ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VEPYMO (2018/01)

1. Definities
Afnemer: de koper van Zaken of afnemer van Diensten van Vepymo dan wel degene met wie
Vepymo een overeenkomst aangaat.
Algemene voorwaarden: deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Vepymo.
Diensten: alle diensten die door Vepymo worden aangeboden, waaronder (doch niet uitsluitend)
pluimveetechnische ondersteuning en transportdiensten.
Partijen: Vepymo en de Afnemer.
Vepymo: Vepymo B.V. en/of Vepymo N.V.
Vepymo B.V.: de besloten vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Veldhoven
(Nederland) en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 58027459.
Vepymo N.V.: de naamloze vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Ravels-Poppel
(België) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen België onder nummer
0464.410.957.
Zaken: alle door Vepymo aan Afnemer verkochte en/of geleverde zaken, waaronder (doch niet
uitsluitend) dieren, zoals eendagskuikens, hennen, hanen, eieren (waaronder broedeieren).
2. Toepasselijkheid / aanbiedingen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Vepymo uitgebrachte
aanbiedingen, offertes en aangegane overeenkomsten tussen Vepymo en Afnemer, waaronder
begrepen de levering van Zaken en Diensten
2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel
of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Vepymo en Afnemer zullen alsdan in overleg
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen
overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht wordt genomen.
2.4 Offertes en aanbiedingen van Vepymo zijn vrijblijvend en kunnen door Vepymo steeds
worden herroepen, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld.
3. Levering / risico / zekerheid
3.1 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen zal de levering plaatsvinden op de locatie waar
het bedrijf van de Afnemer wordt uitgeoefend. Afnemer is verplicht alle noodzakelijke en
gepaste voorzorgsmaatregelen te nemen zodat de Zaken kunnen worden afgeleverd en is
verplicht de Zaken af te nemen op het moment dat deze aan hem ter beschikking worden
gesteld. Het vervoer en de wijze van vervoer wordt door Vepymo verzorgd en bepaald.
3.2 Feitelijke levering vindt plaats op het moment van het uitladen van de Zaken met dien
verstande dat, indien in afwijking van artikel 3.1, transport plaatsvindt voor rekening en risico
van Afnemer, dan de aflevering van de Zaken plaatsvindt bij het inladen van de Zaken. 3.3
Vanaf het moment van de feitelijke levering zijn de Zaken geheel voor risico van de Afnemer.
3.4 De door Vepymo opgegeven levertijden zijn indicatief en nooit een fatale termijn en verzuim
van Vepymo zal niet intreden zonder ingebrekestelling. Vepymo is niet aansprakelijk voor enige
schade van Afnemer als gevolg van onder- of overschrijding van de (indicatieve) levertijd.
3.5 Indien Afnemer weigert de door hem gekochte Zaken in ontvangst te nemen, is de Afnemer
direct en zonder ingebrekestelling in verzuim en is Vepymo bevoegd om de tussen Partijen
gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en schadevergoeding van Afnemer te
vorderen. In dat geval is Vepymo tevens gerechtigd de Zaken aan een derde te verkopen en
van de Afnemer schadevergoeding voor het wederverkoopverlies (het negatieve verschil in
verkoopprijs) en daarmee gemoeide (extra) kosten van Afnemer te vorderen.
3.6 De Afnemer is desgevraagd verplicht op eerste verzoek van Vepymo voldoende zekerheid te
stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen tegenover Vepymo. Indien een gestelde
zekerheid naar het oordeel van Vepymo onvoldoende is geworden dan is de Afnemer verplicht
om op eerste verzoek van Vepymo (aanvullende) zekerheden te verstrekken. Indien de Afnemer
geen zekerheid verstrekt, is Vepymo bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten
of de overeenkomst te ontbinden, zoals nader bepaald in artikel 5.
4. Prijs / betaling
4.1 Prijzen zijn exclusief BTW tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.2 Voor de aflevering van Zaken aan Afnemer plaatsvindt ten minste drie maanden na de
datum waarop de overeenkomst tussen Partijen is gesloten, is Vepymo bevoegd de
overeengekomen prijs te verhogen indien er sprake is van kostprijsverhogingen voor Vepymo of

er sprake is van (verhoging van) door de overheid opgelegde heffingen of belastingen.
4.3 Betaling dient te geschieden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen.
4.4 De Afnemer doet hierbij afstand van het recht (i) om betalingen aan Vepymo op te
schorten, en (ii) op verrekening.
4.5 Bij niet tijdige betaling is de Afnemer direct in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is
vereist en is een vertragingsrente aan Vepymo verschuldigd van aan 1% per maand.
