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Versie 28072020  
 

Algemene Inkoopvoorwaarden GLOBAL FOOD HOLDING B.V. (geregistreerd bij de 
Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 55922961), GLOBAL FOOD GROUP 
B.V. (KvK 55990347) en GLOBAL INTEGRA B.V. (KvK 58022252) 

 
1. Algemeen 

 

In deze Algemene Inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: 
 
1.1 Algemene Inkoopvoorwaarden: Deze Algemene Inkoopvoorwaarden van Global Food 

Holding B.V. , Global Food Group B.V., Global Integra B.V. en alle aan voornoemden 
gelieerde ondernemingen.  

1.2 Opdrachtgever: Global Food Holding B.V. , Global Food Group B.V., Global Integra 

B.V en/of  met deze verbonden ondernemingen. 
1.3 Leverancier: Degene waaraan Opdrachtgever opdracht geef t voor levering van zaken 

en goederen, alsmede degene aan wie Opdrachtgever een opdracht van andere 

(dienstverlenende) aard kan opdragen of  hebben opgedragen. 
1.4 Partijen: Opdrachtgever en leverancier tezamen. 
1.5 Overeenkomst: De opdracht(en) van Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en 

Leverancier, elke wijziging daarvan of  aanvulling daarop, alsmede alle 
rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst . 

1.6 Schrif telijk: onder schrif telijk wordt mede verstaan elektronische correspondentie, 

zoals maar niet limitatief  correspondentie via e-mail, sms, WhatsApp of  ander 
elektronisch medium. 

1.7 Goederen: alle te leveren goederen, zaken, diensten, en investeringen die onderwerp 

zijn van de overeenkomst en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden. 
 

 

2. Toepasselijkheid 
 
2.1 Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, of fertes, 

aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten,  - alsmede op reeds bestaande 
overeenkomsten die al worden uitgevoerd en waarop partijen hebben verklaard dat 
deze voorwaarden van toepassing zijn- ,  met betrekking tot levering van goederen ter 

zake van onder andere het leveren van eieren en/of  aanverwante (eier)producten, 
diervoeders, grondstof fen, pluimvee, adviezen, investeringen een en ander in de 
ruimste zins des woords  door de Leverancier aan Opdrachtgever. 

 
2.2 Indien partijen eerder met toepassing van deze voorwaarden een overeenkomst 

hebben gesloten wordt geacht dat deze voorwaarden aan Leverancier kenbaar zijn en 

conform lid 1 van toepassing zijn. 
 

2.3 De algemene voorwaarden van de Leverancier worden uitdrukkelijk door 

Opdrachtgever van de hand gewezen. 
 
2.4 Afwijking van – of  aanvullingen op – deze voorwaarden behoeven de uitdrukkelijke 

schrif telijke instemming van Opdrachtgever. 
 

3. Totstandkoming van een overeenkomst. 

 
3.1 Een door de Leverancier aan Opdrachtgever verzonden of ferte is, in weerwil van 

daarmee strijdige mededelingen door de Leverancier, te allen tijde kosteloos en 

onvoorwaardelijk. 
3.2 Een opdracht komt tot stand indien Opdrachtgever een of ferte en/of  aanbieding van 

de Leverancier schrif telijk heef t aanvaard binnen de gestelde termijn, t enzij 

uitdrukkelijk anders schrif telijk is overeen gekomen.   
3.3 Een of ferte of  aanbieding van de Leverancier kan gedurende de gestelde termijn niet 

worden gewijzigd of  ingetrokken door de Leverancier, tenzij anders schrif telijk met 

Opdrachtgever is overeen gekomen. 
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4. Wijzigingen. 

 

4.1 Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de omvang en/of  de hoeveelheid en/of  
hoedanigheid van de door de Leverancier te leveren goederen te wijzigen. 
 

