ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
Zon Holding B.V. gevestigd te 5928 RH Venlo, Venrayseweg 104, alsmede haar rechtsopvolgsters
en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen „ZON‟, heeft de navolgende Algemene
Verkoopvoorwaarden vastgesteld:

Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van alle
door ZON verstrekte offertes, gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten en de uitvoering
hiervan. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op door ZON te verrichten leveringen en
diensten, al dan niet samenhangend met de verkoop van producten, evenals tot de verkoop van
(verpakkings)materialen. Aldus zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing op alle
(rechts)handelingen (inclusief nalaten) van ZON en haar wederpartij (hierna “afnemer”) ter zake.
2. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden gelden ook ten gunste van derden die door ZON in het
kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.
3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op enige bepaling in deze Algemene Verkoopvoorwaarden
binden ZON enkel en alleen indien deze afwijkingen en/of aanvullingen uitdrukkelijk zonder
voorbehoud en schriftelijk tussen ZON en de afnemer zijn overeengekomen. De eventueel
overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen hebben slechts betrekking op de betreffende
overeenkomst.
4. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden stellen algemene of specifieke voorwaarden of bedingen
van de afnemer terzijde, tenzij vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
5. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing op opvolgende en toekomstige
overeenkomsten, ook indien daarbij niet naar deze Algemene Verkoopvoorwaarden wordt
verwezen.
6. ZON is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Verkoopvoorwaarden aan te brengen. De
wijzigingen treden in werking op het door ZON aangekondigde tijdstip.

Artikel 2 Overeenkomst
1. ZON heeft het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te
herroepen.
2. Afnemer zal een schriftelijke opdrachtbevestiging, dan wel een schriftelijke vastlegging van de
overeenkomst ontvangen van ZON. Deze schriftelijke vastlegging kan bestaan uit de factuur en/of
opdrachtbon. Indien partijen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, nadere en/of
aanvullende afspraken dan wel wijzigingen zijn overeengekomen, geldt dat deze slechts bindend
zijn indien en voor zover deze afspraken schriftelijk zijn vastgelegd en bevestigd door ZON. Ook
hier geldt dat de schriftelijke vastlegging kan bestaan uit de factuur en/of opdrachtbon.
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Artikel 3 Wijze van verkoop
Verkoop
1. Verkoop vangt aan met het doen van offerte door ZON aan afnemer. Een offerte of (prijs)opgave
bindt ZON niet en geldt slechts als een uitnodiging aan afnemer tot het doen van een bestelling.
Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover ZON een bestelling aanvaardt.
Aanvaarding kan slechts schriftelijk worden gedaan in de vorm van een week- of seizoencontract
dan wel een bestel- of orderbevestiging.
2. In geval er sprake is van bemiddelingsverkoop in de vorm van een dagorder kan zowel de offerte
als de aanvaarding mondeling dan wel schriftelijk worden gedaan.
3. Voorverkoopovereenkomsten geven slechts recht op levering voor zover uit de aan ZON ter
beschikking staande aanvoergegevens blijkt dat de producten op de daartoe bepaalde dag
daadwerkelijk voor levering beschikbaar zijn en de producten niet door ZON zijn bestemd om op
andere wijze te worden verkocht en afgeleverd.

Klokverkoop
4. Een koopovereenkomst komt bij klokverkoop tot stand door het verlicht worden van het nummer
van afnemer en de prijs op de klok en het vervolgens door de afslager intoetsen van de door
afnemer gewenste aantallen. ZON stelt vast in welke volgorde producten worden verkocht.
5. Indien dit nodig mocht zijn, ten gevolge van een defect aan het afmijntoestel of de daaraan
aansluitende apparatuur, misverstand of dergelijke, heeft de afslager het recht vast te stellen, dat
geen koop tot stand is gekomen. Misverstand dient onverwijld, dat wil zeggen vóór het stoppen
van de klok voor de volgende verkooptransactie, gemotiveerd te worden gemeld aan de afslager.
In dat geval zal voor geen van betrokken partijen een aanspraak op schadeloosstelling bestaan.
6. Een koopovereenkomst komt niet tot stand indien de op de klok aangegeven prijs beneden de
ophoudprijs dan wel de minimumprijs ligt.
7. ZON is bevoegd vast te stellen welke hoeveelheid van een product per transactie ten minste
(aankoopminimum) moet en ten hoogste (aankoopmaximum) kan worden gekocht. Een
koopovereenkomst die betrekking heeft op minder producten dan het aankoopminimum wordt
geacht betrekking te hebben op het aankoopminimum. Een koopovereenkomst die betrekking
heeft op meer producten dan het aankoopmaximum wordt geacht betrekking te hebben op het
aankoopmaximum.
8. ZON heeft het recht, zowel bij kavelverkoop als bij blokverkoop, een aangeboden partij op te
houden.

