Algemene koop- en verkoopvoorwaarden Nedato B.V., gevestigd te Oud-Beijerland (‘Nedato’)
Artikel 1. Toepasselijke voorwaarden
Nederland
1.1 Op onze overeenkomsten van koop van consumptie-aardappelen is
het Aardappelreglement AVI of het Aardappelreglement Tafel van
Nedato voor het betreffende oogstjaar van toepassing, indien de
overeenkomst gesloten is met een lid of gastlid van Coöperatie Nedato
U.A..
1.2 Op onze overeenkomsten van koop en verkoop van
consumptieaardappelen met een andere wederpartij dan genoemd in
artikel 1.1. hiervoor, zijn de AHV-voorwaarden 1986 (Algemene
Handelsvoorwaarden Groothandel in aardappelen vastgesteld door de
VBNA en VENEXA) van toepassing, indien de overeenkomst gesloten is
met een handelspartner gevestigd in Nederland.
1.3 Op onze overeenkomsten van koop of verkoop van pootaardappelen
zijn de NAO Algemene Handelsvoorwaarden Pootaardappelen 2018 van
toepassing, indien de overeenkomst gesloten is met een handelspartner
gevestigd in Nederland.
Buitenland
1.4 Op onze overeenkomsten van koop of verkoop van consumptieen/of pootaardappelen zijn de RUCIP-voorwaarden 2017 van
toepassing, indien de overeenkomst gesloten is met een handelspartner
gevestigd buiten Nederland. Dit geldt echter niet indien de
overeenkomst koop van consumptieaardappelen betreft en gesloten is
met een lid of gastlid van Coöperatie Nedato U.A. In dat geval is het in
artikel 1.1 bedoelde Aardappelreglement AVI of Tafel voor het
betreffende oogstjaar van toepassing.
Algemeen
1.5 Alle hiervoor in artikel 1.1 t/m 1.4 genoemde reglementen en
voorwaarden zijn van toepassing inclusief het bij de betreffende
voorwaarden behorende arbitrage-reglement.
Voor de overeenkomsten waarop de RUCIP-voorwaarden 2017 van
toepassing zijn geldt dat koper en verkoper nu voor alsdan
overeenkomen dat de plaats van arbitrage Den Haag zal zijn.
1.6 Alle hiervoor in artikel 1.1 t/m 1.4 genoemde reglementen en
voorwaarden inclusief het bij de betreffende voorwaarden behorende
arbitrage-reglement,
alsmede
deze
Nedato
koopen
verkoopvoorwaarden zijn te vinden op onze website www.nedato.com
Wederpartij stemt uitdrukkelijk in met deze wijze van bekendmaking.
1.7 Uitdrukkelijk wijst Nedato algemene voorwaarden van koper of
verkoper af, die in strijd zijn met de door Nedato gehanteerde
voorwaarden,
tenzij
partijen
daarover
vooraf
schriftelijke
overeenstemming hebben bereikt.
1.8 Naast de hiervoor in artikel 1.2 t/m 1.4 genoemde voorwaarden
gelden ter aanvulling en/of in afwijking daarvan de volgende bepalingen,
welke voorrang hebben boven de toepasselijke voorwaarden.
Artikel 2. Betalingsvoorwaarden en eigendomsvoorbehoud
2.1 Nedato heeft het recht om, indien na de totstandkoming van een
overeenkomst, de financiële toestand van koper de nakoming van haar
verplichtingen twijfelachtig maakt, zekerheidsstelling te vragen. In geval
een dergelijke zekerheidsstelling niet wordt verstrekt, heeft Nedato het
recht de overeenkomst op te schorten en/of te ontbinden en volledige
schadevergoeding van de wederpartij te verlangen.
2.2 De door Nedato geleverde goederen, ook nadat zij niet meer
aanwezig zijn in de vorm en de verpakking waarin zij door Nedato
geleverd zijn, blijven Nedato’s eigendom, totdat zij volledig zijn betaald
en Nedato ook uit anderen hoofde niets meer van koper te vorderen
heeft. De wederpartij geeft Nedato door het sluiten van de
overeenkomst onherroepelijk toestemming en volmacht om de terreinen
en gebouwen van de wederpartij te betreden om haar
eigendomsvoorbehoud uit te oefenen en de geleverde goederen terug
te nemen.

