Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
VISHANDEL EN VISTRANSPORT KAVITRANS
Artikel 01 | ALGEMEEN
1. Al deze bepalingen zullen worden geacht aan koper c.q. afnemer be-
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kend te zijn en tussen partijen te zijn overeengekomen, zodra hij enig
geschift van verkoper, hierna te noemen KAVITRANS, heeft ontvangen,
worden daarop uitdrukkelijk naar deze voorwaarden verwezen.
Deze algemene Voorwaarden kunnen tegenover elke koper gehandhaafd worden en gelden bij uitsluiting van alle eigen Algemene Voorwaarden van de koper.
Heeft de koper in zin eigen Algemene Voorwaarden echter eenzelfde
clausule- als bedoeld te verstaan over de Algemene Voorwaarden, die
dan terzake toepasselijk zullen zijn.
Voor zover strijdig met de inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever,
hebben de onderhavige voorwaarden voorrang behoudens en voor
zoverre de inkoopvoorwaarden van de koper door KAVITRANS schriftelijk zijn geaccepteerd.
Voor het overige zijn afwijkingen van deze bepalingen, zelfs indien
vermeld op documenten afkomstig van de koper of van zijn vertegenwoordigers, dan alleen van toepassing, wanneer deze door KAVITRANS schriftelijk uitdrukkelijk worden bevestigd.
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Artikel 02 | PRIJSOPGAVE, BESTELLINGEN EN OPDRACHT BEVESTIGINGEN
1. De voorwaarden en prijzen uitgegeven door KAVITRANS zijn bindend.

Schriftelijke bestellingen gedaan door de afnemer, al dan niet d.m.v.
bestelbonnen en/of –formulieren zijn voor hem bindend. Verkoper
behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling
te verlangen.
2. Eventuele of beweerde onjuistheden in een mogelijk door KAVITRANS
toegezonden orderbevestiging dienen, op straffe van verval, schriftelijk kenbaar te worden gemaakt binnen 3 dagen na ontvangst van
deze bevestiging.
3. Telefonisch bestelde goederen welke noch door afnemer noch door
KAVITRANS schriftelijk bevestigd zijn, worden door afnemer volledig
geaccepteerd na ontvangst van de goederen.

Artikel 3 | LEVERING
1. De prijs van alle door KAVITRANS te leveren vis en/of aanverwante
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artikelen (zoals omschreven vermeld in onze offertes en/of orderbevestigingen) is exclusief B.T.W. Tenzij van te voren schriftelijk anders
overeengekomen – berekend in euro’s voor franco aflevering.
Levering in het buitenland, van geringe hoeveelheden, zomede levering van expresse orders welke in opdracht van de koper worden uit
gevoerd, geschieden niet franco.
Bij franco levering wordt evenwel steeds de goedkoopste wijze van
transport gevolgd, tenzij van tevoren anders is overeengekomen. Bij
elke andere wijze van verzending komen de meerdere kosten ten laste
van de koper. Indien de plaats van levering niet dan door het treffen
van bijzondere maatregelen redelijkerwijze bereikbaar is e.e.a. naar het
oordeel van KAVITRANS, kan KAVITRANS vergoeding vorderen van de
extra kosten.
Bij levering onder de rembours komen de eventuele verbonden kosten voor rekening van de koper.
Indien na het tot stand komen van de overeenkomst van vis en/of aanverwante artikelen al dan niet door KAVITRANS van derden betrokken,
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zomede belastingen en rechten die door de overheid worden vast
gesteld, wijzigen, is KAVITRANS gerechtigd de overeengekomen prijs
dienovereenkomstig te wijzigen.
K AVITRANS is gerechtigd elke gedeeltelijke aflevering, waaronder

begrepen de levering van een samengestelde order, te factureren. In
dat geval dient de betaling plaatst de vinden conform het bepaalde
onder artikel 4 van de Voorwaarden.
Koper verplicht zich, bij ontvangst van de geleverde vis en/of aan
verwante artikelen, deze terstond te controleren en voor ontvangst
af te tekenen, bij gebreke waarvan deze waren geacht worden te zijn
goedgekeurd.
In geval van overmacht (hieronder wordt o.m. verstaan: oorlog, on
lusten, uitvoerverbod of andere overheidsmaatregelen, niet- of niet
tijdige levering van goederen aan verkoper door derden) wordt
KAVITRANS ontslagen van het nakomen van de overeengekomen
leveringstermijn, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig
recht op vergoeding van kosten, schade of interesten kan doen gelden.
In geval van overmacht is KAVITRANS verplicht terstond daarvan mede
deling te doen aan opdrachtgever, die op zijn beurt gemachtigd is de
order schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van
KAVITRANS af te nemen dan wel het te vergoeden de reeds onder
de verkoper zich bevindende waren, betrekking hebbend op de
overeenkomst.
Onverminderd het vorenstaande schept de door KAVITRANS op