Artikel 4 Prijzen, tarieven en kosten
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de in de offertes, aanbiedingen en
overeenkomsten vermelde prijzen exclusief bijkomende tarieven en kosten. De bijkomende kosten
bestaan onder meer uit fust, ladingdragers, verzending, transport en verzekering, evenals alle van
overheidswege opgelegde heffingen en belastingen (o.a. BTW).
2. De tarieven vermeld in de offertes, aanbiedingen, overeenkomsten zijn gebaseerd op ten tijde van
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het afgeven dan wel sluiten van die offertes, aanbiedingen, overeenkomsten voor ZON geldende
kostprijs. Indien deze kostprijs na het sluiten van die overeenkomsten doch vóór levering een
verhoging ondergaat waarop ZON in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen (bijvoorbeeld door,
maar niet beperkt tot, overheidsmaatregelen) heeft ZON het recht de verhoging van de kostprijs
aan afnemer door te berekenen.

Artikel 5 Levering
Plaats van levering en risico-overgang
1. Tenzij partijen uitdrukkelijk een andere leveringswijze zijn overeengekomen, zijn leveringen “ex
works”, zijnde één van de bedrijfsruimten van ZON of het bedrijf van de teler (Ex Works, conform
het ter zake bepaalde in de laatste versie van de Incoterms).
2. Afnemer is verplicht de door hem gekochte producten op de overeengekomen plaats(en) en
tijdstippen in ontvangst te nemen.
3. Indien afnemer de producten niet op de overeengekomen dag van levering in ontvangst neemt
zijn de producten voor rekening en risico van afnemer vanaf het afgesproken tijdstip waarop de
producten ter beschikking zijn gesteld.
4. Indien de producten op de het afgesproken tijdstip van levering door afnemer niet in ontvangst zijn
genomen, is ZON gerechtigd de producten voor rekening en risico van afnemer op te (doen)
slaan, te verkopen of te (doen) vernietigen. De kosten van vervoer, opslag, verkoop of vernietiging
komen voor rekening van afnemer.
5. Bij klokverkoop spant ZON zich in om de producten binnen 2 (twee) uur na het einde van de
klokverkoop van de betreffende dag te leveren.
6. In geval een bestelbevestiging meerdere leverdagen bestrijkt, zal worden gestreefd naar een
evenredige verdeling van de af te leveren producten over de diverse leverdagen.
7. De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn
overeengekomen.
8. Vertraging in de aflevering – voor zover binnen de grenzen van redelijkheid blijvend – geeft de
afnemer geen recht op ontbinding van de overeenkomst dan wel enige schadevergoeding.

