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ARTIKEL 1 ALGEMEEN 

1.1 Begrippenlijst: 
1.1.1 Voorwaarden 

Onderhavige algemene leveringsvoorwaarden 
welke van toepassing zijn op alle offertes, 
opdrachten en/of overeenkomsten, bestellingen bij 
Leverancier ter zake het leveren van eieren en/of 
aanverwante (eier)producten, dierenvoeders, 
grondstoffen, pluimvee e.e.a. in de ruimste zin des 
woords. 

1.1.2 Leverancier 

Global Food Holding B.V. gevestigd te Ospel, dan 
wel een aan haar gelieerde onderneming, 
waaronder maar niet uitsluitend Global Food Group 
B.V. (KvK 55990347) en Global Integra B.V. (KvK 
58022252).  

1.1.3 Afnemer 

Iedere (rechts)persoon, die met de Leverancier een 
overeenkomst heeft gesloten dan wel wenst te 
sluiten, met inbegrip van diens vertegenwoordigers, 
gemachtigden, rechtsverkrijgenden, rechtsopvolgers 
ter zake het afnemen van eieren en/of aanverwante 
(eier)producten. 

1.2 De Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel Limburg en zijn via de website 
www.globalfoodgroup.eu  te raadplegen en te downloaden.  

1.3 Uitsluitend deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle 
aanbiedingen van aanbiedingen van Leverancier en op alle 
overeenkomsten tussen Leverancier en de Afnemer, 
ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van Afnemer 
naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. 
Eventuele door de Afnemer gehanteerde Voorwaarden zijn 
voor Leverancier niet bindend, tenzij Leverancier zich 
daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.  

1.4 Afwijkende bedingen gelden slechts, indien deze 
schriftelijk door Leverancier zijn bevestigd en enkel voor de 
overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt. Voor het overige 
blijven deze Voorwaarden van kracht.  

1.5 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het plaatsen 
van een bestelling betekent dat de Afnemer de 
toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden 
aanvaardt. 

1.6 De Nederlandse versie van deze Voorwaarden prevaleert 
boven elke versie. 

 
ARTIKEL 2 AANBOD EN AANVAARDING 

2.1 Alle aanbiedingen van Leverancier zijn geheel vrijblijvend, 
ook indien de aanbieding een termijn voor aanvaarding 
inhoudt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
overeengekomen. Een overeenkomst komt tot stand nadat 
de bestelling en/of opdracht van de Afnemer schriftelijk is 
geaccepteerd, dan wel indien met de uitvoering van de 
overeenkomst is begonnen. 

2.2 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en 
andere gegevens zijn naar beste kunnen opgesteld, doch 
zijn niet bindend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
overeengekomen.  

 
ARTIKEL 3 PRIJZEN  

3.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en verpakkingskosten en 
gelden af-fabriek of af-magazijn, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen.  

3.2 Omschrijvingen en prijzen in offertes worden onder 
voorbehoud gegeven en gelden slechts bij benadering, 
tenzij anders vermeld. Aan eventuele fouten in offertes kan 
Afnemer geen rechten ontlenen. 

3.3 Leverancier mag prijsverhogende kosten (zoals stijgingen 
van de lonen, transportkosten, belastingen en/of heffingen) 
die zijn ontstaan binnen drie (3) maanden na het tot stand 

komen van de overeenkomst doorberekenen aan de 
Afnemer. Het doorberekenen van prijsverhogende kosten 
geeft de Afnemer de bevoegdheid de overeenkomst te 
ontbinden, indien voortzetting van de overeenkomst 
redelijkerwijs niet van de Afnemer kan worden gevergd, 
gezien de omvang van de prijsverhogende kosten. 
Ontbinding door de Afnemer op deze grond laat het recht 
van de Leverancier op een schadevergoeding onverlet, 
terwijl de Leverancier zelf niet tot enige schadevergoeding 
is gehouden. Bij effectieve prijsverlaging, opgelegd door 
derden, heeft de Leverancier het recht de overeenkomst te 
ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden 
te zijn.  

