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Algemene Inkoopvoorwaarden Dé Vleesspecialist 
 
Artikel 1 Definities 
In deze Algemene Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt 
gedefinieerd: 

 Leverancier: de partij welke aan dé vleesspecialist levert; 

 Goederen: de aan dé vleesspecialist te leveren goederen; 

 Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken, o.a. een bestelorder tussen  dé vleesspecialist  en 
Leverancier betreffende de levering van Goederen; 

 Partijen: dé vleesspecialist  en de Leverancier; 

 Dé vleesspecialist: Dé Vleesspecialist B.V., gebruiker van deze Algemene Inkoopvoorwaarden. 
 
Artikel 2 Totstandkoming en toepasselijkheid 

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie door dé vleesspecialist van de laatste 
mondelinge of schriftelijke offerte van de Leverancier. Deze acceptatie kan plaatsvinden middels een door 
dé vleesspecialist verstuurde bestelorder. 

2. In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze Algemene 
Inkoopvoorwaarden. 

3. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, bestelorders en 
opdrachten met betrekking tot levering van Goederen door Leverancier aan dé vleesspecialist, waarbij de 
algemene voorwaarden van Leverancier uitdrukkelijk van de hand worden gewezen. 

 
Artikel 3 Wijzigingen 

1. Dé vleesspecialist is te allen tijde bevoegd in overleg met  Leverancier de omvang en/of de hoedanigheid 
van de te leveren Goederen te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk overeengekomen.  

2. Indien een wijziging naar het oordeel van Leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs 
en/of het tijdstip van levering, is hij verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, dé vleesspecialist 
hieromtrent zo spoedig mogelijk, uiterlijk 8 werkdagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging 
schriftelijk te informeren. 

3. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het oordeel van dé vleesspecialist onredelijk zijn, 
zullen Partijen hierover in overleg treden.  

 
Artikel 4 Prijs en prijsherziening, facturatie en betaling 

1. De prijzen zijn exclusief BTW en  inclusief overige heffingen welke van overheidswege zijn of worden 
opgelegd, tenzij expliciet anders is aangegeven. Verder  omvatten de prijzen alle kosten in verband met 
de nakoming van de verplichtingen van Leverancier. 

2. De prijzen zijn vast, tenzij de Overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen 
leiden, alsmede de wijze waarop de aanpassing plaatsvindt. 

3. Betaling van de factuur, inclusief BTW zal plaatsvinden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur en 
ontvangst en goedkeuring van de Goederen. 

4. Dé vleesspecialist is gerechtigd de betaling op te schorten indien hij een tekortkoming in de Goederen 
constateert. 

5. Dé vleesspecialist heeft het recht het bedrag van de factuur te verminderen met bedragen die 
Leverancier is verschuldigd aan dé vleesspecialist. 

6. Betaling door dé vleesspecialist houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.  
 
Artikel 5 Levering 

1. Verpakking en levering dienen te geschieden op door dé vleesspecialist aangegeven wijze, tijdstip en 
plaats en komen voor rekening van de Leverancier. 

2. De in de Overeenkomst genoemde termijnen , data en levertijden zijn fatale termijnen. Bij niet-tijdige 
levering is de Leverancier derhalve zonder schriftelijke ingebrekestelling in verzuim. 
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3. Algemene eisen: 

a. De afleverbon dient het order/bestelnummer van dé vleesspecialist te vermelden; 
b. De bestelde hoeveelheid moet geleverd worden met een marge van 10kg; 
c. Het verpakkingsmateriaal dient schoon en onbeschadigd te zijn; 
d. De vrachtauto dient schoon te zijn; 
e. Etikettering van alle geleverde vleesproducten moet conform wettelijke eisen, inclusief 

partijnummer en/of oornummer te zijn; 
f. De chauffeur dient schone (bedrijfs)kleding te dragen en zich te houden aan de hygiëneregels van 

de vleeswarenfabriek waar wordt afgeleverd. 
4. Aanvullende eisen vers vlees: 

a. Aanleveren in kratten zonder kratzak, maximaal gewicht per krat/baal 20kg; 
b. De bovenzijde van de pallet dient te zijn afgedekt; 
c. Temperatuur varken/rund/lam/wild maximaal 7°C, pluimvee maximaal 4°C. 