Te leveren product
9. De door ZON geleverde hoeveelheid wordt voor wat betreft aantal en gewicht, alsmede publieken/of privaatrechtelijk voorgeschreven eisen geacht te voldoen aan datgene wat partijen ter zake
zijn overeengekomen, behoudens door de afnemer te leveren tegenbewijs.
10. Bij geringe afwijkingen in eigenschappen als maat, kwaliteit en kleur wordt het afgeleverde
product geacht aan de overeenkomst te voldoen.
11. Indien door ZON een monster is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of
verstrekt bij wijze van aanduiding. De eigenschappen van te leveren producten kunnen van het
monster afwijken, tenzij door ZON uitdrukkelijk is vermeld dat zou worden geleverd conform het
getoonde of verstrekte monster. Bij levering conform monster, dienen de eigenschappen van het
bij wijze van steekproef gecontroleerde product op het moment van levering gelijk te zijn aan de
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eigenschappen van het monster, doch met inachtneming van het onder lid 10 bepaalde. In geval
van levering conform monster, wordt de afnemer geacht het monster te hebben gekeurd indien hij
dit niet op voorhand uitdrukkelijk schriftelijk heeft afgewezen. Voor de beoordeling van de kwaliteit
van het product, is de tevoren door ZON bekend gemaakt kwaliteitsdefinitie bepalend.
12. ZON stelt de hoeveelheid en kwaliteits- en sorteringsklasse van de door afnemer gekochte
producten vast. Voor de beoordeling van de kwaliteit van het product is de tevoren door ZON
bekend gemaakte kwaliteitsdefinitie bepalend. Deze gegevens worden aangetekend op de
factuur. Behoudens tegenbewijs geldt de vaststelling door ZON als bindend tussen partijen. Aan
afnemer wordt een kopie van de factuur dan wel een uitdraai van de betreffende gegevens uit het
geautomatiseerde systeem verstrekt.
13. Indien de voor aflevering uit hoofde van voorverkoopovereenkomsten bestemde hoeveelheid
producten op enige dag onvoldoende is om aan alle voorverkoopovereenkomsten te voldoen, kan
ZON deze aan afnemer toedelen op basis van een verdeelsleutel die zij, alle omstandigheden in
aanmerking genomen, redelijk acht, waarbij geldt dat bij toedeling seizoencontracten voorrang
krijgen boven weekcontracten en weekcontracten voorrang krijgen boven dagorders.
14. Geplaatste bestellingen die inhouden dat vanaf het bedrijf van een teler wordt geleverd geven
slechts recht op levering van de op de daartoe bepaalde dag en tijd bij de betreffende teler
beschikbare hoeveelheden en kwaliteit producten. Afnemer is gehouden ter plaatse voor
ontvangst te (doen) ondertekenen. Indien de teler op de aanvoerdag onvoldoende producten
beschikbaar heeft om aan de voorverkoopovereenkomst te voldoen, kan ZON in overleg met
afnemer de order aanvullen met aan ZON ter beschikking staande beschikbare producten van
dezelfde soort en kwaliteit. ZON is hiertoe niet verplicht.

Levering in fust en/of op ladingdragers
15. De producten worden aan de afnemer geleverd in het door ZON te bepalen en door haar als
standaard gehanteerde type fust, tenzij anders overeengekomen. Voor de levering in fust is
afnemer aan ZON een vergoeding verschuldigd. Indien een bepaald type fust om welke reden dan
ook niet voorhanden is, heeft ZON het recht de producten te leveren in een ander type fust. De
meer- of minderkosten worden in dat geval door ZON vastgesteld en verrekend.
16. Afnemer dient het meermalig fust, voor zover dat eigendom van ZON is of eigendom is van een
derde van wie ZON het fust ter beschikking heeft gekregen, na gebruik onverwijld en in
behoorlijke staat aan ZON of aan een derde van wie ZON het fust ter beschikking heeft gekregen
terug te leveren. Afnemer is niet bevoegd meermalig fust van ZON te gebruiken voor andere
doeleinden dan de opslag en het vervoer van door ZON aan hem geleverde producten. Het fust
blijft eigendom van ZON dan wel van de derde van wie ZON het fust ter beschikking heeft
gekregen. De kosten van verlies of beschadiging van fust komen voor rekening van afnemer.
17. Met betrekking tot de aan ZON door derden krachtens voorwaarden van die derden ter
beschikking gestelde meermalig fust worden die voorwaarden voor afnemers geacht deel uit te
maken van deze algemene voorwaarden.
18. Het in de leden 5.15 tot en met 5.17 bepaalde met betrekking tot fust geldt eveneens met
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betrekking tot de pallets waarop het geleverde product is gestapeld.

