ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KERNFARM B.V.
Algemene voorwaarden van Kernfarm B.V., gevestigd in Breukelen (KvK nummer
61111589), hierna te noemen “Kernfarm”.
1

TOEPASSELIJKHEID

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten
aan en overeenkomsten met Kernfarm. Uitsluitend door Kernfarm schriftelijk aanvaarde
afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn geldig. Toepasselijkheid van door de
wederpartij van Kernfarm (deze wederpartij hierna aan te duiden als “Koper”) gebruikte
algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2

Kernfarm behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen en/of aan te
vullen.

2

AANBOD EN OVEREENKOMST

2.1

Een aanbod van Kernfarm geschiedt vrijblijvend ook indien deze een termijn voor
aanvaarding bevat, en kan door Kernfarm worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd
binnen 5 werkdagen na aanvaarding door Koper. Alle aanbiedingen en opdrachten
binden Kernfarm slechts indien en voor zover deze schriftelijk of elektronisch (online, per
e-mail) door haar zijn bevestigd. Met inachtneming van de eerste zin komt een
overeenkomst tot stand zodra de Koper een schriftelijke bevestiging van de bestelling
ontvangt, of door uitvoering van de overeenkomst door Kernfarm. In een aanbod
voorkomende fouten of omissies, in het kader van een aanbod door Kernfarm verstrekte
voorschriften of adviezen en niet uitsluitend tot de Koper gerichte algemene informatie,
binden Kernfarm niet.

2.2

Uitsluitend de schriftelijke bevestiging van de bestelling verstuurd door Kernfarm
respectievelijk de factuur van Kernfarm wordt geacht de inhoud van de overeenkomst
correct weer te geven. Artikel 6:225 lid 2 BW is niet van toepassing. Wijzigingen van en/of
aanvullingen op de overeenkomst zijn pas geldig nadat die wijzigingen en/of aanvullingen
door Kernfarm en de Koper schriftelijk zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt
tevens begrepen e-mail en andere vormen van elektronische communicatie.

2.3

Indien door Kernfarm geen aanbod is gedaan, komt een overeenkomst eerst tot stand
door schriftelijke bevestiging of uitvoering van de opdracht/inkooporder van de Koper
door Kernfarm.

2.4

De levering van de producten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming
van de Overeenkomst door Kernfarm gehanteerde prijzen. Deze prijzen fluctueren
regelmatig. In het geval er een overeenkomst tot stand is gekomen met betrekking tot
een levering, behoudt Kernfarm zich het recht voor de overeengekomen prijzen te
verhogen als gevolg van omstandigheden buiten de invloedsfeer van Kernfarm. Koper is
in geval van zo’n prijsaanpassing bevoegd om de overeenkomst te ontbinden binnen 5
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werkdagen na ontvangst van de aankondiging door Kernfarm van de prijsaanpassing, na
het verstrijken waarvan de aangepaste prijs geldt als door Koper aanvaard.
2.5

Koper is niet gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, tenzij het recht daartoe
schriftelijk is overeengekomen of de Koper die bevoegdheid heeft op grond van
dwingend recht. In het geval Koper handelt vanuit beroep of bedrijf, is het
herroepingsrecht niet van toepassing. Een gerechtvaardigde ontbinding verplicht Koper
tot terug-levering van door Kernfarm geleverde goederen en rechten, en tot beëindiging
van de uit hoofde van de overeenkomst verleende rechten. De wettelijke regels met
betrekking tot ontbinding zijn van toepassing.

2.6

Kernfarm heeft het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of
ten dele te beëindigen en/of de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende
verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten indien één of
meer van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt c.q. plaatsvinden:
(a)

een aan Koper toerekenbare niet nakoming van één of meer uit de overeenkomst
voortvloeiende verbintenissen;

(b)

de indiening van een tot het verlenen van (voorlopige) surseance van betaling aan
Koper strekkend verzoek;

(c)

de indiening van een tot faillietverklaring van de Koper strekkend verzoek;

(d)

handelingsonbekwaamheid van Koper;

(e)

volledige beschikkingsonbevoegdheid van Koper;

(f)

executoriaal beslag onder Kernfarm ten laste van Koper;

(g)

de totstandkoming van een tot ontbinding en/of liquidatie van Koper strekkend
besluit;

(h)

overdracht van één of meer aandelen in Koper aan anderen dan de
aandeelhouder(s) ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met
Kernfarm;

(i)

gehele of gedeeltelijke overdracht van de door Koper geëxploiteerde onderneming
aan één of meer anderen;

(j)

de eventuele kredietverzekeraar van Kernfarm een negatief oordeel afgeeft over de
kredietwaardigheid van Koper. Deze bepaling verplicht Kernfarm in geen enkel
opzicht om daadwerkelijk een kredietverzekering af te sluiten. Evenmin doet deze
bepaling afbreuk aan de verplichtingen van Koper ex artikel 3.3 van deze Algemene
Voorwaarden.