gegeven levertijd geen verplichtingen, zodat overschrijding van de
levertijd de wederpartij nimmer recht geeft op schadevergoeding,
ontbinding der overeenkomsten, terwijl de tegenpartij zonder meer
verplicht blijft tot betaling, ook indien de betaling voor een vast
gestelde datum werd overeengekomen.

Artikel 04 | BETALING
1. Alle overeenkomsten strekkende tot levering van vis, viswaren of aan-

verwante artikelen geschieden onder conditie van betaling contant
of binnen 21 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is over
eengekomen.
2. 
De afnemer zal zich jegens KAVITRANS nimmer op compensatie
kunnen beroepen. Evenmin kan de afnemer betalingen weigeren
of opschorten met beroep op te late of ondeugdelijke levering.
KAVITRANS kan zich in tegenstelling tot zijn afnemer steeds op
schuldcompensatie beroepen.
3. Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen tijd betaald, is
hij door dat feit in verzuim zonder dat enige nadere ingebrekestelling
zijdens verkoper nodig is, en is hij een rente van 2% per maand of de
wettelijke rente, indien deze hoger is, verschuldigd wegens te late
betaling vanaf de vervaldatum. Een gedeelte van de maand wordt
hierbij als een gehele maand gerekend.
4. Onkosten met betrekking tot gerechtelijke incassering of andere
kosten wegens niet-tijdige betaling komen ten laste van de koper,
waarbij de buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op een
maximaal van 25% van de hoofdsom met een minimum van € 150,Bovengenoemde kosten zijn geheel en ineens zonder sommatie of
ingebrekestelling opeisbaar.
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Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
VISHANDEL EN VISTRANSPORT KAVITRANS
Artikel 05 | EIGENDOMSVOORBEHOUD

Artikel 07 | RISICO EN AANPRAKELIJKHEID

1. KAVITRANS behoudt zich de eigendom van alle door haar geleverde

1. Behoudens dwingendrechtelijke voorschriften ten deze, is KAVITRANS

zaken voor, totdat deze tenvolle, waaronder begrepen alle bijkomende
kosten en renten, door de afnemer zijn betaald.
2. KAVITRANS, die goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is
gerechtigd die goederen onder zich te houden tot voldoening van alle
kosten die KAVITRANS besteed heeft ter uitvoering van opdracht van
diezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking
hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever,
tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame heeft gesteld.

nimmer aansprakelijk voor letsel of schade van welke aard dan ook,
ontstaan aan personen of niet natuurlijke personen van de afnemer of
derden door gebruik van door verkoper geleverde waren terzake van
niet zichtbare gebreken.
2. De afnemer vrijwaart KAVITRANS voor alle aanspraken op schade
vergoeding door derden, welke deze laatsten tegen KAVITRANS
zouden kunnen instellen op grond van enig handelen of nalaten
van de zijde van verkoper of de door deze aangewezen personen in
verband met de uitvering van enigerlei opdracht of het voldoen aan
enigerlei leveringsplicht ten behoeve van de afnemer.

