ALGEMENE VOORWAARDEN
VAN MONTANA FOODS VOF GEVESTIGD TE AMSTELVEEN
Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn op 27 februari 2015 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer
51507366. De onderstaande tekst geldt vanaf 27 februari 2015.

1.!

Algemeen

1.1!

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle door Montana Foods VOF
(hierna: “Montana Foods”) af te sluiten overeenkomsten en gedane aanbiedingen.
De afspraken in de geaccepteerde offerte prevaleren boven deze algemene
voorwaarden. De toepasselijkheid van voorwaarden van koper wordt door
Montana Foods uitdrukkelijk uitgesloten. In geval van nietigheid van één of
meerdere bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepalingen van
kracht.

1.2!

Montana Foods heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan
te vullen. Montana Foods zal koper in geval van een materiële wijziging tenminste
een maand voordat de betreffende wijziging of aanvulling van kracht wordt,
hiervan schriftelijk in kennis stellen. Tenzij koper binnen twee weken na datum
van verzending van onze schriftelijke kennisgeving schriftelijk bezwaar maakt,
wordt koper geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de wijziging of
aanvulling.

1.3!

Eventueel na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende of
gewijzigde afspraken en/of toezeggingen door of namens Montana Foods binden
Montana Foods slechts na schriftelijke bevestiging daarvan.

2.!

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van Montana Foods, zowel mondeling als schriftelijk, zijn
vrijblijvend. Onder offertes worden mede verstaan eventuele bijlagen, zoals
prijslijsten, brochures en andere gegevens.

3.!

Totstandkoming van overeenkomsten
Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke bevestiging of uitvoering van
de order.

4.!

Door Montana Foods verstrekte gegevens

4.1!

Slechts indien de bestelde zaken zeer wezenlijk afwijken van door Montana Foods
verstrekte gegevens, is koper bevoegd de overeenkomst binnen 8 dagen na
datum van levering te ontbinden. Montana Foods is niet aansprakelijk ten aanzien
van het gebruik door koper van door Montana Foods verstrekte gegevens, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2!

De in dit artikel vermelde gegevens, danwel enig recht daarop, gaan niet in
eigendom over op koper. Op eerste verzoek van Montana Foods dient koper op
zijn kosten voormelde gegevens en reclamemateriaal aan Montana Foods te
retourneren.

5.!

Rechten van intellectuele eigendommen
Enig koper niet toekomend merk-, octrooi-, handelsnaam-, model- of
auteursrecht op de zaken en/of de in artikel 4 vermelde gegevens, gaan niet over
op koper. Onverminderd het voorgaande mag niets van de zaken of de in artikel 4
vermelde gegevens aan derden, al dan niet voor wedergebruik, ter inzage worden
gegeven of ter hand gesteld, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Montana Foods.

6.!

Prijzen

6.1!

Totdat de overeenkomst volledig is nagekomen is Montana Foods te allen tijde
bevoegd de overeengekomen prijzen te verhogen met de kosten, die het gevolg
zijn van overheidsmaatregelen.

6.2!

Montana Foods behoudt zich het recht om, ingeval van materiële stijging van de
grondstofprijzen en/of kostprijzen, de overeengekomen prijzen te verhogen.

7.!

Levering

7.1!

Leveringen van meer dan € 250,= exclusief B.T.W. in Nederland, vinden plaats
DAP (Incoterms 2010). Voor leveringen van minder dan € 250,= exclusief BTW,
wordt door Montana Foods een bijdrage in de vervoerskosten aan koper
berekend.

7.2!

Koper is verplicht de zaken bij eerste aanbieding in ontvangst te nemen. Indien
koper hieraan niet voldoet, worden hem alle hieruit voortvloeiende kosten in
rekening gebracht.

7.3!

Montana Foods heeft te allen tijde het recht op een naleveringstermijn van [Ter
bespreking: veertien werkdagen] na afloop van de opgegeven levertijd.

7.4!

Montana Foods heeft het recht om nakoming van de verplichting tot afgifte van de
zaken op te schorten, totdat alle uit de overeenkomst voortvloeiende en (met
deze verplichting) samenhangende vorderingen door koper volledig zijn voldaan.

