
ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN KUIKENBROEDERIJ VAN HULST B.V. TE VELDHOVEN. 
 
Artikel 1. 
 a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en leveringen van en alle opdrachten aan alsmede alle overeenkomsten met Kuikenbroederij van Hulst b.v. te Veldhoven. 
 b. De afnemer met wie eenmaal onder de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op alle          
   offertes, opdrachten en overeenkomsten, ongeacht of deze samenhangen met dan wel volgen op genoemde offertes, opdrachten of gesloten overeenkomsten. 
 c. Alle offertes van Kuikenbroederij van Hulst b.v. zijn vrijblijvend, tenzij in offertes uitdrukkelijk anders is vermeld. In dit laatste geval heeft de offerte een geldigheidsduur van 30 dagen. 
 d. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden kan de afnemer slechts een beroep doen indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Kuikenbroederij van Hulst b.v.  
  zijn aanvaard. 
 
Artikel 2. 
 a. Alle geoffreerde prijzen zijn inclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen. 
 b. Indien na sluiting van de overeenkomst de prijzen van hulpmaterialen of grondstoffen, de prijzen van broedeieren of zaken, die Kuikenbroederij van Hulst b.v. van derden betrekt, vrachtkosten  

             etc. een verhoging ondergaan, is Kuikenbroederij van Hulst b.v. gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
Artikel 3. 
 a. De bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven leveringstermijnen zijn bij be-nadering opgegeven en nimmer te beschouwen als fatale termijn. 
 b. Kuikenbroederij van Hulst b.v. zal de afnemer tenminste 7 dagen voor de daadwerkelijke levering van eendagskuikens van deze levering schriftelijk bericht geven. 
 c. De levering geschiedt franco op het bedrijf van de afnemer, tenzij anders is overeengekomen. 
 d. Het risico (voor verlies van kwaliteit en kwantiteit)tijdens het vervoer blijft bij Kuikenbroederij van Hulst b.v. tot het moment van lossen op het bedrijf van de afnemer. Vanaf het moment van  
  lossen is het risico voor de afnemer. 
 
Artikel 4. 
 a. Afhankelijk van de broeduitkomsten mag het aantal te leveren eendagskuikens ten hoogste 2% naar boven of  2% naar beneden afwijken van het aantal bestelde eendagskuikens. 
 b. Bij broeduitkomsten, die meer dan 2% naar boven afwijken zal met betrekking tot het meerdere boven de 2% in onderling overleg met de afnemer een regeling worden getroffen. 
 c. Bij broeduitkomsten, die meer dan 2% naar beneden afwijken zal de afnemer slechts met Kuikenbroederij van Hulst b.v. dienen af te rekenen over het daadwerkelijk aantal geleverde dieren. 
 
Artikel 5. 
 a. Kuikenbroederij van Hulst b.v. verklaart ten aanzien van de eendagskuikens dat de uitval gedurende de eerste 8 dagen na levering niet meer bedraagt dan 1,5%, uitgaande van normale   
  omstandigheden in het bedrijf van afnemer. 
 b. Indien de afnemer een vergoeding van Kuikenbroederij van Hulst b.v. vordert voor meer-uitval, dient de afnemer aan te tonen dat de meer-uitval gedurende de eerste 8 dagen hoger is dan   
  1,5% van de geleverde aantal en dat de uitval niet voor risico van afnemer is. 
 c. De hoogte van de vergoeding voor de aangetoonde uitval boven de hiervoor bedoelde 1,5%, bestaat uit de aankoopprijs van die uitval. Slechts de meerdere uitval boven 1,5% komt voor  
  vergoeding in aanmerking. 
  De vergoeding kan geschieden in geld dan wel in herlevering van dieren bij een volgend koppel. 
 d. Aangezien de praktijk heeft geleerd dat uitval boven de hierboven genoemde 1,5% binnen 2 à 4 dagen bekend is bij de afnemer, dient de afnemer deze meer-uitval binnen 2 à 4 dagen te   
  melden aan Kuikenbroederij van Hulst b.v. Slechts indien meer-uitval na de genoemde termijn bekend wordt bij de afnemer kan de afnemer meer-uitval later melden, doch uiterlijk op de 8e dag  
  na levering. 
  Indien de wederpartij er eerder zeker van is dan wel verwacht dat gedurende de garantietermijn van 8 dagen de uitval meer dan het gegarandeerde percentage zal bedragen, dient deze zulks  
  onmiddellijk aan Kuikenbroederij van Hulst b.v. mede te delen. 
 e. Bij niet tijdige melding van deze meer-uitval vervalt het recht op schadevergoeding. 
 f. Geen vergoeding is verschuldigd indien aannemelijk is, dat de oorzaak van de meer-uitval is gelegen in een omstandigheid, die zich heeft voorgedaan na het tijdstip van levering en welke  
  volgens de wettelijke bepalingen en de algemene verkeersopvattingen voor rekening en risico van de afnemer komen. 
 



