ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE
VERKOOP EN LEVERING VAN SCHAALEN SCHELPDIEREN
1. Algemene bepalingen
1.1 Deze algemene voorwaarden voor de
schelpdierhandel, hierna te noemen de
algemene voorwaarden, zijn van
toepassing op alle offertes, aanbiedingen
en transacties die tussen De
Mosselkwekerij (Gebruiker) en hun
afnemers (Wederpartij) tot stand komen
betreffende schaal- en schelpdieren,
waaronder mossels, oesters, alsmede
aanverwante producten, in welke vorm
dan ook, dit alles zowel vers als
geconserveerd of verwerkt, met de daarbij
behorende artikelen zoals sauzen,
groenten, brood en andere etenswaren
(waaronder ook vis en zeevruchten),
alsmede, wijnen, bieren, andere dranken
en non-food.
1.2 Gebruiker is: De Mosselkwekerij.nl,
kantoorhoudende te (4401 SC) Yerseke,
aan de Ferdinand Bollaan 3 en die tevens
staat ingeschreven in het Handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder nr.
66324823.
1.3 Overeenkomsten, gesloten tussen
Gebruiker en de Wederpartij worden
geacht in Nederland tot stand te zijn
gekomen en aldaar te worden uitgevoerd.
Het Nederlands recht is daarop uitsluitend
van toepassing.
1.4 De “Eenvormige wet inzake de
internationale koop van roerende
lichamelijke zaken”, de “Eenvormige Wet
inzake totstandkoming van internationale
koopovereenkomsten van betreffende
roerende lichamelijke zaken” en het
“Weens Koopverdrag” evenals iedere
huidige of toekomstige internationale
regeling met betrekking tot de koop van
roerende lichamelijke zaken, waarvan de
werking door partijen kan worden
uitgesloten, worden hierbij uitdrukkelijk
door partijen uitgesloten.
2. Totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen van Gebruiker op haar
website www.demosselkwekerij.nl, in
catalogi, prijslijsten, offertes en/of
anderszins zijn vrijblijvend en aan
wijziging onderhevig en binden Gebruiker
niet, tenzij nadrukkelijk anders is
overeengekomen. Indien de offerte, waarin
is vermeld dat het aanbod vrijblijvend is
en dit aanbod wordt aanvaard, heeft
Gebruiker het recht het aanbod binnen
twee werkdagen na ontvangst van de
aanvaarding te herroepen.
2.2 Bestellingen die telefonisch worden
opgegeven, zullen door Gebruiker
desgewenst per e-mail worden bevestigd,
met vermelding van het vermoedelijke
tijdstip van levering.
2.3 Gaat aan de bestelling geen
aanbieding van Gebruiker vooraf of volgt
een bestelling op een vrijblijvende
aanbieding, dan komt de overeenkomst tot
stand op het moment dat hetzij de
orderbevestiging door Gebruiker wordt
verzonden hetzij door Gebruiker een begin
wordt gemaakt met het uitvoeren van de
overeenkomst.
3. Prijzen
3.1 De prijzen zijn in Euro’s inclusief
B.T.W. en zijn gebaseerd op levering af
Yerseke, tenzij anders is overeengekomen.
3.2 Indien een levering anders is
overeengekomen dan af Yerseke, zijn de
extra kosten waaronder die van transport
en verzekering voor rekening van
Wederpartij. De verzendkosten die
Gebruiker Wederpartij in rekening brengt,
bedragen minimaal € 6,95 per bestelling.
Deze kosten kunnen mede afhankelijk van
de prijzen van vervoersbedrijven hoger
uitvallen. Voorts kunnen deze prijzen
jaarlijks geïndexeerd worden. De
Waddeneilanden zijn uitgesloten van
(post)verzending. Gebruiker levert daar in
beginsel niet.
3.3 Indien na totstandkoming van de
overeenkomst, maar vóór de levering, één
of meer prijs bepalende factoren zoals

