Algemene Verkoopvoorwaarden van Driscoll’s of Europe
B.V. (DoE)
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden:

de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden;

Driscoll’s:

Driscoll’s of Europe B.V., statutair gevestigd te Breda, de
verkoper van het Fruit en gebruiker van de Algemene
Voorwaarden;

Ex Works:

Ex Works zoals gedefinieerd in de Incoterms 2010;

Fruit:

aardbeien, bramen, frambozen en bessen van Driscoll’s;

Koper:

de koper van het Fruit en wederpartij van Driscoll’s;

Overeenkomst:

de overeenkomst tussen Driscoll’s en Koper.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. De Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en Overeenkomst tussen
Driscoll’s en Koper, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.
2.2. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
Driscoll’s, wanneer voor de uitvoering hiervan door Driscoll’s gebruik wordt gemaakt van de
diensten van derden.
2.3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk
uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene
voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn, geldt dat indien de bepalingen in
de algemene voorwaarden van Koper strijdig zijn met de bepalingen in de Algemene
Voorwaarden van Driscoll’s, de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden prevaleren.
2.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden
van toepassing.
Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst
3.1. Alle aanbiedingen van Driscoll’s zijn geheel vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn
voor aanvaarding is genoemd.
3.2. Driscoll’s behoudt zich het recht voor om een door haar gedaan aanbod binnen twee (2)
werkdagen na aanvaarding daarvan te herroepen.
3.3. Een Overeenkomst komt pas tot stand nadat een bestelling van Koper door Driscoll’s is
geaccepteerd door middel van een schriftelijke orderbevestiging.
3.4. Driscoll’s heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te
accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde van vooruitbetaling door
Koper.
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Artikel 4. Prijzen
4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden de door Driscoll’s opgegeven of
overeengekomen prijzen voor levering Ex Works. Deze prijzen zijn inclusief
(om)verpakkingskosten en exclusief pallets, verzendkosten en omzetbelasting.
4.2. Bij afkondiging van heffingen of bijzondere belastingen na de totstandkoming van de
Overeenkomst, alsmede bij wijziging van deze voor zover van kracht tijdens het afsluiten van
de Overeenkomst, heeft Driscoll’s het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te
verhogen en die prijsverhoging aan Koper te factureren, zelfs wanneer die prijsverhoging bij
het aangaan van de Overeenkomst reeds voorzienbaar was.
Artikel 5. Levering en vervoer
5.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats Ex Works in Nederland
waar het Fruit ligt opgeslagen dan wel Ex Works bij het adres van de teler.
5.2. Indien Driscoll’s in het geval van artikel 5.1 op verzoek van Koper voor het vervoer zorg
draagt, doet Driscoll’s dit slechts namens Koper en voor diens rekening en risico. Driscoll’s
sluit iedere aansprakelijkheid voor de door haar in verband met het vervoer gegeven
opdrachten uit. Indien Koper geen speciale instructie heeft gegeven voor de keuze van de
vervoerder, is Driscoll’s in deze keuze geheel vrij.
5.3. Koper dient zelf voor een transportverzekering zorg te dragen. Deze is nooit bij het
vervoer inbegrepen.
5.4. Als Driscoll’s ten behoeve van Koper enigerlei douaneformaliteiten of soortgelijke
handelingen, bijvoorbeeld ten behoeve van KCB keuringen, verricht, verband houdende met
de afwikkeling van de Overeenkomst, geschieden deze handelingen steeds voor rekening en
risico van de Koper.
5.5. Koper garandeert Driscoll’s dat hij ter zake van de invoer of doorvoer van het door hem
gekochte Fruit steeds over de vereiste vergunningen beschikt. Koper vrijwaart Driscoll’s voor
alle aanspraken, vorderingen, belastingen, of boetes, van derden waaronder begrepen enige
nationale of buitenlandse overheid, dan wel enige Europese instantie.
5.6. Indien in afwijking van artikel 5.1 een andere Incoterm wordt overeengekomen, heeft de
betreffende Incoterm de inhoud zoals gedefinieerd in de Incoterms 2010.
Artikel 6. Leveringstermijnen
6.1. Opgegeven leveringstermijnen door Driscoll’s zijn vrijblijvend en nimmer te beschouwen
als fatale termijnen.
6.2. Driscoll’s is nimmer in verzuim door het enkel verstrijken van de overeengekomen
leveringstermijnen. Hiervoor is steeds een schriftelijke ingebrekestelling vereist door Koper.
6.3. Koper dient te allen tijde de levering van het Fruit te accepteren, ook indien levering
eerder of later geschiedt dan de overeengekomen leveringstermijn.
6.4. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de Koper nimmer het recht op
schadevergoeding, op ontbinding van de Overeenkomst of enige andere actie jegens
Driscoll’s. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Driscoll’s of haar
leidinggevend personeel.
Artikel 7. In ontvangstname
7.1. Indien is overeengekomen dat Ex Works aan Koper wordt geleverd, dient Koper het door
hem gekochte Fruit zo spoedig mogelijk na de afgesproken leverdatum, maar in ieder geval
binnen 24 uur door een - door of namens hem - aangewezen vervoerder in ontvangst te
nemen.
7.2. Indien Koper, om welke reden dan ook buiten de wil en macht van Driscoll’s, het Fruit niet
in ontvangst neemt, is hij niettemin gehouden om de overeengekomen betalingsvoorwaarden
na te komen alsof het Fruit door hem is ontvangen.

