelingen, richtlijnen en/of voorschriften en 
aanwijzingen van overheidswege; 

• de Producten gevaar en/of schade kunnen opleveren voor 
andere in de Bewaarnemingsfaciliteit opgeslagen 
producten; 

• de Producten niet correct en/of deugdelijk zijn verpakt; 

• de Producten zintuigelijk en/of zichtbaar beschouwd niet in 
orde lijken te zijn; 

• de Producten niet op de geschikte en/pf voorgeschreven 
en/of overeengekomen temperatuur worden aangeleverd; 

• op daartoe strekkend verzoek de herkomst van de 
Producten niet kan worden medegedeeld en aangetoond. 

Kouters heeft in dat geval het recht op volledige 
schadevergoeding. 

42.3 Kouters heeft het recht de Bewaarneming van de 
Producten te weigeren welke naar haar oordeel wegens hun 
aard, toestand of anderszins gevaar of schade voor andere 
producten en/of personen of voor de Bewaarnemingsfaciliteit 
en/of één van de koelcellen opleveren.  

42.4 Indien Kouters de Producten niettemin in ontvangst 
neemt, dan zullen alle schade, noodzakelijke extra 
werkzaamheden (e.g. gereedmaken, reinigen, veranderen van 
de daartoe beschikbaar gestelde ruimte) en de daarmee 
samenhangende kosten tegen in de branche gebruikelijke 
tarieven in rekening van de Bewaargever worden gebracht.  

43. Onderzoek van de Producten 

43.1 Zonder opdracht is Kouters niet verplicht de Producten, 
welke in Bewaarneming worden toevertrouwd en ongeacht de 
wijze van verpakking of bewaring, te wegen of te meten, dan 
wel enig ander onderzoek te doen naar de aard, de conditie en 
de temperatuur van de Producten, waaronder mede dient te 
worden verstaan onderzoeken naar vochtgehaltes. 

43.2 Het openen van colli, waaronder containers, om de 
inhoud te onderzoeken, geschiedt alleen op verzoek van de 
Bewaargever, maar Kouters is te allen tijde daartoe bevoegd, 
maar niet verplicht, als zij vermoedt dat de inhoud niet juist is 
omschreven. 
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44. Periode van de Bewaarneming van de Producten 

44.1 Er is een begin gemaakt met de Bewaarneming van de 
Producten door Kouters (“Begin van de Bewaarneming”): 

• indien bij inslag de Producten worden gelost onder 
verantwoordelijkheid van Kouters: zodra een collo van de 
partij is aangevat; 

• indien bij inslag de Producten niet worden gelost onder 
verantwoordelijkheid van Kouters: zodra een collo van de 
partij ter bestemde plaatse in de Bewaarnemingsfaciliteit is 
neergezet. 

44.2 Er is een einde gekomen aan de Bewaarneming van 
de Producten door Kouters (“Einde van de Bewaarneming”): 

• indien bij uitslag de Producten worden geladen onder 
verantwoordelijkheid van Kouters: zodra een desbetreffende 
collo van de partij ter bestemde plaatse, dat is hetzij in het 
voertuig, hetzij op een andere plaats voor een uitslag is 
neergezet; 

• indien bij uitslag de Producten niet worden geladen onder 
verantwoordelijkheid van Kouters: zodra een desbetreffende 
collo van de partij dat de uitslag verricht is aangevat. 

45. Toestand van de Producten 

45.1 Behoudens verplaatsing van de Producten in de zin 
van artikel 46, in welk geval de aansprakelijkheid van Kouters 
wordt gereguleerd door de in dat artikel genoemde 
voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen, is Kouters 
niet aansprakelijk voor schade aan de Producten ontstaan of 
veroorzaakt door een evenement of proces dat plaatsvond of 
aanving voorafgaand aan het Begin van de Bewaarneming. 

45.2 Bevinden de Producten, welke aan Kouters ter 
Bewaarneming zijn toevertrouwd, bij het Begin van de 
Bewaarneming in een beschadigde of gebrekkige toestand, die 
uitwendig zichtbaar is, dan zal Kouters gerechtigd maar niet 
gehouden zijn voor rekening en risico van de Bewaargever 
diens belangen tegenover de vervoerder en/of anderen te 
behartigen en voor het bewijsmateriaal van de toestand te 
zorgen, zonder dat nochtans aan de wijze, waarop Kouters zich 
van deze taak heeft gekweten, de Bewaargever enig recht 
jegens Kouters kan ontlenen. Kouters zal de Bewaargever – 
nadat zij dit heeft ontdekt – berichten indien de Producten bij 
aankomst in een uitwendig zichtbaar beschadigde of 
gebrekkige toestand verkeren, zonder dat de Bewaargever op 
grond van het achterwege blijven of de inhoud van een 
dergelijk bericht aanspraak tegen Kouters kan doen gelden. 

45.3 Ter Bewaarneming ontvangen Producten die een 
zorgvuldig bewaarnemer indien het geweten zou hebben dat 
zij na inontvangstneming gevaar zouden kunnen opleveren, 
met het oog daarop niet voor Bewaarneming zou hebben willen 
ontvangen, mogen door Kouters, voor rekening en risico van 
de Bewaargever, op ieder ogenblik worden verwijderd, 
vernietigd dan wel op andere wijze onschadelijk gemaakt. 

45.4 Kouters is ter zake geen enkele schadevergoeding 
verschuldigd en de Bewaargever is aansprakelijk voor alle 
kosten en schaden voor Kouters, voortvloeiende uit 
aanlevering ter Bewaarneming, uit de Bewaarneming zelve of 
uit de maatregelen, tenzij die kosten en schaden dan wel de 
noodzaak tot het treffen van zodanige maatregelen het 
uitsluitende gevolg zijn van naar objectieve maatstaven 
gemeten opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van 
Kouters. 

46. Verplaatsing van de Producten 

46.1 Kouters is te allen tijde gerechtigd de Producten te 
verplaatsen (of te laten verplaatsen) naar andere koelcellen 
indien zij van mening is dat zulks de bewaarcondities ten goede 
komt of zulks naar oordeel van Kouters om dringende redenen 
noodzakelijk is. 

46.2 De kosten van deze verplaatsing en het verzekeren 
van het transportrisico op de gebruikelijke wijze komen voor 
rekening van Kouters, tenzij de overbrenging moet geschieden: 

• in het belang van de Bewaargever, of 

• ten gevolge van omstandigheden waarvoor Kouters niet 
aansprakelijk is, of 

• ten gevolge van omstandigheden die in redelijkheid niet voor 
rekening en risico van Kouters komen, of 

• ten gevolge van regelgeving of opdracht van 
overheidswege. 

46.3 Het vervoer in verband met de verplaatsing welke voor 
rekening van Kouters komt, vindt voor binnenlands vervoer 
plaats onder toepasselijkheid van de AVC 2002, en voor 
grensoverschrijdend vervoer onder toepasselijkheid van de 
CMR, aangevuld door de AVC 2002. Verplaatsing welke voor 
rekening van de Bewaargever komt, wordt door Kouters 
verzorgd in haar hoedanigheid van expediteur onder 
toepassing van de Nederlandse Expeditievoorwaarden 2018 
(FENEX) en vindt plaats voor risico van de Bewaargever.  

47. Aansprakelijkheid 

47.1 De Bewaargever doet voor het geval van schade en/of 
verlies van de Producten, afstand van verhaal op derden en 
kan uitsluitend en alleen Kouters aansprakelijk stellen, ook 
indien Kouters in de uitoefening van de instructie gebruik heeft 
gemaakt van de diensten van derden, een en ander onder de 
volgende limitering. 

47.2 Niettegenstaande hetgeen elders in de Overeenkomst 
ten aanzien van uitsluiting van aansprakelijkheid is bepaald, is 
Kouters jegens de Bewaargever en/of derden nimmer 
aansprakelijk voor schade, verlies, vorderingen van derden, 
boetes en/of kosten, op welke wijze dan ook ontstaan, tenzij de 
Bewaargever aantoont dat die schade, dat verlies, die 
vorderingen van derden of die kosten veroorzaakt zijn door, 
naar objectieve maatstaven gemeten opzet of bewuste 
roekeloosheid van de directie van Kouters. 

47.3 Indien Kouters met inachtneming van de voorgaande 
leden niettemin aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid van 
Kouters beperkt tot het bedrag dat de verzekering van Kouters 
uitkeert, vermeerderd met het eigen risico. Indien de schade 
niet is verzekerd en de aansprakelijkheid niet anderszins is 
uitgesloten is de aansprakelijkheid van Kouters beperkt tot een 
bedrag van de dagwaarde van de in Bewaarneming 
toevertrouwende Producten, met een absoluut maximum van € 
5.000,- per kalenderjaar. Aansprakelijkheid voor andere 
schade dan schade aan de Producten zelf, zoals, maar niet 
beperkt daartoe, immateriële schade, winstderving of welke 
andere indirecte of gevolgschade ook, wordt uitdrukkelijk 
uitgesloten. 

48. Overmacht  

48.1 Onder overmacht in de zin van deze Overeenkomst 
dient, zonder uitputtend te zijn, te worden verstaan alle van 
buitenkomende oorzaken, direct dan wel indirect, voorzienbaar 
of niet voorzienbaar waardoor Kouters niet aan haar 
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst kan voldoen, 
werkstakingen in het eigen bedrijf en het uitvallen van de één 
van de koelcellen daaronder begrepen. 

