ALGEMENE VOORWAARDEN JONIKA B.V.
Artikel 1
1.1

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) worden gehanteerd door de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jonika B.V., gevestigd te (4415 AG)
Oostdijk, aan de 2e Vlietweg 26 en alle aan haar gelieerde ondernemingen (hierna: “Jonika”).

1.2

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Jonika en alle
verbintenissen tussen Jonika en de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Jonika een
overeenkomst aangaat (hierna: “Koper”).

1.3

De toepasselijkheid van eventueel door Koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt
hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4

Van de Algemene Voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

1.5

Bij discrepantie of strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden enerzijds en de offerte c.q. de
overeenkomst anderzijds, prevaleert de tekst van de offerte c.q. de overeenkomst.

1.6

Bij een discrepantie of strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en een vertaalde versie
hiervan, geeft de interpretatie van de Nederlandse tekst de doorslag.

1.7

Indien een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk
onverbindend zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van de Algemene
Voorwaarden tussen partijen van kracht. Jonika behoudt zich het recht voor de niet
verbindende bepalingen te vervangen door bepalingen die wel verbindend zijn.

Artikel 2

Offerte en overeenkomst

2.1

Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.2

Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging van de order door Jonika.
Jonika behoudt zich het recht voor, alvorens een opdracht te accepteren en uit te voeren, van
Koper zekerstellingen te verlangen.

2.3

Alle offertes en overeenkomsten ter zake van de levering van agrarische producten geschieden
onder oogstvoorbehoud. Wanneer ten gevolge van een tegenvallende oogst met betrekking tot
de hoeveelheid en/of kwaliteit van agrarische producten, zoveel producten minder beschikbaar
zijn, waar ook onder wordt verstaan afkeuring door daartoe bevoegde instanties, dan bij het
sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs mocht worden verwacht, heeft Jonika het recht de
door haar verkochte hoeveelheden dienovereenkomstig te verminderen. Daarvan is onder
meer, doch daartoe niet beperkt, sprake als de door Jonika op teeltcontracten ingekochte
producten ontoereikend zijn om alle afnemers van Jonika te kunnen leveren. Door de levering
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Artikel 3
3.1

Prijsverhoging

Indien na totstandkoming van de overeenkomst invoerrechten, BTW of andere belastingen of
heffingen op de goederen worden ingevoerd en/of verhoogd en/of anderszins de kostprijs
wordt verhoogd, is Jonika gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te verhogen.

Artikel 4
4.1

Betaling

Koper is gehouden de koopprijs binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen, behalve voor
zover in de overeenkomst een andere betalingstermijn is overeengekomen. Koper doet afstand
van het recht op verrekening.

4.2

Zolang vorige leveringen niet volledig zijn betaald, heeft Jonika het recht vooruitbetaling te
verlangen, alsook om verder leveringen op te schorten.

4.3

De betaling heeft plaatsgevonden zodra het geld op de rekening van Jonika is bijgeschreven.

4.4

Niet tijdige betaling van enig aan Jonika verschuldigd bedrag levert verzuim op. Koper is alsdan
over de door hem verschuldigde bedragen een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij
een gedeelte van een maand als gehele maand wordt gerekend.

4.5

Koper is bij verzuim tevens de buitengerechtelijke incassokosten aan Jonika verschuldigd. In
afwijking van artikel 6:96 lid 5 BW en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten maakt Jonika aanspraak op betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten,
welke worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom
met een minimum van € 250,- voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.

Artikel 5
5.1

Levering

Levering vindt plaats ex works overeenkomstig de Incoterms 2010, behalve voor zover in de
overeenkomst een andere leveringsconditie is bepaald.

5.2

Alle levertijden zijn slechts indicatief en houden voor Jonika nimmer een fatale termijn in.
Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, geeft Koper geen recht op ontbinding
van de overeenkomst, opschorting of niet-nakoming van enige jegens Jonika aangegane
verplichtingen of op enige schadevergoeding, tenzij sprake is van opzet of grove schuld Jonika.

Artikel 6
6.1

Eigendomsvoorbehoud

Alle door Jonika aan Koper geleverde producten blijven eigendom van Jonika, tot de Koper aan
al zijn verplichtingen jegens Jonika heeft voldaan. Tot dat moment houdt de Koper de
producten voor Jonika.

6.2

Alle in bezit van Koper zijnde van Jonika afkomstige producten worden steeds geacht dezelfde
te zijn als die, welke op de onbetaalde facturen zijn vermeld, voorzover althans de in het bezit
van de Koper zijnde hoeveelheid product naar soort en samenstelling de op de onbetaalde
facturen vermelde hoeveelheden niet te boven gaat.

