
 
 

 

Algemene verkoopvoorwaarden Timmers Food Creations B.V.  

1) Deze voorwaarden zijn, bij uitsluiting van andere voorwaarden, van toepassing op alle 
offertes, bestellingen en overeenkomsten, waarbij Timmers Food Creations B.V. 
(verder: Verkoper), als verkoper of leverancier optreedt, tenzij schriftelijk door 
Verkoper andere bedingen zijn bevestigd. De afnemer van Verkoper wordt verder 
genoemd “Koper”. Koper doet door het plaatsen van een bestelling afstand van zijn 
eigen algemene voorwaarden dan wel inkoopvoorwaarden. Verkoper wijst de 
toepasselijkheid van dergelijke  inkoopvoorwaarden van de hand. Offertes binden 
Verkoper niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door 
Koper. De order van Koper geldt als een onherroepelijk aanbod tot het sluiten van een 
overeenkomst. Overeenkomsten zijn voor Verkoper slechts bindend, indien en voor 
zover zij door Verkoper schriftelijk zijn bevestigd en komen tot stand op het moment 
dat deze schriftelijke bevestiging door Verkoper wordt verzonden. 

2) De levertijden gelden bij benadering en binden Verkoper niet. Levering geschiedt op de 
tussen Koper en Verkoper overeengekomen leveringswijze en conform de bepalingen 
van de meest recente Incoterms. Levering geschiedt voor rekening en risico van Koper. 
Indien Koper de zaken niet afneemt, kan Verkoper deze voor rekening en risico van 
Koper opslaan. Levering en facturering in gedeelten is toegestaan. 

3) Met betrekking tot de te leveren hoeveelheid zaken behoudt Verkoper zich het recht 
voor om daarvan 5% naar boven of naar beneden af te wijken. 

4) Betaling dient zonder korting te geschieden binnen acht (8) dagen na factuurdatum, in 
de valuta waarin is gefactureerd. Verkoper behoudt zich het recht voor, in afwijking 
van een overeengekomen betalingstermijn, alsnog onder rembours te leveren, of 
voorafgaand aan de levering der zaken betaling te verlangen, in welk geval Koper 
gehouden is daaraan te voldoen, indien naar het oordeel van Verkoper de financiële 
positie van Koper daartoe aanleiding geeft, hetgeen onder meer het geval is indien 
Koper jegens Verkoper of een andere leverancier zijn verplichtingen niet stipt nakomt 
en indien op zaken van Koper beslag wordt gelegd. 

5) Verkoper is gerechtigd elke stijging van zijn inkoopprijzen, veranderingen in 
wisselkoersen, invoerrechten en alle andere externe omstandigheden die de kostprijs 
van de te leveren zaken verhogen, ontstaan na het afsluiten van de overeenkomst, 
aan Koper door te berekenen, door een dienovereenkomstige aanpassing van de 
verkoopprijs. 

6) Indien Koper niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens 
Verkoper, is Koper terstond in verzuim en heeft Verkoper het recht zonder 
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst en andere nog niet 
afgewerkte overeenkomsten te ontbinden, onverminderd Verkopers overige rechten 
uit die overeenkomsten en uit de wet.  

7) Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze algemene voorwaarden, is Koper 



 
 

 

vanaf de dag dat betaald had moeten worden tot aan de dag der algehele voldoening 
de wettelijke handelsrente over het openstaande bedrag verschuldigd. Alle tot behoud 
van rechten, alsmede tot invordering door Verkoper gemaakte kosten, zijn voor 
rekening van Koper. De buitengerechtelijke inningskosten worden geacht tenminste 
15% van de desbetreffende vordering op Koper te bedragen, met een minimum van 
EUR 250,--. Koper heeft nimmer het recht tot verrekening, opschorting of opschorting 
ter verrekening, ten aanzien van alle verplichtingen van Verkoper die voortvloeien uit 
deze algemene voorwaarden en/of elke overeenkomst met Verkoper, tenzij er sprake 
is van een situatie als bedoeld in artikel 8 van deze voorwaarden. 

