
ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DRIESSEN FOOD TE BUNNIK 
 
 
Art. 1 Toepasselijkheid en definities 
� Op alle door Driessen gedane aanbiedingen, alle met Driessen 

gesloten overeenkomsten tot levering van producten, daarmee 
samenhangende producten en het verrichten van daarmee 
samenhangende diensten en alle andere verbintenissen met 
Driessen, zijn uitsluitend onderstaande algemene voorwaarden van 
toepassing. De toepasselijkheid van door Koper gehanteerde 
algemene voorwaarden, hoe ook genaamd en omschreven, wordt 
hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

� Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn pas van 
toepassing nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Driessen zijn 
bevestigd. 

� In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
o Driessen: Driessen La Flèche d’Or B.V. handelend onder de 

naam Driessen Food, gevestigd te Bunnik; 
o Koper: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die met 

Driessen een verbintenis is aangegaan dan wel van Driessen een 
aanbod daartoe heeft ontvangen en behalve deze ook diens 
vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n) 
onder algemene of bijzondere titel; 

o Order: iedere bestelling van Koper aan Driessen tot het leveren 
van producten, op welke wijze ook gedaan. 

 
Art. 2 Aanbiedingen, prijsnoteringen en Orders 
� Alle door Driessen gedane aanbiedingen zijn, tenzij anders 

afgesproken en vermeld, vrijblijvend. 
� Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder strikt 

voorbehoud van prijswijzigingen.  
� In geval de prijs van de door Driessen te leveren producten met 5 

% of meer is gestegen ten opzichte van de met Koper 
overeengekomen prijs, heeft Driessen het recht deze prijsstijging, 
nadat deze tenminste drie dagen voor de dag van levering aan 
Koper bekend is gemaakt, aan Koper door te berekenen tenzij 
Koper schriftelijk per fax of e-mail aan Driessen meedeelt dat hij in 
dat geval de Order wenst te annuleren, welke mededeling uiterlijk 
24-uur voor het voorziene tijdstip van afleveren door Driessen dient 
te worden gedaan.  

� Tenzij anders vermeld, zijn de door Driessen opgegeven prijzen: 
o gebaseerd op dagprijzen; 
o gebaseerd op levering franco op auto bij het huis/bedrijf, 

magazijn of andere opslagplaats/verwerkingsruimte van Koper 
dan wel de met Koper anderszins afgesproken plaats van 
aflevering, in alle gevallen mits zonder extra kosten bereikbaar; 

o exclusief B.T.W. en eventueel andere overheidsheffingen; 
o vermeld in euro.  

� Bestellingen dienen op de dag voorafgaand aan de dag van de 
gewenste aflevering voor 15:00 uur aan Driessen te worden 
opgegeven. Bij wijziging in de bestelling kunnen door Driessen 
nader op te geven behandelingskosten aan Koper in rekening 
gebracht worden. 

� Op de voor meervoudig gebruik bedoelde verpakking, zoals kratten, 
bakken en fusten, wordt door Driessen statiegeld in rekening 
gebracht aan Koper. Retouremballage wordt alleen aan Koper 
gecrediteerd mits deze binnen een redelijke termijn geretourneerd 
wordt en voorzover deze door Driessen aan Koper in rekening is 
gebracht.  

� De voor meervoudig gebruik bestemde verpakking mag niet voor 
andere doeleinden gebruikt worden. 

� Verpakkingsmateriaal voor meervoudig gebruik blijft te allen tijde 
eigendom van Driessen en dient met regelmaat en binnen een 
redelijke termijn aan Driessen geretourneerd te worden; Koper is 
gehouden om voor dit verpakkingsmateriaal als een goed huisvader 
te zorgen.  
 

Art. 3 Inhoud van overeenkomsten 
� Voor overeenkomsten en Orders die aansluiten op mondeling met 

Driessen gemaakte afspraken en waarvoor geen schriftelijke offerte 
of opdrachtbevestiging is gemaakt, wordt de factuur of 
afleveringsbon als opdrachtbevestiging beschouwd en wordt deze in 
dat geval geacht de overeenkomst tussen Koper en Driessen juist 
en volledig weer te geven. 

