ALGEMENE VOORWAARDEN EGGA FOOD B.V. (geregistreerd
bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer
13005851)
3.3
Artikel 1 – Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van
toepassing op alle offertes, opdrachten en/of overeenkomsten
tussen Egga Food B.V. (hierna: Leverancier) en Afnemers,
strekkende tot verkoop en levering van producten en/of het
verrichten van diensten en de uitvoering daarvan. Afwijkingen
van of wijzigingen in deze Voorwaarden dienen door
Leverancier schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts
voor de betreffende offerte/opdracht/overeenkomst.
1.2 Onder “Afnemer” wordt hieronder verstaan, iedere
(rechts)persoon aan wie door Leverancier leveringen van
producten en/of diensten worden verricht, met inbegrip van
diens
vertegenwoordigers,
gemachtigden
en/of
rechtsverkrijgenden.
1.3 Eventuele door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden
zijn voor Leverancier niet bindend, tenzij Leverancier zich
daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Indien
Leverancier schriftelijk akkoord is gegaan met de
toepasselijkheid van een of meer afwijkende voorwaarden,
blijven deze algemene voorwaarden voor het overige
onverminderd van kracht.
1.4 Indien en voor zover enige (deel)bepaling van deze algemene
voorwaarden wordt vernietigd en/of onafdwingbaar wordt
geacht, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige
onverminderd van kracht, en zal in plaats van de vernietigde
en/of onafdwingbare bepaling een bepaling gelden die zoveel
mogelijk hetzelfde doel en dezelfde strekking heeft.
Artikel 2 – Overeenkomsten, wijzigingen en prijzen
2.1 Een door Afnemer geplaatste opdracht zal door Leverancier,
als onherroepelijk aanbod worden beschouwd.
2.2 Omschrijvingen en prijzen in offertes worden onder
voorbehoud gegeven en gelden slechts bij benadering, tenzij
anders vermeld. Afnemer kan in eventuele fouten in een
offerte geen enkel recht ontlenen. Offertes worden gegeven
op basis van door Afnemer verstrekte gegevens en
specificaties, en zijn gebaseerd op levering binnen normale
termijnen en omstandigheden.
2.3 Leverancier is jegens Afnemer aan een bij Leverancier
geplaatste opdracht uitsluitend gebonden indien en zodra die
opdracht door Leverancier schriftelijk wordt bevestigd, dan
wel indien Leverancier met de uitvoering van die opdracht is
aangevangen.
2.4 Opdrachten, orderbevestigingen of andere correspondentie
via e-mail en/of een ondertekende fax wordt door partijen
aanvaard als rechtens bindende correspondentie.
2.5 Wijzigingen in een door Afnemer geplaatste opdracht die
hogere kosten meebrengen dan waarop bij de oorspronkelijke
door Leverancier verstrekte prijsopgave kon worden
gerekend komen voor rekening van Afnemer. Indien
dergelijke wijzigingen vermindering van kosten tot gevolg
hebben, dan kan Afnemer daaraan geen enkel recht ontlenen
met betrekking tot vermindering van de afnameprijs.
Leverancier kan evenwel naar eigen inzicht besluiten dat
deze wijzigingen een lagere afnameprijs tot gevolg hebben.
2.6 Wijzigingen in een door Afnemer geplaatste opdracht kunnen
tot gevolg hebben dat een eerder aangegeven levertijd door
Leverancier wordt overschreden. Daarop kan ten nadele van
Leverancier geen beroep worden gedaan.
2.7 Indien Afnemer een geplaatste opdracht geheel of
gedeeltelijk annuleert dient Afnemer aan Leverancier de
ingevolge hiervan bij Leverancier ontstane schade te
vergoeden. De schade wordt met 30% van de netto
factuurwaarde van de geannuleerde order berekend. Het
bewijs van een hogere schade blijft voorbehouden, in welk
geval Afnemer verplicht is het hogere schadebedrag te
vergoeden.
2.8 Met Leverancier gesloten overeenkomsten geschieden onder
voorbehoud van tekorten en/of andere omstandigheden
buiten de macht van Leverancier waardoor levering niet
mogelijk is.
2.9 Geoffreerde prijzen zijn in Euro’s, exclusief BTW en af bedrijf
Leverancier, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Artikel 3: Levering
3.1 Aanbiedingen van Leverancier vervallen na 24 uur, tenzij
Leverancier specifiek een langere termijn verstrekt.
3.2 De door Leverancier opgegeven leveringstermijn geldt bij
benadering, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen. Leverancier raakt niet in verzuim door de
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enkele overschrijding van de leveringstermijn. Overschrijding
van de leveringstermijn geeft de Afnemer dan ook geen recht
op ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.
Als het moment van levering wordt aangemerkt het moment
van aflevering van de zaken dan wel het moment van
ophalen van de zaken.