loonkosten, heffingen, belastingen,
valutakoersen, inkoopprijzen e.d. stijgen,
heeft Gebruiker het recht de verkoopprijs
dienovereenkomstig aan te passen.
4. Levering en reclames
4.1 Overschrijding van de opgegeven
leveringstermijn ontheft Wederpartij niet
van zijn verplichting tot in ontvangst
neming en betaling van de afgeleverde
goederen; de opgegeven termijn is dan
ook, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
is overeengekomen, geen fatale termijn.
Het wordt sterk aanbevolen om de leverde
producten zo kort mogelijk na de levering
te bereiden, te verwerken en/ of te
consumeren.
4.2 Door in ontvangstneming aanvaardt
Wederpartij het gekochte. Een
kwaliteitsreclame is voor aan bederf
onderhevige producten – zoals schaal- en
schelpdieren – slechts mogelijk binnen 12
uur na aflevering, op straffe van verval.
Reclames kunnen alleen schriftelijk of per
e-mail worden gedaan onder concrete en
specifieke vermelding van de klacht.
Gebruiker is bevoegd ofwel de levering
waarover wordt geklaagd binnen 24 uur
door een andere te vervangen, ofwel als hij
die afwijst binnen 24 uur een expertise te
laten uitvoeren door een expert. De
uitspraak van die expert is bindend voor
partijen.

5. Risico- en eigendomsoverdracht
5.1 Het risico van de producten gaat van
Gebruiker op Wederpartij over bij levering,
ook in die gevallen dat de Wederpartij niet
bereid of in staat is de producten in
ontvangst te nemen.
5.2 Indien Wederpartij in verzuim is met
het verrichten van een handeling
waardoor de levering niet kan
plaatsvinden, kan Gebruiker de producten
als geleverd beschouwen en deze voor
rekening en risico van Wederpartij
opslaan en betaling van de koopsom
vorderen.
5.3 De eigendom van de producten gaat
over nadat Wederpartij een koopprijs en al
het overige hij uit hoofde van enige
koopovereenkomst, alsmede ter zake van
een vordering wegens tekort schieten in de
nakoming van zodanige overeenkomsten
aan Gebruiker verschuldigd is, heeft
voldaan.
5.4 Het is Wederpartij niet toegestaan de
door Gebruiker aan hem onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
vervreemden, te bezwaren, daarop enig
beperkt recht te vestigen of anderszins in
strijd met het eigendomsvoorbehoud te
beschikken anders dan in het kader van
normale bedrijfsvoering.

4.3 Interpretatie van de leveringscondities
geschiedt, voor zover daarvan in deze
voorwaarden niet is afgeweken,
overeenkomstig de "Incoterms 2010",
uitgegeven door de Internationale Kamer
van Koophandel te Parijs (ICC). De
verzending vindt plaats in vacuüm
verpakking, dan wel in emmers met
deksel, tenzij anders overeengekomen.

5.5 Indien Wederpartij tekort schiet in de
nakoming van zijn verplichtingen uit een
overeenkomst is hij van rechtswege in
verzuim en is Gebruiker, onverminderd
het bepaalde in artikel 13, zonder nadere
ingebrekestelling gerechtigd alle zaken
waarop het eigendomsvoorbehoud rust,
terug te nemen. Wederpartij zal Gebruiker
daartoe in de gelegenheid stellen en haar
toegang verlenen tot de plaats(en) waar de
zaken zich bevinden.

4.4 Retourzendingen zijn alleen mogelijk,
indien Gebruiker hiermee schriftelijk of
per e-mail heeft ingestemd.

6. Verlengd en uitgebreid
eigendomsvoorbehoud
6.1 Het eigendom van de geleverde zaken
blijft Gebruiker voorbehouden tot
zekerheid voor alle aanspraken die zij

