ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
VAN CSK Food Enrichment C.V.,
GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE LEEUWARDEN
Deze algemene voorwaarden zijn op 30 december 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder
nummer 59578718
1. Toepasselijkheid en reikwijdte
2. Alle bij een aanbieding door CSK
niet onmiddellijk uitvoeren van de ge1. Deze voorwaarden zijn van toepasverstrekte gegevens blijven eigendom
wijzigde Overeenkomst levert geen
sing op iedere aanbieding, offerte en
van CSK. Ook de intellectuele eigenwanprestatie van CSK op en is voor de
overeenkomst tussen CSK Food Endomsrechten op dergelijke gegevens
Klant evenmin grond om de Overeenrichment C.V. (hierna te noemen:
blijven bij CSK rusten. De gegevens
komst op te zeggen of te ontbinden.
“CSK”) enerzijds en een klant (hierna te
mogen derhalve niet zonder toestem8. Op wijzigingen in het overeengekonoemen: “Klant”) anderzijds waarop
ming van CSK aan derden worden
mene zijn deze voorwaarden als op
CSK deze voorwaarden van toepasverstrekt of getoond.
aparte overeenkomsten van toepassing heeft verklaard, voor zover partijen
3. Opdrachten en acceptaties van aansing.
niet uitdrukkelijk en schriftelijk van deze
biedingen door de Klant gelden als
4. Aanduidingen
voorwaarden zijn afgeweken.
onherroepelijk.
2. Het bepaalde in deze algemene
4. Er komt slechts een overeenkomst
Alle door CSK gedane opgaven van
voorwaarden is onverkort van toepasmet CSK tot stand wanneer CSK afgetallen, maten, gewichten en/of andesing op iedere (overeenkomst terzake
spraken schriftelijk heeft aanvaard dan
re aanduidingen worden met zoveel
de) levering of ter beschikking stelling
wel met de uitvoering daarvan is bemogelijk zorg gedaan, maar CSK kan
van producten door CSK aan de Klant,
gonnen (hierna te noemen: “Overeener niet voor instaan dat zich geen afwijook als de betreffende producten gratis
komst”). Mondelinge toezeggingen of
kingen zullen voordoen. In de branche
aan de Klant zijn verstrekt, het proafspraken door of met werknemers van
gebruikelijke afwijkingen zijn in ieder
ducten voor reclamedoeleinden betreft,
CSK verbinden CSK niet dan nadat en
geval toegelaten. Door CSK getoonde
sprake is van samples, monsters, exin zoverre deze door een daartoe beof verstrekte monsters, tekeningen of
perimentele producten, etc. (hierna
voegde medewerker van CSK schriftemodellen van te leveren zaken zijn
gezamenlijk te noemen: “Samples”).
lijk zijn bevestigd.
daarvan slechts aanduidingen als in dit
3. De toepasselijkheid van eventuele
5. Indien de aanvaarding van een aanartikel bedoeld en aan de inhoud van
inkoop- of andere algemene voorwaarbieding door de Klant (al dan niet op
dit artikel uitdrukkelijk onderworpen.
den van de Klant wordt uitdrukkelijk
ondergeschikte punten) afwijkt van het
5. Prijzen en facturering
uitgesloten.
in de offerte of de aanbieding opgeno4. Indien één of meerdere bepalingen
men aanbod dan is CSK daaraan niet
1. De door CSK opgegeven prijzen zijn
in deze algemene voorwaarden op enig
gebonden. De Overeenkomst komt dan
netto, derhalve exclusief BTW, in- en
moment geheel of gedeeltelijk nietig
niet overeenkomstig deze afwijkende
uitvoerrechten, accijnzen en andere
zijn of vernietigd mochten worden, dan
aanvaarding tot stand, tenzij CSK anbelastingen of heffingen.
blijft het overigens in deze algemene
ders aangeeft.
