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Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van “Volfood Versgroothandel”, gevestigd en 
kantoorhoudende te Barneveld, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Barneveld onder nummer 08125106, 
zoals gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 178/2004. 
 
1. Op alle transacties met de vennootschap onder firma ‘Volfood Versgroothandel’, hierna te noemen ‘Volfood’, zijn 

uitsluitend de voorwaarden van Volfood van toepassing. Afwijkingen van deze voorwaarden binden Volfood alleen 
wanneer zij deze schriftelijk heeft bevestigd. Een verwijzing naar eigen voorwaarden, van welke aard dan ook, door 
de opdrachtgever/afnemer, wordt door Volfood niet aanvaard. 

 
2. Tenzij uitsluitend nadrukkelijk anders vermeld, zijn alle offerte zijdens Volfood vrijblijvend en elke prijsopgave onder 

voorbehoud van prijswijzigingen. Volfood behoudt zich het recht voor algemeen geldende verhogingen in 
kostprijsfactoren resp. door de overheid toegestane doorberekening van de kostprijsverhoging in de prijs door te 
berekenen, resp. de BTW in rekening te brengen. Eventueel in de offerte aangegeven leveringstermijnen zijn slechts 
benaderd en het niet naleven daarvan kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding. Overeenkomsten zijn eerst 
van kracht nadat de bestelling of de opdracht van de opdrachtgever door Volfood schriftelijk is aanvaard. 

 
3. Mondelinge afspraken met of toezeggingen door medewerkers of vertegenwoordigers van Volfood binden Volfood 

niet, tenzij en voorzover uitdrukkelijk door Volfood is bevestigd. 
 
4. De levering van zaken geschiedt franco thuis op het tijdstip, de plaats en aan de persoon als tussen partijen 

overeengekomen doch voor risico van de opdrachtgever/afnemer. Indien opdrachtgever/afnemer dat wenst, 
kunnen zaken op afroep worden geleverd, waaronder is te verstaan dat het tijdstip van levering gedurende een 
over een te komen periode afhankelijk is gesteld van een mededeling van de opdrachtgever/afnemer, inhoudende 
dat de gekochte zaken door Volfood kunnen worden geleverd. Ingeval Volfood door toedoen of nalaten van de 
opdrachtgever/afnemer en/of derden niet binnen de overeengekomen termijn aan haar verplichtingen kan 
voldoen, is zij gerechtigd het volle factuurbedrag in rekening te brengen. 

 
5. Volfood is in gevallen dat daartoe aanleiding bestaat, naar haar oordeel, gerechtigd gehele of gedeeltelijke 

vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen. 
 
6. Gedane bestellingen en verstrekte opdrachten zijn onherroepelijk. 
 
7. Ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan iedere van de wil van Volfood onafhankelijke omstandigheid, 

welke de nakoming van de overeenkomst belet of bemoeilijkt, is Volfood te harer keuze gerechtigd om hetzij de 
uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de overmacht te verlengen, doch ten hoogste voor de duur van 
6 weken, hetzij de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zonder enige vergoeding van 
schade aan de opdrachtgever alsdan verplicht is aan Volfood het gedeelte van de verrichte prestatie te betalen. De 
opdrachtgever heeft niet het recht de opdracht te annuleren. 

 
8. Voor zover producten voorzien zijn van een uiterste houdbaarheidsdatum (THT-code), geldt dat Volfood bij gebruik 

van deze producten na de uiterste houdbaarheidsdatum geen enkele aansprakelijkheid meer aanvaardt. 
Opdrachtgever dient ervoor in te staan dat producten waarop een uiterste houdbaarheidsdatum staat vermeld, na 
het verstrijken van die data niet meer worden verwerkt of verkocht. Opdrachtgever vrijwaart Volfood uitdrukkelijk 
ter zake van aanspraken van derden uit hoofde van schade die het gevolg is van het consumeren c.q. het gebruik 
van door Volfood geleverde producten, indien deze door Opdrachtgever na de uiterste houdbaarheidsdatum zijn 
be- of verwerkt, ge- of verbruikt, dan wel verkocht. 

 
9. Alle door Volfood geleverde zaken, alsmede de aangevoerde materialen, blijven, tot op het moment van volledige 

betaling van al hetgeen de opdrachtgever, uit welke hoofde ook, jegens Volfood verschuldigd is, hieronder tevens 
begrepen de toekomstige vorderingen op de opdrachtgever, met inbegrip van rente en kosten, eigendom van 
Volfood. 
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10. Eventuele reclamaties van de opdrachtgever/afnemer over de nakoming door Volfood van de gehele overeenkomst 

of een gedeelte daarvan, moeten schriftelijk en met redenen omkleed ter kennis van Volfood worden gebracht 
binnen 24 uur nadat de zaken bij opdrachtgever/afnemer zijn afgeleverd. Na het verstrijken van deze termijn wordt 
de opdrachtgever/afnemer geacht het geleverde te hebben gekeurd en aanvaard. Het indienen van een reklame 
ontslaat de opdrachtgever/afnemer nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Volfood. Ingeval van 
gerechtvaardige klachten heeft Volfood het recht naar haar keuze de betreffende opdracht alsnog op de 
overeengekomen wijze uit te voeren, danwel het voor het niet of niet op juiste wijze uitgevoerde gedeelte van de 
opdracht verschuldigde factuurbedrag te crediteren of terug te betalen. De opdrachtgever/afnemer heeft nimmer 
het recht een verdere schadevergoeding en/of boete te vorderen. 

 
11. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling uitsluitend netto-contant bij oplevering te geschieden, 

zonder enige korting of schuldvergelijking. Bij niet contante-betaling dient betaling te geschieden zonder enige 
korting of schuldvergelijking, middels storting of overmaking op één der op de factuur vermelde rekeningen binnen 
14 dagen na dagtekening van de factuur. 

 
12. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum van de factuur aan 

Volfood een interest verschuldigd van 1% per (gedeelte van een) maand over hetgeen Volfood rechtsgeldig heeft 
te vorderen. 

 
13. Alle door Volfood te maken kosten in verband met de invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen 

voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15%, met een minimum 
van € 250,- van het, met inbegrip van rente en kosten, door de opdrachtgever verschuldigde bedrag. 

 
14. Ingeval de opdrachtgever/afnemer handelt in strijd met enige bepaling uit de koopovereenkomst, de 

kredietwaardigheid van de opdrachtgever/afnemer twijfelachtig is of zal worden – dit ter beoordeling van Volfood 
– dan wel bij faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van de opdrachtgever/afnemer, is de 
koopovereenkomst van rechtswege ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, tenzij Volfood 
nakoming wenst te vorderen. 

 
15. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht. 
Eventuele verschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlands rechter, zij het dat de gebruiker de 
bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker woont 
en/of is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is. 