 
Art. 4 Betaling 
� Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Koper en 

Driessen of door Driessen schriftelijk vermeld bij de Order, dient 
betaling van het factuurbedrag, zonder opschorting of verrekening, 
te geschieden in euro binnen veertien dagen na factuurdatum 

middels bijschrijving op een door Driessen aangegeven 
bankrekening. De op de aan Driessen verstrekte bankafschriften 
aangegeven valutadatum is bepalend voor het tijdstip van betaling 
en wordt als betalingsdag aangemerkt. 

� Indien betaling niet (volledig) binnen de overeengekomen termijn 
door Driessen is ontvangen, is Koper van rechtswege in verzuim en 
is Koper aan Driessen een rente verschuldigd van 1,5% per maand, 
berekend over het (nog) verschuldigde bedrag met ingang van de 
vervaldag, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig 
zal zijn, onverminderd het recht van Driessen het (nog) 
verschuldigde bedrag, verhoogd met buitengerechtelijke kosten - 
met een minimum van 15% van het te incasseren bedrag - , 
terstond van Koper te vorderen. 

� Alle kosten die Driessen in of buiten rechte maakt in verband met 
enig tekort schieten van Koper in de nakoming van diens 
verplichtingen, komen geheel voor rekening van Koper.  

� Driessen heeft het recht om leveringen slechts te verrichten tegen 
betaling vooraf of onder rembours. 

� Driessen is gerechtigd de nakoming van al haar verplichtingen op te 
schorten totdat volledige betaling van het door Koper aan Driessen 
verschuldigde is ontvangen. Vindt volledige betaling ook niet plaats 
binnen een door Driessen nader gestelde termijn daartoe, dan is 
Driessen bevoegd de overéénkomst(en) met Koper geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd haar andere 
rechten, waaronder in het bijzonder het recht van Driessen op 
schadevergoeding. 

� Al hetgeen Koper aan Driessen is verschuldigd wordt ineens en 
volledig opeisbaar indien: 
1. conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op (een deel 

van) de activa of het vermogen van Koper; 
2. Koper surséance van betaling wordt verleend of hij in staat van 

faillissement wordt verklaard; 
3. Koper diens onderneming geheel of gedeeltelijk staakt dan wel 

overdraagt - op welke wijze dan ook - aan een derde. 
 
Art. 5 Levering, risico-overgang, transport 
� Koper is verplicht de door Driessen aan hem verkochte en daarop 

volgend ter levering aangeboden producten in ontvangst te nemen. 
� Een door Driessen aangegeven levertijd is altijd indicatief, tenzij 

uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Slechts indien een levertijd 
uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, is Koper gerechtigd de 
overeenkomst te ontbinden indien Driessen niet binnen deze 
termijn de bestelde producten heeft geleverd, doch niet dan nadat 
Driessen bij aangetekend schrijven nog een redelijke termijn is 
gegund om alsnog aan haar leveringsverplichting te voldoen. 

� De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien 
geen nadere aanwijzing door Koper aan Driessen is verstrekt, door 
Driessen als goed huisvader/koopman bepaald. 

� Het risico voor de door Driessen af te leveren producten, waaronder 
begrepen schade en verlies, gaat op Koper over op het moment dat 
Driessen deze producten op auto aan de Koper ter aflevering 
aanbiedt. Het risico gaat voorts over op het moment dat Driessen 
de producten voor aflevering aanbiedt, maar Koper de producten 
om niet aan Driessen toe te rekenen reden niet afneemt. 
 

Art. 6 Reclames, inspectie, garantie 
� De door Driessen geleverde producten voldoen aan de daaraan 

gestelde wettelijke eisen en goedkeuringsvoorschriften zoals deze 
gelden in Nederland en de Europese Unie en aan de met Koper 
afgesproken specificaties. Indien Koper vóór of bij het afsluiten van 
de overeenkomst uitdrukkelijk het gebruik van de producten heeft 
aangegeven, zal Driessen producten leveren die geschikt zijn voor 
het door Koper genoemde gebruik.  

� Koper is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij 
ophalen c.q. aflevering op eventuele tekorten c.q. zichtbare 
beschadigingen en kwaliteit te (laten) controleren, dan wel deze 
controle prompt uit te voeren na mededeling van Driessen dat de 
producten ter beschikking van Koper staan. 

� Koper dient onverwijld zichtbare gebreken aan of tekorten van het 
geleverde en/of de verpakking, die bij het ophalen c.q. de 
aflevering reeds aanwezig zijn, rechtstreeks aan Driessen te melden 
en deze gebreken en tekorten op de afleveringsbon en de 
vervoersdocumenten te vermelden, bij gebreke waarvan Koper 
geacht wordt hetgeen is geleverd te hebben goedgekeurd. Alsdan 
worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling 
genomen.  