4.2 Wijzigingen worden schrif telijk door Opdrachtgever aan de Leverancier bericht. 
Mondelinge wijzigingen dienen, alvorens de Leverancier tot aanpassing van de te 
leveren hoeveelheid/kwaliteit over mag gaan, schrif telijk door Opdrachtgever aan 

Leverancier bevestigd te worden. 
 
4.3 Indien een door Opdrachtgever verlangde wijziging gevolgen heef t voor de 

overeengekomen prijs en/of  het tijdstip van levering, is de Leverancier verplicht 
Opdrachtgever hier op voorhand en zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 2 werkdagen 
(tenzij anders overeen gekomen) na de kennisgeving van de verlangde wijziging, 

schrif telijk over te informeren. Indien Opdrachtgever niet instemt met de gevolgen is 
hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de Leverancier aanspraak 
kan maken op enige schadevergoeding. 

 
4.4 Indien de Leverancier zonder de voorafgaande schrif telijke toestemming van 

Opdrachtgever wijzigingen in de omvang en/of  de hoeveelheid en/of  hoedanigheid 

van de door de Leverancier te leveren zaken en/of  goederen en/of  aanbrengt, is 
Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de Leverancier 
aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. 

 
5. Levering, verpakking en verzending. 

 
5.1 Levering geschiedt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, op basis van 

Delivered Duty Paid (DDP, Incoterms 2020) op de overeengekomen plaats te Ospel 
en het overeengekomen tijdstip. 
 

5.2 De Leverancier draagt zorg voor deugdelijke verpakking van de te leveren goederen. 
Leverancier zal de leverantie zodanig verpakken en/of  beveiligen, dat deze bij 
normaal vervoer de plaats van bestemming in goede staat bereikt en aldaar veilig en 

aansluitend op de systemen van Opdrachtgever kan worden gelost. Eventueel door 
Opdrachtgever aan de verpakking en/of  beveiliging gestelde bijzondere eisen zullen 
door de Leverancier zorgvuldig in acht worden genomen. Verpakking dient aan de 

relevante wettelijke voorschrif ten te voldoen. 
 

5.3 Bij de te leveren goederen dient een paklijst aanwezig te zijn. Op de paklijst (en) 

dient/dienen het/de ordernummer(s) vermeld te zijn, alsmede het/de itemnummer(s ), 
aantal(len), omschrijving(en), chargenummers, uiterste houdbaarheidsdatum (THT 
data), productcode en alle overige door Opdrachtgever te stellen eisen aan de 

levering. 
 

5.4 De te leveren goederen dienen, voor zover de aard van de goederen dit met zich 

brengt, dan wel geldende regelgeving dit voorschrijf t, te zijn voorzien van een 
duidelijke leesbare uiterste houdbaarheidsdatum (THT datum).  

 

5.5 Keuring, controle en/of  beproeving van goederen overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 9 houdt levering noch afname in. 
 

5.6 Indien Opdrachtgever verzoekt de levering uit te stellen, zal Leverancier op eigen 
kosten de goederen deugdelijk verpakt en herkenbaar bestemd voor Leverancier 
opslaan, conserveren, beveiligen en verzekeren. 

 
5.7 Verwerking respectievelijk vernietiging van (transport) verpakkingsmateriaal is een 

verantwoordelijkheid van Leverancier. Indien al of  niet op verzoek van Leverancier 

door Opdrachtgever verpakkingsmateriaal wordt verwerkt dan wel vernietigd gebeurt 
dit voor rekening en risico van Leverancier. Schade aan 
verpakkingsmateriaal/emballage en/of  schade van Opdrachtgever door brand in of  
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aan verpakkingsmateriaal/emballage is voor rekening en risico van Leverancier.  
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor emballage en verpakkingsmateriaal voor 
rekening en risico van Leverancier aan Leverancier te retourneren, tegen creditering 

van het daarvoor door Leverancier in rekening gebrachte bedrag. 
 
5.8 Leveringen die niet aan het in voornoemde artikelleden bepaalde voldoen, kunnen 

door Opdrachtgever geweigerd worden. 
 

