
Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Agromix Broederij en Opfokintegratie BV       Lunteren, 1-7-2018  
 
Definities 
Aanbieder: de besloten vennootschap Agromix Broederij en Opfokintegratie BV. 
Afnemer: de koper van Aanbieder c.q. degene met wie Aanbieder een overeenkomst aangaat. 
Zaken: alle door Aanbieder aan Afnemer verkochte en/of geleverde zaken, waaronder dieren, zoals hennen, hanen (waaronder dode haantjes), kuikens, eieren (waaronder 

broedeieren, schouweieren, vaccineieren en consumptie-eieren) en veterinaire middelen. 
Hennen: de door Aanbieder aan Afnemer verkochte en/of geleverde hennen/hanen en/of kuikens. 
Diensten: alle diensten die door aanbieder worden aangeboden, waaronder het bloedtappen, veterinaire begeleiding, pluimveetechnische ondersteuning en transportdiensten. 
 
1. Toepasselijkheid, aanbiedingen 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Aanbieder uitgebrachte aanbiedingen, offertes en aangegane overeenkomsten tussen Aanbieder en Afnemer, 

waaronder begrepen de levering van diensten, zaken en hennen. 
1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in 

deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Aanbieder en Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de 
nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

1.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest” van 
deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld “naar de 
geest” van deze algemene voorwaarden. 

1.5 Alle offertes en aanbiedingen van Aanbieder zijn geheel vrijblijvend en kunnen door Aanbieder steeds worden herroepen, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor 
aanvaarding is gesteld. 

1.6 Een overeenkomst komt tot stand, zodra de aanvaarding van het aanbod Aanbieder heeft bereikt. 
 

2. Levering en risico 
2.1 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen zal de levering plaatsvinden op het bedrijf c.q. de onderneming van Afnemer. Afnemer is verplicht de dieren af te nemen op het 

moment dat deze aan hem ter beschikking worden gesteld. Het vervoer wordt door Aanbieder bepaald. 
2.2 Voor zover het transport plaatsvindt voor rekening en risico van Afnemer, vindt de feitelijke levering plaats op het moment van het inladen. Voor zover het transport geschiedt 

voor rekening en risico van de Aanbieder, dan vindt de feitelijke levering plaats op het moment van het uitladen. In het geval van luchttransport vindt de feitelijke levering plaats 
op het moment van het uitladen op de desbetreffende luchthaven, tenzij het transport vanaf het inladen van de hennen voor rekening en risico van Afnemer komt. 

2.3 Vanaf het moment van de feitelijke levering komt het risico voor Afnemer. 
2.4 De door Aanbieder opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering. Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor enige schade van Afnemer als gevolg van onder- of 

overschrijding van de levertijd. Bovendien is de aangegeven termijn nimmer een fatale termijn. Aanbieder dient bij niet nakoming te allen tijde door Afnemer in gebreke te 
worden gesteld. 

2.5 Indien Afnemer weigert de door hem gekochte zaken in ontvangst te nemen, is aanbieder gerechtigd om schriftelijk de tussen partijen gesloten overeenkomst buitengerechtelijk 
te ontbinden, onverminderd het recht van Aanbieder de door haar geleden schade van Afnemer te vorderen. Aanbieder is tevens gerechtigd de zaken aan een derde te 
verkopen en het verschil in verkoopprijs bij wijze van schadevergoeding van Afnemer te vorderen. 

2.6 Aanbieder meldt de opgezette dieren voor rekening en risico van Afnemer in het KIP-systeem. Afnemer is verplicht om Aanbieder terstond te informeren als het IKB e/o KAT 
e/o SKAL van zijn stal(len) is overschreden. Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de melding in het KIP-systeem, dan wel als gevolg van een 
(eventuele) overschrijding. De schade die door Aanbieder wordt geleden als gevolg van voornoemde overschrijding komen geheel voor rekening van Afnemer. 

2.7 Aanbieder is gerechtigd om van Afnemer te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door Aanbieder nader te bepalen vorm. Afnemer kan  de levering 
opschorten, totdat Aanbieder zekerheid heeft verstrekt voor de nakoming van de verplichtingen. Indien Afnemer geen zekerheid verstrekt, is Aanbieder bevoegd de nakoming 
van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zoals vastgelegd onder artikel 5. 