2.7

Koper is verplicht om Kernfarm onmiddellijk in kennis te stellen van het onverhoopt
intreden van in dit artikel bedoelde gebeurtenissen.

2.8

Kernfarm is wegens het beëindigen van de overeenkomst en het opschorten van uit de
overeenkomst voortvloeiende verbintenissen op grond van de hiervoor in artikel 2.6
bedoelde gebeurtenissen geen schadevergoeding aan Koper verschuldigd.
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3

PRIJS EN BETALING

3.1

Door Kernfarm in het kader van een bestelling opgegeven prijzen luiden in EUR en GBP,
zijn exclusief BTW, en hebben slechts betrekking op de te leveren goederen en omvatten
geen bijkomende diensten, tenzij anders overeengekomen. Betalingen aan Kernfarm
dienen te geschieden in EUR en GBP, tenzij anders overeengekomen. Tenzij anders
overeengekomen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. De
overeengekomen betalingstermijnen zijn fatale termijnen na het verstrijken waarvan
Koper in verzuim is zonder dat daartoe een afzonderlijke ingebrekestelling vereist is.

3.2

Indien de Koper het verschuldigde bedrag ook na eerste betalingsherinnering nalaat te
betalen, is Koper onmiddellijk over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke
handelsrente verschuldigd. Kernfarm is daarnaast gerechtigd de door haar gemaakte
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% over
openstaande bedragen met een minimum van EUR 40,- (excl. BTW). Het bepaalde in dit
lid staat niet aan het recht van Kernfarm in de weg op vergoeding van de daadwerkelijk
gemaakte kosten gemaakt ter inning van de vordering(en), waaronder gerechtelijke
kosten.

3.3

Koper heeft niet het recht om betalingsverplichtingen tegenover Kernfarm op te schorten
en/of te verrekenen met vermeende verplichtingen van Kernfarm tegenover Koper.

3.4

Koper is verplicht om op eerste verzoek van Kernfarm genoegzame zekerheid te stellen
voor de voldoening van uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen van Kernfarm te
verzekeren en verzekerd te houden. Indien Koper de voldoening van de vorderingen van
Kernfarm desondanks onvoldoende verzekert en/of verzekerd houdt, heeft Kernfarm het
recht haar verplichtingen tegenover Koper volledig op te schorten.

3.5

Kernfarm heeft het recht om – al dan niet opeisbare - vorderingen van de Koper te
verrekenen met verplichtingen van Kernfarm tegenover Koper.

4

LEVERING EN LEVERTIJDEN

4.1

Door Kernfarm opgegeven (af)levertijden zijn richttijden. (Af)levertijden vormen geen
essentieel deel van de overeenkomst. Opgegeven (af)levertijden zullen door Kernfarm
zoveel mogelijk in acht worden genomen. Kernfarm raakt door het enkele verstrijken van
een opgegeven (af)levertijd niet in verzuim. Eventuele deelleveringen worden als
zelfstandige levering aangemerkt.

4.2

De overeengekomen goederen gelden als geleverd zodra zij na transport door Kernfarm
dan wel een daarvoor aangewezen/ ingeschakelde derde zijn overgedragen aan Koper
dan wel in de macht van Koper zijn gesteld.

4.3

Levering geschiedt slechts op een vanaf de openbare weg goed bereikbare plaats. Voor
leveringsadressen die niet op eenvoudige wijze te bereiken zijn, behoudt Kernfarm zich
het recht voor de goederen op een andere wel goed bereikbare plaats te leveren en/of
voor de levering op de niet eenvoudig bereikbare plaats aanvullende kosten in rekening
te brengen.
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5

VOORBEHOUD VAN EIGENDOM EN RECHTEN

5.1

De eigendom van alle door Kernfarm geleverde goederen gaat eerst op Koper over
indien en nadat Koper volledig heeft voldaan aan al hetgeen hij/zij krachtens enige
overeenkomst aan Kernfarm verschuldigd is.

5.2

Koper is, zolang hij niet volledig heeft voldaan aan zijn/haar verplichtingen jegens
Kernfarm, niet gerechtigd met betrekking tot de goederen en het is aldus voor Koper niet
mogelijk om de door Kernfarm geleverde goederen te bezwaren of daarop enig beperkt
recht te vestigen. Koper is wel bevoegd om de door Kernfarm geleverde goederen in het
kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan te wenden en/of aan derden te leveren.