6. Leveringstermijnen. 

 
6.1 Het overeengekomen tijdstip van levering is een fatale termijn. Bij niet tijdige levering 

is de Leverancier zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Voldoet Leverancier 

niet aan het bepaalde in het voorgaande, dan is Opdrachtgever gerechtigd zonder 
rechterlijke tussenkomst en onverminderd zijn verdere rechten (nakoming, 
schadevergoeding, boete) de overeenkomst geheel of  ten aanzien van het niet tijdig 

afgeleverde deel daarvan te ontbinden en op kosten (waaronder, maar niet uitsluitend, 
de door Opdrachtgever te betalen meerprijs), van Leverancier door een derde als 
dekkingskoop te doen verrichten, zulks onverminderd de gevolgen verbonden aan 

een ontbinding door Opdrachtgever. 
 

6.2 Leverancier dient een dreigende overschrijding van de levertijd onverwijld schrif telijk 

te melden aan Opdrachtgever. Een dergelijke melding laat onverlet de gevolgen van 
een overschrijding van termijnen ingevolge de overeenkomst of  andere bepalingen en 
toepasselijke voorwaarden en de door Opdrachtgever in dat verband uit te oefenen 

rechten. 
 
6.3 Indien Leverancier een overeengekomen leverdatum of  levertermijn overschrijdt, is 

Opdrachtgever bevoegd om zonder voorafgaande ingebrekestelling aan Leverancier 

een boete op te leggen van 5% van de prijs van de leverantie per week of  deel 
daarvan, welke boete onmiddellijk opeisbaar is. Deze boete laat de overige rechten 
(nakoming, schadevergoeding en ontbinding) van Opdrachtgever onverlet. 

 
7. Prijs en prijsherziening. 

 

7.1 De overeengekomen prijs is vast en bindend en kan niet eenzijdig door de 
Leverancier gewijzigd worden.  
 

7.2 De prijzen zijn exclusief  BTW en omvatten alle kosten in verband met de nakoming 
van de verplichtingen van Leverancier. 

 

 
8. Eigendomsoverdracht. 

 

8.1 De eigendom van de te leveren goederen gaat over op Opdrachtgever bij af levering 
op de overeengekomen plaats op het terrein van Opdrachtgever te Ospel, tenzij 
anders schrif telijk overeengekomen en behoudens afkeuring als in volgende artikel  9 

bedoeld. Ingeval van betalingen die vóór af levering plaatsvinden zal de eigendom van 
de in de overeenkomst bepaalde goederenop het moment van (aan en/of  
gedeeltelijke) betaling op Opdrachtgever overgaan. Leverancier zal deze overgang 

van de eigendom op eerste verzoek van Opdrachtgever bevestigen middels een door 
hem ondertekende akte. 

8.2 In geval Opdrachtgever aan Leverancier materialen, zoals grondstof fen, hulpstof fen, 

gereedschappen, tekeningen, specif icaties en sof tware ter beschikking stelt ten 
behoeve van de nakoming van zijn verplichtingen, blijven deze eigendom van 
Opdrachtgever. Leverancier zal deze afgescheiden bewaren van voorwerpen welke 

toebehoren aan haarzelf  of  aan derden en zal ze merken als eigendom van 
Opdrachtgever. 
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9. Keuring en levering na afkeuring. 
 
9.1 Opdrachtgever is gerechtigd te allen tijde zowel tijdens de productie, bewerking en 

opslag als na levering te (doen) keuren. Keuring, controle en/of  beproeving door 
Opdrachtgever of  door hem aangewezen personen of  instanties kan plaatsvinden 
zowel voorafgaande, tijdens of  na de levering. 

 
9.2 Op eerste verzoek zal de Leverancier toegang verschaf fen aan Opdrachtgever of  

diens vertegenwoordiger tot de plaats van productie, bewerking of  opslag.  