48.2 Onder overmacht in de zin van deze Overeenkomst 
dient tevens te worden verstaan: 

• natuurlijke hoedanigheid van de Producten; 

• kwaliteitsveranderingen door verloop van tijd; 

• schimmel en innerlijk bederf; 

• gisting, roest, uitslaan, bevriezing, smelten, stollen; 

• vergassen, indroging, gewichtsverlies, lekkage en bederf; 

• schade door ratten, muizen, insecten, wormen en ander 
ongedierte; 

• schade veroorzaakt door andere producten; 

• verborgen gebreken van de Bewaarnemingsfaciliteit; 

• oorlog, (natuur)rampen, brand, blikseminslag, stakingen 
etc.; 

• uitval van of defect aan de koelinstallatie, en/of 
energietoevoer; 

• alle andere omstandigheden die Kouters redelijkerwijs niet 
heeft kunnen voorkomen. 

48.3 Kouters is niet gehouden zijn verplichtingen na te 
komen gedurende en na de periode waarin de overmacht of de 
gevolgen daarvan de nakoming van zijn verplichtingen 
belemmeren of verhinderen. 

49. Toegang tot de Bewaarnemingsfaciliteit 

49.1 Kouters kan de Bewaargever en de door deze 
aangewezen personen toegang verlenen tot de 
Bewaarnemingsfaciliteit waar diens Producten worden 
bewaard, indien het niet aannemelijk is dat dit schade aan 
opgeslagen Producten toebrengt, zulks met inachtneming 
douane- en andere van overheidswege voorgeschreven 
formaliteiten.  

49.2 Voor hen aan wie Kouters toegang verleent, gelden de 
volgende voorwaarden: 

• alle personen, die de Bewaarnemingsfaciliteit bezoeken, 
alsook het personeel van de aan de Bewaarnemingsfaciliteit 
komende voertuigen moeten zich houden aan de 
voorschriften van Kouters; 

• alleen gedurende de gewone werktijden en onder geleide 
wordt toegang verleend; 

• de aan het bezoek verbonden kosten van begeleiding 
moeten door de Bewaargever aan Kouters worden betaald; 

• de Bewaargever is aansprakelijk voor alle schade, direct of 
indirect door bezoekende personen veroorzaakt.  

50. Uitvoering van handelingen 

50.1 Door de Bewaargever gewenste handelingen, zoals 
bemonstering, behandeling, verzorging, overpakking, 
overstapeling, splitsing in partijen, weging, etc., alsmede 
aflevering moeten ter uitvoering tegen de daarvoor geldende 
vergoedingen en condities worden opgedragen aan Kouters. 

50.2 Handelingen welke Kouters niet op zich wenst te 
nemen kunnen, na verkregen toestemming van Kouters, door 
of namens de Bewaargever worden uitgevoerd, zulks met 
inachtneming van door Kouters te stellen voorwaarden, onder 
toezicht van Kouters en tegen betaling van de daaraan 
verbonden kosten, echter zonder verantwoordelijkheid van 
Kouters. Kouters mag de Overeenkomst bovendien door een 
derde geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren. 

50.3 Indien naar de mening van de Bewaargever een 
bijzondere wijze van Bewaarneming van de Producten is 
vereist, dan zal de Bewaargever Kouters hiervan steeds tijdig 
schriftelijk in kennis stellen om deze de gelegenheid te geven 
de noodzakelijke voorbereidende maatregelen te treffen, bij 
gebreke waarvan Kouters de Producten zal bewaren naar 
eigen inzicht en op een wijze die in de branche gebruikelijk is. 
Kouters zal dan niet aansprakelijk zijn voor de gevolgen, op 
welke wijze dan ook ontstaan, gedurende de Bewaarneming 
van de desbetreffende Producten.  

51. Bijzondere wijze van behandeling  

51.1 Kouters is niet verplicht tot enige maatregel ten 
aanzien van de in Bewaarneming toevertrouwde Producten of 
de verpakking daarvan dan die welk voor de Bewaarneming 
van de betreffende Producten als normaal gelden. 

51.2 Tot bijzondere maatregelen is Kouters slechts verplicht 
indien deze zijn overeengekomen. 

51.3 Kouters is echter gerechtigd een maatregel direct, op 
kosten en voor risico van de Bewaargever te nemen, het 
opruimen, het verwijderen, het vernietigen of het op andere 
wijze onschadelijk maken daaronder begrepen, wanneer door 
het nalaten daarvan verlies en/of schade wordt veroorzaakt 
aan de producten zelf of aan andere producten, of aan de 
Bewaarnemingsfaciliteit, of wanneer het nemen van 
maatregelen uit anderen hoofde is vereist, dan wel geïndiceerd 
is, zulks ter beoordeling van Kouters. 



 
 
KOUTERS AARDAPPELHANDEL B.V.  1 December 2022 
  

Pagina 8 van 8 

 

52. Verzekering 

52.1 Alle bewaring van de Producten in de 
Bewaarnemingsfaciliteit zal geschieden voor rekening en risico 
van de Bewaargever. De Bewaargever dient zich tegen alle 
risico’s, die de opgeslagen Producten tijdens de duur van 
Overeenkomst kunnen treffen, steeds afdoende te verzekeren.  

52.2 Kouters zal, tenzij dat uitdrukkelijk met de 
Bewaargever is overeengekomen, nimmer verplicht zijn 
verzekeringen af te sluiten ten behoeve van de Producten die 
aan haar zijn toevertrouwd. 

52.3 In alle gevallen waarin de Producten welke aan 
Kouters zijn toevertrouwd zijn verzekerd, is – in geval zich een 
schadeveroorzakend evenement voordoet – de Bewaargever 
op eerste verzoek verplicht om diens vordering op de 
verzekeraar aan Kouters te verpanden, tot meerdere zekerheid 
van al hetgeen de Bewaargever aan Kouters verschuldigd is. 

53. Bewaarloon 

53.1 De Bewaargever verbindt zich tegenover Kouters, de 
door Kouters vastgestelde tarieven te betalen als bewaarloon, 
waaronder onder meer begrepen de bewaarprijs, kosten van 
in- en uitslag, bewerking, behandeling, schoonmaken en 
reparaties, en eventuele bijzondere werkzaamheden nodig 
voor de uitvoering van de Overeenkomst. Andere kosten, zoals 
gas, kiemremmingsmiddel en -apparatuur, arbeid, kachels, 
verzekeringen etc. zijn voor rekening van de Bewaargever en 
zullen aan de Bewaargever in rekening worden gebracht.  

53.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het 
door de Opdrachtgever verschuldigde bewaarloon maandelijks 
worden gefactureerd. Als er geen tarief is vastgesteld, dan 
geldt de laatste tarieven. 

53.3 Kouters is gerechtigd om, als gevolg van wijzigingen 
van omstandigheden die buiten haar invloedssfeer liggen, de 
overeengekomen prijzen/tarieven dienovereenkomstig te 
wijzigen. 

53.4 Het uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde 
bedrag aan bewaarloon en alle overige bedragen welke uit de 
Overeenkomst mochten voortvloeien, dienen binnen dertig (30) 
dagen na dagtekening van de factuur en zonder toepassing 
van korting en/of schuldvergelijking te worden voldaan.  

53.5 Indien betaling niet binnen voornoemde periode heeft 
plaatsgevonden, is de Opdrachtgever van rechtswege in 
verzuim. Vanaf dat moment is de Opdrachtgever een 
vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte 
daarvan, vermeerderd met 15% buitengerechtelijke kosten en 
de werkelijke kosten van de gerechtelijke procedure. 

53.6 In geval van vernietiging van de bij Kouters in bewaring 
liggende Producten door brand, ammoniak lekkage of 
anderszins, geldt de dag van vernietiging als de dag van 
aflevering en is het bewaarloon en kosten in volle maanden 
berekend, verschuldigd tot en met die dag. 

54. Verval van vorderingen tegen Kouters 

54.1 Alle vorderingen tegen Kouters vervallen, indien de 
schade, het verlies, vorderingen van derden, boetes 
respectievelijk kosten niet schriftelijk te zijner kennis zijn 
gebracht uiterlijk binnen 48 uur nadat de Producten ophouden 
bij Kouters in Bewaarneming te zijn tenzij de Bewaargever 
aantoont de schade, het verlies, de vorderingen van derden, 
de boetes respectievelijk de kosten niet eerder te hebben 
kunnen melden, in welk geval melding dient te geschieden 
binnen 24 uur nadat voornoemde feiten aan de Bewaargever 
kenbaar zijn geworden. 

54.2 Ingeval van gestelde schade en/of verlies aan de in 
Bewaarneming toevertrouwde Producten dient de 
Bewaargever, in aanvulling op artikel 54.1, zijn gestelde 
schade en/of verlies laten vaststellen door een onafhankelijke 
expert en wel binnen 48 uur nadat hij zijn gestelde schade en/of 
verlies heeft ontdekt of had kunnen ontdekken, bij gebreke 
waarvan vaststaat dat de Bewaarneming beantwoordt aan de 
Overeenkomst. Kouters heeft het recht om contra-expertise te 
laten uitvoeren. De Bewaargever is gehouden daaraan 
volledige medewerking te verlenen en de goederen deugdelijk 
te conditioneren. Indien de voornoemde termijnen in acht zijn 

genomen en de experts verschillen van mening, benoemen zij 
tezamen een derde expert die voor partijen een bindend 
oordeel velt.  

54.3 Elk vorderingsrecht van de Bewaargever tegen 
Kouters vervalt zes (6) maanden na afloop van de dag waarop 
enige schade aan of verlies van de Producten ter kennis van 
de Bewaargever is gebracht, respectievelijk de Bewaargever 
enige schade met inachtneming van de in lid 1 van dit artikel 
ter kennis heeft gebracht van Kouters, tenzij binnen genoemde 
periode de vordering in rechte aanhangig is gemaakt. 

54.4 De reclametermijn op door Kouters verzonden facturen 
betreft acht (8) dagen. Is binnen die termijn niet gereclameerd, 
dan wordt de factuur geacht de daarop in rekening gebrachte 
opslagkosten juist te hebben weergegeven.  

