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Algemene voorwaarden Lerøy Seafood vennootschappen
Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op alle aanbiedingen en op alle
overeenkomsten met een van de Lerøy
Seafood vennootschappen.
Anders luidende voorwaarden maken
alleen deel uit van de overeenkomst indien
en voor zover beide partijen zulks
uitdrukkelijk overeenkomen.

Offertes, orders en prijzen
2. Al onze aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk
anders wordt aangegeven.
3. Orders zijn voor ons pas bindend nadat
wij deze uitdrukkelijk schriftelijk hebben
bevestigd.
4. Een door ons bevestigde order kan na een
periode van 5 dagen niet meer geannuleerd
worden, tenzij de klant de door ons gemaakte kosten en het reeds geproduceerde
product vergoedt. De klant kan na betaling
daarvan over het reeds geproduceerde
product beschikken, mits deze zelf zorg
draagt voor het transport.
5. Verzending geschiedt op een door ons te
bepalen wijze. Niet geaccepteerde bestellingen c.q. leveringen worden voor rekening en risico van de klant opgeslagen.

Leveringstermijn
6. Indien de Lerøy Seafood vennootschap
een door haar toegezegde en/of door haar
aanvaarde leveringstermijn zou overschrijden kan daaruit nimmer een
verplichting tot schadevergoeding ontstaan,
noch kan dit door de klant een grond
opleveren de overeenkomst te ontbinden
en/of in rechte de ontbinding te vorderen.

Reclames
7. Reclames over de kwaliteit van het
product en alle andere reclames met
betrekking tot het product dienen door de
klant (1) binnen 24 uur aan ons bekend te
worden gemaakt en (2) binnen 5 dagen na
de afleveringsdatum schriftelijk aan ons
bevestigd te zijn. Het recht om te
reclameren vervalt indien niet aan beide
voorwaarden wordt voldaan.
8. Indien het product na de aflevering van
aard en/of samenstelling is gewijzigd,
geheel of gedeeltelijk is bewerkt of
verwerkt, dan wel beschadigd of
overgepakt, vervalt het recht op reclame.
9. Indien met inachtneming van het
bovenstaande is gereclameerd en de
reclame gegrond is, zullen wij uitsluitend
gehouden zijn het product waarop de
reclame betrekking heeft voor onze
rekening te vervangen.
10. Reclames schorten de betalingsverplichting slechts op indien deze door ons
als gegrond wordt aangemerkt, met dien
verstande dat deze opschorting alleen geldt:
a)
tot het bedrag dat in rekening is

gebracht voor het product waarop de
reclame betrekking heeft én
b)
gedurende de periode tussen de
datum waarop de reclame schriftelijk en
met redenen omkleed bij ons is ingediend
en de datum waarop aflevering van het
vervangende product, als bedoeld in artikel
9, plaatsvindt.

Retourzendingen
11. Retourzendingen zijn zonder onze
uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming niet toegestaan.

Betalingen
12. Betaling dient binnen 30 dagen na
factuurdatum te geschieden door overschrijving naar een op de factuur vermeld
bankrekeningnummer.
13. Ingeval een order in gedeelten wordt
uitgevoerd zijn wij gerechtigd van de
verrichte deelaflevering(en) betaling te
vorderen alvorens de overige deelafleveringen te verrichten.
14. Indien een factuur niet binnen 30 dagen
na factuurdatum volledig is betaald, zal met
ingang van de datum waarop de termijn van
30 dagen is verstreken door de klant een
rente verschuldigd zijn van 1% per maand
over het verschuldigde bedrag. Gedeelten
van een maand worden als volle maanden
aangerekend.
15. Indien een klant in gebreke blijft aan de
betalingsverplichting(en) te voldoen, zijn
wij gerechtigd de incasso door derden voor
rekening en risico en op kosten van de klant
te laten plaatsvinden en/of de overeenkomst
zonder nadere ingebrekestelling en/of
rechterlijke tussenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.
16. Compensatie van eventuele vorderingen
van de klant met de verplichting(en) op,
respectievelijk jegens ons, zijn nooit
toegestaan.

Overmacht
17. Ingeval nakoming van onze
afleveringsverplichtingen door staking,
overheidsmaatregelen, niet tijdig of niet
behoorlijke uitvoering van bestelling door
toeleveringsbedrijven
en/of
andere
onvoorziene omstandigheden, redelijkerwijze niet van ons kan worden verlangd,
dan zijn wij gerechtigd de aflevering
gedurende een door ons te bepalen en
redelijke termijn op te schorten zonder dat
wij tot enige schadevergoeding gehouden te
zijn.
18.
Mocht
door
voornoemde
omstandigheden de nakoming van onze
afleveringsverplichting langer dan 18
maanden zijn vertraagd, dan zijn beide
partijen gerechtigd de overeenkomst voor
zover deze nog niet is uitgevoerd te
ontbinden door schriftelijke kennisgeving
daarvan aan de andere partij.

Eigendomsvoorbehoud
19.
Alle
door
Lerøy
Seafood
vennootschappen geleverde producten
blijven, voor zover houdbaar, eigendom van
de Lerøy Seafood vennootschap totdat
volledige betaling daarvan door de Lerøy
Seafood vennootschap is ontvangen.
20. Totdat volledige betaling door de Lerøy
Seafood vennootschap is ontvangen is de
klant slechts houder van het door de Lerøy
Seafood vennootschap geleverde product.
De klant treedt in dat geval op als houder
om niet, met alle aan het houderschap
verbonden lasten en lusten die de wet
daaraan toekent.

Aansprakelijkheid
21. De klant is aansprakelijk voor alle
schades en vrijwaart de Lerøy Seafood
vennootschappen tegen iedere aanspraak
van derden ter zake van vergoeding van
schade indien en voor zover: (1) deze
schade door ondeskundig gebruik en/of (2)
ondeskundige bewaring van het afgeleverde
product is ontstaan en/of het afgeleverde
product niet in de originele ongewijzigde
van de Lerøy Seafood vennootschap
afkomstige verpakking heeft opgeslagen
en/of door geleverd.
22. De Lerøy Seafood vennootschappen
zijn op generlei wijze aansprakelijk te
stellen voor schade en/of claims betreffende
het bewerken of in voorraad houden van
producten
van
opdrachtgevers
respectievelijk klanten.

Wijziging
23. De Lerøy Seafood vennootschappen
zijn gerechtigd om deze algemene
voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat
geval zal de Lerøy Seafood vennootschap
de klant tijdig op de hoogte stellen van de
wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en
de inwerkingtreding van de gewijzigde
voorwaarden zal tenminste een maand
zitten.

Toepasselijk recht
24. Op alle overeenkomsten is uitsluitend
het Nederlandse Recht van toepassing.
Eventuele
daaruit
voortvloeiende
geschillen zullen in de eerste aanleg worden
berecht door de bevoegde Nederlandse
rechter.

Geschilbeslechting
25. In afwijking van de wettelijke regels
voor de bevoegdheid van de burgerlijke
rechter zal elk geschil worden beslecht door
de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle. De
Lerøy Seafood vennootschappen blijven
echter bevoegd de klant te dagvaarden voor
de volgens de wet of het toepasselijke
internationale verdrag bevoegde rechter.

