Intersnack Nederland B.V.
Algemene Verkoopvoorwaarden

1.

Toepasselijkheid

1.1

Deze algemene voorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op iedere aanbieding,
offerte, orderbevestiging, leverantie van Intersnack Nederland B.V., hierna te noemen:
“Intersnack”, en vormen een deel van iedere overeenkomst (‘Overeenkomst’) die Intersnack
sluit met een wederpartij (‘Koper’) terzake van door Intersnack te leveren zaken en/of
diensten, alsmede alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen voor zover van deze
Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2

De toepasselijkheid van eventuele door de Koper gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden wordt door Intersnack uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3

Wijzigingen van of aanvullingen op deze Voorwaarden of de Overeenkomst binden Intersnack
slechts na schriftelijke bevestiging daarvan door Intersnack en hebben slechts betrekking op
de betreffende overeenkomst.

1.4

Mondelinge afspraken en/of toezeggingen zijn voor Intersnack slechts bindend, indien deze
door Intersnack schriftelijk aan de Koper zijn bevestigd.

1.5

Mocht een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden nietig zijn, dan blijven de
overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht.

2.

Aanbiedingen en tot stand komen Overeenkomst

2.1

Alle aanbiedingen en offertes, zowel mondeling als schriftelijk, gedaan door Intersnack zijn
vrijblijvend en kunnen te allen tijde door Intersnack worden herroepen.

2.2

Een Overeenkomst komt tot stand door de schriftelijk bevestiging hiervan door Intersnack,
doch in ieder geval op het moment dat Intersnack uitvoering geeft aan de Overeenkomst. In
geval van een opdracht tot levering in verschillende gedeelten, wordt de Overeenkomst in zijn
geheel geacht tot stand te zijn gekomen, indien de eerste deellevering plaatsvindt.

2.3

Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen, aanvullingen en/of
wijzigingen in de Overeenkomst zijn alleen bindend indien deze schriftelijk door partijen
worden overeengekomen.

2.4

Intersnack is bevoegd om, indien Intersnack dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht, bij de
uitvoering van de opdracht anderen in te schakelen, waarbij de kosten aan de Koper zullen
worden doorberekend. Intersnack zal hierover met de Koper vooraf overleg plegen.
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3.

Prijzen

3.1

Tenzij anders overeengekomen zijn de prijzen in Euro’s.

3.2

Alle door Intersnack opgegeven prijzen zijn gebaseerd op aflevering Ex Works en exclusief
B.T.W., tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.3

Voor zoverre in de Overeenkomst niet anders is overeengekomen, zijn eventuele andere in
verband met de levering te maken kosten niet bij de prijs inbegrepen.

3.4

Indien na de datum van aanbieding één of meer der kostprijsfactoren een verhoging
ondergaan of sprake is van valutakoerswijzigingen - ook al geschiedt zulks ingevolge
voorzienbare omstandigheden-, is Intersnack gerechtigd de overeengekomen prijs
dienovereenkomstig te verhogen.

4.

Aflevering en leveringstermijn

4.1

Alle leveringen geschieden Ex Works, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4.2

Voor zover partijen in afwijking van art. 4.1 in het handelsverkeer gebruikelijke
leveringscondities overeenkomen, zoals DAP en FCA, zijn daarop de meest recente versie
van de Incoterms (2010) van de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs van
toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4.3

Het is Intersnack toegestaan de zaken in gedeelten af te leveren. In dat geval is Intersnack
bevoegd afzonderlijk te factureren en is de Koper verplicht deze facturen te betalen als waren
het facturen voor afzonderlijke overeenkomsten.

4.4

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn aangegeven leveringstermijnen slechts
indicatief en nimmer fataal. In geval de aangegeven leveringsdatum of leveringsdata door
Intersnack niet aangehouden kan of kunnen worden, zal Intersnack de Koper daarvan met
bekwame spoed op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten
leveringsdatum of leveringsdata zonder dat de Koper daaraan enig recht tot het vorderen van
schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding van de
Overeenkomst kan overgaan.