5.3

Ondanks het feit dat eigendom wordt voorbehouden zoals bepaald in het eerste lid van
dit artikel, gaat het risico verbonden aan het bezit van de goederen op Koper over op het
moment dat deze de goederen in haar bezit heeft gekregen. Vanaf dat moment is Koper
verplicht om zelf te voldoen en te blijven voldoen aan alle eisen die bij of krachtens de
wet gelden in verband met het voorhanden hebben, bewaren, behandelen en verhandelen
van de goederen . Vanaf datzelfde moment rusten er dienaangaande geen verplichtingen
meer op Kernfarm.

5.4

Indien de producent van door Kernfarm aan Koper geleverde goederen dan wel Kernfarm
ingeval van door haar geproduceerde goederen een terugroepactie (‘recall’) initieert, is
Koper verplicht om op eerste verzoek van Kernfarm onverwijld aan Kernfarm alle
informatie te verstrekken ten aanzien van de geleverde goederen , zoals actuele plaats
van opslag, datum van verkoop, datum van levering, naam en adres van de klant van
Koper, naam en adres van de vervoerder, nummers van toepasselijke vergunningen van
die klant(en) van Koper, etc. Indien Koper niet of niet volledig in staat is om deze
informatie aan Kernfarm te verstrekken, is Koper jegens Kernfarm aansprakelijk voor alle
schade die Kernfarm dientengevolge lijdt.

5.5

Koper is gehouden om (i) alle goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust op
eigen kosten bij een te goeder naam en faam bekend staande in Nederland gevestigde
verzekeringsmaatschappij te verzekeren en verzekerd te houden, (ii) Kernfarm tot die
goederen desgevraagd onverwijlde toegang te verschaffen en (iii) onverwijld van iedere
actie van derden, welke op voor Kernfarm nadelige wijze betrekking heeft/kan hebben op
de door Kernfarm geleverde goederen , schriftelijk te informeren.

6

RETOURPRODUCTEN

6.1

Koper dient bij ontvangst de goederen te inspecteren. Koper heeft in beginsel geen recht
goederen te retourneren. Mocht er bij de bestelling iets fout zijn gegaan is Kernfarm
onder omstandigheden en naar eigen goedvinden bereid goederen terug te nemen.
Hiervoor gelden de volgende minimale voorwaarden:
(a)

De goederen dienen onder vermelding van de reden van retournering binnen 2
werkdagen na afleverdatum door Koper schriftelijk te worden gemeld aan Kernfarm
en binnen 5 werkdagen na afleverdatum retour gestuurd op kosten van Koper.
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(b)

De goederen dienen in de oorspronkelijke verpakking en ongeschonden bij
Kernfarm na retournering aan te komen.

(c)

In geval van producten die dienen te worden gekoeld, dient Koper bewijsmateriaal
bij te sluiten waaruit voldoende blijkt dat de bewaartemperatuur gedurende de
gehele periode dat Koper de goederen in bezit had, waaronder valt de tijd van
transport, binnen de vereiste specificaties is gebleven. Als dit bewijsmateriaal niet of
onvoldoende volledig is, zal Kernfarm de aankoopprijs niet vergoeden.

(d)

In het geval vast staat dat goederen door Kernfarm onjuist en niet conform
overeenkomst zijn aangeleverd, zal in beginsel de aankoopprijs volledig worden
vergoed indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.

7

AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADEVERGOEDING

7.1

Door Kernfarm geleverde goederen dienen uitsluitend op geleide van geëigende
diagnostiek en bijsluiter informatie te worden toegepast.

7.2

Kernfarm is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige handeling of
nalaten van/door Koper, waaronder wordt begrepen;
(a)

het toebrengen van wijzigingen of schade aan de goederen;

(b)

abnormale opslagomstandigheden;

(c)

het niet opvolgen van temperatuurvoorschriften;

(d)

het niet opvolgen van de schriftelijke instructies van de Kernfarm of de producent;

(e)

ander gebruik dan normaal gebruik, misbruik of experimenteel gebruik van de
goederen;

(f)

het opnieuw verpakken van de goederen zonder toestemming van Kernfarm;

7.3

Kernfarm is niet aansprakelijk voor schade uit welke hoofde dan ook als totaal
verschuldigde prijs voor de goederen niet is betaald op de vervaldatum voor betaling.

7.4

Met betrekking tot goederen die niet door de Kernfarm zijn vervaardigd geldt dat slechts
een beroep kan doen op een door de fabrikant afgegeven garantie voor zover van
toepassing.