6.3

Jonika is steeds gerechtigd deze producten tot zich te nemen zonder voorafgaande
waarschuwing, indien zich een situatie voordoet als omschreven in artikel 12. Daartoe verleent
Koper aan Jonika reeds nu voor alsdan machtiging, waaronder begrepen het recht om de plaats
waar de producten zich bevinden te betreden en de producten daar te verwijderen.

Artikel 7
7.1

Keuring en klachten

Alle opgaven van maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de producten worden door
Jonika met zorg gedaan, maar Jonika kan er evenwel niet voor instaan dat zich ter zake géén
afwijkingen zullen voordoen. Indien Jonika aan Koper documentatie, een afbeelding, monster
of model toont of verstrekt, dan geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding zonder dat het
product daaraan behoeft te beantwoorden, behoudens indien en voor zover partijen
uitdrukkelijk het tegendeel overeenkomen. Afwijkingen in het gewicht zijn mogelijk en worden
door Koper geaccepteerd.

7.2

Het te leveren product beantwoordt aan de overeenkomst indien het overeenstemt met de
specificaties
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overeengekomen, dient het te leveren product te voldoen aan de normen die in de handel ten
aanzien van het betreffende product gebruikelijk zijn. Daarvan is sprake indien het product
voldoet aan de in Nederland geldende kwaliteitseisen. Jonika is niet verantwoordelijk voor de
bruikbaarheid van het geleverde voor het doel waarvoor Koper het geleverde wil gaan
gebruiken, tenzij de bruikbaarheid door Jonika bij schriftelijke overeenkomst is gegarandeerd.
7.3

Koper is verplicht het geleverde bij ontvangst en in elk geval voor be- of verwerking voldoende
te onderzoeken of te doen onderzoeken op overeenstemming met de bij de overeenkomst
bedongen kwaliteit of soort.
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7.4

Klachten met betrekking tot de afgeleverde hoeveelheid product en andere bij de levering
zichtbare gebreken dienen terstond op begeleidende documenten te worden vermeld. Klachten
ter zake worden niet in behandeling genomen indien de documenten zonder nadere
vermelding zijn ondertekend. Klachten dienen met foto’s te worden onderbouwd en tezamen
met bewijsmateriaal onverwijld aan Jonika ter beschikking te worden gesteld.

7.5

Klachten met betrekking tot niet bij de levering zichtbare gebreken dienen schriftelijk,
duidelijk omschreven, te geschieden binnen 48 uur na constatering van het gebrek. Klachten
worden door Jonika in behandeling genomen, mits de klacht binnen de houdbaarheidstermijn
is gedaan en het product op de voorgeschreven wijze is bewaard.

7.6

Na het verstrijken van de in lid 4 en lid 5 genoemde termijnen is het klachtrecht van Koper
komen te vervallen.

7.7

Voorts komt het klachtrecht van Koper te vervallen indien het product na levering van aard
en/of samenstelling is gewijzigd, geheel of gedeeltelijk is beschadigd en/of is herverpakt.

7.8

Na reclamatie is Koper gehouden mee te werken aan een keuring door Jonika of een door
Jonika ingeschakelde derde van de producten waarover is geklaagd. Koper dient de producten
conform de door Jonika te geven instructies te harer beschikking te houden dan wel op eerste
verzoek van Jonika aan haar te retourneren.

7.9

Indien op juiste gronden en tijdig is gereclameerd en derhalve vaststaat dat de producten
gebrekkig zijn, zal Jonika zorgdragen voor vervangen of het betalen van een vervangende
vergoeding aan Koper. Retourzendingen zijn slechts toegestaan indien Jonika daarmee
voorafgaand schriftelijk heeft ingestemd of indien deze retourzendingen door of in opdracht
van Jonika plaatsvinden. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van Koper.

Artikel 8
8.1

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Jonika is, ongeacht de grondslag daarvan zoals toerekenbare
tekortkomingen of onrechtmatige daad en derhalve ook in geval van grove schuld of opzet van
niet-leidinggevenden van Jonika, te allen tijde beperkt tot directe schade. Aansprakelijkheid
voor gevolgschade is uitgesloten. Jonika is evenmin aansprakelijk voor schade door letsel of
overlijden van personen. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van
hulppersonen is Jonika niet aansprakelijk.

8.2

Iedere aansprakelijkheid van Jonika is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval
op grond van de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd
met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de
verzekeraar(s) is. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de
hiervoor bedoelde verzekering(en) plaatsvind(t)(en), is iedere aansprakelijkheid van Jonika
beperkt tot de factuurwaarde van de leverantie ten gevolge waarvan de schade is.