 
9.3 Leverancier zal kosteloos zijn medewerking verschaf fen aan de keuringen, controles 

en beproevingen en verstrekt voor eigen rekening de benodigde documentatie en 

inlichtingen. 
 
9.4 In geval van afkeuring van de  te leveren of  geleverde goederen zal dit schrif telijk 

worden medegedeeld aan Leverancier. Leverancier zal binnen 2 werkdagen 
zorgdragen voor herstel of  vervanging van de geleverde zaken, mits aan de 
levertermijn van artikel 6 kan worden voldaan. Indien Leverancier niet binnen deze 

termijn aan deze verplichting voldoet, is Opdrachtgever gerechtigd de goederen van 
een derde af  te nemen, dan wel zelf  maatregelen te nemen of  maatregelen door een 
derde te laten nemen voor rekening en risico van Leverancier. In dat geval is 

Opdrachtgever gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst en onverminderd zijn 
verdere rechten (nakoming, schadevergoeding, boete) de overeenkomst geheel of  
voor een deel daarvan buitengerechtelijk te ontbinden.  

 
9.5 Indien Leverancier niet binnen 3 werkdagen de afgekeurde goederen terughaalt, heef t 

Opdrachtgever het recht de zaken aan wederpartij voor diens rekening te retourneren, 
dan wel, naar keuze van Opdrachtgever, deze te doen vernietigen. Kosten van 

opslag, bewaring die Opdrachtgever maakt komen vanaf  moment van afkeuring van 
goederen voor rekening van Leverancier. 

 

9.6 Indien de goederen, ongeacht de resultaten van enige keuring, controle en/of  
beproeving, niet blijken te voldoen aan het bepaalde in artikel 10 van deze 
voorwaarden, zal Leverancier voor zijn rekening de goederen ter keuze van 

Opdrachtgever op eerste aanzegging herstellen of  vervangen, tenzij Opdrachtgever 
de voorkeur geef t aan beëindiging van de overeenkomst, overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 11. 

 
 

10.  Kwaliteitsgarantie. 

 
10.1 Leverancier garandeert dat de geleverde goederen: 

- Van goede kwaliteit zijn; 

- Geheel in overeenstemming zijn met het bepaalde in de overeenkomst, de 
opgegeven specif icaties en de redelijke verwachtingen van Opdrachtgever voor 
wat betref t de eigenschappen, kwaliteit en betrouwbaarheid; 

- Geschikt zijn voor het doel waarvoor de goederen uit de aard of  blijkens de 
bestelling of  order of  overeenkomst zijn bestemd; 

- Voldoen aan de in Nederland geldende wettelijke eisen en overige (internationale 

en/of  EU normeringen) overheidsvoorschrif ten tenzij in de Overeenkomst anders 
is bepaald en/of  in de Overeenkomst aanvullende kwaliteitseisen zijn gesteld . 

- Tevens garandeert de Leverancier dat de geleverde goederen een zodanige 

kwaliteit bezitten, - als deze goederen al of  niet na doorlevering aan een derde, 
worden verwerkt en/of  bewerkt - dat de producten die zijn ontstaan na bewerking 
en/of  verwerking  voldoen aan de in Nederland geldende wettelijke eisen en 

overige (internationale en/of  EU normeringen) overheidsvoorschrif ten tenzij in de 
Overeenkomst anders is bepaald en/of  in de Overeenkomst aanvullende 
kwaliteitseisen zijn gesteld.   
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10.2 Tevens verklaart Leverancier dat alle goederen geleverd zijn, en indien van 
toepassing met alle bijbehorende documenten, gebruiksaanwijzingen, certif icaten,  die 
bijdragen aan het realiseren van het door Opdrachtgever aangegeven doel en 

gebruik, ook indien deze zaken niet met name zijn genoemd. Opdrachtgever is vrij in 
het gebruik van de documentatie, waaronder wordt begrepen het vermenigvuldigen 
voor eigen gebruik. 