Geringe afwijkingen in de leveringen van Leverancier ten
aanzien van bijvoorbeeld opgegeven hoeveelheden, gewicht
en samenstelling gelden nimmer als een tekortkoming.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt levering
franco, met dien verstande dat de transportkosten worden
doorbelast aan Afnemer.
Indien Afnemer goederen niet tijdig laat afleveren of in
ontvangst neemt levert dit een toerekenbare niet-nakoming
van Afnemer op. Leverancier is in dat geval gerechtigd de
goederen op te (laten) slaan voor rekening of risico van
Afnemer of de goederen zo mogelijk aan derden te leveren
en het inkomstenverlies en eventuele overige schade op
Afnemer te verhalen.
Levering van producten geschiedt in door Leverancier
verstrekte verpakking.

Artikel 4: Garanties
4.1 Leverancier garandeert levering conform de toepasselijke
Europese Hygiëne Verordening.
4.2 Tenzij uitdrukkelijk en eenduidig schriftelijk overeengekomen,
is van andere garanties geen sprake.
Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
5.1 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend
eigendom van Leverancier, totdat alle vorderingen (inclusief
renten, kosten, werkzaamheden) die Leverancier op Afnemer
heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de
vorderingen genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, volledig zijn
betaald.
5.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op Afnemer is
overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan
derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen
de normale uitoefening van zijn bedrijf. De Afnemer verplicht
zich op eerste verzoek van Leverancier mee te werken aan
de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de
Afnemer uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn
afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
5.3 Afnemer is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en
als herkenbare eigendom van Leverancier te bewaren.
5.4 Leverancier is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn
terug te nemen indien de koper in gebreke is met de
nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Afnemer
zal Leverancier te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn
terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter
uitoefening van de rechten van Leverancier.
5.5 Het in dit artikel omschreven eigendomsvoorbehoud strekt
zich uit tot alle geleverde goederen, zulks inbegrepen de van
die goederen gemaakte halffabricaten en daar waar
vermenging heeft plaatsgevonden naar rato, zowel onder de
Afnemer als onder derden na doorlevering.
5.6 Voornoemde onder 5.1 t/m 5.5 opgenomen bepalingen laten
de overige aan Leverancier toekomende rechten onverlet.
Artikel 6: Reclamaties
6.1 Afnemer heeft de verplichting direct na ontvangst van
geleverde producten grondig te onderzoeken of de producten
aan de overeenkomst beantwoorden. Indien Afnemer een
klacht heeft betreffende gebreken aan geleverde producten
dient deze direct na constatering of in ieder geval binnen 24
uur na levering voor verse eieren en binnen 72 uur voor
gekookte/gepelde/geverfde eieren en eiproducten per fax én
per email aan Leverancier worden gemeld en gespecificeerd
door middel van een nauwkeurige omschrijving van de
gebreken en eventuele verdere feiten waaruit kan worden
afgeleid tot welke levering de afgekeurde producten behoren.
Afnemer c.q. de ontvanger van de producten dient voorts een
schriftelijke aantekening te maken van de klacht op de
transportpapieren van de producten, ter bevestiging dat de
klacht bestond op het tijdstip van aflevering.
6.2 Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijnen wordt
Afnemer geacht het geleverde en de bijbehorende factuur
goed te hebben gekeurd en zullen reclames niet meer door
Leverancier in behandeling worden genomen.
6.3 Bij klachten waarvan de grond redelijkerwijs niet binnen de
termijn gesteld in lid 1 had kunnen worden ontdekt, geldt een
termijn van 24 uur respectievelijk 72 uur vanaf het moment
dat die grond redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden.
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De door Leverancier geleverde zaken worden door
Leverancier gecontroleerd bij laden. Conformiteit van het
geleverde wordt vastgesteld op basis van dit onderzoek en de
daarbij behorende monsters. Tegenbewijs is slechts mogelijk
indien het onderzoek wordt verricht op het moment van
levering c.q. lossen en Leverancier door de Afnemer
tegelijkertijd in staat wordt gesteld tot feitelijke contraexpertise.
Leverancier is volledig geëxonereerd van aanspraken indien
de Afnemer niet kan aantonen dat zij de zaken correct
conform de in de branche geldende normen heeft
opgeslagen, bewaard en vervoerd.
Bij terechte reclamaties is Leverancier nimmer gehouden tot
meer dan het opnieuw leveren van de betreffende zaken,
tenzij er sprake is van door de Afnemer aan te tonen opzet of
grove schuld zijdens Leverancier. Klachten met betrekking tot
een deel van de afgeleverde producten kunnen geen aanleiding
zijn tot afkeuring van de gehele levering. Afnemer blijft in dat
geval verplicht tot betaling van het deel van de niet-gebrekkige
levering.