5. Aanvullende eisen diepgevroren vlees: 
a. Aanleveren zonder kratzak/inlegvel in kratten, maximaal gewicht per krat/baal 20 kg; 
b. De bovenzijde van de pallet dient te zijn afgedekt om vriesbrand te voorkomen; 
c. Temperatuur van het vlees maximaal -18°C.  

6. De Goederen dienen, voor zover vereist, dan wel indien van toepassing te zijn voorzien van een duidelijk 
leesbare uiterste houdbaarheidsdatum (THT). Per partij van hetzelfde goed dient de inhoud – met 
inbegrip van de toepasselijke THT – duidelijk aan de buitenzijde aangegeven te zijn.  

7. Alle leveringen dienen plaats te vinden op de overeengekomen plaats volgens Incoterm DDP (Delivered 
Duty Paid). 

8. Dé vleesspecialist heeft het recht de levering uit te stellen. Leverancier zal in dit geval de zaken deugdelijk 
verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan, conserveren, beveiligen en verzekeren. 

 
Artikel 6  Kwaliteit/Keuring 

1. De Leverancier garandeert dat de door hem geleverde Goederen voldoen aan de overeengekomen eisen 
en specificaties zoals onder andere:.  

a. Het vlees moet absoluut vrij zijn van harde of vreemde bestanddelen zoals: knars, bot, plastic (let 
vooral op het gebruik van handschoenen), metaal e.d.; 

b. De  kleur en geur moet normaal zijn, zonder afwijkingen; 
c. Het vlees dient vrij te zijn van o.a. de bacterie EHEC en vreemd DNA e.d.; 
d. Alle goederen en leveringen dienen te voldoen aan de geldende Europese wet- en regelgeving. De 

productie dient plaats te vinden conform de HACCP systematiek en BRC/IFS richtlijnen. 
2. Dé vleesspecialist is bevoegd Goederen bij gerede twijfel te (laten) keuren, waarvan de kosten voor 

rekening van Leverancier komen, tenzij de geleverde Goederen – blijkens de keuring- voldoen aan de 
overeengekomen eisen en specificaties. 

3. Dé vleesspecialist zal bij de Leverancier reclameren binnen een redelijke termijn nadat de gebreken aan 
de Goederen haar zijn gebleken. Indien Partijen ter zake niet tot overeenstemming komen, is dé 
vleesspecialist gerechtigd een onafhankelijk onderzoek te laten verrichten, waarvan de kosten voor 
rekening van de Leverancier komen, tenzij de geleverde Goederen – blijkens het onafhankelijk onderzoek 
– geen gebreken blijken te hebben en voldoen aan de overeengekomen eisen en specificaties. 

4. Ingeval van afkeuring van de geleverde Goederen, zal Leverancier binnen 10 werkdagen zorg dragen voor 
herstel/vervanging  van de geleverde Goederen. Indien Leverancier niet aan deze verplichting voldoet 
binnen de in dit artikel gestelde termijn, is dé vleesspecialist  gerechtigd de benodigde zaken 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. 

5. Indien Leverancier niet binnen 5 werkdagen de afgekeurde Goederen terughaalt, heeft dé vleesspecialist 
het recht de Goederen aan Leverancier voor diens rekening te retourneren. 
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Artikel 7 Aansprakelijkheid  

1. Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die kan ontstaan in verband met de uitvoering van de 
verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.  

2. Leverancier vrijwaart dé vleesspecialist tegen alle financiële gevolgen van aanspraken van derden in enig 
verband staande met de uitvoering van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 

3. De Leverancier dient zich afdoende te verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s, waaronder, doch niet 
beperkt tot, brand, diefstal, waterschade alsmede (product) aansprakelijkheid. Leverancier dient op 
eerste verzoek van dé vleesspecialist de plichtinzage in de daartoe strekkende polis te geven.  

 
Artikel 8 Geheimhouding 

1. De Leverancier verplicht zich tot strikte geheimhouding van alle informatie van en over Nol de Lange die 
hem op welke wijze dan ook ter kennis zijn gekomen of gebracht op grond van of in verband met de 
tussen Partijen gesloten Overeenkomst. 

2. De Leverancier stelt alle gegevens die zij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst onder zich 
heeft, inclusief eventuele daarvan gemaakte kopieën, op diens eerste verzoek aan dé vleesspecialist ter 
beschikking, zonder dat daaraan nadere kosten zijn verbonden. Deze verplichting blijft ook na beëindiging 
of ontbinding van deze Overeenkomst onverkort bestaan.  

