ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
VAN: Poultry Trade Partners N.V., gevestigd aan de Watergoorweg 108 B, 3861 MA
Nijkerk
hierna te noemen: “gebruiker”
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, dossiernummer 61485233
Artikel 1 - definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Gebruiker:
Koper:
Overeenkomst:

de gebruiker van de algemene voorwaarden;
de wederpartij van gebruiker, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;
de overeenkomst tussen gebruiker en koper.”

Artikel 2 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Poultry Trade Partners N.V.
hierna te noemen ‘Poultry Trade’ en een wederpartij waarop Poultry Trade deze voorwaarden van toepassing
heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
Als deze voorwaarden eenmaal toepasselijk zijn geweest op een overeenkomst met een bepaalde
opdrachtgever zullen zij steeds van toepassing zijn op de volgende overeenkomsten met- en offerte’s voor die
opdrachtgever, tenzij in een speciaal geval uiteindelijk anders wordt overeengekomen.
2. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig zou zijn, blijft de overeenkomst, waarvan deze
voorwaarden deel uitmaken, voor het overige zoveel mogelijk in stand en wordt de betreffende bepaling
vervangen door een bepaling, die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.
Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2.

De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders
aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper
schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.

3.

Levertijden in offertes van de gebruiker zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht
op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.

De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is
vermeld.

5.

Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is
gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

6.

Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of
offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

8.

In geval van onvoorziene omstandigheden, welke van dien aard zijn dat de koper naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten, is de
gebruiker gerechtigd de prijzen en werkzaamheden te wijzigen en/of de overeenkomst met de opdrachtgever
geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden te
zijn.”

Artikel 4 - Levering
1. Levering geschiedt af fabriek van gebruiker, tenzij partijen schriftelijk anders zullen overeenkomen.
2.

Indien levering geschiedt op basis van "Incoterms", zullen de op het moment van het sluiten van de
overeenkomst geldende "Incoterms" van toepassing zijn.

3.

Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren,
dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

4.

Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk
zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.

5.

Indien de zaken worden bezorgd is gebruiker gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze
zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.

6.

Indien gebruiker gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de
levertijd aan nadat koper deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

7.

Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan
ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper gebruiker schriftelijk
ingebreke te stellen.

8.

Gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan
de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gebruiker is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk
te factureren.

9.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering
van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.”

Artikel 5 - Opschorting en ontbinding
1. De gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden,
indien:
- de koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te
vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de
koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover
de tekortkoming haar rechtvaardigt;
- de gebruiker in een positie komt te verkeren dat van hem voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet
kan worden gevergd;
- de koper zijn onderneming vervreemd of de directe zeggenschap hierover verliest;
- de koper surséance van betaling aanvraagt of indien surséance van betaling wordt uitgesproken, indien
het faillissement van de koper wordt aangevraagd of indien de koper in staat van faillissement wordt
verklaard;
- koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is
gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

2.

Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te (doen) ontbinden indien:
- indien de koper in verzuim is met betalingen of anderszins toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van
zijn verplichtingen, waaronder mede begrepen verplichtingen uit eerdere overeenkomsten;
- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk
of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich
anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3.

De gebruiker is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de goederen terug te
vorderen die eigendom zijn van de gebruiker en die zich bij de koper bevinden.

4.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk
opeisbaar. De koper is verplicht de kosten aan de gebruiker te vergoeden, die zijn verbonden aan de
beëindiging van de overeenkomst. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij
zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

5.

De gebruiker is niet aansprakelijk voor de schade van de wederpartij, die kan voortvloeien uit de handelwijze
door of in opdracht van de gebruiker, tengevolge van het tekortschieten van de koper.”