� Reclames over de kwaliteit van het geleverde worden door Driessen 
slechts in behandeling genomen, indien zij Driessen binnen 24 uur 
(in het geval van verse producten) dan wel 72 uur (in het geval van 
bevroren of anderszins qua langere houdbaarheid geconditioneerde 
producten) na de aflevering conform het bepaalde in artikel 5 
hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de 
grond der klachten. 

� Reclames over facturen dienen binnen acht dagen na 
verzenddatum van de factuur te worden ingediend. 

� Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen voor 
het indienen van reclames, wordt Koper geacht het geleverde 
respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden 
reclames van welke aard dan ook niet meer door Driessen in 
behandeling genomen. 

� Indien de reclame door Driessen gegrond wordt bevonden, zal 
Driessen, naar eigen keuze, hetzij de ondeugdelijke producten 
vervangen, hetzij Koper een creditnota doen toekomen voor de 
ondeugdelijke producten, zonder dat Koper enig recht kan doen 
gelden op (verdere) schadevergoeding, op welke grond dan ook. 
Enige reclame zal pas in behandeling worden genomen, nadat de 
betreffende producten aan Driessen zijn geretourneerd. 

� Retournering van de geleverde producten kan slechts geschieden 
na onze schriftelijke toestemming daartoe en overigens onder de 
door Driessen te bepalen voorwaarden. Bij gegrond bevinding van 
de reclame zullen de kosten van retourzending door Driessen aan 
Koper worden vergoed. Indien een reclame ongegrond wordt 
bevonden, komen de kosten van retourzending van de producten 
voor rekening van Koper. Tevens is Driessen alsdan gerechtigd, 
hetzij de producten te vernietigen, hetzij de producten na 
voorafgaande betaling van de kosten ervan, aan Koper te 
retourneren. 

 
Art. 7 Eigendomsvoorbehoud 
� De door Driessen geleverde producten blijven eigendom van 

Driessen totdat Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met 
Driessen gesloten overeenkomsten en Orders is nagekomen: 
o de tegenprestatie(s) van Koper, waaronder begrepen volledige 

betaling, met betrekking tot reeds geleverde of nog te leveren 
product/producten zelf; 

o eventuele overige vorderingen van Driessen wegens niet-
nakoming door de Koper van (een of meer) overeenkomst(en) 
en Orders. 

� Koper is verplicht de producten waarvan de eigendom nog bij 
Driessen berust duidelijk afgescheiden van andere producten en 
overigens naar behoren te bewaren. Het is  Koper echter 
toegestaan over de door Driessen geleverde producten in het kader 
van zijn normale bedrijfsuitoefening te beschikken. Onder dit 
laatste valt niet het gebruik van die producten voor het verstrekken 
van zekerheid aan derden. 

� Indien de Koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde 
vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Driessen gerechtigd 
afgeleverde producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij 
Koper of derden - die de producten voor de Koper houden - 
eigenmachtig weg te halen of weg te doen halen, dit zonder dat 
Driessen in een dergelijke situatie tot enige (schade)vergoeding is 
gehouden. De Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te 
verschaffen op straffe van een boete per dag gelijk aan 10% van 
alle bedragen die Koper aan Driessen verschuldigd is. Alle kosten 
van terugname zijn voor rekening van de Koper. 

� Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud 
geleverde producten willen vestigen of doen gelden, is Koper 
verplicht Driessen onmiddellijk daarvan op de hoogte te stellen. 

 
Art. 8 Ontbinding van overeenkomsten 
� In gevallen dat Koper: 

a) in staat van faillissement wordt verklaard of een verzoek daartoe 
is ingediend, een verzoek tot surséance van betaling indient of 
ingediend is of wanneer Koper in (voorlopige) surséance van 
betaling verkeert, beslag op het gehele of een gedeelte van de 
activa of het vermogen van Koper wordt gelegd dan wel op 
Koper de Wet schuldsanering natuurlijke personen van 
toepassing wordt verklaard; 

b) komt te overlijden; 
c) onder curatele wordt gesteld; 
d) enig op hem rustende verplichting jegens Driessen niet, niet 

tijdig of niet juist nakomt, waaronder tijdige betaling van een 
factuurbedrag;  