3. De Leverancier is verplicht de in dit artikel bedoelde geheimhoudingsplicht op te leggen aan haar 
medewerkers/ondergeschikten en derden die noodzakelijkerwijs kennis krijgen of dragen van de in het 
voorgaande lid bedoelde informatie en staat er voor in dat die medewerkers/ondergeschikten en derden 
deze verplichting nakomen. Dit beding is tevens bedoeld als derdenbeding ten behoeve van dé 
vleesspecialist. 

 
Artikel 9  Overmacht 

1. In deze Algemene Inkoopvoorwaarden wordt onder overmacht verstaan elke van de wil van dé 
vleesspecialist onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de 
Overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, 
alsmede, voor zover daar niet reeds onder begrepen, oorlog, oproer, werkstaking, 
transportmoeilijkheden, brand  en/of ernstige storingen in de onderneming van dé vleesspecialist of van 
haar Leverancier(s) of door andere door dé vleesspecialist ingeschakelde derden, alsmede (dier)ziektes, 
uitgebroken epidemieën en situaties waarin sprake is van gewijzigde wet- en regelgeving inclusief 
veterinaire besluiten, die van invloed zijn op de nakoming van de verplichtingen van dé vleesspecialist. 

2. Ingeval  van overmacht is dé vleesspecialist gedurende de periode van overmacht vrijgesteld van al haar 
verplichtingen uit de Overeenkomst de Leverancier, zonder enige plicht tot schadeloosstelling jegens de 
Leverancier. 

 
Artikel 10  Intellectuele eigendomsrechten 

1. Leverancier staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik door dé vleesspecialist  van de geleverde 
Goederen. Hij vrijwaart dé vleesspecialist tegen de financiële gevolgen van aanspraken van derden 
wegens inbreuk op hun intellectuele eigendommen. 

2. Leverancier is gerechtigd de informatie welke is verstrekt door dé vleesspecialist te gebruiken, echter 
uitsluitend in verband met de Overeenkomst. Deze informatie blijft eigendom van dé vleesspecialist. 

 
Artikel 11 Ontbinding 

1. In geval van tekortkoming door Leverancier in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst 
of andere Overeenkomsten die daaruit voortvloeien, alsmede onder andere in geval van zijn faillissement, 
surseance van betaling en in geval van stillegging, intrekking van eventuele vergunningen, beslag op een 
deel van bedrijfseigendommen of zaken bestemd voor de uitvoering van de Overeenkomst, liquidatie of 
overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van het bedrijf van Leverancier, is hij van rechtswege 
in verzuim. 

2. Onverminderd alle andere rechten kan dé vleesspecialist de Overeenkomst geheel of gedeeltelijke 
ontbinden, indien door Leverancier of een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers enig voordeel 
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is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van het bedrijf van Nol de Lange 
of aan een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers. 

3. In de bovengenoemde gevallen heeft dé vleesspecialist het recht de Overeenkomst zonder 
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

4. Ontbinding geschiedt door middel van een aangetekende brief aan Leverancier. 
 
Artikel 12  Algemeen 

1. De Leverancier is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van dé vleesspecialist niet gerechtigd 
zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst of gedeeltelijk aan derden over te dragen en/of uit te 
besteden. 

2. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden nietig of anderszins niet 
afdwingbaar zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De betreffende nietige 
bepaling(en) zal (zullen) automatisch worden vervangen door een bepaling die de nietige bepaling(en) 
zoveel mogelijk benadert.  

 
Artikel 13  Geschillen en toepasselijk recht 

1. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der Partijen als zodanig 
worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden 
gebracht. 

2. Indien Partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden berecht door de bevoegde 
rechter in het arrondissement waarin dé vleesspecilist is gevestigd.  

3. Op de Overeenkomst, waarvan deze Algemene Inkoopvoorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing. Het bepaalde in het Weens Koopverdrag inzake Internationale 
koopovereenkomst betreffende roerende zaken is niet van toepassing. 

 
Artikel 14  Vindplaats en toepassing 

1. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Zwolle en bij de KvK Gooi-Eem 
en Flevoland onder nummer 30139483 en zijn tevens te downloaden op onze website www.de-
vleesspecialist.nl. 

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot 
stand komen van de Overeenkomst.  

3. De Nederlandse tekst van de Algemene Inkoopvoorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.  
 

1 december 2013 

http://www.de-vleesspecialist.nl/
http://www.de-vleesspecialist.nl/