4.6 Alle kosten die voor Vepymo voorvloeien uit tekortkomingen door de Afnemer zijn voor
rekening van de Afnemer. Onder deze kosten zijn begrepen de buitengerechtelijke
incassokosten van ten minste 15% van de hoofdsom en met een minimum van EUR 500.
4.7 Toerekening van betalingen door de Afnemer aan schulden aan Vepymo geschiedt op de
wijze die Vepymo verkiest.
5. Opschorting /ontbinding
5.1 Onverminderd het elders in de algemene voorwaarden bepaalde en de rechten van Vepymo
op grond van de wet is Vepymo is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten
en/of de tussen Partijen bestaande overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden, indien:
a. de Afnemer verplichtingen jegens Vepymo niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of Vepymo
uit verklaringen van de Afnemer moet afleiden dat hij zijn verplichtingen niet zal nakomen;
b. met betrekking tot de Afnemer faillissement, uitstel van betaling (surséance) wordt
aangevraagd of een (andere of vergelijkbare) insolventieprocedure op de Afnemer van
toepassing wordt verklaard naar Nederlands, Belgisch of ander recht, of door de Afnemer aan
schuldeisers een crediteurenakkoord wordt aangeboden.
c. de Afnemer het besluit neemt of overgaat tot staking en/of liquidatie van zijn onderneming of
een deel daarvan;
d. beslag wordt gelegd op geleverde Zaken en/of andere vermogensbestanddelen van de
Afnemer;
e. een ten behoeve van Vepymo afgegeven zekerheid voor verplichtingen van de Afnemer (hoe
ook genaamd en in welke vorm dan ook) wordt opgezegd of beëindigd (voor zover mogelijk),
tenietgaat of dreigt teniet te gaan of op de zekerheidsgever of het tot zekerheid verbonden
goed verhaal wordt gezocht;
f. een ingrijpende wijziging vindt plaats in de (in)directe (feitelijke) zeggenschap over de
Afnemer of het voornemen bestaat tot een dergelijke wijziging.
5.2 Indien de tussen Partijen bestaande overeenkomst door Vepymo (geheel of gedeeltelijk)
wordt ontbonden zijn de vorderingen van Vepymo op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
5.3 In geval van opschorting en/of ontbinding van de tussen Partijen bestaande overeenkomst
door Vepymo is Vepymo niet gehouden tot enige (schade)vergoeding aan de Afnemer.
5.4 De Afnemer is niet gerechtigd om een bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren. Indien
de Afnemer dat desondanks wenst en Vepymo is bereid daar medewerking aan te verlenen, dan
is de Afnemer een door Vepymo te berekenen vergoeding verschuldigd voor de reeds gemaakte
kosten en de volledige geleden schade (waaronder gederfde winst).
6. Eigendom en eigendomsvoorbehoud / pandrecht
6.1 Alle door Vepymo aan Afnemer geleverde Zaken blijven eigendom van Vepymo en gaan pas
in eigendom op Afnemer over onder de opschortende voorwaarde van ontvangst door Vepymo
van volledige betaling door de Afnemer van al hetgeen Vepymo van de Afnemer te vorderen
heeft uit hoofde van de tussen Partijen gesloten overeenkomst(en) ter zake de levering van de
Zaken en alle in dat kader verrichtte werkzaamheden of Diensten. In verband hiermee zal de
Afnemer de geleverde Zaken met de gepaste zorg van een goed huisvader behandelen en tegen
gangbare risico’s op gebruikelijke voorwaarden verzekeren. De Zaken mogen uitsluitend worden
verwerkt en vervreemd in de normale uitoefening van het bedrijf van de Afnemer.
6.2 Alle door Vepymo aan Afnemer geleverde en/of verkochte Zaken, kunnen door Vepymo
direct worden teruggevorderd en teruggenomen indien Afnemer tekortschiet in zijn
verplichtingen jegens Vepymo of zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 5.1.
Indien Vepymo haar rechten uit dit artikel uitoefent zal de Afnemer toegang tot de Zaken
verlenen en alle medewerking aan de terugname door Vepymo en de door Vepymo
ingeschakelde derden verlenen. In dit verband doet de Afnemer jegens Vepymo afstand van
retentierecht op de Zaken. De (eventuele) vruchten van de door Vepymo teruggenomen Zaken
komen aan Vepymo toe.
6.3 Na de terugname van de Zaken is Vepymo gerechtigd die aan derden te verkopen of
anderszins te gelde te maken en de opbrengst aan te wenden voor vermindering van haar
vordering(en) op de Afnemer, waaronder die tot schadevergoeding.
6.4 Eigendomsovergang van Zaken op de Afnemer zal steeds geschieden onder voorbehoud van
een stil/vuistloos pandrecht ten behoeve van Vepymo op de geleverde Zaken dat hierbij – voor
zover nodig bij voorbaat – wordt gevestigd. Het pandrechten als bedoeld in dit artikel zal
strekken tot zekerheid voor al hetgeen Vepymo van de Afnemer te vorderen heeft of krijgt uit

hoofde van enige overeenkomst tussen Partijen of een andere tussen hen bestaande
rechtsverhouding.