3.4 Indien Afnemer een geplaatste opdracht geheel of 
gedeeltelijk annuleert, is Afnemer gehouden aan 
Leverancier de door Leverancier geleden schade te 
vergoeden. De schade wordt met 30% van de netto 
factuurwaarde van de geannuleerde order berekend, zulks 
onverlet het recht van Leverancier om te allen tijde nadere 
schadevergoeding te vorderen.  
 

ARTIKEL 4 LEVERING, LEVERTIJD EN RISICO 

4.1 De geleverde hoeveelheden zijn conform hetgeen is 
opgenomen in de overeenkomst, behoudens geringe 
afwijkingen. Geringe afwijkingen in de leveringen van 
Leverancier ten aanzien van bijvoorbeeld hoeveelheden, 
gewicht en samenstelling gelden nimmer als een 
tekortkoming. 

4.2 Opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn 
nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding 
van de levertijd door welke oorzaak dan ook, geeft de 
Afnemer geen recht op schadevergoeding, noch op 
ontbinding van de overeenkomst, noch op  opschorting/niet 
nakoming van enige verplichting van de Afnemer jegens 
de Leverancier. 

4.3 Wijzigingen in een door Afnemer geplaatste opdracht 
kunnen tot gevolg hebben dat een eerder aangegeven 
levertijd door Leverancier wordt overschreden. Daarop kan 
ten nadele van Leverancier geenberoep worden gedaan.  

4.4 Als moment van levering wordt aangemerkt het moment 
van aflevering van de zaken dan wel het moment van 
ophalen van de zaken.  

4.5 Levering geschiedt franco ter plaatse waar de Afnemer zijn 
bedrijf uitoefent, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen. De transportkosten worden doorbelast 
aan Afnemer. 

4.6 Indien Afnemer levering van de producten op een andere 
dan de gebruikelijke wijze wenst, zal de Leverancier de 
hieraan verbonden kosten aan de Afnemer in rekening 
brengen, tenzij anders wordt overeengekomen. 

4.7 Indien door toedoen van Afnemer goederen niet of niet 
tijdig geleverd kunnen worden, is Leverancier gerechtigd 
de goederen op te (laten) slaan voor rekening of risico van 
Afnemer of de goederen aan derden te leveren. Afnemer is 
aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade. 

4.8 Leverancier is bevoegd om bij de uitlevering van de 
bestelling(en) gebruik te maken van de diensten van 
derden. 

4.9 Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft 
Leverancier het recht iedere levering als een afzonderlijke 
transactie te beschouwen. 
 

ARTIKEL 5 BETALING 

5.1 Betaling dient in Euro’s te geschieden binnen dertig (30) 
kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen. Indien levering in delen 
geschiedt, is Leverancier bevoegd iedere deelpartij 
afzonderlijk te factureren. Alle betalingstermijnen zijn te 
beschouwen als fatale termijnen.  

http://www.globalfoodgroup.eu/
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5.2 In geval van overschrijding van de op grond van artikel 5.1 
overeengekomen termijnen, is Afnemer maandelijks een 
boete van twee (2)% verschuldigd over het (resterende 
deel) van het factuurbedrag vanaf de dag dat de 
betalingstermijn is overschreden tot aan de dag der 
algehele voldoening, zulks onverminderd alle overige 
rechten van Leverancier. Leverancier is voorts gerechtigd 
onmiddellijke voldoening van alle nog niet betaalde 
facturen van Afnemer of aan haar gelieerde 
vennootschappen te eisen en verdere leveringen Afnemer 
of aan haar gelieerde vennootschappen op te schorten tot 
het moment waarop het gehele factuurbedrag is betaald, 
dan wel daarvoor voldoende zekerheid is gesteld.   

5.3 Indien de Afnemer ook na een schriftelijke of elektronische 
aanmaning nalaat binnen de hem gestelde nadere termijn 
het verschuldigde bedrag volledig te voldoen, is 
Leverancier gerechtigd de overeenkomst zonder 
rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te 
ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding, 
en zonder zelf aan de Afnemer tot enige 
schadevergoeding gehouden te zijn. Afnemer is de 
volledige gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke 
incassokosten verschuldigd, met een minimum van € 
250,00 en enkel in geval van een natuurlijk persoon 
worden berekend volgens het tarief van de Nederlandse 
Orde van Advocaten. 