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud
1. De door Poultry Trade geleverde zaken blijven het eigendom van Poultry Trade totdat de wederpartij alle
navolgende verplichtingen uit alle met Poultry Trade gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
- de tegenprestatie (s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) koopovereenkomst(en).
2. Door Poultry Trade afgeleverde zaken, krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts
in het kader van normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de wederpartij niet bevoegd
de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
3. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen,
is Poultry Trade gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de
wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. De
wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het
door hem verschuldigde per dag.
4. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zake te verpanden noch op enige andere
wijze te bezwaren.
5. De wederpartij verplicht zich:
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-,
ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
- alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken te verpanden aan Poultry Trade op de manier die wordt voorgeschreven in art 3:239 BW;
- alle aanspraken van de wederpartij op de overheid in verband met exportrestituties met betrekking tot de
onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Poultry Trade op de manier die wordt
voorgeschreven in 3:239 BW;
- de vorderingen die de wederpartij jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder
eigendomsvoorbehoud door Poultry Trade geleverde zaken te verpanden aan Poultry Trade op de manier
die wordt voorgeschreven in 3:239 BW;
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Poultry Trade;
- op andere manieren medewerkingen te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Poultry Trade ter
bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zakenwil treffen en welke wederpartij niet
onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 7 - Gebreken: klacht termijnen
1. De wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering, te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na
te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid)
overeenstemmen met het overeengekomene;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan
de gangbare handelskwaliteit.
2. De wederpartij is verplicht zichtbare gebreken of tekorten binnen 24 uur na aflevering aan Poultry Trade mede
te delen en zulks diezelfde dat schriftelijk te bevestigen.
3. Ingeval van niet uiterlijke zichtbare gebreken is de wederpartij verplicht deze aan Poultry Trade te melden
binnen 24 uur na het tijdstip waarop de wederpartij de betreffende gebreken bij behoorlijke controle had
kunnen waarnemen en zulks diezelfde schriftelijk te bevestigen.
4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afnamen van gedane
bestelling bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Poultry Trade worden
geretourneerd. Wederpartij heeft zonder schriftelijke toestemming geen retourrecht.
5. Ingeval de wederpartij tijdig en terecht reclameert strekt de verplichting van Poultry Trade zich dienaangaande
niet verder uit dan indien niet de juiste zaken zijn afgeleverd dan wel niet de overeengekomen kwantiteit
binnen een redelijke termijn alsnog de juiste respectievelijk ontbrekende zaken en te zijner keuze hetzij tegen
de overeengekomen prijs binnen een redelijke termijn vervangende zaken te leveren, hetzij te restitueren
hetgeen door de wederpartij reeds werd betaald.
6. Ieder reclamerecht vervalt, indien de geleverde zaken door de wederpartij zijn doorverkocht dan wel indien
de zaken reeds een bewerking hebben ondergaan.
Artikel 8 - Emballage
Poultry Trade brengt emballage in rekening, tenzij anders vastgesteld in de orderbevestiging, welk bedrag zal
worden gerestitueerd aan de wederpartij, indien dezelfde emballage leeg, schoon (overeenkomstig de
veterinaire eisen c.q. de eisen van het productschap voor pluimvee en eieren) en onbeschadigd wordt
geretourneerd. De emballage blijft eigendom van Poultry Trade.
Artikel 9 - Prijzen
Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst, maar voor de levering van zaken één of meer
van deze kostprijsbepalende factoren een wijziging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare
omstandigheden, is Poultry Trade gerechtigd de bij de aanvaarding van de bestelling overeengekomen prijs
te wijzigen en een evenredige verhoging van de koopprijs aan de wederpartij in rekening te brengen, zonder
dat de wederpartij bevoegd zal zijn de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 10 – Retentierecht en pandrecht
1. Zolang de koper niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, is de koper
gerechtigd om alle zaken, documenten en gelden welke door de gebruiker voor de koper onder zich heeft of
zal gaan houden, onder zich te houden, totdat de koper ten genoegen van de gebruiker aan al haar verplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan.
2.

Naast een retentierecht komt de opdrachtnemer in voorkomend geval een pandrecht toe op de betreffende
zaken, documenten en gelden, welke door de opdrachtnemer voor de opdrachtgever onder zich heeft of zal
gaan houden.

Artikel 11 – Betaling en incasso
1. Alle door de koper aan de gebruiker verschuldigde bedragen moeten binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij
schriftelijk een andere termijn is overeengekomen, door de gebruiker zijn ontvangen, op een de door de
gebruiker aangegeven wijze dan wel in kontanten of door bijschrijving op een (al dan niet aangegeven)
rekening, bij gebreke waarvan alle betalingsverplichtingen van de koper, ongeacht of de gebruiker terzake
reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar zijn en bij gebreke waarvan de koper zonder nadere aanmaning
toerekenbaar tekortschiet en de koper een contractuele rente gelijk aan 2 % boven de wettelijke rente
verschuldigd is, vanaf de vervaldag, en de koper tevens aansprakelijk is voor alle buitengerechtelijke alsmede
de gerechtelijke incassokosten met een minimum van 15% van hetgeen door de koper aan de gebruiker is
verschuldigd, althans een minimum van EUR 250.
2.

Betalingen door de koper strekken eerst in mindering op de door de koper verschuldigde buitengerechtelijke
(incasso)kosten, de gerechtelijke kosten, rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsom,
waarbij oudere vorderingen voor nieuwe vorderingen gaan, ongeacht andersluidende toerekening van de
betaling door de opdrachtgever bij (gedeeltelijke) betaling aan de opdrachtnemer.

3.

In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij zullen de verplichtingen
van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.

4.

De koper kan slechts schriftelijk en gemotiveerd binnen de betalingstermijn bezwaar maken tegen de factuur.
Bij gebreke van een schriftelijk gemotiveerde dan wel een onvoldoende gemotiveerde betwisting van de
factuur, is de factuur bindend voor de koper. De betalingsverplichting wordt door zodanige betwisting niet
opgeschort.

5.

Alle betalingen zullen zonder enige schuldvergelijking of korting geschieden. De koper is nimmer bevoegd
een al dan niet opeisbare verplichting te verrekenen met een verplichting van de gebruiker.

6.

Telkens wanneer de koper in gebreke blijft een betaling te voldoen of anderszins toerekenbaar tekort schiet,
behoudt de gebruiker zich het recht voor om de overeenkomst per direct te ontbinden en daarbij de zaken van
de gebruiker die de koper onder zich heeft, terug te nemen.