55. Retentierecht en pandrecht 

55.1 Kouters heeft tegenover eenieder, die daarvan afgifte 
verlangt een pandrecht en een retentierecht op alle zaken, 
documenten en gelden die Kouters uit welke hoofde en met 
welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle 
vorderingen die het ten laste van de Bewaargever heeft of 
mocht krijgen. Kouters kan de hiervoor toegekende rechten 
eveneens uitoefenen voor wat door de Bewaargever nog 
verschuldigd is in verband met voorgaande opdrachten. 

55.2 De Bewaargever kan geen onverwijlde teruggave van 
de Producten vorderen indien dit in redelijkheid niet van 
Kouters kan worden verlangd, bijvoorbeeld omdat de 
Producten niet uit de bewaring kunnen worden weggehaald, 
voordat andere goederen zijn verplaatst of omdat de koeling 
ontregeld raakt. 

55.3 Kouters is niet gehouden de Producten in dezelfde 
staat terug te geven als waarin zij deze heeft ontvangen. Zo 
neemt het gewicht en de versheid/kwaliteit van agrarische 
producten af door tijdsverloop en bewaring. Ook kunnen 
(onzichtbare) ziektes agrarische producten aantasten. Te 
denken valt onder meer aan rot en schimmel, indroging en 
bederf. 

55.4 Kouters zal eenieder die ten behoeve van de 
Bewaargever zaken aan Kouters toevertrouwt voor het 
verrichten van werkzaamheden beschouwen als door de 
Bewaargever gevolmachtigd tot het doen vestigen van een 
pandrecht op deze zaken voor Kouters. 
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	- “VAVI Inkoopvoorwaarden”: de Algemene Voorwaarden voor de Koop en Contractteelt van Aardappelen in de Schakel Industrie/Teelt (vastgesteld door VAVI en LTO, versie 2021. Vindplaats: https://vavi.nl/nl/downloads/.
	- “VAVI Verkoopvoorwaarden”: de Algemene Voor-waarden voor de verkoop van aardappelproducten en bijbehorend arbitragereglement (vastgesteld door VAVI), versie 2016. Vindplaats: https://vavi.nl/nl/downloads/.
	- “VBNA/VENEXA-voorwaarden”: de Algemene Handelsvoorwaarden Groothandel in Aardappelen met bijbehorend arbitragereglement (vastgesteld door V.B.N.A. en VENEXA), versie 1986.
	- “RUCIP-voorwaarden”: de RUCIP-handelsvoorwaarden met bijbehorend expertise- en arbitragereglement (vastgesteld door NAO), versie 2021. Vindplaats: https://www.nao.nl/nl/markt/handelsvoorwaarden.
	- “COFREUROP-voorwaarden”: de Common European Usages for the Domestic and International Sale of Edible Fruits and Vegetables met bijbehorend expertise- en arbitragereglement (vastgesteld door Union du Commerce de Gros en Fruits et Légumes des Etats me...
	 “Schriftelijk”: Het begrip “Schriftelijk” omvat naast berichten per (aangetekende) brief ook berichten per e-mail, fax of een ander elektronisch medium (met uitzondering van berichten via sociale media e.g. Whatsapp, Twitter, Facebook, Instagram etc.).

	2. Toepasselijkheid
	2.1 Indeling en toepasselijkheid. Deze Algemene Voorwaarden zijn ingedeeld in vier (4) hoofdstukken:
	I. Algemene bepalingen;
	II. Bepalingen betreffende inkoop;
	III. Bepalingen betreffende verkoop;
	IV. Bepalingen betreffende Bewaarneming.
	2.2 De bepalingen zoals vermeld in hoofdstuk I. Algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere Overeenkomst, ongeacht de aard daarvan, met Kouters. De bepalingen zoals vermeld in hoofdstuk II. Bepalingen betreffende inkoop zijn van toepassing op ie...
	2.3 Algemene voorwaarden van de contractuele wederpartij. Op de Overeenkomsten met Kouters zijn uitdrukkelijk niet van toepassing eventuele algemene voorwaarden waarnaar de contractuele wederpartij op enigerlei wijze verwijst of die de contractuele we...
	2.4 Afwijkingen. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk afgewezen, tenzij deze voor iedere Overeenkomst opnieuw uitdrukkelijk en Schriftelijk door Kouters aan de contractuele wederpartij is bevestigd.

	3. Branchecondities
	3.1 Aanvullende toepasselijkheid. Afhankelijk van de aard van de betreffende Overeenkomst zijn op de Overeenkomst aanvullend Branchecondities van toepassing als deze Algemene Voorwaarden dat bepalen. Alle hieronder per benoemde Overeenkomst aanvullend...
	3.2 Rangorde. In geval strijdigheid van bepalingen uit respectievelijk de Overeenkomst en/of de bijlage(n) bij de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden en/of de aanvullend van toepassing verklaarde Branchecondities, geldt de volgende rangorde:
	I. de Overeenkomst;
	II. de eventuele bijlage(n) bij de Overeenkomst;
	III. deze Algemene Voorwaarden;
	IV. de Branchecondities.
	3.3 Verkoop van consumptieaardappelen. Indien Kouters een Overeenkomst betreffende de verkoop van consumptieaardappelen sluit met een Koper, zijn daarop aanvullend van toepassing de VBNA/VENEXA-voorwaarden, voor zover het een in Nederland gevestigde K...
	3.4 Verkoop van pootaardappelen. Indien Kouters een Overeenkomst betreffende verkoop van pootaardappelen sluit met een Koper, zijn daarop aanvullend van toepassing de AHP-voorwaarden, voor zover het een in Nederland gevestigde Koper betreft, en de RUC...
	3.5 Verkoop van aardappelproducten. Indien Kouters een Overeenkomst betreffende verkoop van aardappelproducten sluit met een Koper, zijn daarop aanvullend de VAVI Verkoopvoorwaarden van toepassing.
	3.6 Inkoop van consumptieaardappelen bestemd voor de verwerkende industrie. Indien Kouters een Overeenkomst betreffende de inkoop van consumptieaardappelen sluit met een Verkoper, zijn daarop aanvullend de VAVI Inkoopvoorwaarden van toepassing.
	3.7 Verkoop van groente en fruit. Indien Kouters een Overeenkomst betreffende de verkoop van groente en fruit sluit met een Koper zijn daarop aanvullend de COFREUROP-voorwaarden van toepassing.
	3.8 In- en verkoop van (zaai-)uien. Indien Kouters een Overeenkomst betreffende in- en/of verkoop van (zaai-)uien sluit met een Verkoper respectievelijk Koper zijn daarop aanvullend de AVZ-voorwaarden van toepassing.

	4. Beëindiging
	4.1 Kouters heeft het recht de uitvoering van enige Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel enige Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of te ontbinden,...
	 de contractuele wederpartij tekortschiet in de nakoming van één of meer verplichtingen uit de Overeenkomst of daarmee samenhangende overeenkomsten,
	 Kouters goede gronden heeft om te vermoeden dat de contractuele wederpartij niet in staat is of zal zijn om aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen,
	 er naar het oordeel van Kouters belangrijke wijzigingen plaatsvinden in de directe of indirecte eigendoms- of zeggenschapsverhoudingen bij het bedrijf van de contractuele wederpartij, of indien het bedrijf van de contractuele wederpartij wordt beëin...
	4.2 In geval van beëindiging of ontbinding is Kouters in geen geval aansprakelijk voor enige schadevergoeding. De contractuele wederpartij is gehouden Kouters te vrijwaren voor aanspraken van derden die door of in verband met de beëindiging of ontbind...
	4.3 De contractuele wederpartij kan de Overeenkomst niet buitengerechtelijk beëindigen.
	4.4 Indien en voor zover de contractuele wederpartij de Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk beëindigt, als gevolg van welke oorzaak dan ook, dient de contractuele wederpartij een schadeloosstelling te betalen die tenminste gelijk is aan 25% van he...

	5. Overige bepalingen
	5.1 Gehele overeenkomst. De Overeenkomst, inclusief deze Algemene Voorwaarden, bevat de gehele Overeenkomst met Kouters en treedt in de plaats van elke andere eerder gesloten mondelinge en Schriftelijke overeenkomst ter zake.
	5.2 Overdracht.  Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Kouters is het de contractuele wederpartij niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, inclusief deze Algemene Voorwaarden, over te dragen. Kouter...
	5.3 Geldigheid. Indien een van de bedingen (of een onderdeel daarvan) uit deze Algemene Voorwaarden dan wel enig onderdeel van de onderliggende Overeenkomst ongeldig mocht zijn dan wel niet-afdwingbaar, dan laat dat voor het overige de inhoud van het ...
	5.4 Partijen zullen alsdan de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het essentiële doel van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zo veel mogelijk benadert.
	5.5 Werkingssfeer beschermende bepalingen. Alle onderaannemers, agenten, vertegenwoordigers, werknemers of anderen die een opdracht hebben ontvangen van, of die zijn aangesteld dan wel in dienst genomen door Kouters, genieten ieder voor zich dezelfde ...
	5.6 Geheimhouding. De partijen zijn over en weer verplicht alle vertrouwelijke informatie die haar en hun medewerkers uit hoofde van de Overeenkomst over (de onderneming van) de andere partij bekend wordt, zowel gedurende de Overeenkomst als gedurende...
	5.7 Vertrouwelijke informatie is ruim gedefinieerd en omvat alle niet-openbare informatie die bij openbaarmaking op enigerlei wijze schadelijk zou zijn voor één der partijen of nuttig voor diens concurrenten en omvat in elk geval gegevens van klanten ...
	5.8 Van vertrouwelijke informatie is uitgezonderd die vertrouwelijke informatie die op grond van een wettelijke plicht of door een overheidsinstantie wordt opgevraagd. De partijen zullen elkaar daarover informeren.
	5.9 Berichtgeving. Alle kennisgevingen of andere correspondentie aan Kouters met betrekking tot deze Overeenkomst, inclusief deze Algemene Voorwaarden, hebben effect vanaf ontvangst en zullen Schriftelijk geschieden.
	5.10 Voor dit doel worden hieronder de adres- en contactgegevens van Kouters vermeld:

	6. Toepasselijk recht
	6.1 De Overeenkomst en alle rechtsverhoudingen en/of verplichtingen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, met inbegrip van elke kwestie betreffende het bestaan, de geldigheid ...
	6.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag worden uitgesloten.