Versie 25-07-2016

7.3. Indien Koper het Fruit niet in ontvangst neemt, is Driscoll’s gerechtigd het Fruit voor
rekening en risico van de Koper op een door Driscoll’s gekozen plaats op te slaan.
7.4. Indien de tekortkoming in de afgeleverde hoeveelheid Fruit minder dan 10 (tien)%
bedraagt van de totale overeengekomen hoeveelheid Fruit, is Koper gehouden het Fruit
volledig te accepteren tegen een evenredige vermindering van de koopprijs.
7.5. Driscoll’s is niet gehouden om enige schade - bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, ten
gevolge van achteruitgang in kwaliteit of gewicht van het Fruit - in verband met de niet-in
ontvangst name van het Fruit aan Koper te vergoeden.
Artikel 8. Betaling
8.1. Betaling dient steeds plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8.2. Bij niet-tijdige betaling door Koper is deze vanaf de vijftiende (15e) dag tot aan de dag
der algehele betaling een vertragingsrente verschuldigd gelijk van 1 (één) % per maand over
het gehele niet tijdig betaalde bedrag, waarbij een deel van de maand voor een volle maand
wordt gerekend, onverminderd het recht van Driscoll’s op totale schadeloosstelling.
8.3. In het geval van niet-tijdige betaling is Driscoll’s bevoegd toekomstige leveringen van
Fruit uit te stellen tot het moment waarop Koper zijn betalingsverplichtingen volledig is
nagekomen, de betaling van verschuldigde rente zoals bepaald in artikel 8.2 daaronder
begrepen.
8.4. Indien betaling op de veertiende dag na de factuurdatum niet is geschied, is Koper van
rechtswege zonder enige ingebrekestelling in verzuim, en is de Koper de rente als bedoeld in
artikel 8.2 terstond verschuldigd.
8.5. Indien de Koper surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt, of zijn
faillissement wordt aangevraagd, zijn alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
8.6. Alle door Driscoll’s te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ingeval van niet
(tijdige of behoorlijke) nakoming door Koper komen geheel ten laste van Koper. De door
Driscoll’s te vorderen buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten zullen gezamenlijk in ieder
geval minimaal vijftien (15) % van de totale door Koper aan Driscoll’s verschuldigde som
bedragen met een minimum van € 1.000,00 (duizend Euro).
8.7. Elk beroep op verrekening door Koper is uitgesloten.
Artikel 9. Klachten
9.1. Koper is te allen tijde verplicht om het Fruit bij de levering Ex Works dan wel levering op
basis van een andere Incoterm, te controleren. Indien het Fruit aan een vervoerder ter
beschikking wordt gesteld, dient Koper het Fruit door een - door hem aan te wijzen - persoon
te laten controleren. Als door Koper geen persoon is aangewezen, wordt de chauffeur van het
vervoersmiddel, die het Fruit namens Koper in ontvangst neemt, geacht het Fruit namens
Koper te controleren.
9.2. Klachten over het Fruit dienen door Koper zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen
2 uur na de levering Ex Works dan wel de levering op basis van een andere Incoterm, te
worden ingediend bij Driscoll’s.
9.3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden klachten ingediend door een volledig
ingevuld, door Driscoll’s ter beschikking gesteld klachtenformulier met de daar bijbehorende
documenten te versturen naar het e-mailadres zoals vermeld op het klachtenformulier.
9.4. Driscoll’s heeft te allen tijde het recht om van Koper te eisen dat het Fruit waarover
wordt geklaagd, wordt beoordeeld door een beëdigd onafhankelijk expert op kosten van
ongelijk.
9.5. Een klacht van Koper die niet conform dit artikel is ingediend bij Driscoll’s, wordt niet
door Driscoll’s in behandeling genomen.
