Algemene Verkoopvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Signature Foods Nederland BV gevestigd te Losser
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 06039341

Artikel 1.

Artikel 5.

Algemene bepalingen
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing
op alle door ons gedane offertes, bevestigingen,
alsmede op alle verkopen en/of leveringen, dan
wel doorverkopen en/of doorleveringen van onze artikelen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
b. Een algemene verwijzing door een contractspartner naar andere voorwaarden wordt door
ons niet aanvaard.
c. Wanneer voor een gedeelte van een overeenkomst bijzondere voorwaarden schriftelijk overeengekomen zijn, blijven voor al het overige deze
algemene verkoopvoorwaarden gelden, tenzij
deze bijzondere voorwaarden alleen gelden voor
die overeenkomsten waarvoor zij zijn aangegaan
en dus niet terugwerken of anticiperen op nog te
sluiten overeenkomsten.

Eigendomsvoorbehoud
a. Wij behouden ons de eigendom van de door
ons geleverde producten voor, totdat de
koper al hetgeen aan ons verschuldigd is -uit
welke hoofde dan ook- heeft voldaan; niettemin gaat het risico van de goederen bij de
aflevering over op de afnemer.
b. Indien de afnemer zich niet of niet voldoende -zulks ter onzer beoordeling- houdt aan
de nakoming c.q. naleving van deze voorwaarden, zijn wij gerechtigd de overeenkomst als van rechtswege ontbonden te beschouwen, dan wel de uitvoering van een
overeenkomst op te schorten, zonder dat
wij onzerzijds tot nakoming dan wel schadevergoeding zijn gehouden.
c. Indien aan koper serviceartikelen zijn verstrekt, mogen deze alleen gebruikt worden
voor de verkoop of presentatie van onze
producten. Ieder ander gebruik geeft ons
het recht de serviceartikelen in te nemen
tegen de opdat moment geldende prijs. Beschadigde artikelen zullen niet worden vergoed.

Artikel 2.
Tot stand komen van een overeenkomst
Al onze offertes zijn vrijblijvend. Een overeenkomst
komt eerst tot stand, nadat wij deze schriftelijk hebben bevestigd.

Artikel 6.

Artikel 3.
Prijzen
a. De leverdatum is bepalend voor de te hanteren
factuurprijs.
b. De in onze prijslijsten genoteerde prijzen zijn
detailinkoopprijzen voor de handel, exclusief
B.T.W. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht
voor verhogingen van kostprijscomponenten
welke ontstaan vóór uitvoering der opdrachten
aan onze afnemers door te berekenen. Onder
dergelijke verhogingen wordt onder meer verstaan: verhoging van loonkosten, grondstofprijzen, vervoerskosten, invoerrechten en andere
belastingen, benevens veranderingen in de Nederlandse notering van vreemde valuta.
c. Indien een bonus is overeengekomen, is deze
eerst opeisbaar, indien alle aankopen waarover
de bonus wordt toegekend, betaald zijn. Uitstaande vorderingen en ten onrechte afgetrokken kortingsbedragen zullen op de bonusuitkering in mindering worden gebracht.
Artikel 4.
Betaling
a. Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden
zijn overeengekomen, zal de betaling geschieden
binnen 14 dagen na factuurdatum.
b. Wij hebben het recht vooruitbetaling te verlangen.
c. De betaling van onze facturen dient te geschieden in de gefactureerde valuta zonder aftrek of
schuldcompensatie.
d. Bij achterstalligheid van enige betaling wordt de
koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn.
Alle kosten, zowel in als buiten rechte, vallende
op de incasso van niet tijdig betaalde bedragen
zijn voor rekening van de koper. Vanaf de vervaldag der facturen is wettelijke rente, met een minimum van 8% per jaar, als vertragingsrente verschuldigd.
e. Bij geval van niet betaling van een opeisbaar
bedrag, bij schorsing van betaling, bij aanvraag
tot surseance van betaling, faillissement of liquidatie van de zaken des kopers en bij beslag op de
roerende of onroerende goederen van koper
hebben wij het recht, de op dat moment bestaande overeenkomsten of delen van overeenkomsten als van rechtswege ontbonden te beschouwen.