	7. Geschillenbeslechting
	7.1 Arbitrage. Alle geschillen tussen partijen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst en alle rechtsverhoudingen en/of verplichtingen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst, met inbegrip van elke kwestie betreff...
	7.2 Indien geen Branchecondities van toepassing zijn of indien de toepasselijke Branchecondities geen geldige en werkende arbitragebepaling en/of -reglement heeft, zullen alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst en al...
	7.3 Bevoegde rechter. Het staat Kouters vrij om, niettegenstaande het voorgaande, vorderingen van opeisbare geldsommen, waarvan de verschuldigdheid niet binnen vier (4) weken na factuurdatum Schriftelijk is betwist, voor te leggen aan de rechtbank Zee...
	7.4 Verjaring/verval. Niettegenstaande andere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden betreffende verjaring en/of verval, verjaren alle vorderingen jegens Kouters door verloop van één (1) jaar nadat zij zijn ontstaan. Het recht om Kouters in rechte te...

	8. Totstandkoming
	8.1 Alle aanbiedingen, offertes en overige informatie afkomstig van de Verkoper, ongeacht de vorm ervan, zijn onherroepelijk en bindend. Het voorgaande is met name van toepassing bij prijsopgaves.
	8.2 Een Overeenkomst komt eerst tot stand wanneer Kouters de door de Verkoper gegeven offerte Schriftelijk heeft bevestigd.
	8.3 Mondelinge toezeggingen of afspraken, mede omvattende wijzigingen en/of veranderingen in de Overeenkomsten, door of met personeel of vertegenwoordigers van Kouters zijn pas bindend indien en voor zover deze Schriftelijk zijn bevestigd.

	9. Levering
	9.1 De levering van de Producten en de bepalingen omtrent de leveringskosten en de overgang van het risico geschieden met inachtneming van de in het handelsverkeer gebruikelijke condities (zoals EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP en DDP zoals vermeld in de ...
	9.2 De levering van de gekochte Producten geschiedt op afroep door Kouters.
	9.3 De Verkoper dient op eerste verzoek van Kouters te leveren. Indien in het (in-)koopcontract en/of de bevestiging is vermeld dat levering niet franco geschiedt, maar op vrachtauto koper of af bedrijf Verkoper, betekent dit slechts dat de transportk...
	9.4 De weegkosten en de opschepkosten zijn altijd voor rekening van de Verkoper.
	9.5 De Verkoper is verplicht bij het verladen gebruik te maken van een grondreiniger. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de Verkoper ongewassen Producten te leveren. De Producten dient volstrekt vrij van te zijn van grond. De Verkope...
	9.6 De Verkoper is verplicht ervoor zorg te dragen dat de temperatuur van de Producten bij verladen en levering af land minimaal 6 C en maximaal 25  C bedraagt, en bij levering uit opslag minimaal 6 C. Per vracht wordt van minimaal 50 stuks product de...
	9.7 Bij niet en/of niet-tijdige levering en/of ondeugdelijke levering heeft Kouters zonder nadere ingebrekestelling het recht de overeenkomst te ontbinden, dan wel, een en ander te harer keuze, het recht nakoming te vorderen; en in alle gevallen recht...
	9.8 Bij (gedeeltelijke) afkeuring en/of weigering van de ter levering aangeboden Producten, heeft Kouters het recht te harer keuze vervangende levering te vorderen of de geweigerde hoeveelheid af te boeken op het nog resterende deel van het contract o...
	9.9 Indien na het sluiten van de Overeenkomst de informatie over de financiële positie van de Verkoper zodanig is dat de nakoming van de leveringsverplichting als onzeker moet worden beschouwd, heeft Kouters het recht van de Verkoper een zekerheidsste...
	9.10 Indien de Verkoper met de levering van de Producten achterstallig is en de koopsom van door de Verkoper reeds geleverde Producten opeisbaar is geworden, heeft Kouters het recht de betaling van die eerder geleverde Producten op te schorten, totdat...

	10. Te late levering
	10.1 Levering van de Producten dient plaats te vinden op de wijze en de plaats en het tijdstip zoals bepaald in de Overeenkomst.
	10.2 De leveringstermijn vangt aan zodra de Overeenkomst tot stand is gekomen. Overschrijding van de leveringstermijn brengt Verkoper zonder ingebrekestelling in verzuim.
	10.3 De Verkoper is verplicht Kouters tijdig en adequaat vooraf in kennis te stellen van de levering en de mogelijkheid van niet-tijdige levering.
	10.4 Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, is de Verkoper niet gerechtigd tot het doen van deelleveringen. Indien het uitvoeren van deelleveringen is overeengekomen, wordt voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden onder levering mede ee...
	10.5 De levering is voltooid op het moment dat de Producten door of namens Kouters in ontvangst zijn genomen en Kouters voor levering heeft getekend. Ondertekening door Kouters voor levering laat onverlet dat het geleverde later kan worden afgekeurd. ...
	10.6 De Verkoper is niet gerechtigd haar leveringsverplichting op te schorten indien Kouters tekortschiet in de nakoming van één van haar verplichtingen.
	10.7 Bij te late of te korte levering van de Producten behoudt Kouters zich het recht voor om:
	 de Producten te weigeren,
	 een forfaitaire boete op te leggen van EUR 500,- (vijfhonderd euro), en
	 een aanvullende boete op te leggen van 5 procent van de orderwaarde voor elke dag dat de vertraging voortduurt, tot een maximum van 30 procent van de orderwaarde.
	10.8 Indien als gevolg van een te late of te korte levering van Kouters een boete wordt opgelegd door een klant, en deze boete hoger is dan het bedrag van de door Kouters aan de Verkoper opgelegde boete voor die te late of te korte levering, is Kouter...

	11. Kwaliteit
	11.1 Alle door de Verkoper af te leveren Producten dienen te zijn: gezond, droog, goed van smaak en geur, goed van uiterlijk, vrij van uitwendige en inwendige gebreken, rot en vorstbeschadiging, vrij van grond en productvreemde bestanddelen.
	11.2 Alle uien, waaronder klasse I en II zoals bedoeld in de VN/ECE-norm FFV-25, moeten zijn van goede kwaliteit, volgroeid, droog, gezond, zuiver, goed van kleur, huidvast, hard, intact, vrij van in- en uitwendig schot, wortelresten, afwijkende geur,...
	11.3 Van inwendig schot in uien is sprake als het inwendig schot van minimaal 5% van de uien is ontwikkeld tot 66% of meer gerekend vanaf de bladstoel en/of minimaal 2% van het inwendige schot is ontwikkeld tot 90% of meer vanaf de bladstoel.
	11.4 10% van het totale aantal of gewicht mag bestaan uit uien die niet aan de eisen van klasse I beantwoorden, maar wel aan die van klasse II. Van deze 10% mag niet meer dan 2% de navolgende gebreken vertonen: rot, inwendige gebreken, afwijkende geur...
	11.5 Indien de uien veldgewas geleverd worden moeten zij tegen de gebruikelijke kosten en op de gebruikelijke wijze klaargemaakt kunnen worden tot verpakte uien van Klasse KCB II. Zij moeten Klasse KCB II waardig zijn.

	12. Onderzoek bij levering
	12.1 De Producten worden bij aankomst ter locatie getarreerd. De Verkoper is bij deze uitgenodigd om bij de tarrering aanwezig te zijn en draagt zelf de verantwoordelijkheid om zich tijdig bij de tarrering te melden.
	12.2 De Verkoper heeft tot één (1) uur na het tarreren het recht daartegen Schriftelijk te protesteren, bij gebreke waarvan het resultaat van de tarrering partijen bindt. Indien de Verkoper tijdig tegen het tarreringsresultaat protesteert, stelt een o...
	12.3 Onder tarra wordt onder andere verstaan de uien die niet beantwoorden aan de eisen van de overeengekomen klasse, alsmede ziek, groen, rot, beschadiging, stukken, grond, dubbele, schot zowel inwendig als uitwendig, dikhalzen, zaadstengels, misvorm...

	13. Onderzoek na levering
	13.1 De aan Kouters te leveren goederen dienen ook gedurende een redelijke termijn na levering aan de overeengekomen kwaliteitsnormen te voldoen. Gedurende een periode van vijf werkdagen na ontdekking van het gebrek, heeft Kouters het recht over de kw...
	13.2 Indien de Verkoper de klacht niet binnen 24 uur schriftelijk accepteert, zal Kouters expertise laten uitvoeren. De kosten van deze expertise zijn voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij. De uitkomst van deze expertise bindt zowel de ...

	14. Prijzen
	14.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle prijzen vast. De Verkoper is niet gerechtigd de prijzen om welke reden dan ook te verhogen zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Kouters.
	14.2 Indien Kouters Producten koopt voor “baalprijs” of “baalprijs min kosten” of woorden van gelijke strekking, is, tenzij de Overeenkomst anders vermeldt, de koopprijs gelijk aan de door Kouters gerealiseerde verkoopprijs Ex Works locatie van het be...
	14.3 Indien Kouters Producten koopt voor ‘dagprijs’ of ‘marktprijs’ of woorden van gelijke strekking, is de koopprijs, tenzij de Overeenkomst anders vermeldt, gelijk aan de prijs die Kouters overeenkomt met andere verkopers minus een door Kouters te b...
	14.4 Prijzen zijn exclusief omzetbelasting maar inclusief deugdelijk verpakkingsmateriaal, indien van toepassing, en eventuele andere kosten van de Verkoper met betrekking tot de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij Schriftelijk anders is overeeng...