4.5

Indien de nakoming langer dan één maand na de in de Overeenkomst opgegeven
leveringsdatum achterwege blijft, heeft de Koper het recht de Overeenkomst geheel of voor
het niet nagekomen gedeelte te annuleren, mits de annulering per aangetekende brief
geschiedt en deze door Intersnack voor de aflevering van de desbetreffende zaken wordt
ontvangen.

2

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
5.

Afwijkingen

5.1

Het leveren van 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid is toegestaan. Meer of
minder hoeveelheden worden tegen de eenheidsprijs berekend, tenzij anders is
overeengekomen.

5.2

Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, smaak, etc. van de verkochte zaken geven geen reden
tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet
een gemiddelde uit de levering worden genomen en levering kan dus niet op enkele
exemplaren worden afgekeurd.

6.

Eigendomsovergang en risico

6.1

Tot aan het tijdstip waarop de Koper aan al zijn betalingsverplichtingen, met eventuele
bijkomende kosten heeft voldaan, behoudt Intersnack het eigendom van de verkochte zaken
voor.

6.2

Gedurende de periode dat de eigendom van de zaken nog bij Intersnack rust is de Koper
verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar
eigendom van Intersnack op te slaan en kan zij de zaken niet (als zekerheid) aan derden
overdragen en/of bezwaren met een zekerheidsrecht.

6.3

Indien de Koper tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens Intersnack, of
indien Intersnack redelijke grond heeft te vrezen dat de Koper in de nakoming van die
verplichtingen tekort zal schieten, dan is Intersnack bevoegd de geleverde zaken zonder
voorafgaande kennisgeving terug te nemen, onverminderd Intersnack’s recht op
schadevergoeding.

6.4

Het risico ten aanzien van de verkochte zaken gaat over op het moment van levering, die
tenzij anders overeengekomen zal geschieden op basis Ex Works.

6.5

In afwijking van het in art. 6.1 t/m 6.4 bepaalde geldt, in geval van een overeenkomst tussen
Intersnack en de Koper terzake leveranties van goederen met als bestemming Duitsland voor
wat betreft het eigendomsvoorbehoud de aangehechte ‘Duitsland-clausule’.

6.6

In geval van eventuele niet-rechtsgeldigheid of nietigheid van de aangehechte ‘Duitslandclausule’ geldt het eigendomsvoorbehoud als weergegeven in art. 6 van deze Voorwaarden.

7.

Vervoerdocumenten

7.1

Het exemplaar van Intersnack van het door de vervoerder zonder bemerkingen voor
ontvangst getekende vervoerdocument geldt als volledig bewijs van verzending van de op het
vervoerdocument vermelde aantallen, alsmede de uitwendig goede staat van de zaken.

7.2

Indien in afwijking van art. 4.1 een andere leveringsconditie wordt overeengekomen zal het
door of namens de Koper zonder bemerkingen voor ontvangst getekende vervoerdocument
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gelden als volledig bewijs van verzending van de op het vervoerdocument vermelde
aantallen, alsmede de uitwendig goede staat van de zaken.
8.

Klachten

8.1

De Koper heeft de verplichting bij levering terstond te onderzoeken of de zaken aan de
Overeenkomst beantwoorden.

8.2

Klachten betreffende de kwantiteit moeten terstond bij terhandstelling der gekochte zaken aan
de Koper of ontvanger van de Koper worden aangetekend op de ontvangstbevestiging.
Klachten betreffende de kwaliteit van het verkochte dienen uiterlijk 10 dagen na ontvangst van
de desbetreffende zaken schriftelijk bij Intersnack te worden ingediend. Klachten over
facturen dienen tevens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 5 dagen na
factuurdatum.

8.3

Na het verstrijken van de in art. 8.2 vermelde termijnen zal de Koper zich niet meer kunnen
beroepen op het niet beantwoorden van de geleverde zaken aan de Overeenkomst.

8.4

Gebreken bij een deel van de levering geven geen recht op weigering van de gehele partij.

8.5

Retourzendingen waaromtrent van te voren geen overleg met Intersnack heeft
plaatsgevonden, worden door Intersnack niet geaccepteerd. Retourzendingen komen voor
rekening en risico van de Koper.