jegens Wederpartij met betrekking tot
huidige en toekomstige zakelijke
transacties heeft en wel totdat alle
uitstaande vorderingen volledig zijn
betaald.
6.2 Het eigendomsrecht van Gebruiker
omvat ook de door bewerking van de
zaken waarop het eigendomsvoorbehoud
van hem rust, ontstane nieuwe zaken.
Wederpartij vervaardigt die zaken voor
Gebruiker onder uitsluiting van zijn eigen
eigendomsrecht en bewaart deze aldus
samengestelde zaken voor Gebruiker,
terwijl daardoor voor hem geen
aanspraken jegens Gebruiker ontstaan.
6.3 Bij verwerking van zaken waarop het
eigendomsvoorbehoud van Gebruiker rust
met zaken van andere leveranciers van
wie de eigendomsrechten zich ook
voortzetten met betrekking tot de nieuwe
zaken, verkrijgt Gebruiker samen met
deze andere leveranciers – onder
uitsluiting van een recht van medeeigendom van Wederpartij – medeeigendom van de nieuwe zaken voor de
volledige waarde daarvan (met inbegrip
van toegevoegde waarde) en wel als volgt:
a. Het mede-eigendomsrecht van
Gebruiker komt overeen met de
verhouding van de rekenwaarde van de
zaken waarop het eigendomsvoorbehoud
van Gebruiker rust tot de totale
rekenwaarde van verwerkte zaken waarop
eigendomsvoorbehoud rust.
b. Blijft er vervolgens een restwaarde over
waarop geen eigendomsvoorbehoud rust,
terwijl andere leveranciers geen
eigendomsvoorbehoud doen gelden op de
door Wederpartij (of een derde)
toegevoegde waarde, dan wordt het medeeigendomsdeel van Gebruiker verhoogd
met de restwaarde. Indien echter andere
leveranciers hun eigendomsvoorbehoud
ook doen gelden op deze restwaarde, dan
komt Gebruiker daarop slechts een
aandeel toe dat voortvloeit uit de
verhouding van de rekenwaarde van de
zaken waarop het eigendomsvoorbehoud
van Gebruiker rust tot de rekenwaarde

van de mede-verwerkte zaken van deze
andere leveranciers. De Wederpartij
verpandt aan Gebruiker nu reeds tot
zekerheid zijn vorderingen uit hoofde van
de verkoop van zaken waarop
eigendomsvoorbehoud rust die nu en in
de toekomst aan hem worden geleverd,
met alle bijkomende rechten ter grootte
van het eigendomsdeel van Gebruiker. Bij
bewerking in het kader van aangenomen
werk wordt de vordering voor het
arbeidsloon ter grootte van het pro rata
bedrag van de vordering van Gebruiker
voor de verwerkte zaken waarop
eigendomsvoorbehoud rust, reeds nu aan
Gebruiker verpand. Zolang Wederpartij
zijn verplichtingen uit de zakelijke relatie
met Gebruiker correct nakomt, mag hij
vrij beschikken over de zaken die
eigendom zijn van Gebruiker en de aan
Wederpartij verpande vorderingen zelf
incasseren. Bij achterstallige betaling of
bij gegronde twijfel over zijn solvabiliteit of
kredietwaardigheid is Gebruiker
gerechtigd de verpande vorderingen te
incasseren en de zaken waarop het
eigendomsvoorbehoud van Gebruiker
berust terug te nemen, waarbij echter het
terugtreden van Gebruiker uit de
overeenkomst slechts dan plaatsvindt,
wanneer Gebruiker dit uitdrukkelijk
schriftelijk verklaart. Indien de waarde
van de voor Gebruiker gevestigde
zekerheden de vorderingen Gebruiker met
meer dan 10% overschrijdt, dan zal
Gebruiker op verzoek van Wederpartij,
naar eigen keuze afstand kunnen doen
van deze zekerheden. Cheque-/wissel
betalingen gelden pas als betaling na
verdiscontering van de wissel.
6.4 In geval van niet-betaling op de
vervaldag, zal de verkoop door Gebruiker
van rechtswege en zonder nadere
aanmaning vernietigd kunnen worden. De
door Gebruiker geleverde goederen blijven
eigendom van Gebruiker tot volledige
betaling van de prijs en andere
verschuldigde bedragen heeft
plaatsgevonden. Alle risico’s zijn ten laste
van Wederpartij. Betaalde voorschotten
worden geacht door Gebruiker te zijn