7.

Voor zover BTW-heffing vereist, is de BTW bij de prijzen inbegrepen ofwel staat de BTW apart vermeld.
Wanneer het BTW tarief wordt verhoogd in de periode tussen totstandkoming van de overeenkomst en de
uitvoering daarvan, is de verhoging voor rekening van de koper.

8.

Indien de gebruiker buitenlandse betaalmiddelen accepteert dan zal gelden de op het moment van betaling
geldende marktkoers. De gebruiker kan daarbij bij wijze van administratiekosten een bedrag in rekening
brengen dat overeenkomt met maximaal 10% van het bedrag dat in vreemde valuta wordt aangeboden. De
gebruiker kan dit bewerkstelligen door de geldende marktkoers met maximaal 10% aan te passen.”

9.

Alle kosten die Poultry Trade naar haar oordeel zal dienen te maken ter behoud of ter uitoefening van haar
rechten jegens de opdrachtgever, zowel in als buiten rechte, komen ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 12 – Garantie
1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan
kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2.

De onder het eerste lid genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het
gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk
schriftelijk melding heeft gemaakt aan gebruiker.

3.

De onder het eerste lid genoemde garantie geldt tot de op de zaken vermelde uiterste houdbaarheidsdatum.
Voor zaken zonder uiterste houdbaarheidsdatum geldt een garantieperiode van zes maanden na levering.

4.

Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na
ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter
zake van het gebrek door koper, naar keuze van gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van
vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en het eigendom aan
gebruiker te verschaffen.

5.

De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of
oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, koper of derden wijzigingen
hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden
waarvoor de zaak niet bestemd is.

6.

Indien de door gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de
garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid
1. Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens koper
beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
2.

Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot
de factuurwaarde van de geleverde goederen, althans dat gedeelte van de factuurwaarde waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EUR 50.000 (schrijve: vijftigduizend euro).

3.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling
betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te
laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan gebruiker toegerekend kan worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

4.

Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet
indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van gebruiker.

Artikel 14 - Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet
aan Poultry Trade zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de
nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven
dan die van Poultry Trade; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Poultry Trade; een
algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen
prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden
waarvan Poultry Trade afhankelijk is; algemene vervoersproblemen; onvoorziene overheidsmaatregelen;
natuurrampen; oorlogssituatie; molest en kernrampen.
2. Poultry Trade heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming verhindert intreedt nadat Poultry Trade haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Poultry Trade opgeschort. Indien de
periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Poultry Trade niet mogelijk is langer
duurt dan 1 maand, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst bij
aangetekende brief te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien Poultry Trade bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan,
of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het
leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het
een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige
waarde heeft.
Artikel 15 - Verrekening in concern verband
Indien de wederpartij een vordering heeft op Poultry Trade en de wederpartij tevens een schuld heeft aan een
andere onderneming die behoort tot het concern waar Poultry Trade deel van uit maakt, dan is Poultry Trade
gerechtigd de betaling te verrichten aan de aan haar gelieerde onderneming, waardoor Poultry Trade van zijn
betalingsverplichting jegens de wederpartij is gekweten tot hetzelfde bedrag van deze betaling.
De onderneming aan wie deze betaling is verricht, zal de schuld van de wederpartij tot hetzelfde bedrag van
de betaling in mindering brengen op de uitstaande schuld en een eventueel ontvangen bedrag aan de
wederpartij restitueren.
Artikel 16 - Verrekeningverbod
Het is de wederpartij niet toegestaan enig beroep op opschorting of schuldvergelijking (verrekening) te doen
van vorderingen uit hoofde van de overeenkomst en/of voorgaande overeenkomsten met vorderingen op
Poultry Trade.
Artikel 17 - Verpakkingen met Handelsnaam
Het is de wederpartij verboden verpakkingen, die zijn voorzien van het merk en/of de handelsnaam ‘Poultry
Trade’ of andere geregistreerde handelsnamen of merken al dan niet tegen vergoeding af te leveren of ter
beschikking te stellen van derden, tenzij Poultry Trade hiertoe schriftelijk toestemming heeft verleend.
Overtreding van dit artikel geschiedt op straffe van verbeurte van een schadevergoeding van € 15.000 per
overtreding, tenzij volledige schadeloosstelling wordt gevorderd.
Artikel 18 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Alle overeenkomsten waarvan deze voorwaarden deel uitmaken, zullen onderworpen zijn aan het Nederlandse
recht.
2. Geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of
gedeeltelijk van toepassing zijn verklaard of daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen voorzover
behorende tot de competentie van de arrondissementsrechtbank in eerste instantie worden berecht door de
arrondissementsrechtbank dan wel een volgens het gewone recht bevoegde rechter, zoals uitsluitende ter keuze
van Poultry Trade.
Artikel 19 - Wijziging van de voorwaarden
Poultry Trade is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.
Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.
Poultry Trade zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van in
werking treden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem wijziging is
meegedeeld.