7.5

Een klacht van de Koper met betrekking tot gebrekkigheid van de goederen dient binnen
2 werkdagen na ontdekking van het gebrek/de gebreken aan Kernfarm te worden
meegedeeld en dient Koper ervoor zorg te dragen dat de goederen aan Kernfarm binnen
5 werkdagen na kennis te hebben genomen van het gebrek/de gebreken te worden
geretourneerd, vergezeld met een schriftelijke opgave van de gebreken en het
ordernummer. Indien Koper niet aan deze vereisten voldoet, is Kernfarm niet aansprakelijk
jegens de Koper met betrekking tot de goederen.

7.6

Indien de klacht door Kernfarm gegrond wordt bevonden, is zij uitsluitend verplicht de
ondeugdelijke goederen te herstellen, dan wel te vervangen, dan wel te crediteren, een en
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ander te Kernfarms’ keuze, zonder dat Koper daarnaast enig recht kan doen gelden op
welke vergoeding dan ook.
7.7

Met uitzondering van opzet of grove schuld is aansprakelijkheid van Kernfarm voor
schade als gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatig handelen in elk geval beperkt tot
directe schade en tot maximaal een bedrag gelijk aan de overeengekomen prijs, exclusief
BTW, voor zover de overeengekomen prijs door Koper aan Kernfarm is voldaan. Kernfarm
is in geen geval gehouden tot vergoeding van immateriële schade, schade door
overmacht en/of indirecte schade, zoals gevolgschade, bedrijfsschade, stagnatieschade,
schade wegens verlies van tijd, verlies van gegevens en/of het missen van financieel
voordeel.

7.8

Koper is verplicht om met de partij aan wie hij van Kernfarm afgenomen goederen levert
overeen te komen dat de aansprakelijkheid van Koper en Kernfarm is beperkt als in dit
artikel 7 bepaald. Enig nalaten van Koper om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking
ten gunste van Kernfarm te bedingen maakt Koper aansprakelijk voor de schade die
Kernfarm dientengevolge lijdt.

7.9

Koper zal Kernfarm vrijwaren voor vorderingen van derden die voortvloeien uit en/of
verband houden met krachtens en/of in het kader van de overeenkomst door Kernfarm
geleverde goederen en/of verleende diensten. Koper zal Kernfarm voorts vrijwaren van
gevolgen van gebruik van, van de Koper afkomstige en/of door Koper voorgeschreven
specificaties.

7.10

Koper zal zich in verband met de te leveren goederen strikt houden aan nationaal of
internationaal van overheidswege opgelegde uitvoer-, invoer- en gebruiksbeperkingen.
Hij zal Kernfarm schadeloos stellen ten aanzien van schade die voor Kernfarm ontstaat
door enige overtreding van deze beperkingen.

8

OVERMACHT

8.1

Kernfarm is nimmer aansprakelijk voor door Koper geleden schade indien niet, niet tijdig
of niet behoorlijk aan de verplichtingen uit de overeenkomst kan worden voldaan wegens
overmacht.

8.2

Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan iedere omstandigheid waarmee Kernfarm
ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening konden houden en ten
gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de
Koper kan worden verlangd, zoals bijvoorbeeld; ziekte, quarantaine, epidemie, oorlog of
oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, terrorisme of serieuze dreiging van een
terroristische aanslag, molest, sabotage, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand,
natuurramp, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde
overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere bedrijfsstoringen.

8.3

Voorts wordt onder overmacht verstaan de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven
waarvan Kernfarm afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de
contractuele verplichtingen jegens Kernfarm voldoet, tenzij zulks aan Kernfarm verwijtbaar
is.
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8.4

Ingeval van overmacht heeft Kernfarm het recht om de termijn van de levering te
veranderen en indien levering onmogelijk of onredelijk bezwarend is geworden om de
overeenkomst te annuleren met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst en
zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

8.5

Ingeval de overmacht langer dan twee maanden voortduurt heeft de wederpartij het recht
de overeenkomst met onmiddellijke ingang middels een aangetekende brief te
ontbinden.

8.6

Ingeval het alsnog leveren en/of opleveren verhoging van kosten met zich meebrengt, zijn
deze voor rekening van Koper.

9

ALGEMEEN

9.1

Aanbiedingen van en overeenkomsten met Kernfarm worden uitsluitend beheerst door
Nederlands recht. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 is op aanbiedingen
van en overeenkomsten met Kernfarm niet van toepassing.

9.2

De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht heeft rechtsmacht en is
uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van direct of indirect uit de overeenkomst
voortvloeiende geschillen.
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