5.4 Tenzij uitdrukkelijk en anders is overeengekomen, is het 
de Afnemer niet toegestaan op een betaling enige korting, 
aftrek of verrekening toe te passen, dan wel enige betaling 
op te schorten. 

5.5 Alle betalingen van Afnemer strekken steeds eerst ter 
afdoening van alle verschuldigde kosten en verschenen 
rente en vervolgens ter afdoening van de oudste opeisbare 
factuur, ongeacht een door Afnemer vermelde toekenning 
van een betaling. 
 

ARTIKEL 6 HOOFDELIJKHEID 

6.1 Indien de Afnemer uit meer dan één (rechts)persoon 
bestaat gedurende enig moment van het uitvoeren van de 
overeenkomst, zijn elk van deze (rechts)personen 
hoofdelijk verbonden jegens Leverancier voor de uit de 
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 
 

ARTIKEL 7 GARANTIES 

7.1 Leverancier garandeert levering conform de toepasselijke 
Europese Hygiëne Verordening. 

7.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, is van 
andere garanties geen sprake.  
 

ARTIKEL 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD 

8.1 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend 
eigendom van Leverancier, totdat alle vordering (inclusief 
renten, kosten, werkzaamheden) die Leverancier op 
Afnemer heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval 
de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW volledig 
zijn betaald. 

8.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op Afnemer is 
overgegaan, staat het Afnemer niet vrij de zaken te 
verpanden of enig ander recht aan derden daarop te 
verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van 
zijn bedrijf. De Afnemer is verplicht op eerste verzoek van 
Leverancier mee te werken aan de vestiging van een 
pandrecht op de vorderingen die Afnemer op derden heeft 
of zal verkrijgen, onder meer uit hoofde van doorlevering 
van zaken op zijn afnemers. Afnemer is gehouden de 
geleverde zaken gescheiden van andere zaken en 
duidelijk geïdentificeerd als eigendom van de Leverancier 
te bewaren. 

8.3 Leverancier is gerechtigd de zaken die onder 
eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de Afnemer 
aanwezig zijn terug te nemen indien Afnemer in gebreke is 
met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in 
betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. 
Afnemer zal Leverancier te allen tijde vrije toegang 
verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van 
de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van 
Leverancier. 

8.4 Het eigendomsvoorbehoud strekt zich uit tot alle geleverde 
goederen, zulks inbegrepen de van de goederen gemaakte 
halffabricaten en daar waar vermenging heeft 
plaatsgevonden naar rato, zowel onder de Afnemer als 
onder derden na doorlevering. 

 
ARTIKEL 9 ZEKERHEIDSSTELLING 

9.1 Indien er voor de Leverancier aanleiding bestaat om te 
vermoeden dat Afnemer zijn verplichtingen uit hoofde van 
de overeenkomst niet zal nakomen, is Afnemer verplicht  
om op eerste verzoek van Leverancier genoegzaam 
zekerheid te verstrekken voor de volledige nakoming van 
al zin verplichtingen. Onder meer, maar niet uitsluitend, is 
Afnemer hiertoe verplicht indien de onderneming van de 
Afnemer al of niet gedeeltelijk wordt beëindigd of 
overgedragen, dan wel conservatoir of executoriaal beslag 
ten laste van de Afnemer wordt gelegd. 
 

ARTIKEL 10 RECLAMATIES 

10.1 De Afnemer dient na levering van de producten 
nauwkeurig te controleren of de levering met zijn bestelling 
dan wel zijn opdracht overeenstemt, bij gebreke waarvan 
hij direct na constatering of in ieder geval binnen 24 uur na 
levering voor verse eieren en binnen 72 uur voor 
gekookte/gepelde/geverfde eieren en eierproducten 
schriftelijk aan Leverancier de gebreken nauwkeurig 
omschreven aan Leverancier meldt. 