8.6

Ongeacht de voorgaande leden van dit artikel worden klachten niet door Intersnack in
behandeling genomen, indien de geleverde zaken zijn ver- of bewerkt dan wel zijn
doorgeleverd aan een derde of de voor deze zaken gebruikelijke opslagcondities niet in acht
genomen zijn.

8.7

Klachten of geschillen, van welke aard ook, geven de Koper geen recht tot uitstel van
betaling.

8.8

Indien enige klacht door Intersnack gegrond wordt bevonden, heeft zij de bevoegdheid om te
harer keuze de desbetreffende zaken opnieuw te leveren, hetzij de ontvangen koopprijs terug
te betalen, waarbij de desbetreffende zaken in oorspronkelijke en onbeschadigde staat ter
beschikking van Intersnack moeten worden gehouden. Voor het overige is Intersnack niet
gehouden enige schade, verliezen of kosten te vergoeden.

9.

Betaling

9.1

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, in de overeengekomen valuta
waarin is gefactureerd.

9.2

Indien de Koper nalaat om een vordering op haar vervaldatum te voldoen, wordt hij geacht
van rechtswege, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling nodig is, in verzuim te zijn.
Alsdan zijn alle vorderingen van Intersnack op de Koper, ongeacht of Intersnack ter zake
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reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar. Intersnack is dan niet tot verdere levering aan
de Koper verplicht en is dan gerechtigd om iedere met de Koper gesloten overeenkomst op te
schorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen of te ontbinden, onverminderd
de gehoudenheid van de Koper tot schadevergoeding. Deze bepaling is eveneens van
toepassing in geval de Koper overlijdt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling
aanvraagt.
9.3

De Koper is in geen geval gerechtigd tot enige verrekening, korting en/of opschorting.

9.4

Intersnack is gerechtigd zowel voor als na het aangaan van de Overeenkomst van de Koper
vooruitbetaling dan wel zekerheid te eisen, dat zowel aan de betalings- als aan de overige
verplichtingen voldaan zal worden. Indien de Koper niet binnen 14 dagen aan deze eis heeft
voldaan, is Intersnack gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst te
ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

9.5

Bij niet of niet tijdige betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn is de Koper zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is – vanaf die datum rente
verschuldigd overeenkomend met de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW plus 2 % over
de openstaande bedragen tot aan de datum van ontvangst van betaling.

9.6

Indien de Koper tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen is hij buitengerechtelijke
(incasso-)kosten verschuldigd, welke worden gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom
respectievelijk van de geleden schade of de daadwerkelijke gemaakt kosten voor
rechtsbijstand indien dat tot een hoger bedrag leidt, alsmede alle gerechtelijke kosten.

9.7

Door de Koper gedane betalingen zullen in de eerste plaats in mindering strekken op de
verschuldigde kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en tenslotte op de oudste
openstaande factuur.

10.
10.1

Industrieel en intellectueel eigendom
Het auteursrecht of eigendomsrecht op de door Intersnack of in opdracht van Intersnack
vervaardigde ontwerpen, tekeningen, dessins, e.d. is eigendom van Intersnack. Intersnack
staat er echter niet voor in dat deze ontwerpen, tekeningen, dessins, e.d. geen inbreuk maken
op een auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden.

10.2

Indien de Koper een door hem of in zijn opdracht vervaardigd ontwerp, tekening, dessin, e.d.
bij Intersnack in productie geeft, vrijwaart hij Intersnack voor vorderingen wegens (beweerde)
inbreuk op de auteursrechten of industriële eigendomsrechten van derden.

11.