 
3. Inspectie hennen 
3.1 In het geval de door Afnemer gekochte zaken hennen zijn, heeft Afnemer het recht om, wanneer door Aanbieder aan Afnemer de leveringsdatum is medegedeeld, de hennen 

welke aan hem zullen worden geleverd te inspecteren. 
3.2 Inspectie van de hennen is mogelijk tot drie dagen voor de leveringsdatum. Afnemer is gerechtigd zich bij de inspectie te laten bijstaan door een (deskundige) derde. 
3.3 Na verloop van de in artikel 3.2 genoemde termijn vervalt het recht de hennen te inspecteren. 
3.4 In het geval Afnemer stelt dat hennen van slechte gezondheid en/of van slechte kwaliteit zijn zal een driehoofdige arbitragecommissie, zoals genoemd onder artikel 10, een 

voor partijen bindende uitspraak doen. Gelet op het spoedeisende karakter zijn partijen gehouden om uiterlijk binnen 4 dagen nadat Afnemer aan Aanbieder te kennen heeft 
gegeven het koppel hennen vanwege slechte gezondheid en/of kwaliteit te weigeren, elk een (deskundig) arbiter aan te wijzen. Deze arbiters zullen zelf een derde arbiter 
benoemen. Partijen zullen alle medewerking verlenen om de arbitragecommissie in de gelegenheid te stellen zo snel als mogelijk bindende uitspraak te doen. 

3.5 Entreacties geven Afnemer nimmer het recht hennen te weigeren en/of de in artikel 3.4 genoemde arbitragecommissie in te schakelen. 
3.6 Uitgeselecteerde hennen worden geacht niet te zijn geleverd. 
3.7 Het uitselecteren van hennen is toegestaan tot maximaal 7 dagen nadat de hennen zijn geleverd. 
3.8 Afnemer is verplicht om onmiddellijk na de selectie Aanbieder mede te delen welk aantal hennen is uitgeselecteerd. 
3.9 Uiterlijk op het moment van het aan Afnemer factureren van gekochte hennen, zal Aanbieder aan Afnemer een overzicht ter hand stellen waaruit blijkt welke entingen op 

geleverde hennen hebben ondergaan. 
 

4. Prijs en betaling 
4.1 Prijzen zijn exclusief omzetbelasting tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
4.2 Voor zover de levering van de zaken op grond van een tussen Aanbieder en Afnemer gesloten overeenkomst plaatsvindt ten minste drie maanden na de datum waarop de 

overeenkomst is gesloten, is Aanbieder te allen tijde gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, te meer in het geval er sprake is van aan Aanbieder doorberekende 
kostprijsverhogingen c.q. er sprake is van overheidswege opgelegde kostenbeïnvloedende maatregelen.  

4.3 Aanbieder is te allen tijde gerechtigd om de overeengekomen prijs te verhogen c.q. te verlagen al naar gelang er sprake is (geweest) van verhogingen c.q. verlagingen in de 
voerprijzen. 

4.4 Aanbieder is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen c.q. te verlagen naar rato van het aantal dagen dat de jonge hennen ouder of jonger zijn dan de 
overeengekomen leeftijd. 

4.5 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
4.6 In geen geval is Afnemer gerechtigd zich op verrekening en/of opschorting te beroepen. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 
4.7 Afnemer is bij niet tijdige betaling in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn. Bij niet “tijdige” betaling is Afnemer aan Aanbieder een vertragingsrente 

verschuldigd gelijk aan 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening 
van het volledig verschuldigde bedrag. 

4.8 Bij niet “tijdige” betaling is Afnemer voorts gehouden tot betaling van alle door Aanbieder noodzakelijkerwijs gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten 
(volledige kosten van juridische bijstand daaronder begrepen). De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse 
incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Aanbieder echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten 
voor vergoeding in aanmerking. 

4.9 Van Afnemer ontvangen betalingen zullen allereerst in mindering strekken op kosten en vertragingsrente. Ontvangen betalingen worden vervolgens eerst op de oudste 
openstaande factuur afgeboekt. 

4.10 Afnemer is zonder uitdrukkelijke toestemming van Aanbieder nimmer tot cessie, zoals omschreven in artikel 3:94 BW, gerechtigd. 
 
5. Opschorting/ontbinding 
5.1 Aanbieder is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:  

▪ Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; 
▪ Na het sluiten van de overeenkomst Aanbieder ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Afnemer de verplichtingen niet zal nakomen;  
▪ Afnemer is verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 
▪ Indien door de vertraging aan de zijde van Afnemer niet langer van Aanbieder kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen 

condities zal nakomen, is Aanbieder gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 
5.2 Voorts is Aanbieder bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is 

of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Aanbieder kan 
worden gevergd.  

