Kroket

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Valuas B.V. voor de ontwikkeling en/of
levering van kroketten en /of aanverwante artikelen.

DEFINITIES
1.1

Valuas Kroketterie is een handelsnaam van Valuas B.V., hierna te noemen Valuas, statutair
gevestigd te Venlo; Valuas Kroket is vastgelegd als merk;

1.2

Afnemer: een natuurlijk persoon of rechtspersoon waarmee Valuas een overeenkomst is
aangegaan;

1.3

Product: een kroket en/of aanverwant artikel door Valuas ontwikkeld ten behoeve van
Afnemer;

1.4

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Valuas en Afnemer waarbij Valuas zich
verplicht tot het leveren van producten, dan wel het ontwikkelen van een (of meer)
product(en), en/of beide, alsmede iedere wijziging of aanvulling hierop;

1.5

Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

TOEPASSELIJKHEID
2.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten tussen Valuas en
afnemer.

2.2

Afnemer aanvaardt dat op de overeenkomst en de eventuele daaruit voortvloeiende
(vervolg-)overeenkomsten deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

2.3

Valuas wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Afnemer
van de hand;

OFFERTES
3.1

Alle offertes en aanbiedingen van Valuas zijn vrijblijvend, ook indien en voor zover Afnemer
een termijn wordt gesteld voor aanvaarding van de offerte.

3.2

Een offerte waarin Afnemer een termijn wordt gesteld voor aanvaarding van de offerte
heeft niet de strekking Valuas voor de gestelde termijn te binden.

BETALINGSCONDITIES
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4.1

Alle prijzen zijn in Euro’s, exclusief BTW.

4.2

Betaling van facturen dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen na
factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.3

Indien betaling binnen deze termijn uitblijft, is Afnemer van rechtswege zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim.

4.4

Alle buitengerechtelijke incassokosten die Valuas heeft gemaakt, komen voor rekening
van Afnemer.

4.5

De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de te vorderen hoofdsom, met
een minimumbedrag van € 250,-.

5.1

Afnemer aanvaardt dat Valuas voor de uitvoering van de overeenkomst naar eigen
inzicht zo nodig één of meer derden kan inschakelen. Voor tekortkomingen van derden,
die geen dienstverband hebben met Valuas, is Valuas niet aansprakelijk behoudens opzet
of bewuste roekeloosheid van de zijde van Valuas.

LEVERING, KEURING EN RECLAME
6.1

Tenzij anders overeengekomen, vindt levering van producten plaats vanaf Valuas gelegen
aan de Sint Urbanusweg nr. 11 te 5914 CA Venlo.

6.2

Indien Afnemer de levering wenst te laten plaatsvinden op een andere locatie, geschied
dit voor risico van afnemer.

6.3

Het transport is binnen de bebouwde kom van Venlo gratis. Voor levering buiten de
bebouwde kom worden transportkosten in rekening gebracht.

6.4

Afnemer dient bij levering te onderzoeken of de Zaken aan de Overeenkomst
beantwoorden en onmiddellijk, doch niet later dan twee dagen na de levering,
reclameren indien de producten naar zijn mening niet aan de overeenkomst
beantwoorden. Indien afnemer niet of niet tijdig reclameert worden de producten geacht
aan de overeenkomst te voldoen.

6.5

Zaken mogen slechts worden geretourneerd door Afnemer na voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van Valuas Kroketterie. De kosten hiervan komen voor rekening van Afnemer.

KLACHTENBEHANDELING
7.1

Klachten over de geleverde Zaken en/of het Product worden door Valuas zo spoedig
mogelijk in behandeling genomen. Klachten kunnen worden gemeld bij Valuas via een email aan valuas@home.nl of telefonisch op telefoonnummer 077-354 11 41.

7.2

Na ontvangst van een klacht of reclame, zal Valuas de gegrondheid ervan met bekwame
spoed onderzoeken.
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7.3

Indien en voor zover geleverde Zaken en/of het Product na onderzoek door Valuas
Kroketterie gebrekkig blijken te zijn en door Afnemer is tijdig gereclameerd, dan zal Valuas
Kroketterie de gebrekkige Zaken vervangen door niet-gebrekkige Zaken.

AANSPRAKELIJKHEID, VRIJWARING EN OVERMACHT
8.1

Valuas is niet aansprakelijk voor schade door gebreken, van welke aard ook, aan de
geleverde Zaken, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van
Valuas.

8.2

Voorts is Valuas niet aansprakelijk voor schade door of ten gevolge van een gebrek, van
welke aard ook, aan het Product, waaronder onder andere een gebrek aan de
samenstelling, de vorm en de houdbaarheid ervan.