8) In geval van overmacht aan de zijde van Verkoper zal Verkoper de overeenkomst 
kunnen ontbinden, ofwel de uitvoering van de overeenkomst kunnen opschorten, 
totdat de overmacht beëindigd is. Als overmacht aan de zijde van Verkoper geldt o.a. 
staking, uitsluiting, brand, belemmering van het verkeer, gebrek aan grondstoffen, 
materialen of arbeidskrachten, mobilisatie, oorlog, in- en uitvoerbelemmeringen en/of 
overheidsmaatregelen, die Verkoper nakoming van de overeenkomsten beletten of 
bemoeilijken, alsook wanprestaties of ontbinding van overeenkomsten door de 
leveranciers van Verkoper en moeilijkheden bij vervoer of opslag van de verkochte 
zaken. Desgevraagd dient Verkoper aan Koper mede te delen of hij kiest voor 
ontbinding of opschorting. Als Verkoper kiest voor opschorting heeft hij het recht onder 
kennisgeving van zijn besluit zijn keuze nadien te wijzigen in ontbinding. Voor schade 
door ontbinding of opschorting ontstaan, is Verkoper niet aansprakelijk. Verkoper 
heeft het recht om als gevolg van de overmacht slechts gedeeltelijk te leveren. 

9) Reclames over de kwaliteit van de geleverde zaken dienen binnen 8 dagen (zichtbare 
gebreken bij niet verse producten) c.q. 24 uur (zichtbare gebreken bij verse producten) 
schriftelijk gemeld te worden aan Verkoper. Bij niet uiterlijk waarneembare gebreken 
dient binnen acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk te worden 
gereclameerd.  Om Verkoper in staat te stellen om adequaat te reageren, dient Koper 
zorg te dragen voor een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek. 
Koper dient Verkoper de gelegenheid te geven een onderzoek naar de klacht te 
(doen) laten uitvoeren. Indien de reclames gegrond bevonden worden en voor 
Verkoper geen overmacht opleveren, is Verkoper gehouden naar zijn keus voor gratis 
reparatie of vervanging zorg te dragen. Bij vervanging is Koper gehouden de 
vervangen zaak aan Verkoper retour te zenden en de eigendom daarover aan 
Verkoper te verschaffen. Het is Verkoper toegestaan binnen een redelijke termijn 
vervangende zaken te leveren aan Koper, zonder dat Koper andere aanspraken heeft. 
Tot verdere verplichting of schadevergoeding ter zake van onjuiste levering is 
Verkoper niet gehouden. Wordt een gebrek niet tijdig gemeld door Koper, kan Koper 
geen aanspraak meer maken op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Er is alsdan 
sprake van verval van recht. Reclames geven Koper geen recht op ontbinding dan wel 
opschorting van enige verplichting. Koper blijft ook verplicht tot afname en betaling 
van de overige bestellingen. Is een klacht naar oordeel van Verkoper ongegrond, dan 
komen de kosten die daardoor zijn ontstaan, waaronder de onderzoekskosten van 
Verkoper, voor rekening van Koper. Retourzendingen geschieden voor rekening en 



 
 

 

risico van Koper en zijn slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming 
van Verkoper. 

10) De afgeleverde zaken dienen terstond bij aflevering van de zaken op het terrein van 
Koper door Koper te worden geïnspecteerd op juistheid van de soort en hoeveelheid 
geleverde zaken, overeenkomstig de schriftelijke bevestiging van Verkoper. Komen 
verpakking en/of etikettering van de bestelling niet overeen met hetgeen Koper heeft 
besteld, dan dient Koper dit direct schriftelijk mede te delen bij de transporteur en 
Verkoper.  
Indien Koper deze verplichting niet of niet behoorlijk nakomt, vervallen onherroepelijk 
al zijn rechten om een beroep te doen op een onjuiste hoeveelheid en/of soort van de 
geleverde zaken en vervalt elke mogelijke aansprakelijkheid van Verkoper in verband 
daarmee. In dat geval wordt de juiste soort en hoeveelheid zaken geacht te zijn 
geleverd. 