Artikel 6 Aanvaarding en klachten
1. Afnemer dient direct na levering van de overeengekomen producten door ZON deze producten te
keuren en controleren. Afnemer dient na te gaan of de geleverde producten voldoen aan het
bepaalde in de overeenkomst, te weten:
a. of de juiste producten zijn geleverd;
b. of de geleverde producten voldoen aan de daaraan te stellen en ter zake
overeengekomen kwaliteitseisen, oftewel de eisen die gesteld mogen worden voor
een normaal gebruik en/of voor handelsdoeleinden;
c.

of de geleverde producten wat betreft kwantiteit (aantal, hoeveelheid, gewicht)
overeenstemmen met hetgeen partijen ter zake zijn overeengekomen. Indien de door
de afnemer geconstateerde afwijking minder dan 10% bedraagt, dan is de afnemer
gehouden de geleverde producten volledig te accepteren, zulks tegen evenredige
vermindering van de overeengekomen prijs.

2. Indien levering van de producten ex Works geschiedt, dan dient de afnemer de geleverde
producten in de bedrijfsruimte van ZON te controleren. In die gevallen waarin de producten
worden geleverd in een bedrijfsruimte elders op het terrein van Fresh Park Venlo gaat ZON ermee
akkoord dat de controle plaatsvindt in de betreffende bedrijfsruimte. De geleverde producten
worden in dat geval geacht te zijn gecontroleerd binnen 1 uur na verlading bij ZON.
3. Eventuele tekortkomingen en klachten die niet zien op omstandigheden zoals vermeld in lid 1 van
dit artikel onder sub c, dienen onmiddellijk na constatering – doch uiterlijk binnen 24 uur na
aflevering – daarvan schriftelijk en onderbouwd aan ZON te worden gemeld. Indien ZON niet
terstond na levering van de producten een klacht ontvangt, worden de producten geacht te zijn
geleverd conform het bepaalde in de overeenkomst en zonder enige tekortkoming.
4. Klachten betreffende niet direct zichtbare gebreken dienen zo spoedig mogelijk na constatering
schriftelijk te worden gemeld aan ZON, opdat ZON in staat wordt gesteld ter plaatse de juistheid
van de betreffende klachten te onderzoeken. Afnemer dient ZON in staat te stellen de klacht van
de afnemer op juistheid te controleren. Indien ZON niet binnen 24 uur na levering een schriftelijke
klacht van de afnemer heeft ontvangen, wordt de tekortkoming en/of het gebrek ten tijde van de
levering niet aanwezig geacht, maar wordt tussen partijen als vaststaand aangenomen dat deze
tekortkoming en/of dit gebrek na levering is ontstaan.
5. Het bepaalde in dit artikel is onverkort van toepassing indien de door ZON geleverde producten
ten behoeve van de afnemer worden afgeleverd bij een derde. Aldus kan de afnemer nooit en te
nimmer aan ZON tegenwerpen dat hij de geleverde producten niet heeft gekeurd en gecontroleerd
omdat deze elders, bij een derde, waren opgeslagen.
6. Afnemer is gehouden zich te allen tijde als een zorgvuldig schuldenaar en/of bezitter voor het
behoud van de producten zorg te dragen.
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Artikel 7 Betalingen
1. De afnemer dient de overeengekomen prijs na ontvangst van de op de levering betrekking
hebbende factuur te voldoen – zonder korting of een beroep op compensatie of verrekening –
binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. ZON is bevoegd aan afnemer een kortere dan hiervoor genoemde betalingstermijn te stellen, een
zogenaamd “kredietplafond” aan te zeggen of onmiddellijke betaling dan wel zekerheden voor
betaling te vorderen. Afnemer is verplicht zich aan deze regels te onderwerpen en gevraagde
betalingen c.q. zekerheden daartoe onverwijld te verstrekken.
3. Alle kosten van het betalingsverkeer zijn voor rekening van afnemer, ook voor zover een bank
deze bij ZON in rekening brengt en ook als deze het internationaal betalingsverkeer betreffen.
4. Na het verstrijken van de betalingstermijn verkeert afnemer, zonder dat een nadere
ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. Afnemer is alsdan een rente verschuldigd
van 1% per kalendermaand of gedeelte daarvan over de openstaande hoofdsom. Indien ZON
(buiten)gerechtelijke incassomaatregelen neemt is afnemer gehouden alle daaruit voortvloeiende
kosten doch ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom te betalen.
5. Verrekening door de afnemer van de door ZON gefactureerde bedragen met een door haar
(afnemer) gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de afnemer in verband
met een door deze gestelde tegenvordering, is niet toegestaan.
6. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van alle verschuldigde
rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan.
Dat is niet anders indien de afnemer vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere
factuur.
7. Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een