8.3

Voor alle overige schades, daaronder begrepen gevolg-, persoons- of bedrijfsschade, is
Valuas niet aansprakelijk.

8.4

Afnemer vrijwaart Valuas voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter
zake vergoeding van schade, daaronder eveneens begrepen alle kosten en/of rente, dat
op enigerlei wijze verband houdt met de door Valuas aan Afnemer geleverde producten.

8.5

Valuas is niet aansprakelijk voor enige schade als direct of indirect gevolg van overmacht.
Overmacht is iedere omstandigheid, buiten de macht en invloedssfeer van Valuas, die
nakoming van de Overeenkomst verhindert, vertraagt of bemoeilijkt, waardoor tijdige
nakoming van de Overeenkomst niet mogelijk is.

8.6

Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, kan Valuas nakoming van de
Overeenkomst opschorten.

8.7

Indien Afnemer niet binnen de gestelde termijn van artikel 7.5 reclameert, vervalt de
verplichting van Valuas, beschreven in artikel 8.3, om de gebrekkige Zaken en/of het
Product te vervangen.

ONTBINDING EN OPSCHORTING
9.1

Indien Afnemer niet, althans niet tijdig, aan zijn verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst voldoet, zulks ook in het geval van een faillissement, surseance van
betaling en onder curatele-stelling van Afnemer, behoudt Valuas zich het recht voor om
de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, dan wel de nakoming ervan op te
schorten.

9.2

Indien Valuas Kroketterie de Overeenkomst ontbindt, dient Afnemer de door Valuas
geleden schade te vergoeden.

EMBALLAGE
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10.1

De kosten voor emballage zijn bij de factuur voor de geleverde Zaken inbegrepen.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
11.1

Valuas behoudt de eigendom over de geleverde Zaken totdat het volledige bedrag door
Afnemer is voldaan. Onder dit bedrag is mede begrepen de buitengerechtelijke
incassokosten en de door Afnemer verschuldigde wettelijke rente, indien en voor zover
zulks van toepassing is.

11.2

Indien Afnemer in verzuim is met betrekking tot de nakoming van de Overeenkomst, zoals
beschreven in artikel 4.2 van deze Voorwaarden, dan is Valuas bevoegd de geleverde
Zaken terug te (doen) halen.

GARANTIES
12.1

Valuas geeft geen andere of verdergaande garantie op de Zaken en/of het Product dan
de garantie van haar toeleveranciers en/of producenten van de betreffende zaken en/of
bestanddelen daarvan.

12.2

Valuas beschikt over een erkenning conform Verordening (EG) nr. 853/2004 voor het
verwerken van producten van dierlijke oorsprong beoogd voor humane consumptie, en
voldoet eveneens aan alle vereisten gesteld door het HACCP voedselveiligheidssysteem.

INTELLECTUEEL EIGENDOM
13.1

Alle rechten van intellectueel eigendom terzake de door Valuas geleverde producten,
berusten uitsluitend bij Valuas. De levering van Zaken strekt uitdrukkelijk niet tot enige
overdracht van intellectuele eigendom.

13.2

Indien en voor zover Valuas voor Afnemer in opdracht een product ontwikkelt, berusten in
het kader van deze Overeenkomst alle rechten van intellectueel eigendom, bij uitsluiting
van ieder ander, bij Valuas.

13.3

Het is Afnemer uitdrukkelijk niet toegestaan de/het door Valuas geleverde Zaken voor een
ander doel aan te wenden, dan waarvoor deze aan Afnemer ter beschikking zijn gesteld.

13.4

Het is Afnemer uitdrukkelijk niet toegestaan het Product voor een ander doel aan te
wenden, dan waarvoor Valuas deze voor Afnemer heeft ontwikkeld.

13.5

Het is Afnemer niet toegestaan beeld- en videomateriaal van Valuas of van de geleverde
Zaken en/of het Product te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van Valuas.

13.6

Afnemer verklaart en garandeert dat de intellectuele eigendomsrechten van Valuas
terzake de geleverde Zaken en/of het Product niet zullen worden geschonden.

13.7

Indien Afnemer in strijd handelt met het bepaalde in de artikelen 13.3, 13.4 en/of 13.5, zal
Afnemer een contractuele boete verschuldigd zijn van € 2.500,- per overtreding, te
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vermeerderen met € 500,- per dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt,
onverminderd het recht van Valuas op schadevergoeding of anderszins.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
14.1

Op de Overeenkomst tussen Valuas en Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.

14.2

De rechtbank Limburg, zittingsplaats Roermond, is bij uitsluiting van ieder ander bevoegd
kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Valuas en Afnemer.
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