Artikel 06 | KWALITEIT, RECLAMES EN GARANTIE
1. Tenzij bij verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt met betrek-
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king tot de kwaliteit, kwantiteit, gewicht, soort en emballage conform
de normale handelsgebruiken geleverd en mitsdien als overeen
gekomen beschouwd.
KAVITRANS staat ervoor in, dat de door hem geleverde waren
deugdelijk zijn en voldoen aan de eisen, die mens in het handelsverkeer
algemeen aan zodanige waren pleegt te stellen.
Reclames betreffende kwaliteit, kwantiteit, gewicht, soort of emballage
worden alleen in behandeling genomen, indien deze KAVITRANS schriftelijk bereiken, zulks binnen 24 uur na levering. Indien het gaat om de
levering van levende vis, kan de verkoper een eventuele schadeclaim
zonder meer afwijzen als naar mening van de verkoper de levende vis
verkeerd is behandeld door de koper. Eventuele reclames van levende
vis dienen ook schriftelijk en binnen 24 uur na levering te geschieden.
De in de handel- meer speciaal in de onderhavige sector gebruikelijke
of geringe onvermijdbare afwijkingen in de kwaliteit, kwantiteit,
gewicht, soort of emballage kunnen echter nimmer gereclameerd
worden.
Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden en
condities is bepaald, staat KAVITRANS in voor zowel de kwaliteit
c.q. deugdelijkheid van de door hem geleverde waren als voor
de kwaliteit van het daarvoor door hem geleverde en gebruikte
verpakkingsmateriaal, doch uitsluitend in dier voege dat alle zichtbare
gebreken aan de geleverde waren, waarvan afnemer bewijst dat zij
binnen de overeengekomen leveringstermijn zijn ontstaan, uitsluitend
of overwegend als direct gevolg van enig onjuist handelen of nalaten
zijdens KAVITRANS of gebruik van slecht verpakkingsmateriaal, door
KAVITRANS kosteloos zullen worden vervangen. Bij stilzwijgen van de
overeenkomst daaromtrent zullen door Kalkman geleverde waren,
waaraan gebreken kleven, kosteloos worden vervangen, wanneer het
gebrek zich heeft voorgedaan binnen 24 uur na levering van het goed,
met inachtneming van artikel 4 lid 2.
Niet-nakoming van hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen,
en voorts iedere niet-nakoming door de afnemer van een van zijn
verplichtingen ontheft KAVITRANS van zijn verplichtingen, bedoeld in
dit artikel, alsmede van alle andere verplichtingen. Voldoening aan zijn
garantieverplichtingen door leverancier geldt als enige een algehele
schadevergoeding. De afnemer is tot een andere vordering tot
schadevergoeding, welke dan ook en tot een vordering tot ontbinding
der overeenkomst niet gerechtigd.
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Artikel 08 | ANNULEREN EN SCHADELOOSSTELLING
1. Indien de opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk

annuleert, is hij gehouden aan KAVITRANS alle met het oog op de
uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten ( kosten
van voorbereiding, opslag e.d.) te vergoeden, alles onverminderd het
recht van KAVITRANS op vergoeding wegens winstderving. Zomede
van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden.
2. In geval van annulering is KAVITRANS in elk geval gerechtigd schade
loosstelling te verlangen van tenminste 25% van de totale factuurwaarde tenzij de geleden schade en/of nog te lijden schade van welke
aard dan ook dit percentage te boven gaat. In dat geval zal schadeloosstelling gelijk zijn aan de totale door verkoper geleden schade.

Artikel 09 | GESCHILLEN
1. Ten aanzien van deze overeenkomst en van overeenkomsten die

daarvan uitvloeisel zijn, verklaren partijen, van wie er tenminste
één woonplaats heeft in Nederland, zich te onderwerpen aan het
Nederlandse Recht, ongeacht de plaats van levering van enig goed.
Partijen verklaren zich bovendien akkoord dat alle geschillen uit
sluitend zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse
Rechter.
2. Onverminderd het vorenstaande bestaat voor partijen de mogelijkheid bij geschillen omtrent kwaliteit, kwantiteit, gewicht, soort en
emballage in onderling overleg zondig één of meerdere deskundigen
aan te stellen, zulks teneinde het geschil op minnelijke op te lossen.
De uitslag van het onderzoek door deze deskundige(n) is voor partijen
bindend, waarbij de in het ongelijk gestelde partij zich alsdan verplicht
tot betaling der volledige kosten, verbonden aan dit onderzoek.
3. Voor het overige zullen alle geschillen. Direct of indirect voortvloeiende
uit deze overeenkomst, worden berecht door de bevoegde rechter in
de plaats van onze vestiging.
4. Bij geschillen terzake van inkoop der goederen, meer speciaal vis,
en aanverwante artikelen, door KAVITRANS, is arbitrage op voorhand
uitgesloten. Partijen verklaren zich alsdan akkoord enkel de daartoe
competente Nederlandse Rechter van het geschil te laten kennis
nemen.
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