5.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Aanbieder op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Aanbieder de nakoming van de verplichtingen 
opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

5.4 Indien Aanbieder tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.  
5.5 Indien de ontbinding aan Afnemer toerekenbaar is, is Aanbieder gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 
5.6 Indien Afnemer zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Aanbieder gerechtigd de 

overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de 
Afnemer, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 

5.8 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven 
- ten laste van Afnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Aanbieder vrij om 
de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige 
schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Aanbieder op Afnemer zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 

5.9 Indien Afnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- 
en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Afnemer in rekening worden gebracht. 



 
6. Eigendomsvoorbehoud 
6.1 Alle door Aanbieder aan Afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Aanbieder en gaan eerst in eigendom op Afnemer over, nadat Aanbieder van Afnemer volledige 

betaling heeft ontvangen van al hetgeen Aanbieder uit hoofde van alle overeenkomsten die met Afnemer zijn gesloten en alle in dat kader verrichtte werkzaamheden of 
diensten heeft te vorderen, inclusief rente, kosten en eventuele schadevergoedingen. 

6.2 Alle door Aanbieder aan Afnemer geleverde en/of verkochte zaken, kunnen door Aanbieder terstond worden teruggevorderd indien Afnemer niet aan zijn verplichting(en) heeft 
voldaan of er aanleiding is aan te nemen dat Afnemer niet aan  Afnemer geleverde en/of verkochte zaken wordt gecrediteerd op basis van de waarde die de zaken op het 
moment van de terugname blijken te hebben. Het hiervoor genoemde geldt eveneens in geval van liquidatie, faillissement, surseance en/of toepassing van de Wet 
Schuldsanering Natuurlijke Personen en/of onder curatele- en/of bewindstelling van Afnemer. 
 

7. Garanties en kennisgeving van bezwaren 
7.1 Bij levering van eendagskuikens mag, uitsluitend afhankelijk van broeduitkomsten, een afwijking van het aantal overeengekomen dieren plaatsvinden van ten hoogste 3% naar 

boven en ten hoogste 3% naar beneden. 
7.2 Bij levering van jonge hennen mag, uitsluitend afhankelijk van de broeduitkomsten en/of opfokresultaten, de hiervoor onder 7.1 genoemde afwijking ten hoogste 1% naar boven 

en ten hoogste 3% naar beneden zijn. In het geval er sprake is van een afwijking naar boven zoals in dit lid bedoeld, is Afnemer echter niet verplicht tot afname van meer 
dieren dan is overeengekomen, indien Afnemer in strijd handelt met de aan hem verleende vergunningen c.q. toegekende quota. 

7.3 Reclames in verband met afwijkende aantallen kunnen slechts worden ingediend binnen acht dagen na de feitelijke levering. 
7.4 Bij een overeenkomst tot levering en afname van gesexte eendagskuikens bestemd voor de leg respectievelijk voor de reproductie, garandeert Aanbieder dat niet meer dan 2% 

van de geleverde kuikens haankuikens zullen zijn. 
7.5 Indien meer dan 2% maar niet meer dan 5% haankuikens geleverd zal zijn, vergoedt Aanbieder de factuurprijs van de als henkuikens in rekening gebrachte haankuikens. 
7.6 Indien meer dan 5% haankuikens geleverd zal zijn, vergoedt Aanbieder het dubbele van de factuurprijs van de als henkuikens in rekening gebrachte haankuikens. Reclames 

ter zake het leveren van teveel haankuikens dient uiterlijk binnen tien weken na de feitelijke levering van de eendagskuikens bij Aanbieder te worden ingediend. 
7.7 In alle gevallen heeft Aanbieder het recht de juistheid van de reclamatie van Afnemer na te gaan, op de voor Afnemer minst bezwaarlijke wijze. Afnemer is verplicht hieraan zijn 

medewerking te verlenen. 
7.8 Aanbieder garandeert met betrekking tot de door haar verkochte en/of geleverde eendagskuikens, dat de uitval gedurende de eerst zeven dagen na de levering niet meer dan 

2% bedraagt. In geval de uitval meer dan 2% bedraagt, betaalt Aanbieder aan Afnemer over het meerdere een vergoeding gelijk aan de factuurprijs van de uitgevallen 
eendagskuikens. 