Door Leverancier aan Afnemer verzonden producten mogen
uitsluitend na schriftelijke toestemming van Leverancier en
onder door Leverancier te stellen voorwaarden aan Leverancier
worden teruggestuurd. De kosten van retournering komen ten
laste van Afnemer, tenzij het kosten betreft van retournering
waarvan het voor Leverancier is komen vast te staan dat de
producten
gebreken
bezitten
waarvoor
Leverancier
aansprakelijk is.

Artikel 7: Opschorting, ontbinding en overmacht
7.1 Indien Afnemer op enige wijze jegens Leverancier
tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, alsmede
in geval van een (aanvraag tot) surseance van betaling,
faillissement, liquidatie of staking van (een gedeelte van) de
onderneming van Afnemer, is Leverancier, onverminderd de
overige aan haar toekomende rechten en zonder enige
verplichting tot schadevergoeding, bevoegd
zonder
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de uitvoering van
de overeenkomst op te schorten totdat betaling van al
hetgeen Afnemer aan Leverancier verschuldigd is voldoende
zeker is gesteld; en/of elke overeenkomst met Afnemer
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander
onverminderd de plicht van Afnemer tot betaling voor reeds
geleverde producten en/of verrichte diensten en onverlet de
andere rechten van Leverancier, waaronder die op
schadevergoeding.
7.2 In geval van verhindering van de zijde van Leverancier tot
uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht
(waaronder
begrepen
vorst,
natuurrampen,
oorlog,
oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, brand en
iedere andere storing in het bedrijf van Leverancier), is
Leverancier gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst
de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat
zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
Artikel 8: Overdracht van rechten en verplichtingen en inschakeling
derden
8.1 Afnemer mag zijn rechten en/of verplichtingen die uit enige
overeenkomst met Leverancier voortvloeien, niet aan derden
overdragen of tot zekerheid laten strekken jegens
vorderingen van derden, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Leverancier.
8.2 Leverancier is gerechtigd om namens en voor rekening van
Afnemer bij de uitvoering van een overeenkomst derden in te
schakelen, indien daartoe naar het oordeel van Leverancier
aanleiding bestaat of zulks uit de overeenkomst voortvloeit.
Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1 Indien de zaken worden gelost door medewerkers of
hulppersonen van Afnemer, dan zijn de risico’s van lossen
voor de Afnemer.
9.2 De aansprakelijkheid van Leverancier is beperkt tot
nakoming van de overeenkomst tussen partijen. Elke
aansprakelijkheid voor gevolgschade en/of schade bij
Afnemer of derden, uit welke hoofde ook (behoudens in geval
van opzet of grove schuld), is uitdrukkelijk uitgesloten.
Leverancier is bij niet-nakoming slechts gehouden tot, naar
eigen keuze, vervanging van de producten of vergoeding van
de koopprijs.
9.3 Eventuele aansprakelijkheid van Leverancier voor directe
schade is beperkt tot maximaal tweemaal de waarde van het
door Leverancier ter zake geleverde. Daarenboven is de
aansprakelijkheid van Leverancier te allen tijde beperkt tot
het bedrag dat de verzekeraar in het desbetreffende geval
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bereid is uit te keren vermeerderd met het eigen risico, een
en ander behoudens opzet.
Afnemer is verplicht Leverancier te vrijwaren en schadeloos
te stellen voor alle aanspraken van, door Afnemer
ingeschakelde, derden tot schadevergoeding jegens
Leverancier ter zake van de uitvoering van enige
overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer, tenzij sprake
is van grove schuld of opzet aan de zijde van Leverancier.

Artikel 10: Betalingen
10.1 Alle prijzen van Leverancier zijn netto, exclusief BTW en
transportkosten, tenzij eenduidig anders overeengekomen.
10.2 Betaling door Afnemer dient te geschieden aan Leverancier
binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum, tenzij vooraf
anders overeengekomen.
10.3 In geval van overschrijding van de op grond van de in artikel
10.2 van deze Voorwaarden overeengekomen betalingstermijn, is Afnemer - onverminderd de overige rechten van
Leverancier, waaronder het recht op de wettelijke
handelsrechte - maandelijks een boeterente van twee (2) %
verschuldigd over (het nog verschuldigde deel van) het
factuurbedrag vanaf de dag dat de betalingstermijn is
overschreden tot aan het tijdstip van de algehele voldoening
van het factuurbedrag. Leverancier zal alsdan gerechtigd zijn
onmiddellijke voldoening van alle nog niet betaalde facturen
te eisen en verdere leveringen op te schorten tot het moment
waarop het gehele factuurbedrag is betaald, dan wel
daarvoor genoegzame zekerheid is gesteld.
10.4 Betaling dient te geschieden in Euro’s door middel van SEPA
overboeking. Indien betaling niet via SEPA overboeking
geschiedt zijn eventuele bijkomende kosten voor rekening
van Afnemer.