10.2 Reclames in verband met gebreken die ondanks 
nauwkeurige inspectie van de goederen niet binnen de in 
lid 1 van dit artikel vermelde periode konden worden 
opgemerkt, moeten schriftelijk binnen vier (4) dagen na 
ontdekking van de gebreken worden ingediend bij de 
Leverancier.  

10.3 Indien de Afnemer niet binnen de hiervoor vermelde 
termijnen reclameert, vervalt het klachtrecht van Afnemer. 

10.4 Leverancier is niet aansprakelijk of gehouden tot 
vergoeden van schade indien de Afnemer niet kan 
aantonen dat zij de zaken correct conform de in de 
branche geldende normen heeft opgeslagen, bewaard en 
vervoerd.  

10.5 Als behoorlijk bewezen is dat de goederen gebrekkig zijn, 
is de Leverancier gerechtigd opnieuw te leveren dan wel 
de factuur te crediteren, één en ander ter keuze van de 
leverancier. 

10.6 Leverancier is nimmer gehouden tot meer dan het opnieuw 
leveren van de betreffende zaken, tenzij er sprake is van 
door de Afnemer aan te tonen opzet of grove schuld 
zijdens Leverancier.  
Door Leverancier aan Afnemer verzonden goederen 
mogen uitsluitend na schriftelijke toestemming van 
Leverancier en onder door Leverancier te stellen 
voorwaarden aan Leverancier worden geretourneerd. De 
kosten hiervan komen ten laste van Afnemer, tenzij het 
kosten betreft van retournering waarvan door Leverancier 
is vastgesteld en erkend dat deze goederen gebreken 
bezitten waarvoor Leverancier aansprakelijk is. 
 
 

ARTIKEL 11 OPSCHORTING, ONTBINDING  
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11.1 Indien Afnemer op enige wijze jegens Leverancier 
tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, 
alsmede in geval van een (aanvraag tot) surseance van 
betaling, faillissement, liquidatie of staking van (een 
gedeelte van) de onderneming van Afnemer, is 
Leverancier, onverminderd de overige aan haar 
toekomende rechten en zonder enige verplichting tot 
schadevergoeding, bevoegd zonder ingebrekestelling of 
rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten, totdat betaling van al 
hetgeen Afnemer aan Leverancier verschuldigd is 
voldoende zeker is gesteld; en/of elke overeenkomst met 
Afnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander 
onverminderd de plicht van Afnemer tot betaling voor 
reeds geleverde producten en./of verrichte diensten en 
onverminderd de andere rechten van Leveranciers, 
waaronder die op schadevergoeding.   

 
ARTIKEL 12 OVERMACHT 

12.1 Indien de Leverancier door overmacht of enige ander 
buitengewone omstandigheid – zoals onder ander, maar 
niet beperkt tot werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van 
het personeel, transportmoeilijkheden, onvoldoende 
aanvoer van grondstoffen/producten, brand, 
overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen of bij wanprestatie 
van toeleveranciers, het niet of tijdig verkrijgen van een 
voorgeschreven of door de Afnemer geëist certificaat 
(bacteriologisch uit hoofde van de overeenkomst na te 
komen, heeft de Leverancier het recht de overeenkomst op 
een later tijdstip uit te voeren ofwel deze geheel of 
gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te 
verklaren, zonder dat zij tot enige vergoeding van schade 
gehouden zal zijn. 
 

ARTIKEL 13 OVERDRACHT VAN RECHTEN 

13.1 De Afnemer kan rechten of verplichtingen uit de 
overeenkomst alleen met voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de Leverancier overdragen aan, 
respectievelijk doen overnemen door een derde. De 
Leverancier kan de toestemming onder voorwaarden 
verlenen. 

 
ARTIKEL 14 AANSPRAKELIJKHEID 

14.1 Indien de zaken worden gelost door medewerkers of 
hulppersonen van Afnemer, dan zijn de risico’s van lossen 
voor de Afnemer. 