7.5!

Indien Montana Foods de zaken volgens afspraak met koper aflevert bij een
vervoersbedrijf respectievelijk een ander adres, is de koper belast met het
transportrisico. Koper dient derhalve zelf zorg te dragen voor afdoende
verzekering.

8.!

Betaling

8.1!

Alle facturen dienen te worden betaald uiterlijk binnen veertien dagen na
factuurdatum, zonder enig beroep op korting, verrekening of schuldvergelijking.

8.2!

Indien koper niet binnen veertien dagen na factuurdatum betaalt, is hij van
rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente ter hoogte van de wettelijke
(handels-) rente verschuldigd, per maand of gedeelte daarvan.

8.3!

De buitengerechtelijke kosten, verbonden aan de incasso van een niet of niet
geheel betaalde factuur, zijn voor rekening van koper. Deze worden berekend
conform de staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) van de Nederlandse
Orde van Advocaten.

8.4!

De koper dient alle door Montana Foods gemaakte proceskosten ter zake de
incasso van een factuur te vergoeden, waaronder mede begrepen niet door de

rechter toegewezen bedragen, tenzij Montana Foods als enige partij in de
proceskosten is veroordeeld.
8.5!

Door koper gedane betalingen van facturen strekken steeds ter afdoening van alle
verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het
langst openstaan, zelfs al vermeldt koper dat de voldoening betrekking heeft op
een latere factuur.

8.6!

Montana Foods behoudt zich het recht voor onder rembours te leveren en is
gerechtigd koper de kosten voor remboursement in rekening te brengen.
Openstaande facturen dienen bij levering onder remboursement eveneens betaald
te worden.

9.!

Overmacht

9.1!

Indien de toeleverancier van Montana Foods, door welke oorzaak ook, in gebreke
blijft met leveren, danwel niet tijdig of niet deugdelijk levert, geldt dit ten aanzien
van koper voor Montana Foods als overmacht vanaf de datum dat de
naleveringstermijn, zoals vermeld in artikel 7, is verstreken. Vanaf die datum
geldt voorts als overmacht: ijsgang, extreme weersomstandigheden,
terroristische aanslagen, overstroming, juridische ristricties, staking,
overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog,
mobilisatie, transportbelemmering, defecten aan machines, storing in de levering
van energie, invoerbelemmering, brand en alle andere vormen van overmacht.
Eerst na het verstrijken van de in artikel 7 vermelde naleveringstermijn heeft
koper het recht om de overeenkomst te ontbinden, doch slechts voor het gedeelte
dat nog niet door Montana Foods is nagekomen.

10.!

Eigendomsvoorbehoud

10.1!

Montana Foods behoudt zich het eigendomsrecht voor van alle door Montana
Foods krachtens enige overeenkomst aan koper geleverde en/of nog te leveren
zaken, totdat de koopprijs daarvan geheel is voldaan. Indien Montana Foods in
het kader van de overeenkomst ten behoeve van koper door koper te vergoeden
werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom tevens totdat koper
de daaruit voortvloeiende vorderingen geheel heeft voldaan. De voorbehouden
eigendom geldt tevens totdat koper de vorderingen, die Montana Foods jegens
koper mocht verkrijgen wegens tekort schieten van koper in één of meer van zijn
verplichtingen jegens Montana Foods, geheel heeft voldaan.

10.2!

Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de
nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Montana Foods te bewaren. Tevens is koper gehouden de geleverde zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen
diefstal, te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Montana Foods
op eerste verzoek ter inzage te geven.

10.3!

Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op koper is overgegaan, mag
deze die zaken, althans tot aan de datum van zijn eventuele faillissement of
surséance van betaling, slechts in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening
verkopen en mag hij deze niet verpanden of aan een derde enig ander recht
daarop verlenen.

10.4!

Montana Foods heeft te allen tijde toegang tot de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken, voorzover koper het in zijn macht heeft Montana Foods toegang
te verschaffen.

10.5!