	15. Facturering
	15.1 Kouters zorgt te allen tijde voor de facturering ter zake van de door haar ingekochte Producten. De Verkoper reikt geen facturen uit aan Kouters.
	15.2 De Verkoper verklaart dat hij de door Kouters opgestelde inkoopfacturen zal accepteren.

	16. Betaling
	16.1 Kouters betaalt voor de geleverde Producten of diensten binnen dertig (30) dagen na levering, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen en op voorwaarde dat de geleverde Producten zijn goedgekeurd en na ontvangst van alle bijbehorende document...
	16.2 Betaling door Kouters houdt geen afstand in van enig recht uit hoofde van de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, of de wet. Betaling zal, ook wanneer de Producten zijn goedgekeurd, niet worden beschouwd als een erkenning door Kouters van de de...
	16.3 Indien gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling is overeengekomen, is Kouters gerechtigd van de Verkoper te verlangen dat deze voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn leveringsverplichtingen of zijn verplichtingen tot terugbetaling in ...
	16.4 Indien de Verkoper niet binnen de door Kouters gestelde termijn adequate zekerheid stelt, is Kouters gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen en haar schade op de Verkoper te verhalen. Een toereikende zekerheid zal in ieder geval zijn een opeisba...
	16.5 Iedere betaling door Kouters geldt als voldoening van de met die betaling aangegeven schuld door Kouters.
	16.6 Betaling bevrijdt Kouters van alle verplichtingen uit hoofde van de betreffende Overeenkomst en kan door de Verkoper niet worden beschouwd als betaling van enige andere vermeende vordering van de Verkoper op Kouters.
	16.7 Kouters heeft ten alle tijden het recht om hetgeen zij aan de Verkoper verschuldigd is te verrekenen met hetgeen Kouters van de Verkoper te vorderen heeft.

	17. Aansprakelijkheid
	17.1 Iedere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Verkoper uit hoofde van de Overeenkomst, inclusief de Algemene Voorwaarden, geeft Kouters het recht om de Verkoper te verplichten zijn tekortkoming en de gevolgen daarvan onmiddellij...
	17.2 De Verkoper is volledig aansprakelijk voor alle schade die door Kouters en eventuele volgende afnemers of gebruikers, waaronder – uiteindelijk – de consument van de geleverde (al dan niet verwerkte) zaken wordt geleden als gevolg van een tekortko...
	17.3 De Verkoper vrijwaart Kouters voor alle mogelijke aanspraken van derden in verband met de Overeenkomst.
	17.4 Kouters is niet aansprakelijk voor enige schade geleden aan de zijde van de Verkoper, tenzij de schade is veroorzaakt door – naar objectieve maatstaven door de Verkoper bewezen – opzet of bewuste roekeloosheid van de met de leiding van Kouters be...
	17.5 De Verkoper dient zich afdoende te verzekeren tegen de in artikel 17.2. bedoelde schade. Deze verzekeringsplicht geldt ook voor alle middelen (waaronder transport) die op enigerlei wijze bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt. Kout...

	18. Recall
	18.1 Partijen zullen bij klachten in overleg met elkaar de maatregelen treffen die in de gegeven omstandigheden noodzakelijk zijn. De te nemen maatregelen kunnen bestaan uit het staken van de leveringen, het blokkeren van voorraden van Producten (al d...
	18.2 De Verkoper is verplicht tot geheimhouding van alle informatie met betrekking tot maatregelen ingevolge dit artikel die kunnen of zullen worden genomen. Het niet nakomen van deze verplichting zal resulteren in een boete ter hoogte van EUR 25.000,-.

	19. Totstandkoming
	19.1 Tenzij expliciet anders aangeduid, zijn alle aanbiedingen, offertes en overige informatie van Kouters, ongeacht de vorm ervan, vrijblijvend (behalve prijswijzigingen) en vormen slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een order.
	19.2 Het voorgaande is met name van toepassing bij prijsopgaves. Prijsopgaves zijn vrijblijvend en zal pas bindend als Kouters deze Schriftelijk bevestigt.
	19.3 Een Overeenkomst komt eerst tot stand wanneer Kouters de door de Koper geplaatste order Schriftelijk heeft bevestigd.
	19.4 Elke impliciete of expliciete verklaring of handeling van de Koper die een Overeenkomst bevestigt, vormt onvoorwaardelijke aanvaarding door de Koper van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
	19.5 Indien de Koper niet binnen 24 uur na Schriftelijke ontvangst bezwaar heeft gemaakt tegen de inhoud van de orderbevestiging, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, wordt de orderbevestiging geacht de Overeenkomst juist weer te geve...

	20. Levering
	20.1 Tenzij Kouters uitdrukkelijk Schriftelijk anders heeft aangeduid, geschieden alle leveringen van Producten Ex Works opslagfaciliteit van de Producten in Nederland. De term Ex Works heeft de betekenis die daaraan in de laatste versie van de INCOTE...
	20.2 De plaats van levering is de plaats van levering volgens de Overeenkomst. I.e. in het geval van levering Ex Works wordt geacht te zijn geleverd ter locatie van de opslagfaciliteit van de Producten in Nederland.
	20.3 De levertijden zijn schattingen en zijn niet bindend voor Kouters. Kouters zal deze tijden zoveel mogelijk in acht nemen.
	20.4 Overschrijding van de levertijden geeft de Koper geen recht op schadevergoeding of (gedeeltelijke) ontbinding/beëindiging van de Overeenkomst.
	20.5 Kouters is gerechtigd de Producten in gedeelten te leveren.
	20.6 Wijze van verzending is ter beoordeling van Kouters. Met verzoeken van de Koper wordt zoveel mogelijk rekening gehouden; eventuele extra kosten komen voor rekening van de Koper.
	20.7 Indien de Koper de Producten niet (tijdig) afneemt, is de Koper zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim. Kouters heeft in dat geval het recht de Producten op te slaan voor rekening en risico van de Koper dan wel deze te verkopen...
	20.8 Eventuele gebreken aan het geleverde of een gedeelte daarvan geven de Koper niet het recht alle geleverde Producten te weigeren.

	21. Oogstvoorbehoud
	21.1 Levering van de (agrarische) Producten geschiedt onder oogst- en bewaarvoorbehoud. Wanneer ten gevolge van een tegenvallende oogst of bewaring met betrekking tot de hoeveelheid en/of kwaliteit van de Producten, zoveel Producten minder beschikbaar...

	22. Kwaliteit
	22.1 Kouters draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de Producten ter zake van het voldoen aan andere kwaliteitsnormen dan die uitdrukkelijk zijn gespecificeerd in de Overeenkomst van Kouters. De Koper neemt alle risico's en aansprakelijkheid op ...
	22.2 Kouters garandeert of beweert niet dat de Producten geschikt zijn voor enig verwerkingsdoel en/of gebruik, van welke aard dan ook, door de Koper, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk door Kouters is aangeduid.
	22.3 De te leveren Producten zijn aan bederf onderhevig en de houdbaarheid en kwaliteit na levering is grotendeels afhankelijk van de wijze van vervoer en/of bewaring, waarop Kouters na de levering geen invloed meer heeft.

	23. Onderzoek
	23.1 De Koper dient vóór de levering de Producten voor zijn rekening zelf of door een expert te (laten) wegen en te (laten) onderzoeken, waaronder begrepen het steekproefsgewijs doorsnijden van de Producten, het meten van de maat van de Producten, de ...

	24. Klachtplicht
	24.1 Over de kwaliteit, maat en de hoeveelheid van de geleverde Producten kan door de Koper alleen geklaagd worden vóór de levering van de Producten of wanneer partijen dit Schriftelijk overeenkomen – vóór het lossen van de Producten.
	24.2 De Koper heeft zijn recht om te klagen verwerkt, wanneer de Producten zijn geleverd, of – wanneer partijen Schriftelijk keuring vóór lossen zijn overeengekomen – op de door hem aangegeven plaats zijn gelost.
	24.3 De Koper die weigert de Producten te ontvangen op grond van beweerde non-conformiteit, is – op straffe van verval van rechten – verplicht Kouters onmiddellijk en in elk geval binnen twee (2) uur na weigering Schriftelijk in kennis te stellen.

	25. Zichtbare gebreken
	25.1 Eventuele gebreken aan het geleverde en/of de verpakking welke vóór levering aanwezig zijn, dient de Koper Kouters onmiddellijk Schriftelijk van in kennis te stellen in de zin van artikel 24.3, bij gebreke waarvan de Koper geacht wordt hetgeen ge...
	25.2 De geleverde hoeveelheid wordt voor wat betreft het aantal, gewicht en kwaliteit geacht in overeenstemming te zijn met hetgeen is overeengekomen en te voldoen aan de hierop van toepassing zijn de wet- en regelgeving, behoudens tegenbewijs te leve...

	26. Verborgen gebreken
	26.1 Niettegenstaande de voorgaande artikelen worden verborgen gebreken geacht te zijn aanvaard tenzij Kouters onmiddellijk, dat wil zeggen ten hoogste binnen twee (2) uur, Schriftelijk van dergelijke gebreken bij ontdekking daarvan in kennis wordt ge...