Overmacht

11.1

In het geval Intersnack niet in staat is haar verplichtingen onder de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk na te komen vanwege een reden die niet aan Intersnack kan worden
toegerekend, onvoorzien of in redelijkheid niet te vermijden was, waaronder maar niet beperkt
tot stakingen, stagnatie bij toeleveranciers, overheidsmaatregelen en/of maatregelen van
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enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, in-, uit-, of vervoerverboden, brand,
overstromingen, natuur- en/of kernrampen, (dreigende) oorlogssituatie etc., worden de
verplichtingen van Intersnack opgeschort totdat Intersnack in staat is haar verplichtingen op
de overeengekomen wijze na te komen, waarbij Intersnack op geen enkele wijze in verzuim
wordt geacht te zijn en waarbij Intersnack geen schadevergoeding aan de Koper verschuldigd
zal zijn.
11.2

Is de levering in termijnen bedongen, dan geldt de voorgaande bepaling voor elke levering
afzonderlijk.

11.3

Gevallen van overmacht, waarop de toeleveranciers van Intersnack zich beroepen, gelden
ook voor Intersnack als een geval van overmacht.

12.

Aansprakelijkheid

12.1

Enige aansprakelijkheid van Intersnack voor een tekortkoming van de Overeenkomst en/of
levering van zaken alsmede voor een onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag dat de
Koper heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake van de overeenkomst waarop de
schade veroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmee deze verband houdt, met
een maximum van het bedrag dat in het desbetreffende geval door de
aansprakelijkheidsverzekeraar van Intersnack wordt uitgekeerd. Indien om welke reden dan
ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is dit maximum
vastgesteld op € 100.000.

12.2

Intersnack is in geen geval aansprakelijk voor:
a. bij de Koper of derden ontstane gevolgschade (waaronder in ieder geval wordt verstaan
bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie, winstderving, inkomstenderving of
gebruiksverlies van de Koper);
b. bij de Koper of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van
door Intersnack ingeschakelde ondergeschikten en/of (zelfstandige) hulppersonen of
toeleveranciers, waaronder ook werknemers van een met Intersnack verbonden organisatie
zijn begrepen;
c. bij de Koper of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste
of onvolledige documentatie of informatie door de Koper aan Intersnack, ook wanneer deze
informatie en documentatie afkomstig is van derden, of schade die anderszins het gevolg is
van instructies, een handelen of nalaten van de Koper.

12.3

Beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden alleen dan niet voorzover de
schade het gevolg is van een handeling of nalaten van het bestuur of de bedrijfsleiding van
Intersnack, geschied hetzij met opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de
wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.
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12.4

Kopers recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval:
- zodra de Koper de door Intersnack geleverde zaken (heeft) gebruikt, bewerkt of verwerkt;
- Indien de Koper niet binnen de in artikel 8 van deze Voorwaarden genoemde termijn heeft
geklaagd of gereclameerd.

12.5

Intersnack is niet aansprakelijk voor eventueel aan de Koper te geven c.q. gegeven adviezen.

12.6

De Koper zal alle noodzakelijke medewerking verlenen in Intersnack’s onderzoek naar de
oorzaak, aard en omvang van de schade. Wanneer een zodanige medewerking niet wordt
verstrekt, verliest de Koper de mogelijkheid tot compensatie van de schade.

12.7

De Koper is gehouden Intersnack schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle aanspraken
van derden (waaronder maar niet beperkt tot hulppersonen en werknemers van de Koper en
Intersnack) die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst en/of de geleverde
zaken, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste
roekeloosheid van de leidinggevenden van Intersnack.

12.8

Intersnack geeft geen garantie met betrekking tot de bruikbaarheid, verhandelbaarheid of
geschiktheid voor enig doel van de geleverde Zaken.

13.

Opschorting en beëindiging van de Overeenkomst

13.1

Indien de Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de
Overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet alsmede ingeval van faillissement, surseance van
betaling, onder curatelestelling van de Koper, of stillegging van diens bedrijf fusie met of
overname van de Koper door een andere partij, is Intersnack gerechtigd, zonder enige
verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, de
Overeenkomst desgewenst op te zeggen of middels een buitengerechtelijke verklaring geheel
of gedeeltelijk te ontbinden, danwel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te
schorten.

13.2

In geval van een situatie zoals omschreven in art. 11.1 (overmacht) heeft Intersnack het recht
de Overeenkomst te ontbinden.