overeengekomen termijn op de vervaldag, alsmede indien afnemer in staat van faillissement
geraakt, (voorlopige) surséance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling
(WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd,
wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van afnemer wordt gelegd, wanneer deze
overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt,
is afnemer gehouden ZON hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
1. Door ZON en/of individuele telers geleverde producten blijven eigendom van ZON c.q. van de
betrokken telers tot aan het moment van volledige betaling van alle vorderingen van ZON op de
afnemer uit hoofde van tussen hen gesloten overeenkomsten, met inbegrip van rente en kosten.
2. Indien de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel indien er bij ZON gegronde vrees
bestaat dat de afnemer niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te
komen, dan wel het vermoeden bestaat dat de afnemer de op hem rustende verplichtingen niet na
wil komen, dan is ZON gerechtigd door haar geleverde producten – waarop het in lid 1 van dit
artikel genoemde eigendomsvoorbehoud rust – bij de afnemer dan wel de derde die de producten
voor de afnemer houdt, terug te halen dan wel terug te doen halen op kosten van afnemer.
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Afnemer is verplicht mee te werken aan een dergelijke actie zijdens ZON.
3. Indien derden enig recht op de door ZON en/of individuele telers onder eigendomsvoorbehoud
geleverde producten willen vestigen of doen gelden, dient de afnemer ZON hiervan per
ommegaande op de hoogte te stellen. Voorts dient de afnemer deze derde te wijzen op de
omstandigheid dat de producten zijn geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Afnemer dient de
derde in het bezit te stellen van de tussen partijen gesloten overeenkomst waaruit blijkt dat ten
aanzien van de geleverde producten een eigendomsvoorbehoud is gemaakt.
4. Afnemer is verplicht mee te werken aan alle maatregelen die ZON wenst te treffen ter
bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de door haar en/of individuele telers
geleverde producten.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Afnemer is aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan ook, die door hem, zijn
werknemers of door hem ingeschakelde hulppersonen wordt toegebracht aan personen en/of
zaken van ZON en/of door haar ingeschakelde dienstverleners.
2. ZON sluit iedere aansprakelijkheid jegens afnemer, zijn werknemers of door hem ingeschakelde
hulppersonen uit voor schade, uit welke hoofde ook ontstaan, daaronder begrepen directe en
indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens aansprakelijkheid voor
schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ZON.
3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, zal in alle gevallen waarin ZON, allen die daar
werkzaam zijn en/of de door ZON ingeschakelde hulppersonen gehouden is tot betaling van een
schadevergoeding deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde producten
(exclusief BTW en de waarde van de verpakkingen) en/of diensten waardoor of in verband
waarmee schade is veroorzaakt. Indien de schade gedekt is door een verzekering van ZON zal de
schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval
daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
4. Afnemer vrijwaart ZON, haar werknemers en de door ZON ingeschakelde hulppersonen voor alle
aanspraken van derden die voortvloeien uit of op welke wijze dan ook in verband staan met de
verkoop of aflevering van producten en diensten door ZON aan afnemer, waaronder vorderingen
op grond van (een inbreuk op) rechten van intellectuele eigendom zoals kwekersrechten, en
aansprakelijkheid welke voortvloeit uit enig gebrek in enig geleverd product.
5. ZON is niet aansprakelijk voor schade, waaronder bedrijfsschade aan de zijde van afnemer en/of
derden door het niet of niet tijdig beschikbaar zijn van producten, een bepaald type fust of
(klein)verpakking, tenzij in geval van opzet of grove nalatigheid. Afnemer zal zich hiervan
rekenschap geven in zijn handelen met derden en ZON vrijwaren voor aanspraken van derden ter
zake van voormelde schade (-oorzaken).
6. Indien de afnemer, dan wel een derde aan wie de afnemer de door ZON geleverde producten
heeft doorgeleverd, een recall-actie uitvoert dan wel laat uitvoeren, dan kan ZON slechts
aansprakelijk worden gehouden voor (een deel) van de daarmee gepaard gaande kosten, indien:
i)

vast komt te staan dat ZON aansprakelijk is voor de omstandigheid die tot de recall heeft
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geleid, en
ii)