	27. Expertise
	27.1 Indien Kouters de klacht afwijst of de klacht niet binnen één (1) uur Schriftelijk accepteert, dient de Koper – op straffe van verval van zijn recht om over het geleverde c.q. het ter levering aangeboden product te klagen – onmiddellijk, dat wil ...
	27.2 Kouters heeft het recht om contra-expertise uit te laten voeren. De uitkomst van deze contra-expertise bindt de Koper en Kouters. De Koper is – op straffe van verval van zijn recht om te klagen over de kwaliteit – verplicht om de Producten naar b...
	27.3 Als uit de (contra-)expertise blijkt dat de klacht van de Koper gegrond is, zullen de kosten van het onderzoek bij helfte door partijen worden gedragen. Voorts is Kouters bevoegd om de terecht geweigerde Producten te vervangen, doch zij is daarto...
	27.4 Als uit de (contra-)expertise blijkt dat de klacht van de Koper ongegrond is, zullen de kosten van het onderzoek, alsmede alle andere kosten van Kouters in verband met de klacht, door de Koper op het eerste verzoek worden vergoed. Bovendien is Ko...

	28. Prijzen
	28.1 De prijzen van Kouters zijn exclusief BTW en andere belastingen, rechten of heffingen. De kosten van verpakking, vervoer, in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere heffingen of belastingen zullen door de Koper worden betaald, tenzij anders Schri...
	28.2 Kouters is gerechtigd om, als gevolg van wijzigingen van omstandigheden die buiten haar invloedssfeer liggen, de overeengekomen prijzen/tarieven dienovereenkomstig te wijzigen.

	29. Betaling
	29.1 Betaling van de facturen van Kouters zal geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders is aangeduid, in de overeengekomen valuta op een door Kouters aan te wijzen bankrekening.
	29.2 Betalingen dienen rechtstreeks aan Kouters te worden gedaan; betalingen aan vertegenwoordigers of agenten ontslaan de Koper nimmer van zijn betalingsverplichtingen.
	29.3 Alle belastingen, heffingen en andere kosten in verband met betalingen worden betaald door de Koper.
	29.4 De plaats van uitvoering van de betaling is Noordhoek, gemeente Moerdijk, Nederland.
	29.5 Klachten over facturen moeten Schriftelijk worden ingediend bij Kouters en binnen acht (8) dagen na de datum van de factuur. Na die termijn wordt de Koper geacht met de factuur te hebben ingestemd.

	30. Verzuim
	30.1 In geval van overschrijding van betalingstermijn is de Koper in gebreke zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling is vereist.
	30.2 In het geval van enige redelijke gronden tot twijfel aan de solvabiliteit of kredietwaardigheid van de Koper, is Kouters gerechtigd vooruitbetaling, dan wel zekerheid, te verlangen voor uitstaande leveringen en onmiddellijke betaling, dan wel zek...
	30.3 Alle verplichtingen van Kouters, met inbegrip van maar niet beperkt tot verplichtingen tot levering of verzending van bestelde Producten, worden opgeschort zolang de Koper in gebreke is met de betaling van enig bedrag verschuldigd aan Kouters.
	30.4 In geval van overschrijding van betalingstermijnen is de Koper aan Kouters een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand, als volle maand wordt berekend.
	30.5 Het indienen van een klacht uit hoofde van gebrekkige kwaliteit of andere klachten schort de betalingsverplichting van de Koper en andere verplichtingen van de Koper niet op, noch worden die verplichtingen, ongeacht of de klacht uiteindelijk word...
	30.6 Kouters is voorts gerechtigd om vorderingen tot schadevergoeding wegens te late betaling in te stellen.
	30.7 In geval van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering wegens te late betaling zal het bedrag van de vordering worden verhoogd met 10% administratiekosten berekend over het factuurbedrag, met een minimum van € 250,-, vermeerderd met de wer...

	31. Verrekening
	31.1 De Koper is niet gerechtigd tot verrekening van zijn eventuele vorderingen jegens Kouters met enige betalingen of andere verplichtingen die de Koper aan Kouters is verschuldigd. Evenmin is de Koper in een dergelijke gevallen tot opschorting van d...
	31.2 Kouters en alle aan haar gelieerde ondernemingen zijn te allen tijde gerechtigd tot verrekening van hun haar vorderingen op de Koper met enige betalingen en/of verplichtingen die aan de Koper en/of aan haar gelieerde ondernemingen en/of personen ...
	31.3 De Koper is niet gerechtigd tot het uitoefenen van enig pandrecht en/of gelijksoortige rechten op zaken, geldswaardige documenten en/of andere Producten of gelden die door de Koper aan Kouters dienen te worden verstrekt

	32. Eigendomsvoorbehoud
	32.1 Alle Producten die ter uitvoering van deze Overeenkomst zijn geleverd, blijven eigendom van Kouters totdat de koopprijs met alle daarop vallende lasten volledig is betaald en Kouters ook uit andere hoofde geen vordering meer op de Koper heeft, hi...
	32.2 In geval van niet tijdige betaling, surséance van betaling of faillissement, is Kouters gerechtigd de Producten tot zich te nemen en daartoe de terreinen en de gebouwen van de Koper te betreden. Door middel van het aangaan van de Overeenkomst mac...

	33. Eigendomsvoorbehoud Duitsland
	33.1 Ter zake van een in Duitsland gevestigde Koper zal in plaats van het in artikel 32 neergelegde eigendomsvoorbehoud het in dit artikel neergelegde eigendomsvoorbehoud gelden.
	33.2 Das Eigentum an den gelieferten Waren bleibt zur Sicherung aller Ansprüche vorbehalten, die Kouters aus der gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindung bis zum Ausgleich aller Salden gegen den Abnehmer und seine Konzerngesellschaften zusteht.
	33.3 Das Eigentum von Kouters erstreckt sich auf die durch Verarbeitung der Vorbehaltsware entstehende neue Sache. Der Abnehmer stellt die neue Sache unter Ausschluss des eigenen Eigentumserwerbs für Kouters her und verwahrt sie für Kouters. Hieraus e...
	33.4 Bei einer Verarbeitung die Vorbehaltsware von Kouters mit Waren anderer Lieferanten, deren Eigentumsrechte sich ebenfalls an der neuen Sache fortsetzen, erwerbt Kouters zusammen mit diesen Lieferanten – unter Ausschluss eines Miteigentumserwerbs ...
	33.5 Der Abnehmer tritt bereits jetzt seine Forderungen aus der Veräußerung von Vorbehaltsware aus den gegenwärtigen und künftigen Warenlieferungen mit sämtlichen Nebenrechten im Umfang des Eigentumsanteils zur Sicherung an Kouters ab.
	33.6 Bei Verarbeitung im Rahmen eines Werksvertrages wird die Werklohnforderung in Höhe des anteiligen Betrages der Rechnung von Kouters für die mitverarbeitete Vorbehaltsware schon jetzt an Kouters abgetreten. Solange der Abnehmer seinen Verpflichtun...
	33.7 Bei Zahlungsverzug oder begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Abnehmers sind wir berechtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen und die Vorbehaltsware zurückzunehmen.
	33.8 Scheck-/Wechselzahlungen gelten erst nach Einlösung der Wechsel durch den Abnehmer als Erfüllung.
	33.9 Hinsichtlich der Vereinbarung von Eigentumsvorbehaltsrechten gilt ausschließlich deutsches Recht.

	34. Zekerheid
	34.1 Door het aangaan van de Overeenkomst met wordt een (toekomstig) pandrecht gevestigd op de te velde staande gewassen en te oogsten c.q. geoogste gewassen die de Koper na het sluiten van voornoemde Overeenkomst teelt en/of inkoopt en wel tot zekerh...

	35. Zekerheid Duitsland
	35.1 Ter zake van een in Duitsland gevestigde Koper zal in plaats van het in artikel 34 neergelegde zekerheden de in dit artikel neergelegde zekerheden gelden.
	35.2 Der Abnehmer wird darauf hingewiesen, dass Kouters nach dem Gesetz zur Sicherung der Düngemittel- und Saatgutversorgung vom 19.1.1949 (DüngMSaatG) wegen aller Ansprüche aus der Lieferung von Düngemitteln und anerkanntem Saatgut oder zugelassenem ...
	35.3 Der Abnehmer räumt Kouters wegen aller Ansprüche aus dem Verkauf von Saat- und Pflanzgut, insbesondere Pflanzkartoffeln, hiermit vertraglich ein Pfandrecht im Umfang des gesetzlichen Früchtepfandrechtes entsprechend dem DüngMSaatG an den in der E...
	35.4 Kouters behält sich wegen aller Ansprüche aus dem Verkauf von Saat- und Planzgut, insbesondere Pflanzkartoffeln, das Eigentum an das Saat- und Pflanzgut vor und der Abnehmer tritt bereits jetzt alle ihm zustehenden Fruchteziehungsrechte auf die E...
	35.5 Der Abnehmer ist dazu verplichtet um seine Anmeldung zur Pflanzkartoffel-Vermehrung bei der zuständigen Anerkennungsstelle gleichzeitig Kouters schriftlich zu melden, damit pro Lieferung die einzelnen bepflanzten Grundstücke mit genauer Angabe de...
	35.6 Die Gegenseite erklärt, dass sie zur Übertragung der genannten Sicherheiten berechtigt ist und diese Sicherheiten frei von Rechten Dritter sind.
	35.7 Ansprüche von Kouters umfassen Ansprüche aller zur Kouters gehörende Unternehmen aus dem Vertrag, insbesondere für die Kaufsumme, Zinsen, aus Darlehen und für Schadensersatz für zum Beispiel nicht- oder nicht vollständige Lieferung oder Lieferung...
	35.8 Auf Verlangen des Abnehmers werden die Kouters zustehenden Sicherheiten freigegeben, soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt.
	35.9 Hinsichtlich die Kouters zustehenden Sicherheiten gilt ausschließlich deutsches Recht.