7.9 Reclames ter zake de uitval van eendagskuikens kunnen uiterlijk 8 dagen na de feitelijke levering worden ingediend. 
7.10 Alle reclames dienen schriftelijk door middel van een aangetekende brief te gescheiden en voor zover niet anders bepaald in deze algemene voorwaarden binnen 8 dagen 

nadat het gebrek c.q. de tekortkoming is geconstateerd. 
7.11 In de overeenkomst kan worden bepaald dat de jonge hennen bij levering een overeengekomen gemiddeld gewicht moeten hebben. Het gemiddeld gewicht zal worden 

vastgesteld door weging van 1% van het aantal dieren van het betrokken koppel, met dien verstande dat ten minste honderd en ten hoogste tweehonderd dieren worden 
gewogen. De te wegen dieren dienen een representatief monster te zijn van het koppel. De weging mag niet later plaatsvinden dan drie werkdagen voor de dag van de 
levering. 

7.12 Door Aanbieder verstrekte garanties komen te vervallen indien: 
a. de schade of de gebreken het gevolg zijn van een door Afnemer aan Aanbieder voorgeschreven keuze van de zaken en/of werkwijze; 
b. door anderen dan Aanbieder of diens personeel werkzaamheden ten behoeve van de zaken zijn of worden verricht; 
c. schade of gebreken aan de zaken het gevolg zijn van onoordeelkundig handelen of verzuim van de zijde van Afnemer of diens personeel; 
d. schade of gebreken het gevolg zijn van ziekten, waarvan de aanwezigheid door Aanbieder redelijkerwijs niet kon worden voorkomen of ten tijde van de levering 

redelijkerwijs niet kon worden vermoed; 
e. Afnemer niet of niet geheel voldoet aan enige verplichting, voortvloeiende uit deze, of een daarmee samenhangende overeenkomst; 
f. schade aan of gebreken van de zaken het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen of goederen, die door Afnemer ter beschikking zijn gesteld. 

7.13 De garantie houdt in dat Aanbieder voor haar rekening de schade herstelt of het geleverde geheel of gedeeltelijk terugneemt en crediteert, of zo spoedig mogelijk door een 
nieuwe levering vervangt, één en ander ter harer beoordeling. 

7.14 Indien Aanbieder ter voldoening van haar garantieverplichtingen zaken vervangt, worden de vervangen zaken haar eigendom. 
7.15 Reclames of aanspraken van Afnemer geven hem niet het recht de betaling van de door Aanbieder aan hem gestuurde facturen op te schorten, dan wel zich op compensatie te 

beroepen. 
7.16 Alle aanspraken c.q. rechtsvorderingen van Afnemer dienen binnen 6 maanden na levering te worden ingesteld, bij gebreke waarvan deze aanspraken c.q. rechtsvorderingen 

zijn komen te vervallen. 
 
8. Aansprakelijkheid 
8.1 Aanbieder is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder onder meer begrepen gevolgschade, gederfde 

winst, schade door bedrijfsstagnatie en/of andere bedrijfsschade. Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor enige schade van (aan afnemer gelieerde) derden. Afnemer vrijwaart 
Aanbieder onvoorwaardelijk ter zake een van derden afkomstige aanspraak tot het vergoeden van door hem/haar gelden schade. 

8.2 Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor enige schade van Afnemer, in het geval de hennen gebrekkig zouden kunnen zijn als gevolg van door Afnemer zelf aangekocht voer. 
8.3 Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor enige schade als gevolg van ziekte van door Aanbieder geleverde hennen, voor zover de aanwezigheid van de ziekte door aanbieder 

niet kon worden voorkomen en/of ten tijde van de levering niet door de aanbieder kon worden onderkend een en ander tenzij afnemer kan aantonen dat het gebrek van de 
hennen aanwezig was ten tijde van de levering. 

8.4 Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van een ziekte indien deze ziekte is ontstaan als gevolg van besmetting binnen de onderneming van Afnemer. 
8.5 De aansprakelijkheid van Aanbieder is te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de zaak die in het desbetreffende geval door Aanbieder aan 

Afnemer is geleverd, echter met een maximum van € 45.000.  
8.6 De schadebeperking zoals hiervoor onder artikel 8 lid 5 genoemd, is voorts beperkt naar rato van het aantal zaken dat niet aan de daaraan in redelijkheid te stellen eisen 

voldoet. In het geval dat bijvoorbeeld honderd hennen niet aan de daaraan in redelijkheid te stellen eisen voldoen, zal de aansprakelijkheid van aanbieder zijn beperkt tot 
maximaal de netto factuurwaarde van deze honderd hennen, alsmede tot een maximum van € 45.000. 