ZON is geraadpleegd en inspraak heeft gehad alvorens de recall is uitgevoerd, alsmede

iii)

vast komt te staan dat de afnemer zich als een redelijk handelend en redelijk bekwaam
vakgenoot heeft gedragen en heeft getracht de kosten die met de recall gepaard zijn
gegaan zo beperkt mogelijk te houden.

7. Iedere vordering op ZON, behalve welke door ZON is erkend, vervalt door het enkele verloop van
12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 10 Overmacht
1. In geval van overmacht is ZON gerechtigd hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat de afnemer enige
vordering ter zake schadevergoeding jegens haar (ZON) aanhangig kan maken.
2. Als overmacht aan de zijde van ZON wordt – onder meer – aangemerkt:
- stakingen zijdens de werknemers van ZON dan wel door haar – ten behoeve van de uitvoering
van de overeenkomst – ingeschakelde derden;
- ziekte van werknemers van ZON dan wel door haar – ten behoeve van de uitvoering van de
overeenkomst – ingeschakelde derden;
- maatregelen en/of verboden door de Nederlandse en/of vreemde overheid waaraan ZON is
gebonden;
- niet voorzienbare en niet voorspelbare verkeersbelemmeringen;
- ongeluk(ken) met een ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingezet
transportmiddel alsmede onvoorziene technische gebreken aan deze transportmiddelen;
- (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van ZON;
- diefstal van zaken benodigd voor het uitvoeren van de overeenkomst;
- alsmede alle overige onvoorziene omstandigheden die ZON beletten de overeenkomst tijdig en
naar behoren uit te voeren.
3. Indien ZON bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, dan is zij gerechtigd het
reeds geleverde c.q. geleverde deel afzonderlijk te factureren. Afnemer is alsdan gehouden de
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
4. Alle overeenkomsten die zien op de verkoop van agrarische producten geschieden onder
oogstvoorbehoud. Wanneer ten gevolge van een tegenvallende oogst met betrekking tot de
hoeveelheid en/of kwaliteit van agrarische 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, dan heeft ZON het recht de door haar
verkochte hoeveelheden dienovereenkomstig te verminderen. Door levering van dit aldus
verminderde kwantum, voldoet ZON geheel aan haar leveringsverplichtingen. ZON is alsdan niet
gehouden tot het leveren van vervangende agrarische producten en is tevens niet aansprakelijk
voor welke schade dan ook.
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Artikel 11 Verzuim en ontbinding
1. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem
uit de met ZON gesloten overeenkomst c.q. de wet mocht voortvloeien, waaronder de verplichting
tot tijdige betaling zoals opgenomen in artikel 7 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, is de
afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en ZON gerechtigd uitvoering van de overeenkomst
op te schorten en/of die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten
geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat ZON tot enige schadevergoeding is gehouden en
onverminderd de ZON verder toekomende rechten.
2. In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het
bedrijf van de afnemer, zullen alle overeenkomsten met de afnemer van rechtswege ontbonden
zijn, tenzij ZON de afnemer binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel) van
de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval ZON zonder ingebrekestelling
gerechtigd is de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten, totdat de betaling
voldoende zeker is gesteld, onverminderd de ZON verder toekomende rechten.
3. ZON heeft het recht de overeenkomst te beëindigen indien er zijdens afnemer sprake is van
blijvende overmacht. Afnemer zal alsdan alle door ZON gemaakte en nog te maken kosten aan
ZON vergoeden.
4. In elk van de in de leden 1, 2, en 3 van dit artikel genoemde gevallen zijn alle vorderingen van
ZON op afnemer onmiddellijk opeisbaar en is afnemer gehouden tot onmiddellijke teruggave aan
ZON van alle door ZON aan afnemer geleverde en onbetaald gebleven producten en/of door ZON
aan afnemer verhuurde dan wel in bruikleen gegeven of anderszins ter beschikking gestelde
zaken.
5. Indien een overeenkomst op grond van lid 2 van dit artikel wordt ontbonden, is ZON gerechtigd
om eventuele transport- en administratiekosten verbonden aan het terughalen van door alle ZON
aan afnemer geleverde en onbetaald gebleven producten en/of door ZON aan afnemer verhuurde
dan wel in bruikleen gegeven of anderszins ter beschikking gestelde zaken, in rekening te
brengen. ZON is gerechtigd deze transport- en administratiekosten te verrekenen met eventueel
door ZON aan afnemer verschuldigde bedragen.