7. Reclamaties / schade
7.1 Reclamaties in verband met afwijkende aantallen en gebreken aan de Zaken dienen door
Afnemer bij Vepymo schriftelijk te worden ingediend binnen acht dagen na de feitelijke
aflevering of (indien van toepassing) binnen 2 dagen nadat het gebrek c.q. de tekortkoming
door de Afnemer is geconstateerd of redelijkerwijs door de Afnemer had dienen te worden
geconstateerd.
7.2 Vepymo heeft steeds het recht de juistheid van de reclamatie(s) van Afnemer na te gaan.
Afnemer is verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen.
7.3 Reclamaties van de Afnemer komen niet voor vervanging en/of vergoeding door Vepymo in
aanmerking indien:
a. schade of de gebreken aan de Zaken het gevolg zijn van een door Afnemer aan Vepymo
voorgeschreven keuze met betrekking tot de Zaken en/of werkwijze;
b. door anderen dan Vepymo werkzaamheden ten behoeve van de Zaken zijn of worden verricht
en gebreken (ook) door die anderen kunnen zijn verricht; c. schade of gebreken aan de Zaken
het gevolg zijn van onoordeelkundig handelen of verzuim van de zijde van de Afnemer of diens
personeel;
d. schade of gebreken aan de Zaken het gevolg zijn van ziekten, waarvan de aanwezigheid door
Vepymo redelijkerwijs niet kon worden voorkomen of ten tijde van de levering redelijkerwijs
niet kon worden vermoed;
e. Afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Vepymo;
f. schade of gebreken aan de Zaken het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen of
goederen, die door Afnemer ter beschikking zijn gesteld of worden gebruikt.
7.4 Bij terechte reclamaties zal Vepymo voor haar rekening de schade herstellen of de
geleverde Zaken geheel of gedeeltelijk terugnemen en crediteren, of zo spoedig mogelijk door
aflevering van nieuwe Zaken vervangen; zulks ter keuze van Vepymo. Eventuele teruggenomen
Zaken worden eigendom van Vepymo op het moment dat Vepymo de Zaken onder zich krijgt.
7.5 Reclamaties of aanspraken van Afnemer in verband daarmee geven geen recht om
betaling(en) aan Vepymo op te schorten of te verrekenen.
7.6 Voor alle aanspraken en/of rechtsvorderingen van de Afnemer met betrekking tot geleverde
Zaken en/of Diensten geldt dat die binnen 2 maanden na levering door de Afnemer dienen te
worden ingesteld, bij gebreke waarvan de Afnemer zijn rechten dienaangaande verwerkt en die
komen te vervallen.
8. Aansprakelijkheid
8.1 Vepymo zal bij levering van Zaken en Diensten zorgvuldig te werk gaan. Indien Vepymo op
enig moment toerekenbaar tekortschiet dan zal Vepymo zoveel als mogelijk alsnog nakomen
en/of de tekortkoming herstellen. Aansprakelijkheid van Vepymo voor eventuele schade die
voortvloeit uit doen of nalaten van Vepymo is – behoudens opzet of grove schuld – beperkt of
uitgesloten conform dit artikel 8.
8.2 Vepymo sluit aansprakelijkheid uit voor indirecte schade, daaronder onder meer begrepen
gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie en/of andere bedrijfsschade.
Vepymo is evenmin aansprakelijk voor enige schade die derden op de Afnemer proberen te
verhalen uit hoofde van of in verband met de geleverde Zaken en de Afnemer vrijwaart Vepymo
voor die aanspraken van derden.
8.3 Indien de geleverde Zaken uit dieren bestaan sluit Vepymo aansprakelijkheid uit voor
schade van de Afnemer (i) indien dieren gebreken vertonen als gevolg van door de Afnemer zelf
aangekocht voer, door de Afnemer toegebrachte entstoffen, medicijnen en/of andere
toegediende stoffen, (ii) als gevolg van een ziekte of besmetting van de dieren waarvan
aanwezigheid door Vepymo niet kon/kan worden voorkomen en/of ten tijde van de levering niet
door Vepymo kon/kan worden onderkend, en/of ongebruikelijke sterfte, tenzij Afnemer
aantoont dat door Vepymo dat de gebruikelijke zorg en voorzorgsmaatregelen niet in acht zijn
genomen.
8.4 Vepymo is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van een ziekte, een besmetting of
ongebruikelijke sterfte indien die zijn ontstaan binnen de onderneming van de Afnemer.