Indien koper in de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen tekort schiet, is
Montana Foods gerechtigd op kosten van koper de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken, ter keuze van Montana Foods tijdelijk of definitief, terug te nemen. Koper machtigt Montana Foods hierbij reeds nu vooralsdan om het terrein
en/of het perceel, waar de zaken zich bevinden, te betreden teneinde deze te
kunnen terugnemen.

11.!

Bankgarantie en/of "irrevocable and confirmed letter of credit"

11.1!

Indien koper in de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen jegens Montana
Foods tekort schiet of Montana Foods goede grond geeft te vrezen dat hij in die
verplichtingen tekort zal schieten, en bij iedere verandering in de zakelijke
situatie van koper, met name bij een verandering van eigenaar(s) van het door
koper uitgeoefende bedrijf, alsmede in geval van een kennelijke financiële
achteruitgang, is koper, zodra Montana Foods de wens daartoe te kennen geeft,
verplicht om onverwijld aan Montana Foods een “first demand” -bankgarantie
en/of "irrevocable and confirmed letter of credit" af te geven tot (meerdere)
zekerheid van zijn nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Montana
Foods. Indien koper hieraan niet voldoet, is dit een toerekenbare niet nakoming
jegens Montana Foods en heeft Montana Foods het recht de overeenkomst te
ontbinden.

12.!

Handhaving adviesprijzen door koper

12.1!

Indien koper de geleverde zaken wederverkoopt, is hij verplicht in elke vorm van
publicaties en/of reclame-uitingen de adviesprijzen en de daaraan gekoppelde
kwaliteitsbenamingen, één en ander zoals vermeld in de meest recente publicatie,
te handhaven, met dien verstande dat het is toegestaan om de kosten van de
door Montana Foods te verrichten werkzaamheden in het kader van deze
overeenkomst niet te berekenen. Eerdere publicaties verliezen hun gelding door
de openbaarmaking van een nieuwe publicatie. Koper is verplicht bij levering aan
een wederverkoper de hier bedoelde verplichting bindend op te leggen aan deze
wederverkoper, alsmede deze te verplichten hetzelfde te doen ten aanzien van
eventuele opvolgende wederverkopers.

12.2!

Koper is te allen tijde vrij om andere verkoopprijzen te hanteren voor de aan hem
geleverde zaken behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Montana
Foods.

13.!

Garantie

13.1!

Montana Foods garandeert aan koper dat de geleverde zaken niet ten gevolge van
bederfelijkheid ondeugdelijk zijn, noch anderszins ernstige gebreken vertonen.
Indien het vorenstaande onverhoopt wel het geval is, zal Montana Foods, naar
haar keuze, hetzij de geleverde zaken - na terugontvangst in de oorspronkelijke
staat - geheel of gedeeltelijk vervangen door gelijkwaardige nieuwe zaken, hetzij
een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de
geleverde zaken met inachtneming van lid 4 van dit artikel. Onder deze garantie
vallen niet de kosten van de door Montana Foods te verrichten werkzaamheden in
het kader van deze overeenkomst, hulpmaterialen en eventuele andere bijkomende kosten.

13.2!

De in het vorige lid vermelde garantie geldt niet indien:
a.!

koper jegens Montana Foods in gebreke is;

b.!

bij de aankoop van de geleverde zaken, door koper niet of onvoldoende
rekening is gehouden met de eigenschappen van de zaken;

c.!

de ondeugdelijkheid geen nadelige consequenties voor het normale gebruik van de geleverde zaken teweeg brengt;

d.!

er sprake is van geringe, in de bedrijfstak gebruikelijke en/of technisch
onvermijdelijke afwijkingen, in kwaliteit, afmetingen, kleuren,
materiaalstructuur, finish;

e.!

de geleverde zaken niet zijn toegepast en/of behandeld en/of gebruikte
conform de door Montana Foods gegeven aanwijzingen ten aanzien
daarvan;

f.!

ingeval van zichtbare gebreken, de geleverde zaken versneden, verknipt,
of op enige andere wijze bewerkt, verwerkt, gebruikt of beschadigd zijn;

g.!

de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden, zoals bijvoorbeeld
vervuiling, geweld van buitenaf of overbelasting zijn blootgesteld;

h.!

door koper zelf of door derden reparaties zijn verricht aan de door
Montana Foods geleverde zaken, zonder onze voorafgaande schriftelijke
toestemming;

i.!

de termijn voor reclameren, zoals vermeld in lid 3 van dit artikel, is overschreden; of

j.!

in geval van verborgen gebreken, vijf jaar na datum van levering zijn
verstreken.