verworven ter vergoeding van mogelijke
verliezen bij wederverkoop.
7. Betaling
7.1 Betalingen geschieden vooraf middels
IDEAL of een andere door Gebruiker
aangewezen betaalmethode.
7.2 Het staat Gebruiker vrij de levering
alleen te laten plaatsvinden tegen
contante betaling dan wel tegen het
verstrekken van voor Gebruiker
aanvaardbare zekerheid, zoals
bijvoorbeeld een onherroepelijke en
onvoorwaardelijke bankgarantie.
7.3 Bij niet-tijdige betaling is Wederpartij
van rechtswege in verzuim, zonder dat
enige ingebrekestelling is vereist en heeft
Gebruiker het recht vergoeding van rente
te vorderen, berekend volgens de wet, dan
wel conform een tarief zoals nader tussen
hem en Wederpartij overeengekomen.
7.4 Bij niet-betaling van de facturen
binnen de overeengekomen termijn heeft
Gebruiker het recht iedere verdere
levering op te schorten totdat te zijner
keuze de openstaande facturen zijn
betaald, dan wel een bankgarantie of enige
andere vorm tot zekerheid is verleend tot
zekerheid van betaling van hetgeen
geleverd is en nog geleverd moet worden.
7.5 Door Wederpartij gedane betalingen
strekken steeds ter afdoening van de
verschuldigde rente en kosten en
vervolgens van opeisbare onbetwiste
facturen, die het langste openstaan, zelfs
al vermeldt Wederpartij dat de voldoening
betrekking heeft op een latere factuur.
7.6 Bij niet-tijdige betaling van vervallen
facturen heeft Gebruiker het recht deze
ter inning in handen te stellen van zijn
advocaat. Alle kosten uit inning van zijn
vordering voortvloeiende, waaronder de
buitengerechtelijke kosten, komen ten
laste van Wederpartij. De
buitengerechtelijke kosten worden
gefixeerd op 15% van de hoofdsom met
een minimum van € 100,-.

7.7 Het is Wederpartij niet toegestaan om
hetgeen hij uit welke hoofde dan ook te
vorderen heeft van Gebruiker in
mindering te brengen op zijn
betalingsverplichting jegens Gebruiker,
dan wel te verrekenen.
7.8 Het is Wederpartij niet toegestaan om
zijn verplichtingen uit een met Gebruiker
gesloten overeenkomst of opdracht zonder
toestemming van Gebruiker over te dragen
aan een derde.
8. Overmacht
8.1 In geval van overmacht is Gebruiker
gerechtigd de nakoming van de uit de
gesloten overeenkomst met Wederpartij
voortvloeiende verplichtingen op te
schorten voor de duur van de overmacht.
8.2 Wanneer de overmacht langer duurt
dan 3 werkdagen of indien reeds
aanstonds duidelijk is dat dit zo zal zijn,
heeft Wederpartij het recht de
overeenkomst voor het gedeelte dat nog
niet is uitgevoerd te ontbinden, zonder
verplicht te zijn tot vergoeding van
eventuele schade van Gebruiker.
8.3 Zowel in het geval van artikel 8.1 als
in het geval van artikel 8.2 is Gebruiker
c.q. Wederpartij die van dit recht gebruik
maakt, verplicht om Wederpartij direct
daarvan in kennis te stellen.
8.4 Als overmacht wordt beschouwd
omstandigheden die bij het afsluiten van
de overeenkomst redelijkerwijs niet waren
te voorzien en die niet aan Gebruiker (of
zijn ondergeschikten) zijn toe te rekenen,
ten gevolge waarvan de nakoming van de
overeenkomst praktisch onmogelijk of zo
bezwaarlijk wordt, dat die nakoming
redelijkerwijs niet van Gebruiker kan
worden gevergd. In ieder geval wordt als
overmacht beschouwd oorlog, mobilisatie,
staking, arbeidsonlusten, revolutie,
oproer, opstootjes, storm, ijsgang,
bedrijfsbrand, bedrijfsstagnatie door
machinebreuk of moeilijkheden in de
energie en of watervoorziening,
belemmering in het verkeer, geheel of

gedeeltelijke misoogst, ziekte en/ of
ongedierte in de schaal- en schelpdieren,
in gebreke blijven van toeleveranciers,
personeelsgebrek, transportmoeilijkheden
en im- en exportverboden.

9.3 Mocht Gebruiker toch aansprakelijk
zijn voor schade jegens Wederpartij, dan is
haar schadevergoedingsverplichting
beperkt tot 10% van het factuurbedrag
met een maximum van € 750,-.