 
10.3 Indien Opdrachtgever constateert dat het geleverde niet (geheel) voldoet aan hetgeen 

Leverancier conform de leden 1 & 2 van dit artikel heef t gegarandeerd, is  Leverancier 

zonder ingebrekestelling in verzuim. 
 

11.  Ontbinding van de overeenkomst. 

 
11.1 In de in de wet genoemde gevallen, alsmede indien Leverancier niet, niet tijdig of  niet 

behoorlijk voldoet aan een of  meer verplichtingen krachtens de overeenkomst, dan 

wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of  Leverancier in staat is aan zijn 
contractuele verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen, heef t Opdrachtgever 
het recht zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de 

nakoming van zijn eigen verplichtingen geheel of  gedeeltelijk op te schorten dan wel 
de overeenkomst geheel of  gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schrif telijke 
kennisgeving aan Leverancier, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn 

en onverminderd zijn verdere rechten. Hetzelfde geldt in geval van faillissement, 
surseance van betaling, geheel of  gedeeltelijke stillegging, liquidatie, intrekking van 
eventuele vergunningen, overdracht van de onderneming dan wel beslag op (een deel 

van) bedrijfseigendommen of  zaken van de onderneming bestemd voor de uitvoering 
van de overeenkomst. Opdrachtgever heef t het recht om hieruit voortvloeiende alle 
schade en kosten te vorderen bij Leverancier en reeds gedane betalingen terug te 
vorderen. Onverminderd het in de vorige alinea bepaalde is Opdrachtgever te allen 

tijde gerechtigd de order/overeenkomst geheel of  gedeeltelijk te beëindigen. In zulk 
een geval zal Opdrachtgever Leverancier geen kosten vergoeden. 
 

11.2 Alle vorderingen die Opdrachtgever in deze gevallen op Leverancier mocht hebben of  
verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn. 
 

11.3 Leverancier geef t elk beroep op overmacht jegens Opdrachtgever onvoorwaardelijk 
en onherroepelijk prijs. 

 

 
12.  Geheimhouding en verbod tot openbaarmaking. 

 

12.1 Leverancier staat er voor in dat hij (waaronder ook zijn medewerkers en zijn 
hulppersonen en door hem ingeschakelde derden worden gerekend) het bestaan, de 
aard en de inhoud van de overeenkomst evenals overige bedrijfsinformatie van 

Opdrachtgever die op enigerlei wijze te zijner kennis is gekomen of  gebracht, geheim 
houdt en niets daaromtrent openbaar maakt zonder schrif telijke toestemming van 
Opdrachtgever. 

 
12.2 Onverminderd aan Opdrachtgever verdere toekomende rechten zal, bij overtreding 

van het in het voorgaande lid gestelde, Leverancier een direct opeisbare boete aan 

Opdrachtgever verschuldigd zijn van € 25.000,-- voor iedere overtreding, alsmede 
voor iedere dag of  gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt.  
 

13.  Orde, veiligheid en milieu. 
 
13.1 Leverancier, zijn werknemers evenals door hem ingeschakelde derden en/of  

hulppersonen zijn gehouden wettelijke veiligheids-, gezondheids- en 
milieuvoorschrif ten in acht te nemen. 
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13.2 Ook eventuele bedrijfsvoorschrif ten en reglementen op het gebied van veiligheid, 
gezondheid en milieu van Opdrachtgever dienen te worden opgevolgd. Een 
exemplaar van deze voorschrif ten en reglementen is op aanvraag onverwijld voor 

Leverancier gratis beschikbaar. 
 
13.3 Indien er van een product en/of  verpakking veiligheidsinformatiebladen bestaan, dient 

Leverancier deze bladen altijd direct mee te leveren. 
 

14.  Tekortkoming. 

 
14.1 Onverminderd het recht op schadevergoeding en de overige rechten in verband met 

een tekortkoming, is Opdrachtgever gerechtigd tot het innen van een onmiddellijk 

opeisbare boete van 5% per dag vanaf  de dag van het verzuim, met een maximum 
van 25% van het door Opdrachtgever in verband met de levering te betalen bedrag. 
 