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9.6. Klachten in de zin van dit artikel doen niets af aan de
betalingsverplichting van Koper zoals overeengekomen in Artikel 8.
Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1. Driscoll’s aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door Koper geleden schade die het
gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de
Overeenkomst of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door
haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
10.2. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet
door verzekering is gedekt, is in alle gevallen het schadebedrag dat door Driscoll’s moet
worden vergoed beperkt tot het factuurbedrag.
10.3. In afwijking van voorgaande leden en onverminderd het bepaalde in Artikel 6 aanvaardt
Driscoll’s geen aansprakelijkheid voor overschrijding van leveringstermijnen, noch voor
bedrijfs- en gevolgschade, zowel van Koper als afnemers van Koper.
10.4. Driscoll’s is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht als
bedoeld in Artikel 14.
10.5. Koper is jegens Driscoll’s steeds volledig aansprakelijk voor aanzuivering van eventuele
douane- en transitodocumenten zoals bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend - T1- en T2
documenten.
10.6. Op eerste verzoek zal Koper aan Driscoll’s afdoende zekerheid verschaffen voor de
gevolgen van de mogelijke niet-aanzuivering van de hier bedoelde documenten, zoals het
verschuldigd worden van invoerrechten en BTW, boetes en renten.
10.7. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de
aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld
van Driscoll’s of haar leidinggevenden.
Artikel 11. Emballage
11.1. Via Driscoll’s geleverde emballage, waaronder maar niet beperkt tot pallets, kratten en
dozen, waarop door Driscoll’s statiegeld is berekend, wordt door Driscoll’s niet retour
genomen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
11.2. Tenzij anders overeengekomen, is Koper te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het
retourneren van de emballage aan de uitgevende instantie. Driscoll’s keert na retournering
van de emballage geen statiegeld uit.
11.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal alleen de Koper verantwoordelijk zijn en
alle kosten, belastingen, heffingen en afdrachten dragen voor de verwijdering van
verpakkingsafval ten aanzien van het Fruit.
Artikel 12. Etikettering en Kettingbeding
12.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient Koper de door Driscoll’s bij de levering
gehanteerde verpakking inclusief merk en etikettering ongewijzigd te laten.
12.2 Indien Koper het Fruit op zijn beurt verkoopt aan een derde, zal Koper ten behoeve van
Driscoll’s de in het eerste lid van dit Artikel 12 genoemde verplichting schriftelijk aan die derde
opleggen, tenzij Driscoll’s en Koper uitdrukkelijk anders overeenkomen.
Artikel 13. Vrijwaring
13.1. Koper vrijwaart Driscoll’s ten aanzien van aanspraken van derden uit welken hoofde dan
ook, waaronder maar niet beperkt tot productaansprakelijkheid, verband houdende met het
door Driscoll’s geleverde Fruit of andere zaken, met name uit hoofde van persoonlijk letsel of
dood.
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Artikel 14. Overmacht
14.1. Ingeval van overmacht, zijnde een niet toerekenbare tekortkoming van Driscoll’s in de
nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, wordt de leveringsverplichting van
Driscoll’s opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
14.2. Als overmacht gelden in ieder geval, maar niet uitsluitend, oorlog, oorlogsgevaar,
mobilisatie, oproer, burgeroorlog, brand, watersnood, vorst, bliksem, arbeidsgeschil, staking