13.3

In geval van beëindiging door Intersnack op grond van art. 13.1 is Intersnack ter harer keuze
gerechtigd bij wege van schadevergoeding tot:
a. het eventuele nadelige verschil tussen de contractsprijs en de marktwaarde van de in het
geding zijnde zaken op de dag van de niet nakoming, of;
b. het verschil tussen de contractsprijs en de prijs van de dekkingsverkoop,
een en ander onverminderd het recht van Intersnack op aanvullende of vervangende
schadevergoeding.

13.4
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14.
14.1

Hulppersonen
Intersnack mag zonder voorafgaande toestemming van de Koper derden inschakelen voor de
uitvoering van de werkzaamheden. Ingeval Intersnack een derde heeft ingeschakeld voor de
uitvoering van de werkzaamheden, strekken deze Voorwaarden ook tot bescherming van
deze derde jegens anderen dan Intersnack en kunnen deze Voorwaarden door deze derde
worden ingeroepen jegens anderen dan Intersnack.

15.

Verval

15.1

Iedere vordering jegens Intersnack dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat de Koper de
schade en/of het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij de daartoe
bevoegde rechter aanhangig te zijn gemaakt, bij gebreke waarvan ieder recht op
schadevergoeding en/of nakoming vervalt.

16.

Toepasselijk recht en rechtsmacht

16.1

Op deze Voorwaarden, alsmede op iedere aanbieding, offerte, orderbevestiging, leverantie en
te sluiten Overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2

In afwijking van het in het vorige lid bepaalde is in geval van een overeenkomst tussen
Intersnack en de Koper terzake leveranties van goederen met als bestemming Duitsland Duits
recht op zowel de verbintenisrechtelijke als de goederenrechtelijke gevolgen van het
eigendomsvoorbehoud zoals weergegeven in de aangehechte ‘Duitsland-clausule’ van
toepassing. Op de overige bepalingen van de rechtsbetrekking is Nederlands recht
onverminderd van toepassing.

16.3

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van of verband houdend met de
Overeenkomst of deze Voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde
rechter te Rotterdam met dien verstande dat Intersnack zich het recht voorbehoudt
vorderingen tegen de Koper aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd
zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.
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Verlängerter Eigentumsvorbehalt

(1) Intersnack behält sich das Eigentum an den Liefergegenständen bis zum Eingang aller
Zahlungen aus dem Liefervertrag vor. Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets für
Intersnack als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für sie. Wird der Liefergegenstand mit
anderen, Intersnack nicht gehörenden Gegenständenden nicht verarbeitet, so erwirbt
Intersnack das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu
den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Erlischt das (Mit-)
Eigentum Intersnack durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit-)
Eigentum Intersnack an der einheitlichen Sache wertanteilsmässig (Rechnungwert) auf
Intersnack übergeht. Der Käufer verwahrt das (Mit-)Eigentum Intersnack unentgeltlich. Ware,
an der Intersnack (Mit-)Eigentum zusteht, wird im folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.
(2) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemässen Geschäftsverkehr zu
verarbeiten oder zu veräussern, solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder
Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen
Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubter Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware
entstehenden Forderungen tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber im vollem Umfang an
Intersnack ab. Intersnack ermächtigt ihn widerruflich, die an Intersnack abgetretenen
Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese
Einzugsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen
Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäss nachkommt.
(3) Bei Zugriffen Dritter auf die Verbehaltsware wird der Käufer auf das Eigentum Intersnack
hinweisen und diese Unverzüglich benachrichtigen.
(4) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere Zahlungsverzug – ist Intersnack
berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder ggf. Abtretung der
Herausgabeansprüche des Käufer gegen Dritte zu verlangen. In der Zurücknahme sowie in der
Pfändung der Vorbehaltsware durch Intersnack liegt kein Rücktritt vom Vertrage.
(5) Intersnack verpflichtet sich, die Ihr zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers
insoweit freizugeben, als der Wert der Sicherheite die zu sichernden Forderungen um 20%
übersteigt. Für die Bewertung des Sicherungsgutes ist, auch soweit es be- oder verarbeitet
worden ist, der Gestehungspreis massgebend. Die Bewertung abgetretener Forderungen
erfolgt zu deren Nennwert.