8.5 De aansprakelijkheid van Vepymo is te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto
factuurwaarde van de, in het desbetreffende geval, door Vepymo aan Afnemer geleverde Zaken
en met een maximum van EUR 25.000.
8.6 Bij leveringen van Zaken buiten Nederland en België is Vepymo niet aansprakelijk als gevolg
van schade die voortvloeit uit de omstandigheid dat Zaken niet voldoen aan de van het land van
levering geldende wetgeving tenzij de Afnemer Vepymo bij de bestelling of onverwijld daarna
van de betreffende wetgeving op de hoogte heeft gesteld.
8.7 Indien Vepymo, in afwijking van het hiervoor bepaalde, aansprakelijk wordt geacht is de
aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor de verzekeraar van Vepymo in het

betreffende geval uitkering doet.
9. Overmacht
9.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van verplichtingen door
Vepymo geheel of gedeeltelijk verhinderen en niet aan Vepymo zijn toe te rekenen. Niettoerekenbare tekortkomingen door Vepymo komen niet voor rekening en risico van Vepymo;
Vepymo zal alsdan niet in verzuim komen en niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade die
daardoor ontstaat. Vepymo zal zich inspannen datgene te doen wat redelijkerwijs van haar
verlangd kan worden om, in gevallen van overmacht, schade voor de Afnemer zoveel mogelijk
te beperken.
9.2 Indien Vepymo door overmacht niet in staat is enige uit hoofde van een overeenkomst op
haar rustende verplichting te voldoen, heeft Vepymo te harer keuze het recht de uitvoering van
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel door eenvoudige kennisgeving
aan de Afnemer en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, zonder tot schadevergoeding aan de Afnemer gehouden te zijn.
9.3 Onder situaties van overmacht als hiervoor in artikel 9.1 bedoeld, wordt in ieder geval
verstaan het volgende:
a. niet voorzienbare ziekten en besmettingen tijdens de broed en/of opfokperiode en alle uit
ziekten en besmettingen voortvloeiende overheidsmaatregelen (zoals ruimingen, ophokplicht en
transportbeperkingen en -verboden);
b. brand, hapering c.q. stagnatie in de stroomvoorziening, belemmerende maatregelen zowel
van binnen- als buitenlandse overheden, stakingen, ernstige stremming van vervoer, en in het
algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in het binnen- als buitenland ten gevolge
waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Vepymo kan worden gevergd,
tenzij Afnemer aantoont dat door Vepymo dat de gebruikelijke zorg en voorzorgsmaatregelen
niet in acht zijn genomen.
9.4 Het bepaalde in dit artikel 9 geldt onverkort indien zich een overmachtssituatie voordoet bij
een of meer toeleveranciers van Vepymo, Vepymo redelijkerwijs niet in staat is om tijdig andere
toeleveranciers te vinden en Vepymo in verband daarmee niet in staat is één of meer
verplichtingen jegens de Afnemer na te komen.
9.5 Indien, in een overmachtssituatie Vepymo de tussen Partijen bestaande overeenkomst
gedeeltelijke heeft uitgevoerd, is Afnemer de prijs/vergoeding aan Vepymo verschuldigd voor
het desbetreffende uitgevoerde deel van de overeenkomst.
10. Slotbepalingen/recht en geschillen
10.1 Wijzigingen in tussen Partijen gesloten overeenkomsten gelden uitsluitend indien en nadat
deze door beide partijen schriftelijk zal zijn vastgelegd en ondertekend.
10.2 Indien Afnemer bestaat uit meerdere (rechts)personen dan zijn zij hoofdelijk aansprakelijk
voor de verplichtingen jegens Vepymo.
10.3 Omtrent hetgeen Afnemer aan Vepymo verschuldigd is vormt de administratie van Vepymo
dwingen bewijs tussen Partijen; behoudens door de Afnemer te leveren tegenbewijs.
10.4.1 Indien de rechtsverhouding bestaat tussen Afnemer en Vepymo B.V. zal daarop
Nederlands recht van toepassing zijn. Geschillen tussen Partijen over of in verband met die
rechtsverhouding dienen, bij uitsluiting, te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’sHertogenbosch, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
10.4.2 Indien de rechtsverhouding bestaat tussen Afnemer en Vepymo N.V. zal daarop Belgisch
recht van toepassing zijn. Geschillen tussen Partijen over of in verband met die
rechtsverhouding dienen, bij uitsluiting, te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Turnhout, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
10.4.3 Indien de rechtsverhouding bestaat tussen Afnemer enerzijds en Vepymo B.V. en
Vepymo N.V. anderzijds zal daarop Belgisch recht van toepassing zijn. Geschillen tussen Partijen
over of in verband met die rechtsverhouding dienen, bij uitsluiting, te worden voorgelegd aan
de bevoegde rechter te Turnhout, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