Artikel 6. 
 a.  Indien en voor zover Kuikenbroederij van Hulst b.v. haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel, niet tijdig of niet op de overeengekomen plaats kan nakomen tengevolge van een  
  oorzaak, welke haar niet kan worden toegerekend, is zij gerechtigd de desbetreffende overeenkomst te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de desbetreffende overeenkomst gedurende  
  een door haar redelijk te oordelen termijn op te schorten. 
 b. Onder oorzaken, die niet aan Kuikenbroederij van Hulst b.v. kunnen worden toegerekend,worden onder andere verstaan, elke niet voorziene stagnatie in de geregelde gang van zaken in de  
  onderneming van Kuikenbroederij van Hulst b.v. of in de onderneming van een derde van wie Kuikenbroederij van Hulst b.v. zaken of diensten betrekt, alsmede  kennelijke wijzigingen sedert  
  het tot stand komen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden, welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden, zoals brand, oorlog en  
  oorlogsdreiging, besmettelijke ziekten, overheidsmaatregelen, oproer, molest, werkstaking of uitsluiting, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, onderbreking, stagnatie in de  
  aanvoer van of rantsoenering van grond- hulp- en brandstoffen, alsmede ten gevolge van overheidsmaatregelen op grond van de Veewet en Vogelziektewet. 
 c. Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet, doet Kuikenbroederij van Hulst b.v. hiervan ten spoedigste, voor zoveel nodig en mogelijk, onder overlegging van de  
  voorhanden zijnde bewijsstukken, mededeling aan de afnemer. 
 
Artikel 7. 
 a. Indien in de overeenkomst een garantie is vastgelegd, welke Kuikenbroederij van Hulst b.v. ten behoeve van de afnemer heeft gegeven met betrekking tot de kwaliteit en de gezondheid van  
  de geleverde eendagskuikens, dan moet de omvang en draagwijdte daarvan uitdrukkelijk en nauwkeurig schriftelijk zijn vastgelegd. 
 b. Kuikenbroederij van Hulst b.v. sluit aansprakelijkheid uit voor schade, voortvloeiende uit ziekten, waarvan de aanwezigheid door Kuikenbroederij van Hulst b.v. niet kon/kan worden  
  voorkomen, en/of ten tijde van de levering niet kon/kan worden onderkend. In deze gevallen sluit Kuikenbroederij van Hulst b.v. ook hun aansprakelijkheid uit voor mogelijke gevolgschade. 
 c. In opdracht van de afnemer door Kuikenbroederij van Hulst b.v. uitgevoerde veterinaire behandelingen zijn voor rekening en risico van de afnemer. 
 
Artikel 8. 
 a. De betaling van de overeengekomen prijs dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij  nadrukkelijk anders is overeengekomen. Na verloop van die termijn is de wederpartij  
  zonder dat ingebrekestelling vereist is, de wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaldag. 
 b. Alle kosten, welke voor Kuikenbroederij van Hulst b.v. voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de afnemer, van enig verplichting voor laatstgenoemde uit deze  
  overeenkomst, zijn voor rekening van de afnemer. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten voor sommatie, opzegging, incasso en deurwaarderskosten en alle buitengerechtelijke kosten,  
  welke kosten tenminste gesteld worden op 15% van de te vorderen hoofdsom met een minimum van e500,-. 
 c. De afgeleverde dieren blijven, zolang de koopsom niet volledig is betaald, eigendom van Kuikenbroederij van Hulst b.v. en mogen door afnemer niet in eigendom worden overgedragen,  
  zakenrechtelijk of verbintenissenrechtelijk worden bezwaard of vervreemd, onder welke titel dan ook aan derden. 
 d. Zolang de eigendom van de geleverde dieren niet op de afnemer is overgegaan, is deze verplicht het geleverde als een goed huisvader te houden/te verzorgen. 
 
Artikel 9. 
In alle gevallen dat de afnemer: 
  - In staat van faillissement wordt verklaard of een verzoek daartoe is ingediend, tot  boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient of wanneer hij in 
    voorlopige surseance van betaling verkeert, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd; 
  - Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; 
  - Enige uit kracht der Wet of van de overeenkomst op hem rustende verplichting niet nakomt; 
  - Nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor geldende termijn te voldoen;  
  - Overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande 
                             vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf; 
 
Heeft Kuikenbroederij van Hulst b.v. door het enkel plaatsvinden van een vorengenoemde omstandigheden, zonder dat er enige rechtelijke tussenkomst of ingebrekestelling vereist zal zijn, het recht hetzij de  
overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door afnemer op grond van de door Kuikenbroederij van Hulst b.v. verrichte leveringen en/of reeds verrichte werkzaamheden terstond en zonder  
enige waarschuwing of ingebrekestelling in zijn geheel op te eisen en/of  de reeds geleverde dieren te revindiceren, alles onverminderd de overige rechten van Kuikenbroederij van Hulst b.v. op vergoeding  
van kosten, schade en interesse. 
 



Artikel 10. 
 a. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de door Kuikenbroederij van Hulst b.v. gedane offertes en met Kuikenbroederij van Hulst b.v. gesloten overeenkomsten zullen  
  uitsluitend door arbitrage van drie scheidslieden worden beslecht, tenzij Kuikenbroederij van Hulst b.v. de voorkeur uitspreekt voor de bevoegde Rechter in het Arrondissement ’s-Hertogenbosch. 
 b. In geval van arbitrage benoemt elk der partijen een scheidsman. De aldus benoemde scheidslieden benoemen een derde scheidsman. De wijze van behandeling van het geschil zal door de  
  scheidslieden worden geregeld. Tevens zullen zij bepalen te wiens last de kosten van het geschil komen. 
 c. De scheidslieden zijn verplicht hun uitspraak te geven in de vorm van een bindend advies, tenzij partijen gezamenlijk aangeven dat niet te wensen. 
 d. Op alle door Kuikenbroederij van Hulst b.v. gedane offertes en met gesloten overeenkomsten is de Nederlandse rechter bevoegd en het Nederlands recht van toepassing. 
 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven op 11 maart 2003 
Onder nummer …17101156 
 