Reclamaties
a. Eventuele klachten moeten binnen één
werkdag na ontvangst der goederen schriftelijk bij ons zijn ingediend onder nauwkeurige omschrijving van de aard en grond der
klachten. De koper wordt geacht het geleverde te hebben goedgekeurd na het verstrijken van deze termijn, indien niet aldus is
gereclameerd.
b. Wij zijn gehouden, indien een klacht door
ons gegrond is bevonden, tot schadeloosstelling in geld, welke in geen geval de
waarde van het geleverde zal overtreffen,
dan wel tot vervangende levering.
c. Reeds verbruikte producten gelden als
goedgekeurd en geaccepteerd en komen
derhalve niet in aanmerking voor reclamatie.
Artikel 7.
Levertijd
a. De levertijd is voor ons een streeftijd. Overschrijding van de overeengekomen levertijd
door welke reden dan ook, doet voor de koper geen recht op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet nakomen
van enige verplichtingen welke voor hem uit
deze of uit enige andere met deze overeenkomst
samenhangende
overeenkomst
mocht voortvloeien.
b. In geval van overmacht, hebben wij recht de
overeenkomst ontbonden te verklaren of de
levering op te schorten, zulks ter onzer beoordeling.
c. Onder overmacht wordt onder meer begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en
oproer, werkstaking, uitsluiting overheidsmaatregelen, vertraging in tijdig gelaste
aanvoer van grondstoffen, hulpstoffen,
handelsgoederen of verpakkingsmateriaal,
brand, hoe dan ook ontstaan, elektriciteitsstoornis, overstroming, vorst transportstoornissen en, in het algemeen bedrijfsstoringen.
d. Overmacht in de zin als bovenbedoeld van
onze leveranciers geldt als overmacht voor
onszelf.

Artikel 8.
Garantie
a. Van alle producten welke door ons geleverd worden en waarop de aanduiding vermeld staat, dat de
producten koel, d.w.z bij een temperatuur van +1
graden en +7 graden moeten worden vervoerd
en/of opgeslagen en/of in een winkel moet worden
uitgestald, wordt uitsluitend door ons de kwaliteit
gegarandeerd, indien aan deze voorwaarden met
betrekking tot het hierboven genoemde vervoer
en/of de opslag en/of de winkeluitstalling is voldaan.
b. Wij garanderen de houdbaarheid van onze producten, tot en met de datum welke op de verpakking staat vermeld.
c. Overigens zijn wij niet aansprakelijk, jegens wie dan
ook, voor de hoedanigheid van onze producten.
d. Onze garantie vervalt zodra van ondeskundige of
foutieve behandeling en/of opslag sprake is. Zij vervalt eveneens, indien ons na melding van reclamatie, niet alle gegevens, benodigd voor een onderzoek, worden verstrekt.
e. Koper is gehouden ons te vrijwaren en zonodig
schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en
interest welke voor ons mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van vorderingen van derden
op ons ter zake van door ons aan hem geleverde
producten.
Artikel 9.
Transport
a. De keuze van de wijze van verzending behouden
wij ons voor. Het risico van schade en vermissing,
ontstaan tijdens het transport, is slechts voor onze
rekening, indien en voor zover het transport door
ons wordt verzorgd. Voor vermissing of schade, in
welke vorm dan ook, ontstaan tijdens het
transport, dat wordt verzorgd door derden, dragen
wij geen enkele aansprakelijkheid.
b. Bij een levering met een factuurwaarde exclusief
B.T.W., lager dan € 350,00 zal Signature Foods Nederland BV additionele transportkosten in rekening
brengen, zijnde € 30,00 per levering.
Artikel 10.
Overige bepalingen
a. De koper is verplicht alle door ons in het verkeer
gebrachte artikelen uitsluitend te verhandelen in
originele van ons afkomstige verpakking, zonder
enige verandering daaraan of beschadiging daarvan. Het is de koper niet toegestaan van ons afkomstige of via ons geleverde verpakking te gebruiken, te verhandelen of in het verkeer te brengen
zonder de oorspronkelijke inhoud die aan de koper
is geleverd.
b. Uitsluitend de competente rechter te Almelo is
bevoegd kennis te nemen van geschillen of vorderingen betreffende overeenkomsten waarop deze
algemene voorwaarden toepasselijk zijn.
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