2. Indien CSK emballage, verpakking,
voorwaarden bepaalde volledig van
6. Indien tijdens de uitvoering van de
inlading, vervoer, verzending, lossing of
toepassing. CSK en de Klant zullen
Overeenkomst blijkt dat het voor een
verzekering van zaken op zich heeft
alsdan in overleg treden teneinde
behoorlijke uitvoering daarvan noodzagenomen, zonder dat daarvoor uitdruknieuwe bepalingen ter vervanging van
kelijk is om deze te wijzigen of aan te
kelijk schriftelijk een prijs is overeengede nietige of vernietigde bepalingen
vullen, dan zullen partijen tijdig en in
komen, is CSK gerechtigd de Klant
overeen te komen, waarbij zoveel als
onderling overleg tot aanpassing van
daarvoor de werkelijke kosten en/of de
mogelijk het doel en de strekking van
de Overeenkomst overgaan. Indien de
gebruikelijke
tarieven
in
rekede oorspronkelijke bepalingen in acht
aard, omvang of inhoud van de Overning te brengen.
wordt genomen.
eenkomst aldus wordt gewijzigd, dan is
3. Het staat CSK vrij de door haar ge5. Het bepaalde in deze algemene
CSK gerechtigd de prijs aan te passen.
hanteerde prijzen te herzien en te vervoorwaarden doet niet af aan de rechCSK zal daarvan zoveel als mogelijk
anderen. CSK zal prijswijzigingen
ten die CSK anderszins op grond van
vooraf prijsopgaaf doen. Door een
doorgeven aan de Klant. Op Overeende wet heeft.
wijziging van de Overeenkomst kan
komsten die na een prijswijziging tot
voorts de oorspronkelijk opgegeven
stand komen, zijn de herziene prijzen
2. Beherend vennoot
termijn van uitvoering worden gewijvan toepassing.
1. CSK wordt vertegenwoordigd door
zigd. De Klant aanvaardt de mogelijk4. Indien CSK met de Klant een vaste
haar beherend vennoot CSK Food
heid van wijziging van de Overeenprijs is overeengekomen, dan is CSK in
Enrichment B.V. Alle handelingen die
komst, daaronder begrepen de wijziieder geval gerechtigd de overeengeCSK Food Enrichment B.V. met de
ging in prijs en termijn van uitvoering.
komen prijs jaarlijks aan te passen.
Klant verricht, verricht zij ten behoeve
7. Indien de Overeenkomst wordt geCSK is voorts te allen tijde gerechtigd
van en voor rekening en risico van
wijzigd of aangevuld, dan is CSK gede overeengekomen prijs te verhogen
CSK.
rechtigd om daaraan eerst uitvoering te
indien daartoe aanleiding bestaat ten
geven nadat de Klant akkoord is gegevolge van een bevoegdheid of ver3. Aanbiedingen, totstandkoming
gaan met de voor de uitvoering opgeplichting ingevolge de wet of regelgeovereenkomst
geven prijs en andere voorwaarden,
ving, ten gevolge van een stijging van
1. Alle offertes en aanbiedingen van
daaronder begrepen het alsdan te bede prijs van grondstoffen, lonen etc. of
CSK zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitpalen tijdstip waarop daaraan uitvoeop andere gronden die bij het aangaan
drukkelijk anders is bepaald.
ring gegeven zal worden. Het niet of
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van de Overeenkomst redelijkerwijs
niet voorzienbaar waren.
6. Betaling
1. Betaling van door CSK verzonden
facturen dient te geschieden binnen 30
dagen na factuurdatum.
2. De Klant heeft niet het recht om
tegenvorderingen op CSK te verrekenen, noch mag de Klant om enigerlei
reden de betaling opschorten.
3. CSK is steeds bevoegd om al hetgeen de Klant verschuldigd is te verrekenen met tegenvorderingen van de
Klant.
4. Indien de Klant door haar verschuldigde bedragen niet tijdig voldoet, is zij
zonder ingebrekestelling in verzuim.
Vanaf die datum is de Klant over de
openstaande vorderingen een rente
verschuldigd van 1% per maand tenzij
de wettelijke rente hoger is, in welk
geval de wettelijke rente verschuldigd
is.
5. CSK is gerechtigd alle kosten verband houdende met de inning van de
vordering op de Klant te verhalen.
7. Levertijd
1. De door CSK opgegeven levertijden
zijn bij benadering vastgesteld. Tenzij
anders overeengekomen is geen sprake van fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant
CSK derhalve schriftelijk, en wel bij
aangetekende brief, in gebreke te stellen. CSK dient daarbij een redelijke
termijn te worden geboden om alsnog
uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
2. Indien CSK gegevens van de Klant
nodig heeft voor de uitvoering van de
Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de
Klant deze juist en volledig aan CSK ter
beschikking heeft gesteld.