8.7 Voor zover afnemer één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden niet, dan wel niet tijdig nakomt, is Aanbieder op geen enkele wijze aansprakelijk voor door hem 
of een derde geleden schade. 

8.8 Afnemer vrijwaart Aanbieder onvoorwaardelijk ter zake elke aanspraak op grond van het bepaalde in artikel 6:185 tot en met artikel 6:193 BW (productaansprakelijkheid). 
8.9 Bij leveringen die buiten Nederland dienen plaats te vinden aan een in het buitenland gevestigde Afnemer, is Aanbieder nimmer aansprakelijk als gevolg van schade die 

voorvloeit uit het niet voldoen aan de van het land van levering geldende wetgeving. In het geval Afnemer Aanbieder uiterlijk vier weken voorafgaand aan de levering van de 
betreffende wetgeving op de hoogte heeft gesteld, is de aansprakelijkheid van Aanbieder beperkt overeenkomstig het hiervoor in dit artikel bepaalde. Ditzelfde geldt in het 
geval door Aanbieder aan een in het buitenland gevestigde Afnemer zaken worden geleverd en deze zaken op grond van de in het land van ontvangst geldende wetgeving niet 
mag worden geleverd/ingevoerd. 

8.10 Voor zover aanbieder in afwijking van het hiervoor bepaalde toch in enig geval door een rechterlijke instantie aansprakelijk mocht worden geacht, is haar aansprakelijkheid 
uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag waarvoor een verzekeraar van Aanbieder in het betreffende geval uitkering doet. 

 
9. Overmacht 
9.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Aanbieder zijn toe te rekenen. 
9.2 Indien Aanbieder door overmacht niet in staat is enige uit hoofde van een overeenkomst op haar rustende verplichting te voldoen, heeft Aanbieder te harer keuze het recht de 

uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel door eenvoudige kennisgeving aan Afnemer en zonder rechterlijke tussenkomst de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 

9.3 Onder situaties als hierboven onder 1 bedoeld, wordt in ieder geval verstaan: niet voorzienbare ziekte(n) tijdens de opfokperiode, vogelpest en alle daaruit voortvloeiende 
overheidsmaatregelen, blikseminslag, hapering c.q. stagnatie in de stroomvoorziening, oorlog, oorlogsgevaren, oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnen- als 
buitenlandse overheden, brand, werkstaking, personeelsgebrek en/of ziekte van één of meer werknemers, stremming van vervoer, gebrek aan vervoersmiddelen, overstroming, 
uitsluiting, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in het binnen- als buitenland ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst 
redelijkerwijs niet van aanbieder kan worden gevergd. 

9.4 Het bepaalde in dit artikel geldt onverkort in het geval zich een in dit artikel beschreven situatie voordoet bij 1 of meer van de (toe)leveranciers van Aanbieder en Aanbieder 
daarom niet in staat is een uit hoofde van de met Afnemer gesloten overeenkomst rustende verplichting te voldoen. 

9.5 Ingeval van gedeeltelijke uitvoering van een overeenkomst door Aanbieder, is Afnemer te allen tijde de prijs voor het desbetreffende uitgevoerde deel van de overeenkomst aan 
Aanbieder verschuldigd. 

 
10. Slotbepalingen/geschillen 
10.1 Elke wijziging in de tussen partijen gesloten overeenkomst zal tussen partijen slechts gelden nadat deze door beide partijen schriftelijk zal zijn vastgelegd en ondertekend. 
10.2 Geschillen zullen zoveel als mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost. 
10.3 De rechter in het arrondissement van de statutaire vestigingsplaats van Aanbieder is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders 

voorschrijft. 
10.4 In afwijking van het bepaalde onder artikel 10 lid 3 kunnen Aanbieder en Afnemer na gezamenlijke schriftelijke overeenstemming besluiten om het ontstane geschil te 

beslechten middels arbitrage. Aanbieder en Afnemer wijzen hiertoe gezamenlijk een arbiter aan. Indien partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de te benoemen 
arbiter zal een arbitragecommissie worden benoemd, bestaande uit drie arbiters. Beide partijen zullen ieder een arbiter aanwijzen. De twee aangewezen arbiters zullen samen 
een derde arbiter aanwijzen, deze zal als voorzitter optreden. De uitspraak van de arbiter/arbitragecommissie geldt voor beide partijen als bindend. De door de 
arbiter/arbitragecommissie in dit geval te maken kosten zijn voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij. 

10.5 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 
10.6 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.  
 
 
 