13.3!

Reclames betreffende zichtbare bederfelijkheid dienen binnen 48 uur na levering
schriftelijk ter kennis van Montana Foods te worden gebracht, tenzij (i) sprake is
van een weekenddag of een nationaal in Nederland erkende feestdag, in welk
geval de reclametermijn wordt verlengd met 24 uur, of (ii) koper aannemelijk
maakt dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest de zaken binnen die termijn te
inspecteren. Reclames betreffende verborgen gebreken, die uitsluitend bij gebruik
kunnen blijken, dienen binnen 48 uur nadat deze bij koper zijn gemeld respectievelijk op redelijke wijze aan koper hadden kunnen blijken, schriftelijk ter kennis
van Montana Foods te worden gebracht.

13.4!

Ondeugdelijkheid van de geleverde zaken geeft koper nooit, ook niet wanneer
deze ingevolge lid 3 van dit artikel (15) tijdig ter kennis van Montana Foods is
gebracht, het recht zijn betaling op te schorten, of de koopovereenkomst. Koper
heeft nooit het recht de zaken retour te zenden, tenzij Montana Foods hiermee
voorafgaand uitdrukkelijk heeft ingestemd. Indien koper in strijd met het
voorgaande de zaken retour zendt, worden deze voor rekening en risico van
koper ter beschikking van koper gehouden, zonder dat hieruit enige erkenning
van de juistheid van een eventuele aanspraak op garantie kan worden afgeleid.

14.!

Aansprakelijkheid

14.1!

Montana Foods is in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke levering of
gebreken van of aan geleverde zaken en/of verpakkingen, in geen enkel opzicht
aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte schade, behoudens voorzover er
sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Montana Foods.

14.2!

Onverminderd het vorige lid van dit artikel is Montana Foods in geval van te late,
foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken van of aan geleverde zaken en/of
verpakkingen, in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte
schade, indien deze is veroorzaakt door werknemers van Montana Foods, door
Montana Foods ingeschakelde hulppersonen, of door ondernemingen die tot
dezelfde groep van onderneming (concern) behoren als Montana Foods.

14.3!

Een vordering van koper uit hoofde van dit artikel verjaart één jaar na de datum
waarop koper de schade ondervindt c.q. het schade-toebrengen een aanvang
heeft genomen.

14.4!

Onverminderd hetgeen in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel (16) is bepaald,
is de aansprakelijkheid van Montana Foods beperkt tot het maximum bedrag van
dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van Montana Foods.

15.!

Vrijwaring door koper
Koper vrijwaart Montana Foods tegen alle aanspraken van derden terzake van
door Montana Foods aan koper geleverde zaken en/of verpakkingen, waardoor die
derde schade mocht hebben geleden, ongeacht oorzaak of tijdstip van ontstaan.

16.!

Verdere gevolgen van te kort schieten van koper
Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, kan Montana Foods
in geval van verzuim van koper alle daaraan naar geldend recht verbonden
rechtsgevolgen inroepen en zijn alle vorderingen van Montana Foods op koper
direct en ineens opeisbaar. Koper wordt geacht in verzuim te zijn in geval hij niet,
niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit deze voorwaarden,
alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stilleggen of liquidatie
van zijn onderneming.

17.!

Overdacht
Het is koper niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Montana Foods rechten of verplichtingen uit enige overeenkomst over te
dragen aan derden

18.!

Toepasselijk recht
Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht
van toepassing.

19.!

Bevoegde rechter
Alle geschillen verband houdende met deze algemene voorwaarden en daarmee
samenhangende overeenkomsten, waaronder niet uitsluitend de
koopovereenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechter te
Amsterdam.

Montana Foods VOF, 27 februari 2015, Amstelveen.

!