3. Overschrijding van levertijden geeft
de Klant geen recht op schadevergoeding van welke aard dan ook noch tot
annulering van de order. In afwijking
van het voorgaande is de Klant gerechtigd de order te annuleren indien CSK
90 dagen na de verzending van de in
lid 1 bedoelde ingebrekestelling nog
niet heeft geleverd. Een dergelijke annulering dient te geschieden bij aangetekende brief.
8. Levering en risico
1. CSK is gerechtigd om bij de uitvoering van de Overeenkomst hulppersonen of andere derden in te schakelen.

2. CSK is gerechtigd om een bestelling
in gedeelten te leveren en het aldus
geleverde gedeelte afzonderlijk te factureren.
3. Alle leveringen geschieden op basis
van condities corresponderend met de
laatste editie van de Incoterms van de
Internationale Kamer van Koophandel.
4. Het risico van de gekochte zaken
gaat van CSK over op de Klant op het
moment van levering.
5. De Klant dient ervoor zorg te dragen
dat er voldoende mogelijkheden zijn
voor het laden/lossen van door CSK te
leveren zaken.
6. Indien de Klant de zaken niet of niet
tijdig afneemt is de Klant zonder ingebrekestelling in verzuim. CSK is dan
gerechtigd om de zaken voor rekening
en risico van de Klant op te slaan of,
naar keuze van CSK, aan een derde
partij te verkopen. De schade die CSK
daardoor lijdt, komt voor rekening van
de Klant.
9. Emballage
1. De Klant is verplicht om emballage
die eigendom is van CSK en die niet
voor eenmalig gebruik bedoeld is,
direct (of uiterlijk 1 maand na het verstrijken van de uiterste houdbaarheidsdatum) leeg, gesorteerd en gereinigd
aan CSK te retourneren. Bij verlies of
beschadiging van de hiervoor bedoelde
emballage, dient de schade aan de
emballage door de Klant vergoed te
worden.
2. De emballage van CSK mag uitsluitend gebruikt worden voor het vervoer
en de opslag van de producten van
CSK waarvoor de emballage is bestemd.
3. Indien gebruik wordt gemaakt van
emballage die eigendom is van de
Klant, dan aanvaardt CSK geen enkele
aansprakelijkheid voor verlies, diefstal
of schade aan deze emballage, tenzij
sprake is van grove schuld of opzet
aan de zijde van CSK.
10. Eigendomsvoorbehoud
1. CSK behoudt zich de eigendom voor
van alle aan de Klant geleverde zaken,
zo lang de Klant niet volledig heeft
voldaan aan zijn/haar betalingsverplichtingen uit hoofde van de onderliggende
Overeenkomst. Vorderingen terzake
van tekortschieten in de nakoming van
de Overeenkomst en vorderingen terzake van werkzaamheden verricht ter
uitvoering van die Overeenkomst worden daar eveneens onder begrepen.

2. Indien CSK een beroep doet op haar
eigendomsvoorbehoud is de Klant
verplicht de betreffende zaken op eerste verzoek van CSK af te geven of
CSK onmiddellijk mee te delen waar de
goederen
zich
bevinden.
CSK is gerechtigd en wordt hierbij door
de Klant onvoorwaardelijk en onherroepelijk gemachtigd om deze zaken
eigenmachtig terug te nemen van de
plaats waar deze zich bevinden.
11. Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten
en/of know how op door CSK geleverde zaken en/of (resultaten van) verrichte diensten, inclusief aanspraken op
toekomstige intellectuele eigendomsrechten en/of know how die CSK heeft
of op enig moment mocht hebben op
door haar geleverde zaken en/of (resultaten van) verrichte diensten, berusten
uitsluitend bij CSK. Ook indien zaken of
(resultaten van) diensten specifiek voor
de Klant zijn ontworpen, ontwikkeld,
samengesteld of verricht, berusten alle
intellectuele eigendomsrechten op die
zaken en (resultaten van) diensten bij
CSK.
2. Indien door derden inbreuk wordt
gemaakt of dreigt te worden gemaakt
op intellectuele eigendomsrechten van
CSK, dan is de Klant verplicht CSK
daarvan onmiddellijk op de hoogte te
stellen.
3. Indien derden menen dat CSK met
de levering van zaken aan de Klant
inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van die derden, dan is
CSK gerechtigd deze zaken te vervangen of te wijzigen, of de Overeenkomst
te ontbinden zonder dat de Klant recht
heeft op schadevergoeding door CSK.