e) overgaat tot staking van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte 
daarvan of overdracht – op welke wijze dan ook - van zijn 
bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan aan een derde; 

heeft Driessen door het enkel plaatsvinden van één van de 
bovengenoemde omstandigheden het recht de overeenkomst 
zonder rechterlijke tussenkomst middels een daartoe strekkende 
schriftelijke verklaring aan Koper te ontbinden, zonder tot enige 
schadevergoeding jegens Koper gehouden te zijn en onverminderd 
het recht om de door Driessen geleden schade van Koper te 
vorderen, alsmede enig bedrag verschuldigd door Koper op grond 
van de door Driessen verrichte leveringen terstond en zonder dat 
enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op 
te eisen en/of het geleverde als eigendom van Driessen terug te 
vorderen en te (doen) nemen, alles onverminderd de overige 
rechten van Driessen op vergoeding van kosten, schaden en 
interesses. 

� Teneinde Driessen het in het vorige lid genoemde recht tot 
terugname van de producten uit te kunnen oefenen, verleent Koper 
reeds nu voor alsdan toestemming om zijn terreinen en gebouwen 
waar de producten zich bevinden, daartoe te (laten) betreden. 

 
Art. 9 Aansprakelijkheid  
� Driessen is, behoudens in het geval van opzet, bewuste 

roekeloosheid of dwingend recht, niet aansprakelijk voor door de 
Koper geleden schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, 
waaronder begrepen bedrijfsschade, schade aan roerende of 
onroerende producten dan wel aan personen, zowel bij Koper als bij 
derden, ongeacht of zulks het beoogde dan wel zekere gevolg is 
van handelen of nalaten van de onderschikten van Driessen en de 
door Driessen bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde 
derden, dan wel het gevolg is van een gebrek in een door Driessen 
geleverd product. 

� Onverminderd het hierboven in dit artikel bepaalde, is de 
aansprakelijkheid van Driessen te allen tijde beperkt tot het bedrag 
dat door de verzekering aan Driessen wordt uitgekeerd terzake van 
het betreffende voorval of de betreffende levering. 

� Een schade dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 20-
kalenderdagen na ontdekking daarvan schriftelijk door Koper aan 
Driessen gemeld te worden. Koper dient Driessen alle medewerking 
te verlenen bij een eventueel onderzoek, door of namens Driessen 
uitgevoerd, naar de aard, omvang en oorzaak van de schade, één 
en ander op straffe van verval van het recht op schadevergoeding. 

� Schade die ontdekt wordt na verloop van een termijn van zes 
maanden na levering van de producten of beëindiging van de 
dienst, waarmee de schade rechtstreeks verband houdt, komt niet 
voor schadevergoeding in aanmerking. 

� Een aan Koper toekomende vordering tot schadevergoeding 
verjaart met het verstrijken van een termijn van twaalf maanden na 
levering van de producten of beëindiging van de dienst waarmee de 
schade rechtstreeks verband houdt. 

� Koper vrijwaart Driessen geheel en onvoorwaardelijk tegen alle 
aanspraken, ongeacht de aard en de omvang daarvan, welke 
derden jegens Driessen geldend (trachten te) maken. 

 
Art. 10 Toepasselijk recht en geschillen 
� Op alle door Driessen gedane aanbiedingen, alle met Driessen 

gesloten overeenkomsten en andere met Driessen aangegane 
verbintenissen, alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het 
Weens Koopverdrag en het Verdrag van de Verenigde Naties inzake 
internationale koopovereenkomsten betreffende roerende 
producten van 11 april 1980 is uitdrukkelijk uitgesloten. 

� In geval van een overeenkomst die vervoer van producten buiten 
het grondgebied van Nederland meebrengt, zijn de door de 
Internationale Kamer van Koophandel te Parijs vastgestelde en op 
het moment van het sluiten van de overeenkomst met Koper 
geldende “INCOTERMS” aanvullend van toepassing in die zin dat 
door partijen gehanteerde handelstermen zoveel als met de 
onderhavige voorwaarden verenigbaar overeenkomstig de 
“INCOTERMS” worden uitgelegd. 

� Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met een 
overeenkomst of Order waarop deze voorwaarden van toepassing 
zijn, of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of 
uitvoering, zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de 
bevoegde rechter te Utrecht.  

 
Gedeponeerd op 8 november 2005 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30155914 