2.5 Uitdrukkelijk ontbindend beding (uitsluitend van toepassing voor
klanten in België): In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal de
verkoop door Nedato als nietig kunnen worden beschouwd van
rechtswege en zonder daartoe eerst aan koper een aanmaning of
ingebrekestelling te moeten sturen. De ontbinding krijgt uitwerking door
een eenvoudige schriftelijke kennisgeving aan koper. De goederen
blijven eigendom van verkoper tot volledige betaling van de prijs. Alle
risico’s zijn ten laste van koper. De betaalde voorschotten blijven de
verkoper verworven ter vergoeding van mogelijke verliezen bij
wederverkoop en ter vergoeding van de door verkoper geleden schade
en gederfde winst.
Artikel 3. Levering aan Nedato
3.1 Verkoper is verplicht om voorrang te verlenen aan de levering aan
Nedato boven eventuele andere leveringsverplichtingen.
3.2 Nedato heeft het recht om, indien verkoper zijn verplichtingen onder
de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, naar Nedato’s keuze,
nakoming of schadevergoeding te vorderen.
3.3 De aardappelen die aan Nedato worden geleverd, mogen niet
behandeld zijn met andere bestrijdingsmiddelen en doseringen dan
wettelijk toegelaten. Residu waarden mogen de wettelijk vastgestelde
maxima niet overschrijden. Indien overtredingen op het gebied van
voedselveiligheid worden vastgesteld, is iedere hieruit voortvloeiende
schade voor rekening van verkoper.
Artikel 4. Klachten en schadevergoedingen
4.1 De aansprakelijkheid van Nedato voor schade, uit hoofde van niet,
niet tijdige of niet deugdelijke levering, is beperkt tot het bedrag dat voor
de desbetreffende levering is of zou zijn gefactureerd. Nedato aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid voor immateriële, indirecte, bedrijfs- of
gevolgschade of derving van winst.
4.2 Ter aanvulling van het bepaalde in artikel 33 van de NAO
Handelsvoorwaarden Pootaardappelen 2018 geldt dat Nedato niet
aansprakelijk is voor gebreken, wanneer de klacht kenbaar is gemaakt
aan Nedato op een tijdstip dat het pootgoed reeds was geplant.
4.3 Indien zich schade voordoet is koper verplicht er voor te zorgen dat
de schade zo beperkt mogelijk blijft om verdere verslechtering van het
product te voorkomen.
Artikel 5. Overmacht
5.1 Op al onze verkoopovereenkomsten van aardappelen is een
overmachtsclausule van toepassing. Tenzij partijen schriftelijk anders
overeengekomen zijn, geldt in aanvulling op de toepasselijke
voorwaarden dat als overmacht onder meer worden beschouwd: oorlog,
mobilisatie, bedrijfsbrand, luchtvervuiling en/of radioactiviteit in het
gebied van waaruit Nedato de aardappelen betrekt, extreme
weersomstandigheden die de logistiek belemmeren etc., alsmede
geheel of gedeeltelijke misoogst ten gevolge van abnormale droogte of
voortdurende en/of intensieve regen, vorst, het ontstaan van niet aan
Nedato toe te rekenen ziekte in het gewas c.q. plagen van ongedierte.
5.2 Artikel 27 lid 5 van de RUCIP voorwaarden wordt uitgesloten en
Nedato heeft het recht nakoming in plaats van ontbinding met
schadevergoeding te eisen.
Artikel 6. Voorrang
Bij strijdigheid van bepalingen in de (ver)koopovereenkomst met deze
Nedato Algemene koop- en verkoopvoorwaarden en/of hierin genoemde
voorwaarden en reglementen, gelden de bepalingen van de
overeenkomst.
Artikel 7. Toepasselijk recht en verjaring
7.1 Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
7.2 Iedere vordering van de wederpartij op Nedato verjaart - tenzij de
vordering op grond van de van toepassing zijnde voorwaarden eerder
verjaart - na verloop van één jaar nadat de vordering is ontstaan.

2.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen bedraagt de
betalingstermijn 30 dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling binnen deze
of binnen de nader overeengekomen termijn brengt Nedato een rente in
rekening van 1,5% per maand, te verrekenen vanaf de vervaldatum,
zonder dat ingebrekestelling nodig is. Alle kosten van invordering, ook
buitengerechtelijke, zijn voor rekening van koper.
2.4 Betaling door Nedato geschiedt na factuurdatum binnen de
overeengekomen termijn, met de mogelijkheid van verrekening van ten
laste van verkoper komende kosten en eventuele vorderingen uit
anderen hoofde.
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