(zowel aan de zijde van Driscoll’s als bij haar leveranciers, telers en ingeschakelde
vervoerders), lock outs, vertragingen in de aanvoer, het – door welke oorzaak dan ook – niet
ter beschikking zijn van het verkochte Fruit, transportonmogelijkheden, nalatigheid van
hulppersonen, gebreken in transportmiddelen, molest, tenietgaan van oogst, inbeslagname
van goederen en handelsblokkade.
14.3. Indien het nakomen van de Overeenkomst onmogelijk is geworden ten gevolge van
overmacht zoals bedoeld in dit Artikel 14 voor een periode van meer dan veertien (14) dagen,
heeft elke partij het recht om de Overeenkomst door een uitdrukkelijke en schriftelijke
mededeling te ontbinden, zonder rechtelijke tussenkomst.
14.4. In het geval overmacht zoals bedoeld in dit Artikel 14 zich voordoet, is Driscoll’s nimmer
tot enige schadevergoeding jegens Koper gehouden.
14.5. Indien Driscoll’s bij het intreden van een overmachtssituatie zoals bedoeld in dit Artikel
14 al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar
verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel
afzonderlijk te factureren en is Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijk overeenkomst.
Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud
15.1. De eigendom van het door Driscoll’s geleverd Fruit wordt door Driscoll’s uitdrukkelijk
voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden van al haar vorderingen op
Koper, inclusief eventueel verschuldigde rente en kosten, uit hoofde van de Overeenkomst.
15.2. Koper mag slechts in het kader van zijn normale bedrijfsvoering over de onder het
eigendomsvoorbehoud vallende Fruit beschikken. In dat geval vervalt het eigendomsrecht van
Driscoll’s eerst, wanneer het Fruit aan een derde is geleverd.
15.3. De Koper verplicht zich om het niet-betaalde Fruit op eerste verzoek van Driscoll’s ter
beschikking te stellen aan Driscoll’s. Koper verleent de onherroepelijk machtiging aan
Driscoll’s of de door Driscoll’s aan te wijzen persoon of personen om de plaats waar het Fruit
zich bevindt te betreden om het Fruit terug te nemen en op te slaan in loodsen ter keuze van
Driscoll’s.
15.4. Driscoll’s verschaft overeenkomstig het gestelde onder Artikel 15.1 aan Koper het
eigendom van het geleverde Fruit op het moment dat Koper aan al zijn
betalingsverplichtingen heeft voldaan.
15.5. Ter verzekering van de betaling van al hetgeen Koper op enig moment verschuldigd is
aan Driscoll’s, zal Driscoll’s een retentie- en pandrecht hebben op alle zaken van de Koper, die
Driscoll’s te eniger tijd onder zich heeft of zal verkrijgen, onder meer overeenkomstig het
bepaalde in Artikel 15.3
Artikel 16. Toepasselijk recht
16.1. Op aanbiedingen en Overeenkomsten tussen Driscoll’s en Koper, en alle daaruit
voortvloeiende verbintenissen, waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2. In het geval Koper buiten Nederland is gevestigd, geldt dat de toepasselijkheid van de
Uniform Commercial Code en het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
16.3. Deze Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse en in de Engelse taal gesteld. In
geval van verschil tussen de Engelse en de Nederlandse tekst, zal de Nederlandse tekst
bindend zijn.
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Artikel 17. Bevoegde rechter
17.1. De rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, is bij uitsluiting bevoegd van
geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de Overeenkomst en deze Algemene
Voorwaarden kennis te nemen.
17.2. Niettemin heeft Driscoll’s het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet
bevoegde rechter in Nederland.
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