	36. Aansprakelijkheid
	36.1 Kouters is nimmer aansprakelijk voor schade geleden door derden (niet zijnde de Koper of diens werknemers) verband houdende met de door Kouters geleverde Producten, het gebruik of anderszins. De Koper zal Kouters en de aan haar gelieerde ondernem...
	36.2 Onder geen enkele omstandigheid zal Kouters aansprakelijk zijn jegens de Koper of enige andere persoon voor bijzondere, aanvullende of gevolgschade dan wel bestraffende schade, kosten of uitgaven met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies of ...
	36.3 De aansprakelijkheid van Kouters per incident of reeks van samenhangende incidenten, voor zover deze het gevolg zijn van één en dezelfde oorzaak, zal ten alle tijde, ongeacht de grondslag van de vordering (hetzij uit contract, nalatigheid, onrech...
	36.4 Op de hiervoor genoemde aansprakelijkheids-uitsluitingen en -beperkingen komt Kouters slechts geen beroep toe ingeval van – naar objectieve maatstaven door de Koper aan te tonen – opzet of bewuste roekeloosheid van de met de leiding van het bedri...
	36.5 Elk vorderingsrecht jegens Kouters vervalt na verloop van één jaar te rekenen vanaf het moment dat die vordering is ontstaan.
	36.6 De Koper dient volledige en juiste informatie te verstrekken, in het bijzonder met betrekking tot de inning van BTW in verband met intracommunautaire transacties. In geval van niet-nakoming door de Koper zal deze Kouters vrijwaren, verdedigen en ...

	37. Overmacht
	37.1 In geval van overmacht is Kouters gerechtigd de nakoming van de Overeenkomsten op te schorten voor de duur van de overmacht. Indien de duur of de ernst van de overmacht zulks noodzakelijk maakt – en zulks is uitsluitend ter beoordeling van Kouter...
	37.2 Tenzij hierna anders is bepaald, wordt als overmacht beschouwd elke bijzondere omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen onmogelijk of zó bezwaarlijk maakt, dat deze redelijkerwijs niet van Kouters kan worden verlangd, zoals oorlog, mo...
	37.3 Overheidsmaatregelen die in-, door- of uitvoer van verkochte- of gekochte Producten belemmeren of financieel nadelig maken, geeft Kouters het recht om de Overeenkomst, voor zover nog niet is nagekomen, te ontbinden zonder dat zij tot enige schade...
	37.4 Overmacht van de leveranciers van Kouters, waaronder ook begrepen telers, geldt als overmacht van Kouters.

	38. Intellectuele eigendomsrechten
	38.1 De intellectuele en/of industriële eigendomsrechten met betrekking tot de door Kouters geleverde producten (blijven) berusten bij haar, tenzij door partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders wordt overeengekomen.
	38.2 De Koper mag het zaaizaad uitsluitend zaaien en planten binnen zijn eigen landbouwbedrijf. Doorverkoop en doorlevering is niet toegestaan.

	39. Kwekersrecht
	39.1 De Koper verleent door zaaizaad van Kouters te kopen aan Kouters, de houder van het kwekersrecht en controlerende instanties, het recht alle percelen waarop dit is gezaaid/geplant, alsmede de opslagplaats te controleren en te testen. De Koper die...
	39.2 Indien Kouters verwikkelt raakt in een procedure over kwekersrecht of andere intellectuele en/of industriële rechten, is de Koper gehouden alle medewerking te verlenen die door Kouters gewenst wordt, waaronder het verzamelen van bewijsmateriaal. ...

	40. Omschrijving van de Producten
	40.1 De Bewaargever zal vijf (5) dagen alvorens Kouters de Producten in ontvangst zal nemen, een deugdelijke en voldoende gedetailleerde schriftelijke omschrijving van de Producten aan Kouters (doen) verstrekken met vermelding van de verschillende soo...
	40.2 De Bewaargever zal ervoor te zorgen dat de aangevoerde Producten vrij van kosten, door of namens hem bij de Bewaarnemingsfaciliteit worden aangeleverd.
	40.3 De Bewaargever zal zelf zorgen voor (van overheidswege) voorgeschreven begeleidende documenten, veiligheidsvoorschriften en/of documentatie ten behoeve van de Producten, alvorens de Producten door Kouters in ontvangst kunnen worden genomen. Koute...

	41. Aansprakelijkheid Bewaargever
	41.1 De Bewaargever is tegenover Kouters aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit onjuiste en/of bedrieglijke en/of onvolledige omschrijvingen zoals bedoeld in artikel 40.1, alsmede voor schade welke voortvloeit uit gebreken aan de Producten, o...
	41.2 Indien schade aan en/of verlies van de Producten is ontstaan, zal de Bewaargever de vernietigings-, verwijderings-, reinigings- en/of opruimingskosten betalen. Indien Kouters deze kosten heeft gedragen, is de Bewaargever tegenover Kouters aanspra...
	41.3 Onverminderd het hiervoor bepaalde, zal de Bewaargever Kouters vrijwaren van aansprakelijk van derden, dan wel Kouters schadeloos stellen voor schade betaald of verschuldigd door of aan derden, waaronder begrepen ondergeschikten van zowel Kouters...

	42. Weigering Producten
	42.1 Kouters heeft het recht (maar niet de plicht: i.e. Bewaargever blijft zelf verantwoordelijkheid) om de Producten voor Bewaarneming aangeboden te weigeren. Kouters zal bij de beoordeling handelen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
	42.2 Zonder uitputtend te zijn, zullen de Producten in ieder geval geweigerd kunnen worden indien
	 de Producten afwijken van de omschrijving zoals bedoeld in artikel 40.1, althans indien de omschrijving zoals bedoeld in artikel 40.1 niet voldoet aan de eisen die daaraan gesteld kunnen worden;
	 de Producten niet in overeenstemming zijn met (relevante) wetten, regelingen, richtlijnen en/of voorschriften en aanwijzingen van overheidswege;
	 de Producten gevaar en/of schade kunnen opleveren voor andere in de Bewaarnemingsfaciliteit opgeslagen producten;
	 de Producten niet correct en/of deugdelijk zijn verpakt;
	 de Producten zintuigelijk en/of zichtbaar beschouwd niet in orde lijken te zijn;
	 de Producten niet op de geschikte en/pf voorgeschreven en/of overeengekomen temperatuur worden aangeleverd;
	 op daartoe strekkend verzoek de herkomst van de Producten niet kan worden medegedeeld en aangetoond.
	Kouters heeft in dat geval het recht op volledige schadevergoeding.
	42.3 Kouters heeft het recht de Bewaarneming van de Producten te weigeren welke naar haar oordeel wegens hun aard, toestand of anderszins gevaar of schade voor andere producten en/of personen of voor de Bewaarnemingsfaciliteit en/of één van de koelcel...
	42.4 Indien Kouters de Producten niettemin in ontvangst neemt, dan zullen alle schade, noodzakelijke extra werkzaamheden (e.g. gereedmaken, reinigen, veranderen van de daartoe beschikbaar gestelde ruimte) en de daarmee samenhangende kosten tegen in de...

	43. Onderzoek van de Producten
	43.1 Zonder opdracht is Kouters niet verplicht de Producten, welke in Bewaarneming worden toevertrouwd en ongeacht de wijze van verpakking of bewaring, te wegen of te meten, dan wel enig ander onderzoek te doen naar de aard, de conditie en de temperat...
	43.2 Het openen van colli, waaronder containers, om de inhoud te onderzoeken, geschiedt alleen op verzoek van de Bewaargever, maar Kouters is te allen tijde daartoe bevoegd, maar niet verplicht, als zij vermoedt dat de inhoud niet juist is omschreven.

	44. Periode van de Bewaarneming van de Producten
	44.1 Er is een begin gemaakt met de Bewaarneming van de Producten door Kouters (“Begin van de Bewaarneming”):
	 indien bij inslag de Producten worden gelost onder verantwoordelijkheid van Kouters: zodra een collo van de partij is aangevat;
	 indien bij inslag de Producten niet worden gelost onder verantwoordelijkheid van Kouters: zodra een collo van de partij ter bestemde plaatse in de Bewaarnemingsfaciliteit is neergezet.
	44.2 Er is een einde gekomen aan de Bewaarneming van de Producten door Kouters (“Einde van de Bewaarneming”):
	 indien bij uitslag de Producten worden geladen onder verantwoordelijkheid van Kouters: zodra een desbetreffende collo van de partij ter bestemde plaatse, dat is hetzij in het voertuig, hetzij op een andere plaats voor een uitslag is neergezet;
	 indien bij uitslag de Producten niet worden geladen onder verantwoordelijkheid van Kouters: zodra een desbetreffende collo van de partij dat de uitslag verricht is aangevat.

	45. Toestand van de Producten
	45.1 Behoudens verplaatsing van de Producten in de zin van artikel 46, in welk geval de aansprakelijkheid van Kouters wordt gereguleerd door de in dat artikel genoemde voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen, is Kouters niet aansprakelijk voor sc...
	45.2 Bevinden de Producten, welke aan Kouters ter Bewaarneming zijn toevertrouwd, bij het Begin van de Bewaarneming in een beschadigde of gebrekkige toestand, die uitwendig zichtbaar is, dan zal Kouters gerechtigd maar niet gehouden zijn voor rekening...
	45.3 Ter Bewaarneming ontvangen Producten die een zorgvuldig bewaarnemer indien het geweten zou hebben dat zij na inontvangstneming gevaar zouden kunnen opleveren, met het oog daarop niet voor Bewaarneming zou hebben willen ontvangen, mogen door Koute...
	45.4 Kouters is ter zake geen enkele schadevergoeding verschuldigd en de Bewaargever is aansprakelijk voor alle kosten en schaden voor Kouters, voortvloeiende uit aanlevering ter Bewaarneming, uit de Bewaarneming zelve of uit de maatregelen, tenzij di...