11) In geval van fabricage van zaken naar tekeningen, modellen, monsters of andere 
aanwijzingen in de ruimste zin des woord van Koper ontvangen, wordt Verkoper 
volledig door Koper gevrijwaard tegen mogelijke aanspraken van derden wegens 
inbreuk door de fabricage en/of levering van deze zaken zonder enig merk, octrooi, 
gebruiks- of handelsmodel of enig ander recht van intellectuele of industriële 
eigendom of een daarmee op een lijn te stellen recht van derden. Indien een derde op 
grond van enig beweerd recht tegen de fabricage en/of levering van bedoelde zaken 
bezwaar maakt, is Verkoper gerechtigd terstond de fabricage en/of levering te staken 
en vergoeding voor de gemaakte kosten van Koper te verlangen, onverminderd 
aanspraken van Verkoper op schadevergoeding jegens Koper en zonder dat 
Verkoper uit enigerlei hoofde jegens Koper tot schadevergoeding gehouden is. 

12) Koper verklaart bekend te zijn met de eigenschappen die de hem geleverde zaken 
hebben, eveneens met alle op de geleverde zaken betrekking hebbende voorschriften, 
waaraan hij als afnemer is onderworpen. Koper verplicht zich bij de opslag, de 
doorverkoop, het vervoer, het gebruik en alle verdere handelingen met de geleverde 
zaken de betreffende wettelijke voorschriften en instructies van Verkoper strikt in acht 
te zullen nemen. 

13) Verkoper staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van de zaken voor de 
daaraan door Koper gegeven doeleinden.  

14) Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Verkoper of diens werknemers is 
Verkoper nimmer aansprakelijk voor enige schade geleden door Koper. Verkoper kan 
niet aansprakelijk gehouden worden voor welke schade dan ook, ontstaan doordat 
Koper is uitgegaan van door of namens Verkoper verstrekte onvolledige en/of onjuiste 
informatie. Mocht Verkoper op enig moment aansprakelijk zijn, dat is deze 
aansprakelijkheid van Verkoper jegens Koper uit welke hoofde dan ook beperkt tot de 
nettoprijs exclusief omzetbelasting van de zaken waarop de aanspraken betrekking 
hebben. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Koper of 
derden, waaronder begrepen onder meer gevolgschade, bedrijfsschade, milieuschade, 



 
 

 

vertragingsschade en winstderving. Koper vrijwaart Verkoper tegen alle aanspraken 
van derden, uit welken hoofde dan ook, terzake van het gekochte. Iedere 
aansprakelijkheid van Verkoper ten opzichte van Koper vervalt nadat één jaar is 
verstreken na het tijdstip van indiening van de klacht, of – in het geval dit een eerder 
stadium betreft – vanaf het aflevermoment. 

15) Indien Koper of Verkoper bekend wordt met een mogelijk gebrek aan de geleverde 
zaken die een recall-actie tot gevolg kunnen hebben, dan meldt de ontdekkende partij 
dit zo spoedig mogelijk aan de andere partij. Vervolgens vindt overleg plaats over de 
precieze omstandigheden en het al dan niet doorvoeren van een recall actie. Een 
“recall-actie” houdt in dat producten die Koper in het verkeer heeft gebracht en die 
gebrekkig zijn of blijken te zijn, binnen een door Verkoper bepaalde redelijke termijn 
van de markt gehaald worden en vervolgens terug gezonden worden naar Verkoper. 
Koper dient mee te werken aan eventuele recall-acties waartoe Verkoper besluit. 
Eventuele aanspraken op Verkoper die hieruit voortvloeien worden afgewikkeld 
conform artikel 14 van deze algemene voorwaarden.  

16) Alle geleverde zaken blijven eigendom van Verkoper totdat Koper al zijn verplichtingen 
voortvloeiende uit of samenhangend met krachtens overeenkomst door Verkoper 
geleverde of te leveren zaken, inclusief rente en kosten, heeft voldaan. Koper is niet 
gerechtigd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of 
op andere wijze te bezwaren. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking.  

17) Koper mag zijn rechten, voortspruitende uit de overeenkomst met Verkoper, niet 
overdragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Verkoper. 
 

18) Op deze algemene voorwaarden alsmede op alle overeenkomsten tussen Koper en 
Verkoper is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen daarmee samenhangend 
zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van de rechtbank Overijssel, locatie 
Zwolle, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders voorschrijven. 

 
 

 
 