8.5 Overheidsmaatregelen die in-, door- of
uitvoer van de verkochte producten
belemmeren of financieel nadelig maken,
geven Gebruiker het recht de
overeenkomst, voor zover deze nog niet is
nagekomen, te ontbinden, zonder dat
Gebruiker tot betaling van
schadevergoeding is gehouden, of te
verlangen dat Wederpartij aan Gebruiker
vergoedt het nadeel dat
voorlaatstgenoemde uit die maatregel
voortvloeit als hij tot levering overgaat.

10. Verpakking

9. (Producten)aansprakelijkheid
9.1 Gebruiker is op grond van de uit de
overeenkomst voortvloeiende levering van
producten niet aansprakelijk voor welke
schade dan ook aan persoon en/of goed
van Wederpartij of aan persoon en/of goed
van derden toegebracht, tenzij de schade
is veroorzaakt door opzet of grove schuld
van Gebruiker. Wederpartij is zich bewust
dat schaal- en schelpdieren een risicovol
product is, dat bij ondeskundig gebruik,
dan wel bij daarvoor ontvankelijke
personen, een allergische reactie kan
oproepen. Voor dergelijke (gevolg)schade,
is Gebruiker niet aansprakelijk.
Gevolgschade is te allen tijde uitgesloten.
Wederpartij dient zich voor gevolgschade
zelf te verzekeren. Voorts is Gebruiker niet
aansprakelijk voor schade, indien
Wederpartij de geleverde zaak ter
consumptie verstrekt, bewerkt of bereid
en/ of verkoopt aan of voor derden.
9.2 Wederpartij is verplicht Gebruiker te
vrijwaren voor aanspraken van derden
voor welke schade dan ook door toedoen
van het geleverde product ontstaan aan
persoon en/of goed van derden en stelt
Gebruiker schadeloos voor alle schade en
kosten welke het gevolg zijn van een
aanspraak.

10.1 Indien Gebruiker ter uitvoering van
de overeenkomst verpakkingsmateriaal
heeft moeten aanschaffen, is Wederpartij
verplicht de kosten hiervan volledig voor
zijn rekening te nemen en op eerste
verzoek aan Gebruiker te voldoen.
10.2 Indien is overeengekomen dat
Wederpartij de verpakkingsmaterialen ter
beschikking stelt, is hij aansprakelijk voor
alle schade die het gevolg is van niet
tijdige levering van dit materiaal en/of
ondeugdelijke levering, alsmede voor de
kwaliteit en non-conformiteit van het
verpakkingsmateriaal.
11. Niet-nakoming en ontbinding
11.1 Indien Wederpartij tekort schiet in de
nakoming van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst of overeenkomsten die
daaruit voortvloeien, zo ook in het geval
het faillissement/surséance van betaling
van Wederpartij wordt aangevraagd of is
uitgesproken/verleend, en in het geval van
liquidatie van het bedrijf van Wederpartij
en/of overname daarvan en/of
beslaglegging onder Wederpartij of bij
derden ten laste van Wederpartij, wordt
Wederpartij geacht van rechtswege in
verzuim te zijn en heeft Gebruiker het
recht de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst eenzijdig, geheel of
gedeeltelijk, te ontbinden zonder tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn,
onverminderd eventueel hem verder
toekomende rechten.
11.2 Alle vorderingen die Gebruiker in
deze gevallen op Wederpartij mocht
hebben of verkrijgen, zullen alsdan
terstond en ten volle opeisbaar zijn.
11.3 Wederpartij heeft niet het recht om
zijn verplichtingen jegens Gebruiker,

zonder zijn instemming, over te dragen
aan derden.
12. Geschillen
12.1 Alle geschillen die tussen partijen
ontstaan voortvloeiend of naar aanleiding
van een tussen hen gesloten
overeenkomst waarop de algemene
voorwaarden van toepassing zijn, worden
door de bevoegde rechter van de
rechtbank Zeeland-West-Brabant te
Middelburg naar Nederlands recht
beslecht, dan wel de rechter die volgens de
wet bevoegd is.