	46. Verplaatsing van de Producten
	46.1 Kouters is te allen tijde gerechtigd de Producten te verplaatsen (of te laten verplaatsen) naar andere koelcellen indien zij van mening is dat zulks de bewaarcondities ten goede komt of zulks naar oordeel van Kouters om dringende redenen noodzake...
	46.2 De kosten van deze verplaatsing en het verzekeren van het transportrisico op de gebruikelijke wijze komen voor rekening van Kouters, tenzij de overbrenging moet geschieden:
	 in het belang van de Bewaargever, of
	 ten gevolge van omstandigheden waarvoor Kouters niet aansprakelijk is, of
	 ten gevolge van omstandigheden die in redelijkheid niet voor rekening en risico van Kouters komen, of
	 ten gevolge van regelgeving of opdracht van overheidswege.
	46.3 Het vervoer in verband met de verplaatsing welke voor rekening van Kouters komt, vindt voor binnenlands vervoer plaats onder toepasselijkheid van de AVC 2002, en voor grensoverschrijdend vervoer onder toepasselijkheid van de CMR, aangevuld door d...

	47. Aansprakelijkheid
	47.1 De Bewaargever doet voor het geval van schade en/of verlies van de Producten, afstand van verhaal op derden en kan uitsluitend en alleen Kouters aansprakelijk stellen, ook indien Kouters in de uitoefening van de instructie gebruik heeft gemaakt v...
	47.2 Niettegenstaande hetgeen elders in de Overeenkomst ten aanzien van uitsluiting van aansprakelijkheid is bepaald, is Kouters jegens de Bewaargever en/of derden nimmer aansprakelijk voor schade, verlies, vorderingen van derden, boetes en/of kosten,...
	47.3 Indien Kouters met inachtneming van de voorgaande leden niettemin aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid van Kouters beperkt tot het bedrag dat de verzekering van Kouters uitkeert, vermeerderd met het eigen risico. Indien de schade niet is ve...

	48. Overmacht
	48.1 Onder overmacht in de zin van deze Overeenkomst dient, zonder uitputtend te zijn, te worden verstaan alle van buitenkomende oorzaken, direct dan wel indirect, voorzienbaar of niet voorzienbaar waardoor Kouters niet aan haar verplichtingen uit hoo...
	48.2 Onder overmacht in de zin van deze Overeenkomst dient tevens te worden verstaan:
	 natuurlijke hoedanigheid van de Producten;
	 kwaliteitsveranderingen door verloop van tijd;
	 schimmel en innerlijk bederf;
	 gisting, roest, uitslaan, bevriezing, smelten, stollen;
	 vergassen, indroging, gewichtsverlies, lekkage en bederf;
	 schade door ratten, muizen, insecten, wormen en ander ongedierte;
	 schade veroorzaakt door andere producten;
	 verborgen gebreken van de Bewaarnemingsfaciliteit;
	 oorlog, (natuur)rampen, brand, blikseminslag, stakingen etc.;
	 uitval van of defect aan de koelinstallatie, en/of energietoevoer;
	 alle andere omstandigheden die Kouters redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.
	48.3 Kouters is niet gehouden zijn verplichtingen na te komen gedurende en na de periode waarin de overmacht of de gevolgen daarvan de nakoming van zijn verplichtingen belemmeren of verhinderen.

	49. Toegang tot de Bewaarnemingsfaciliteit
	49.1 Kouters kan de Bewaargever en de door deze aangewezen personen toegang verlenen tot de Bewaarnemingsfaciliteit waar diens Producten worden bewaard, indien het niet aannemelijk is dat dit schade aan opgeslagen Producten toebrengt, zulks met inacht...
	49.2 Voor hen aan wie Kouters toegang verleent, gelden de volgende voorwaarden:
	 alle personen, die de Bewaarnemingsfaciliteit bezoeken, alsook het personeel van de aan de Bewaarnemingsfaciliteit komende voertuigen moeten zich houden aan de voorschriften van Kouters;
	 alleen gedurende de gewone werktijden en onder geleide wordt toegang verleend;
	 de aan het bezoek verbonden kosten van begeleiding moeten door de Bewaargever aan Kouters worden betaald;
	 de Bewaargever is aansprakelijk voor alle schade, direct of indirect door bezoekende personen veroorzaakt.

	50. Uitvoering van handelingen
	50.1 Door de Bewaargever gewenste handelingen, zoals bemonstering, behandeling, verzorging, overpakking, overstapeling, splitsing in partijen, weging, etc., alsmede aflevering moeten ter uitvoering tegen de daarvoor geldende vergoedingen en condities ...
	50.2 Handelingen welke Kouters niet op zich wenst te nemen kunnen, na verkregen toestemming van Kouters, door of namens de Bewaargever worden uitgevoerd, zulks met inachtneming van door Kouters te stellen voorwaarden, onder toezicht van Kouters en teg...
	50.3 Indien naar de mening van de Bewaargever een bijzondere wijze van Bewaarneming van de Producten is vereist, dan zal de Bewaargever Kouters hiervan steeds tijdig schriftelijk in kennis stellen om deze de gelegenheid te geven de noodzakelijke voorb...

	51. Bijzondere wijze van behandeling
	51.1 Kouters is niet verplicht tot enige maatregel ten aanzien van de in Bewaarneming toevertrouwde Producten of de verpakking daarvan dan die welk voor de Bewaarneming van de betreffende Producten als normaal gelden.
	51.2 Tot bijzondere maatregelen is Kouters slechts verplicht indien deze zijn overeengekomen.
	51.3 Kouters is echter gerechtigd een maatregel direct, op kosten en voor risico van de Bewaargever te nemen, het opruimen, het verwijderen, het vernietigen of het op andere wijze onschadelijk maken daaronder begrepen, wanneer door het nalaten daarvan...

	52. Verzekering
	52.1 Alle bewaring van de Producten in de Bewaarnemingsfaciliteit zal geschieden voor rekening en risico van de Bewaargever. De Bewaargever dient zich tegen alle risico’s, die de opgeslagen Producten tijdens de duur van Overeenkomst kunnen treffen, st...
	52.2 Kouters zal, tenzij dat uitdrukkelijk met de Bewaargever is overeengekomen, nimmer verplicht zijn verzekeringen af te sluiten ten behoeve van de Producten die aan haar zijn toevertrouwd.
	52.3 In alle gevallen waarin de Producten welke aan Kouters zijn toevertrouwd zijn verzekerd, is – in geval zich een schadeveroorzakend evenement voordoet – de Bewaargever op eerste verzoek verplicht om diens vordering op de verzekeraar aan Kouters te...

	53. Bewaarloon
	53.1 De Bewaargever verbindt zich tegenover Kouters, de door Kouters vastgestelde tarieven te betalen als bewaarloon, waaronder onder meer begrepen de bewaarprijs, kosten van in- en uitslag, bewerking, behandeling, schoonmaken en reparaties, en eventu...
	53.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het door de Opdrachtgever verschuldigde bewaarloon maandelijks worden gefactureerd. Als er geen tarief is vastgesteld, dan geldt de laatste tarieven.
	53.3 Kouters is gerechtigd om, als gevolg van wijzigingen van omstandigheden die buiten haar invloedssfeer liggen, de overeengekomen prijzen/tarieven dienovereenkomstig te wijzigen.
	53.4 Het uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedrag aan bewaarloon en alle overige bedragen welke uit de Overeenkomst mochten voortvloeien, dienen binnen dertig (30) dagen na dagtekening van de factuur en zonder toepassing van korting en/of s...
	53.5 Indien betaling niet binnen voornoemde periode heeft plaatsgevonden, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is de Opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, vermeerderd met 15% b...
	53.6 In geval van vernietiging van de bij Kouters in bewaring liggende Producten door brand, ammoniak lekkage of anderszins, geldt de dag van vernietiging als de dag van aflevering en is het bewaarloon en kosten in volle maanden berekend, verschuldigd...

	54. Verval van vorderingen tegen Kouters
	54.1 Alle vorderingen tegen Kouters vervallen, indien de schade, het verlies, vorderingen van derden, boetes respectievelijk kosten niet schriftelijk te zijner kennis zijn gebracht uiterlijk binnen 48 uur nadat de Producten ophouden bij Kouters in Bew...
	54.2 Ingeval van gestelde schade en/of verlies aan de in Bewaarneming toevertrouwde Producten dient de Bewaargever, in aanvulling op artikel 54.1, zijn gestelde schade en/of verlies laten vaststellen door een onafhankelijke expert en wel binnen 48 uur...
	54.3 Elk vorderingsrecht van de Bewaargever tegen Kouters vervalt zes (6) maanden na afloop van de dag waarop enige schade aan of verlies van de Producten ter kennis van de Bewaargever is gebracht, respectievelijk de Bewaargever enige schade met inach...
	54.4 De reclametermijn op door Kouters verzonden facturen betreft acht (8) dagen. Is binnen die termijn niet gereclameerd, dan wordt de factuur geacht de daarop in rekening gebrachte opslagkosten juist te hebben weergegeven.

	55. Retentierecht en pandrecht
	55.1 Kouters heeft tegenover eenieder, die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en een retentierecht op alle zaken, documenten en gelden die Kouters uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen ...
	55.2 De Bewaargever kan geen onverwijlde teruggave van de Producten vorderen indien dit in redelijkheid niet van Kouters kan worden verlangd, bijvoorbeeld omdat de Producten niet uit de bewaring kunnen worden weggehaald, voordat andere goederen zijn v...
	55.3 Kouters is niet gehouden de Producten in dezelfde staat terug te geven als waarin zij deze heeft ontvangen. Zo neemt het gewicht en de versheid/kwaliteit van agrarische producten af door tijdsverloop en bewaring. Ook kunnen (onzichtbare) ziektes ...
	55.4 Kouters zal eenieder die ten behoeve van de Bewaargever zaken aan Kouters toevertrouwt voor het verrichten van werkzaamheden beschouwen als door de Bewaargever gevolmachtigd tot het doen vestigen van een pandrecht op deze zaken voor Kouters.