Artikel 12 Intellectuele eigendomsrechten
1. ZON behoudt zich eventuele rechten van intellectuele eigendom (o.a. woord- en beeldmerken)
met betrekking tot door haar geleverde producten uitdrukkelijk voor.
2. Het is de afnemer niet toegestaan met gebruik van door ZON geleverde producten en
verpakkingsmaterialen in de ruimste zin des woords inbreuk te maken op intellectuele
eigendomsrechten van een derde. Afnemer vrijwaart ZON voor eventuele aanspraken van derden
uit hoofde van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten die worden gemaakt met behulp
van de door ZON geleverde producten, en die plaats vinden nadat ZON de producten aan
afnemer heeft geleverd.
3. Afnemer zal geen producten welke niet afkomstig zijn van ZON voorzien van enig woord- of
beeldmerk, verpakkingsmateriaal etc. toebehorend aan of afkomstig van ZON. Noch zal afnemer
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producten welke niet afkomstig zijn van ZON voorzien van enig woord- of beeldmerk,
verpakkingsmateriaal etc, toebehorend aan of afkomstig van ZON aan derden ter verkoop
aanbieden, verkopen of leveren.

Artikel 13 Slotbepalingen
1. Afnemer is zonder schriftelijke toestemming van ZON niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen
uit enige overeenkomst met ZON geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen.
2. Alle geschillen tussen ZON en afnemer die voortvloeien uit of in verband staan met een tussen
hen gesloten overeenkomst, ook die welke spoedeisende beslechting behoeven, zullen uitsluitend
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor de plaats waar ZON is gevestigd zulks
onverminderd de bevoegdheid van ZON om desgewenst dat geschil voor te leggen aan de rechter
van de woonplaats van afnemer.
3. Op deze verkoopvoorwaarden en alle overige overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag of enig ander
internationaal verdrag betreffende de verkoop van roerende zaken wordt – voor zover dat
ingevolge die verdragen mogelijk is – uitgesloten.

LEVERING VAN DIENSTEN

Artikel 14 Algemeen
1. Naast de algemene bepalingen – artikel 1 tot en met 13 – gelden de artikelen 15 tot en met 16 in
zoverre de relatie tussen ZON en de afnemer betrekking heeft op door ZON aan afnemer te
leveren diensten. Bij strijdigheid met andere artikelen uit de Algemene Verkoopvoorwaarden
prevaleren de artikelen 15 tot en met 16.
Artikel 15 Risico’s en verzekering
1. Alle levering van diensten, zoals maar niet beperkt tot bewaring, bewerking en / of verwerking van
producten vindt plaats voor rekening en risico van de afnemer.
2. ZON is nimmer verplicht verzekeringen af te sluiten ten behoeve van de producten die aan ZON
zijn toevertrouwd. De afnemer dient zich afdoende te verzekeren tegen alle risico‟s die de
producten kunnen treffen tijdens de duur van de levering van de diensten.

Artikel 16 Terugneming producten
1. De afnemer is verplicht de aan ZON ten behoeve van de levering van de diensten toevertrouwde
producten op de overeengekomen plaats(en) en tijdstippen terug te nemen.
2. Indien de producten op de dag van terugname door afnemer niet in ontvangst zijn genomen, is
ZON gerechtigd de producten voor rekening en risico van afnemer op te (doen) slaan of te (doen)
vernietigen. De kosten van vervoer, opslag of vernietiging komen voor rekening van afnemer.
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