4. De producten van CSK of toepassingen waarin deze producten gebruikt
zijn, mogen niet zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van CSK
worden geoctrooieerd (gepatenteerd).
5. De Klant vrijwaart CSK voor aanspraken van derden met betrekking tot
rechten van intellectuele eigendom op
door de Klant aan CSK verstrekte materialen of gegevens. De Klant vrijwaart
CSK voorts voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van
intellectuele eigendom ter zake werkzaamheden en/of activiteiten die CSK
in opdracht van de Klant (heeft) verricht.
12. Overmacht
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1. CSK is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de
Klant indien zij daartoe gehinderd wordt
als gevolg van een omstandigheid die
niet is te wijten aan schuld, en noch
krachtens de wet, een rechtshandeling
of in het verkeer geldende opvattingen
voor haar rekening komt.
2. Van overmacht is, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie
wordt begrepen, onder meer – doch
niet uitsluitend – sprake in de volgende
omstandigheden: oorlog, opstand,
terrorisme, rellen, vandalisme, ontploffing, brand, aardbevingen, overstromingen, storm, andere vormen van
natuurgeweld, stakingen, overheidsmaatregelen (bijv. transportverboden),
wijzigingen in wet- en regelgeving, het
niet (of niet tegen redelijke kosten)
beschikbaar zijn van grondstoffen, het
uitbreken van dierziektes, het voorkomen van dioxines of andere gevaarlijke
stoffen en andere vergelijkbare omstandigheden.
3. CSK heeft ook het recht zich op
overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming
verhindert, intreedt nadat CSK haar
verbintenis uit hoofde van de Overeenkomst had moeten nakomen.
4. CSK kan gedurende de periode dat
de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten.
Indien deze periode langer duurt dan
drie maanden, dan is ieder der partijen
gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding
van schade aan de andere partij.
13. Geheimhouding
1. De Klant is verplicht alle door CSK
verschafte informatie waarvan CSK
aangeeft dat die vertrouwelijk is of
waarvan de Klant moet begrijpen dat
die vertrouwelijk is, volledig geheim te
houden.
14. Samples
1. In aanvulling op het overigens in
deze algemene voorwaarden bepaalde
is op de verstrekking van Samples het
bepaalde in dit artikel van toepassing.
2. Samples worden uitsluitend ten behoeve van het met CSK overeengekomen doel aan de Klant verstrekt.
3. Het is de Klant nimmer toegestaan
om Samples, die CSK hem uit welken
hoofde dan ook heeft verstrekt, aan
derden te verstrekken of bekend te
maken danwel anderszins (informatie

betreffende) deze Samples naar buiten
te brengen.
4. Het gebruik van Samples door de
Klant geschiedt volledig voor rekening
en risico van de Klant. CSK is nimmer
aansprakelijk voor (de gevolgen van)
het gebruik van Samples door de Klant.
15. Reclames
1. De Klant dient de door CSK geleverde zaken meteen na inontvangstneming te inspecteren. Indien dat niet
gebeurt, vervalt ieder recht om bij CSK
te
reclameren.
2. De Klant onderzoekt in ieder geval of
de kwaliteit en/of kwantiteit van de
geleverde zaken overeenstemt met
hetgeen is overeengekomen.
3. Alleen door de Klant schriftelijk ingediende reclames worden door CSK in
behandeling genomen.
4. Reclames dienen binnen zeven dagen na levering door CSK te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan iedere
aanspraak terzake van gebreken vervalt.
5. De Klant dient CSK na het reclameren in de gelegenheid te stellen de
zaken te inspecteren. Indien vast komt
te staan dat een klacht ongegrond is,
komen de door CSK gemaakte kosten
voor
rekening
van
de Klant.
6. Onverminderd hetgeen hiervoor is
aangegeven vervalt het recht om te
reclameren indien de geleverde zaken
door de Klant onjuist zijn behandeld,
bewerkt of opgeslagen, indien de zaken reeds zijn verwerkt en/of de Klant
haar verplichtingen jegens CSK niet of
niet deugdelijk is nagekomen.
7. Mocht de Klant terecht hebben gereclameerd, dan is CSK enkel verplicht
tot hernieuwde levering van de desbetreffende zaken. De Klant heeft geen
aanspraak op schadevergoeding wegens gebrekkige levering.
8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens CSK en de door CSK bij de
uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden, één jaar, een en ander
behoudens afwijkende bepalingen van
dwingend recht.