14.2 Leverancier is niet aansprakelijk voor alle schade van de 
Afnemer – uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder 
begrepen alle directe en indirecte schade, zoals 
gevolgschade of bedrijfsschade behoudens de 
aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door 
opzet of grove schuld van Leverancier en/of diens 
werknemers. 

14.3 Indien en voor zover er op de Leverancier enige 
aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, 
is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot 
factuurwaarde van de prestatie, die aanleiding tot de 
schade gaf, met dien verstande dat de Leverancier nimmer 
aansprakelijk voor een hoger bedrag aansprakelijk is dan 
het bedrag waarvoor hij maximaal verzekerd is.  

14.4 Afnemer is verplicht Leverancier te vrijwaren en 
schadeloos te stellen voor alle aanspraken van, door 
Afnemer ingeschakelde derden tot schadevergoeding 
jegens Leverancier ter zake de uitvoering van enige 
overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer, tenzij 
sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van 
Leverancier.  

14.5 In alle gevallen waarin de Leverancier een beroep op het 
in dit artikel bepaalde toekomt, kunnen eventuele 

aangesproken werknemer(s) eveneens een beroep daarop 
doen, als ware het in dit artikel bepaalde door de 
betrokken werknemer(s) bedongen. 
 

ARTIKEL 15 CBL KRATTEN 

15.1 CBL kratten, pallecons, dividers, trays en kunststof pallets 
worden door Leverancier aan de Afnemer tijdelijk ter 
beschikking gesteld. Leverancier is bevoegd hiervoor 
kosten aan Afnemer in rekening te brengen.  

15.2 Afnemer is ten aanzien van het gebruik van de in artikel 
15.1 genoemde zaken gebonden aan de algemene 
voorwaarden welke van toepassing zijn, waaronder de 
algemene voorwaarden van Container Centralen Full 
Service en Container Logistics B.V. Deze voorwaarden zijn 
te raadplegen op de website van Leverancier en worden 
op verzoek van Afnemer door Leverancier aan Afnemers 
verstrekt.  

15.3 Afnemer ontvangt wekelijks van Leverancier een recent 
overzicht van de door Afnemer om te ruilen goederen 
zoals genoemd in artikel 15.1. Afnemer is verplicht de in 
artikel 15.1 genoemde goederen op de door Leverancier 
aan te geven data, tijdstippen en wijze klaar te zetten voor 
omruiling. 

15.4 Eventuele aan de zijde van leverancier opkomende kosten 
en/of schade als gevolg niet het niet nakomen van de 
verplichtingen voortvloeiende uit dit artikel, dan wel 
opgekomen beschadigingen aan de goederen zoals 
genoemd in artikel 15.1 komen volledig voor rekening van 
Afnemer. Leverancier zal de kosten en/of schade aan 
Afnemer doorbelasten.  
 

ARTIKEL 16 VAN KRACHT BLIJVENDE BEPALINGEN 

16.1 Na het eindigen van de overeenkomst, ongeacht de 
oorzaak daarvan blijven die bepalingen van kracht, die 
daarvoor naar hun aard bestemd zijn. In het geval dat 
afzonderlijke bepalingen om welke reden dan ook niet 
geldig zijn blijven de overige bepalingen onverminderd van 
kracht. 

 
ARTIKEL 17 GEDEELTELIJKE ONVERBINDENDHEID 

17.1 Indien een of meer bepalingen uit deze Voorwaarden of uit 
de overeenkomsten met Afnemer onverbindend is of 
wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van 
kracht. Afnemer en Leverancier verbinden zich om de niet-
verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die 
wel verbindend is en die qua inhoud en strekking zo min 
mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling. 

 
ARTIKEL 18 RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTER 

18.1 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der 
Verenigde Naties op het gebied van internationale 
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 
1980 (Weens Koopverdrag) is uitdrukkelijk uitgesloten. 

18.2 Alle geschillen die over of naar aanleiding van de 
overeenkomst ontstaan, geschillen over het bestaan en de 
geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen bij 
uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van 
de vestigingsplaats van Leverancier, tenzij partijen 
schriftelijk een andere rechter overeenkomen.  