14.2 Indien en voor zover Opdrachtgever bedragen heef t vooruitbetaald, is hij gerechtigd 
een rente, ter hoogte van de wettelijke rente ex artikel 6:119a Burgerlijk wetboek, te 
verrekenen met door Opdrachtgever aan Leverancier verschuldigde bedragen. 

 
15.  Facturering en betaling. 

 

15.1 Betaling van de onbetwiste factuur met daarop een duidelijk ordernummer, inclusief  
BTW, zal behoudens andersluidende afspraken plaatsvinden binnen 30 dagen na 
ontvangst van de factuur, mits de levering is goedgekeurd en bijbehorende 

documentatie in de Nederlandse taal is ontvangen. Opdrachtgever is gerechtigd de 
betaling op te schorten indien hij een tekortkoming constateert en om deze 
opschorting te handhaven tot de tekortkoming is verholpen. 

 

15.2 Opdrachtgever is gerechtigd de vordering van Leverancier te verrekenen met al zijn, 
al dan niet opeisbare, vorderingen op de wederpartij. 
 

16.  Aansprakelijkheid. 
 
16.1 Leverancier is aansprakelijk voor alle directe in indirecte schade die Opdrachtgever 

lijdt in verband met de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en alle 
daarop van toepassing zijnde voorwaarden. 
 

16.2 Leverancier is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die wordt 
veroorzaakt door werknemers of  hulppersonen of  ingeschakelde derden van 
Leverancier. 

 
16.3 Leverancier vrijwaart Opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden wegens 

schade in enig verband staande met de uitvoering van de overeenkomst  en alle 

daarop van toepassing zijnde voorwaarden. 
 

16.4 Leverancier draagt zorg voor een adequate verzekering die voldoende dekking biedt. 

Opdrachtgever krijgt op eerste verzoek inzage in de (aansprakelijkheid)verzekeringen 
van Leverancier. 

 

 
 

17.  Overdracht rechten en verplichtingen. 

 
17.1 Leverancier zal de nakoming van de overeenkomst of  delen daarvan niet aan derden 

uitbesteden en zijn rechten en verplichtingen geheel noch gedeeltelijk aan derden 

overdragen, zonder voorafgaande schrif telijke toestemming van Opdrachtgever 
 

17.2 Toestemming van Opdrachtgever, zoals hiervoor bedoeld, ontslaat Leverancier niet 

van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. 
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18.  Kosten. 
 
18.1 Onverminderd aan Opdrachtgever verder toekomende rechten, komen alle 

daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten (waaronder begrepen het bedrag dat 
Opdrachtgever verschuldigd wordt aan zijn advocaat) alsmede de buitengerechtelijke 
kosten berekend volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke 

incassokosten, vermeerderd met een rente van 1%, voor rekening van de 
Leverancier, tenzij Opdrachtgever aannemelijk maakt dat deze op een hoger bedrag 
moeten worden bepaald. 

 
19.  Conversiebepaling. 

 

19.1 Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of  gedeeltelijk door de rechter 
vernietigd wordt en/of  nietig wordt geacht, wordt de bepaling geacht zijn 
geconverteerd in een bepaling die, voor zoveel mogelijk met behoud van de inhoud en 

strekking daarvan, niet vernietigbaar / nietig is. 
 

20.  Toepasselijk recht, Geschillen. 

 
20.1 Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Leverancier en 

Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zulks met uitsluiting 

van het op 11 april 1980 te Wenen gesloten VN Koopverdrag (CISG) Trb. 1981, 184 
en 1986, 61. 
 

 
20.2 De rechter van het arrondissement Limburg, is bij uitsluiting bevoegd ter zake van 

ieder geschil tussen Opdrachtgever en Leverancier dat verband houdt met de 
overeenkomst. 
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