8.3

Koper vrijwaart Jonika tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor
Jonika op grond van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel jegens Koper niet
aansprakelijk is of zou zijn.

Artikel 9
9.1

Overmacht

Overmacht geeft Jonika het recht, na schriftelijke kennisgeving daarvan aan Koper, de
nakoming op te schorten zonder dat Koper recht heeft op schadevergoeding.

9.2

Onder overmacht wordt verstaan elke niet aan Jonika toe te rekenen omstandigheid of
gebeurtenis, waardoor nakoming van een verplichting van Jonika redelijkerwijs niet kan worden
gevergd,
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of

bedrijfsonderbreking van welke aard ook, onverschillig waardoor veroorzaakt, vertraagde of te
late levering door een of meer toeleveranciers, transportondernemingen, van welke aard ook,
waardoor het vervoer naar Jonika en/of van Jonika naar Koper wordt bemoeilijkt dan wel
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verhinderd, onvoldoende oogst, misoogst, werkstaking, brand, spoorwegstaking en defecte
vervoermiddelen, en andere buiten de controle van Jonika liggende gebeurtenissen zoals
oorlog, blokkade, oproer, epidemie, overstroming, storm, devaluatie en inflatie.
9.3

Indien door overmacht de levering meer dan een maand wordt vertraagd, zijn zowel Koper als
Jonika gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

9.4

Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd zal Koper,
indien door overmacht de resterende levering meer dan een maand wordt vertraagd, het reeds
afgeleverde deel van de producten behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom voldoen.

Artikel 10
10.1

Ontbinding

Onverminderd haar recht op nakoming en/of schadevergoeding, is Jonika gerechtigd om,
zonder dat er ter zake enige vergoeding aan Koper verschuldigd is, de overeenkomst met
Koper

zonder

rechterlijke

tussenkomst

geheel

of

gedeeltelijk

te

ontbinden

en/of

schadevergoeding te vorderen, de geleverde goederen terug te nemen en bij gedeeltelijke
ontbinding de levering aan Koper op te schorten, indien Koper in enig opzicht nalatig mocht
zijn in de nakoming van zijn verplichtingen, Koper zijn bedrijf staakt, Koper surseance
aanvraagt, ten aanzien van hem surseance aangevraagd wordt, Koper in staat van faillissement
wordt verklaard, Koper een akkoord aan zijn crediteuren aanbiedt of zich andere hiermee
vergelijkbare omstandigheden voordoen.
10.2

In geval van ontbinding van de overeenkomst op een of meer van de gronden vermeld in het
vorige lid, is elke vordering die Jonika op Koper heeft, terstond opeisbaar.

Artikel 11
11.1

Inkoopvoorwaarden

Dit artikel is van toepassing indien Jonika als inkopende partij een overeenkomst aangaat met
een natuurlijk persoon of rechtspersoon, die in dat geval als “Verkoper” wordt aangeduid.

11.2

Jonika behoudt zich het recht voor de door Verkoper aangeboden goederen af te keuren en/of
te weigeren, indien de producten niet overeenstemmen met hetgeen Jonika en Verkoper zijn
overeengekomen en/of niet voldoen aan de in Nederland geldende kwaliteitseisen.

11.3

Bij afkeuring en/of weigering, als bedoeld in het tweede lid van dit artikel, heeft Jonika naar
eigen keuze het recht vervangende levering te vorderen en/of de geweigerde hoeveelheid in
mindering te brengen op het resterende deel van de overeenkomst.

11.4

Bij geen of niet tijdige levering heeft Jonika naar eigen keuze het recht nakoming te vorderen,
haar eigen verplichtingen ten aanzien van eerder geleverde goederen op te schorten, de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of
schadevergoeding te vorderen.

11.5

Indien na het sluiten van de overeenkomst de financiële positie van Verkoper zodanig is dat
nakoming van de levering(en) als onzeker moet worden beschouwd, zulks uitsluitend ter
beoordeling aan Jonika, is Jonika gerechtigd van Verkoper een zekerheidsstelling voor
nakoming van de levering(en) te verlangen. De vorm van de zekerheidsstelling wordt
uitsluitend bepaald door Jonika. Indien Verkoper de zekerheidstelling niet, niet tijdig of in een
onjuiste vorm verstrekt, kan Jonika naar eigen keuze de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden en/of schadevergoeding vorderen.

Artikel 12
12.1

Toepasselijk recht

Op alle verbintenissen met Jonika is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
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Artikel 13
13.1

Geschillen

Alle geschillen tussen Koper en Jonika zullen in eerste instantie worden berecht door de
bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg (Nederland),
welke rechter bij uitsluiting bevoegd zal zijn.
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