Algemene voorwaarden K.I. SAMEN b.v.
Artikel 1: Toepasselijkheid en definities
1. Op alle door ons gedane aanbiedingen, alle met ons
gesloten overeenkomsten, alsmede op de uitvoeringen
van die overeenkomsten en op alle verbintenissen
met ons, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden
van toepassing. De toepasselijkheid van eventuele
door wederpartij gehanteerde voorwaarden, hoe ook
genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen
slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden
pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan
door ons.
3. Onder wederpartij wordt in deze algemene
voorwaarden verstaan iedere rechtspersoon of natuurlijk
persoon, al dan niet lid van “K.I. Samen”, die met ons
een verbintenis is aangegaan danwel van ons een
aanbod daartoe heeft ontvangen, en behalve deze
ook diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en
rechtverkrijgende(n) onder algemene of bijzondere titel.
Artikel 2: Aanbiedingen en opdrachten
1. Alle door ons aan wederpartij gedane aanbiedingen zijn
vrijblijvend.
2. Voor overeenkomsten, leveringen, opdrachten, waarvan
geen schriftelijke offerte of opdrachtbevestiging is
gemaakt, wordt de factuur of afleverbon tevens als
opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de
overeenkomst juist en volledig weer te geven.
Artikel 3: Prijzen
1. Tenzij anders vermeld zijn de door ons opgegeven
prijzen exclusief b.t.w. en vermeld in euro’s.
2. Voorzover door ons wederverkoopprijzen worden
vastgesteld gelden deze als adviesprijzen.
Artikel 4: Betaling
1. Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen
na factuurdatum, zonder korting of schuldvergelijking,
ten kantore van “K.I. Samen” of door middel van storting
op een door laatstgenoemde aangewezen bank- of
girorekening.
2. Indien het volgens factuur door wederpartij aan ons
verschuldigde bedrag niet binnen de in lid 1 genoemde
termijn is betaald, is wederpartij zonder dat daartoe een
ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim
en is aan ons vanaf de factuurdatum de wettelijke rente
verschuldigd over het totaal nog openstaande bedrag,
zulks tot aan de dag der algehele voldoening en
onverminderd de aan ons verder toekomende rechten.
Gedeelten van een maand worden als een gehele
maand berekend.
3. Het factuurbedrag inclusief b.t.w. wordt verhoogd met
een kredietbeperking van 2.75%. De kredietbeperking
is niet verschuldigd indien het volledige factuurbedrag
binnen 14 dagen na factuurdatum wordt voldaan
danwel - indien door de wederpartij een machtiging
tot automatische incasso is verstrekt - binnen 14 dagen
incasseerbaar is. Onverminderd het bepaalde in het
volgende lid, wordt bij niet-betaling van de factuur
€ 25,00 exclusief BTW administratiekosten per factuur in
rekening gebracht.
4. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten
verband houdend met een gerechtelijke of
buitengerechtelijke invordering van een onbetaald
gebleven factuur of gedeelte daarvan, zijn voor rekening
van wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen
minimaal 15% van de hoofdsom met een absoluut
minimum van € 350,00 exclusief b.t.w. vermeerderd met
de reeds verschuldigde rente.
Artikel 5: Levering en risico
1. Levering van producten en verrichten van diensten
geschiedt na schriftelijke of telefonische bestelling of
opdracht door wederpartij op de door wederpartij
opgegeven locatie.
2. Het aangegeven tijdstip van levering c.q. uitvoering
wordt door ons zo goed als mogelijk nagestreefd, doch
is voor ons niet bindend.
3. In geval van levering van zaken uit eigen productie, met
name sperma, gaat het risico over op wederpartij op
het moment van feitelijke levering door ons op de door
wederpartij opgegeven locatie.
In geval van levering van zaken welke niet door ons
zijn geproduceerd doch zijn ingekocht, gaat het risico
over op wederpartij op het moment dat die betreffende
zaken op ons bedrijf/magazijn worden ingeladen voor
transport.

4. Tenzij anders overeengekomen worden alle producten
franco geleverd binnen Nederland.
Artikel 6: Eigendomsovergang
1. Alle door ons geleverde en te leveren zaken blijven ons
eigendom totdat wederpartij aan al zijn verplichtingen
jegens ons terzake de betreffende, de vorige en volgende
gelijksoortige leveranties, terzake de door ons verrichte
of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede
terzake de vorderingen van ons jegens wederpartij
wegens tekortschieten door wederpartij in de nakoming
van zijn verbintenissen jegens ons, heeft voldaan.
Desalniettemin is wederpartij gerechtigd om over de
zaken te beschikken in het kader van diens normale
bedrijfsuitoefening.
Artikel 7: Dienstverlening
1. Bij de uitvoering van alle opdrachten van wederpartij
in het kader van dienstverlening, zullen wij de nodige
zorgvuldigheid in acht nemen. Op ons rust slechts
een inspanningsverbintenis voor hetgeen waartoe wij
ons jegens wederpartij hebben verbonden, tenzij wij
uitdrukkelijk het bereiken van een bepaald resultaat
schriftelijk hebben gegarandeerd.
2. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen
van adviezen welke door onze medewerkers aan
wederpartij worden verstrekt, tenzij de adviezen
schriftelijk worden gegeven door daartoe bevoegde
medewerkers van ons, en indien door wederpartij wordt
aangetoond dat geen redelijk handelend medewerker
een dergelijk advies had kunnen uitbrengen.
Artikel 8: Garantie
1. Wij garanderen dat de zaken welke wij leveren uit onze
eigen productie alle voldoen aan de van overheidswege
gestelde voorschriften en bepalingen. Voor zaken die
wij zelf betrekken van derden, kunnen wij niet instaan
dat deze voldoen aan de van overheidswege gestelde
voorschriften en bepalingen.