10.5 Afnemer doet hierbij afstand van zijn verrekenings- en
opschortingsrechten. Afnemer is niet eerder gerechtigd
eigenhandig bedragen op betalingen in mindering te brengen
dan na ontvangst van een creditnota van Leverancier.
10.6 Leverancier draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks schriftelijk is
uitgesloten.
10.7 Zodra Leverancier een vordering ter buitengerechtelijke en/of
gerechtelijke incasso uit handen heeft gegeven, waarvoor
een voorafgaande mededeling niet vereist is, is Afnemer de
volledige gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten
verschuldigd, welke worden berekend volgens het tarief van
de Nederlandse Orde van Advocaten.
10.8 Door Afnemer verrichte betalingen strekken steeds eerst ter
afdoening van alle verschuldigde kosten en verschenen
renten en vervolgens ter afdoening van de oudste opeisbare
factuur, ook al vermeldt Afnemer dat de betaling betrekking
heeft op een latere factuur.
Artikel 11: Zekerheidstelling
11.1 Indien er voor Leverancier aanleiding bestaat om te
vermoeden dat Afnemer zijn verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst niet zal kunnen nakomen, is Afnemer verplicht
om op eerste verzoek van Leverancier genoegzaam
zekerheid te verstrekken voor de volledige nakoming van al
zijn verplichtingen ter zake van door Leverancier uitgevoerde
of nog geheel of gedeeltelijk uit te voeren overeenkomsten,
op een door Leverancier aan te geven wijze.
Artikel 12: CBL kratten/pallecons/dividers/trays/kunststofpallets
12.1 CBL kratten, pallecons, dividers (grijs), trays (mintgroen) en
kunststof pallets (mintgroen) worden door Leverancier aan de
Afnemer tijdelijk ter beschikking gesteld. Leverancier is
bevoegd hiervoor kosten aan de Afnemer in rekening te
brengen.
12.2 Dividers (grijs), tray’s en kunsstof pallets (beide mintgroen)
hebben de ingebrande herkenningscode 8888.
12.3 De Afnemer is ten aanzien van het gebruik van CBL kratten
gebonden aan de algemene voorwaarden van Container
Centralen Full Service (CC) of een andere door Leverancier
aan te wijzen onderneming. Deze voorwaarden zijn te
raadplegen op de website van Leverancier en worden op
verzoek van de Afnemer door Leverancier aan de Afnemer
verzonden.
12.4 De Afnemer is ten aanzien van het gebruik van pallecons
gebonden aan de algemene voorwaarden van CEVA
Container Logistics B.V. (CEVA) Deze voorwaarden zijn te
raadplegen op de website van Leverancier en worden op
verzoek van de Afnemer door Leverancier aan de Afnemer
verzonden.
12.5 De Afnemer ontvangt elke week van Leverancier een recent
overzicht van de door de Afnemer om te ruilen CBL kratten
en pallecons. Op de Afnemer rust de verplichting de CBL

kratten en de pallecons op de door Leverancier aan te geven
data en tijdstippen klaar te zetten voor omruiling.
12.6 Pallecons dienen ineengevouwen, ontdaan van de blauwe
liner en ontdaan van karton per vijf of een veelvoud hiervan
gestapeld te worden klaargezet voor omruiling.
12.7 Eventuele aan de zijde van Leverancier opkomende kosten
en/of schade als gevolg van het niet nakomen van
verplichtingen voortvloeiende uit de leden 1 tot en met 6 van
dit artikel komen volledig voor rekening van de Afnemer.
Hetzelfde geldt voor de gevolgen van opgetreden
beschadigingen aan en het verlies van CBL kratten en
pallecons. Leverancier kan bij haar in rekening gebrachte
kosten en/of schadeposten in dit verband onverkort
doorbelasten aan de Afnemer.
Artikel 13 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter
13.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op alle rechtsverhoudingen
tussen Leverancier en Afnemer, is Nederlands recht van
toepassing.
13.2 Voor zover de wet niet op dwingende wijze anders
voorschrijft, zal in eerste aanleg uitsluitend de
arrondissementsrechtbank te Amsterdam bevoegd zijn kennis
te nemen van geschillen die mochten ontstaan naar
aanleiding van (de uitvoering van) enige overeenkomst
tussen Leverancier en Afnemer alsmede van geschillen
omtrent (iedere bepaling uit) deze Voorwaarden, ook voor het
verkrijgen van voorlopige voorzieningen, onverminderd het
recht van Leverancier om het geschil voor te leggen aan de
volgens de normaal geldende competentieregels bevoegde
rechter.
Artikel 14 – Nederlandse tekst prevaleert
14.1 In geval van een conflict tussen een vertaling en de
Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden
prevaleert de Nederlandse versie.
Artikel 15 – Depot
15.1 Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van
Koophandel Limburg onder nummer 13005851.