16. Garantie
1. CSK garandeert dat de door haar
geleverde producten voldoen aan de
specificaties zoals die met de Klant zijn
overeengekomen. Andere en/of verdergaande garanties worden niet verstrekt.

17. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. De Klant dient, op straffe van verval
van iedere aansprakelijkheid van CSK,
alle door CSK ten aanzien van de geleverde zaken gegeven richtlijnen, instructies en andere aanwijzingen op te
volgen. Met richtlijnen, instructies en
andere aanwijzingen wordt in dit artikel
nadrukkelijk niet het advies bedoeld
zoals vermeld in artikel 17, lid 2.
2. Indien medewerkers van CSK, op
verzoek van de Klant, adviezen verstrekken met betrekking tot het productieproces van de Klant, zijn dergelijke
adviezen altijd geheel vrijblijvend. Het
opvolgen van dergelijke adviezen is te
allen tijde voor rekening en risico van
de Klant.
3. Een eventuele verplichting van CSK
tot betaling van schadevergoeding, zal
nooit hoger zijn dan het bedrag dat met
de Klant is overeengekomen. Is geen
bedrag overeengekomen, dan is de
aansprakelijkheid van CSK beperkt tot
het factuurbedrag van de betreffende
levering.
4. CSK is nimmer aansprakelijk voor
gederfde winst, imagoschade, gemiste
besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.
5. CSK kan geen beroep doen op de in
lid 3 en lid 4 genoemde beperkingen
van aansprakelijkheid indien de schade
te wijten is aan opzet of grove schuld
van CSK, tenzij sprake is van opzet of
grove schuld van niet-leidinggevende
ondergeschikten van CSK in welk geval CSK wel een beroep op deze beperkingen toekomt.
6. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door verloop van één jaar
na
het
ontstaan van de vordering.
7. De Klant vrijwaart CSK, haar werknemers en haar hulppersonen voor
iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst
door
CSK.
18. Tussentijdse beëindiging
1. CSK is bevoegd de nakoming van
de verplichtingen op te schorten of de
Overeenkomst te ontbinden, indien:
- de Klant de verplichtingen uit de
Overeenkomst niet, niet volledig of niet
tijdig nakomt;
- na het sluiten van de Overeenkomst
aan CSK ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen
dat de Klant de verplichtingen niet zal
nakomen;
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- de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te
stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de Overeenkomst en
deze zekerheid uitblijft of onvoldoende
is;
- indien door de vertraging aan de zijde
van de Klant niet langer van CSK kan
worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. CSK is bovendien bevoegd de
Overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen die van dien
aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er
zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van CSK
kan worden gevergd.
3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van CSK
op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
4. Indien CSK tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze
gehouden tot vergoeding van schade,
kosten daaronder begrepen, daardoor
op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Klant
toerekenbaar is, is CSK gerechtigd tot
vergoeding van de schade, daaronder
begrepen de kosten, die daardoor direct en indirect is ontstaan.
6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van schuldsanering of een
andere omstandigheid waardoor de
Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het CSK
vrij om de Overeenkomst terstond en
met onmiddellijke ingang te ontbinden
danwel de order of Overeenkomst te
annuleren, zonder dat CSK schadeplichtig wordt. De vorderingen van CSK
op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien de Klant een geplaatste order
geheel of gedeeltelijk annuleert en CSK
deze annulering accepteert, dan zullen
de door CSK reeds bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met
de eventuele gemaakte kosten en de
voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden
gebracht.

deze voorwaarden van toepassing zijn,
worden beslecht door de bevoegde
rechter te Leeuwarden, tenzij dwingend
recht anders voorschrijft.
2. Op alle rechtsbetrekkingen tussen
CSK en de Klant is Nederlands recht
van toepassing. De toepasselijkheid
van het Weens Koopverdrag 1980 is
uitdrukkelijk uitgesloten.
20. Bij interpretatieverschillen is de
Nederlandse tekst bindend
1. Deze algemene voorwaarden zijn in
de Nederlandse, de Engelse, de Duitse
en Franse taal opgesteld. In geval van
geschil over de inhoud of strekking van
deze voorwaarden zal de Nederlandse
tekst leidend en bindend zijn.

19. Geschillen en toepasselijk recht
1. Alle geschillen tussen CSK en de
Klant, voortvloeiend uit of samenhangend met een overeenkomst waarop
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