Artikel 9: Reclames
1. Reclames worden door ons slechts in behandeling
genomen indien zij ons binnen 30 dagen na ontvangst
van de zaken schriftelijk worden doorgegeven, onder
nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de
klachten.
2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk
te worden ingediend, en wel binnen 30 dagen na
verzenddatum der facturen.
3. Na het verstrijken van deze termijnen wordt wederpartij
geacht het geleverde c.q. de factuur te hebben
goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door
ons in behandeling genomen.
4. Het indienen van een reclame ontslaat wederpartij
nimmer van haar betalingsverplichtingen ten opzichte
van ons.
5. Indien een reclame door ons gegrond wordt bevonden,
dan zullen wij te onzer keuze hetzij de zaken vervangen
door zaken van dezelfde soort en hoeveelheid, hetzij de
door wederpartij betaalde koopprijs terug betalen na
teruggave van de zaken respectievelijk een gecorrigeerde
factuur toezenden.
6. Alleen zaken die in onze opdracht zijn geretourneerd
en waarvan bovendien een reclame door ons gegrond
is bevonden, worden door ons geaccepteerd. De
toezending is voor rekening en risico van wederpartij,
tenzij de reclame gegrond bevonden wordt.
Artikel 10: Overmacht
1. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd om zonder
rechterlijke tussenkomst, te onzer keuze, hetzij de levertijd
met de duur van de belemmeringen te verlengen,
hetzij de overeenkomst te annuleren, zonder dat wij
deswege gehouden zijn enige schade aan wederpartij
te voldoen.
2. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke van de
wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare en
onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van de
overeenkomst redelijkerwijs door wederpartij niet meer
van ons gevergd kan worden. Onder overmacht wordt
in ieder geval begrepen: vertraging bij of wanprestatie
door onze toeleveranciers, onmogelijkheid te leveren
ten gevolge van overheidsbevel of wetsvoorschrift,
brand of andere vernietiging in ons bedrijf, oorlog of
oorlogsgevaar, geheel of gedeeltelijke staking van
het vervoersapparaat, breuk aan machines en/of
gereedschappen, of andere storingen in ons bedrijf of
in het bedrijf van onze toeleveranciers.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
1. Wij zijn niet gehouden tot vergoeding van schade,
van welke aard en oorzaak ook, direct of indirect,
waaronder bedrijfsschade, stilligschade, schade aan
roerende of onroerende zaken ofwel aan personen,
zowel bij wederpartij als bij derden, tenzij die schade
is ontstaan door opzet of grove schuld van onze
ondergeschikten en door ons bij de uitvoering van de
overeenkomst ingeschakelde derden en/of hulpzaken.
Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor schade welke het
gevolg is van genetische afwijkingen bij nakomelingen
welke zijn verwekt met door ons geleverd rundersperma
en/of runderembryo’s, ongeacht of het door ons
geproduceerd ofwel ingekocht rundersperma of
runderembryo’s betreft.
2. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het door ons met
betrekking tot de zich voordoende schade verzekerde
bedrag, indien er geen verzekeringsdekking mocht
blijken te bestaan, om welke reden ook, is onze
aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de
geleverde zaken en verrichte diensten.
Onze aansprakelijkheid voor schade ontstaan bij het
insemineren door gebruik van onjuist rundersperma
danwel onjuiste inseminatie, is beperkt tot € 450,= per
inseminatie.
Artikel 12: Ontbinding overeenkomst
1. In geval dat wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, in de
schuldsaneringsregeling van de Wet WSNP terecht
komt, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot
surséance van betaling indient of is ingediend,
danwel indien beslag op het gehele of gedeelte van
zijn eigendom wordt gelegd;
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c. enige uit kracht der wet, overeenkomst of van
deze algemene voorwaarden op hem berustende
verplichting niet nakomt;
d. nalaat een factuurbedrag of gedeelte daarvan
binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
e. 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, danwel
overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn
bedrijf;
hebben wij door het enkel plaatshebben van een der
bovengenoemde omstandigheden zonder dat enige
rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling vereist zal
zijn, het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te
beschouwen, hetzij enig bedrag door wederpartij aan
ons verschuldigd door wederpartij op grond van de
door ons verrichte leveringen en diensten terstond en
zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling
nodig is, in zijn geheel op te eisen en/of het geleverde
als ons eigendom terug te vorderen, alles onverminderd
onze overige rechten op vergoeding van kosten, schade
en interessen.
2. Teneinde ons in het vorige lid genoemde recht tot
terugname van de goederen uit te kunnen oefenen,
verleent wederpartij reeds nu vooralsdan toestemming
om de gebouwen waar de goederen zich bevinden
daartoe te – laten – betreden.
Artikel 13: Gegevens
1. Wederpartij die gebruik maakt van de diensten van
ons geeft door deze toestemming aan landelijke en/of
regionale veeverbeteringsorganisaties om in het kader
van hun taken ten behoeve van (stamboek)registratie,
melkcontrole en k.i. de verzamelde gegevens met
betrekking tot runderen en bedrijven te gebruiken.
Artikel 14: Toepasselijk recht
1. Op alle door ons gedane aanbiedingen, alle met ons
gesloten overeenkomsten en andere verbintenissen met
ons, alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing.
Artikel 15: Geschillen
1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts
door een van de partijen als zodanig beschouwd
worden, voortvloeiende uit of verband houdend met een
aanbieding of verbintenis waarop deze voorwaarden
van toepassing zijn, of betreffende de voorwaarden
zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke
als van juridische aard, zullen, voor zover de wettelijke
bepalingen zulks toelaten worden beslist door de
bevoegde rechter in het arrondissement Roermond.

