
Leveringsvoorwaarden van Van Belzen BV, gevestigd te Arnemuiden,
Middelburg, gedeponeerd op september 2006 onder nr. ter griffie van
Rechtbank te Middelburg.

Artikel 1: Definities

1.1 In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Van Belzen opdracht heeft

gegeven tot de levering van Producten of met Van Belzen in gesprek is over de
mogelijke levering van Producten, al dan niet aan de hand van een door van
Belzen uitgebrachte offerte;

b. Producten: alle op enig moment door Van Belzen aangeboden enlof geleverde
producten en diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schaal- en
schelpdieren en vis, alsmede het veredelen van Producten (herverpakken,
ontdooien, invriezen etc.).

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en
de nakoming van alle tussen de Opdrachtgever en Van Belzen gesloten c.q. te sluiten
overeenkomsten, daaronder begrepen de relatie tussen partijen in het offertestadium en
een eventuele daaraan voorafgaande oriënterende fase.

2.2 Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever of waarnaar door de Opdrachtgever
mocht worden verwezen zijn niet van toepassing, tenzij uitdruklceljk schriftelijk
anders overeengekomen.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen

3.1 Het enkele uitbrengen van een al dan niet ‘offerte’ genoemde prijsopgave of
soortgelijke mededeling verplicht Van Belzen niet tot het sluiten van een overeenkomst
met de Opdrachtgever.

3.2 Alle aanbiedingen van Van Belzen zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder
afwijkingen worden aanvaard. Een aanbod geldt als verworpen indien het niet binnen
vijf (5) werkdagen is aanvaard. Van Belzen kan een door haar gedaan vrijblijvend
aanbod nog herroepen gedurende vijf (5) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding
ervan.

3.3 Een door Van Belzen gedaan aanbod dat een termijn voor aanvaarding bevat, is na
tijdige aanvaarding bindend.

3.4 Aan Van Belzen verstrekte opdrachten zonder voorafgaande aanbieding/offerte van Van
Belzen zijn slechts bindend vanaf het moment dat zij door Van Belzen schriftelijk zijn
aanvaard.

3.5 Onjuistheden in de orderbevestiging dienen schriftelijk en uiterlijk $ dagen na de
dagtekening van die bevestiging te worden medegedeeld aan Van Belzen. Na afloop van
deze termijn kan er door Opdrachtgever geen beroep meer op worden gedaan.
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Artikel 4: Annulering

4.1 De Opdrachtgever mag een overeenkomst annuleren voordat Van Belzen met de
uitvoering ervan is begonnen, mits hij de hierdoor voor Van Belzen ontstane schade
vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door de annulering veroorzaakte
verliezen en winstderving en de reeds door Van Belzen gemaakte c.q. redelijkerwijs niet
meer te vermijden kosten.

4.2 In afwijking van lid 1 mogen overeenkomsten betreffende periodieke leveringen slechts
worden opgezegd met inachtneming van de opzeggingsbepalingen van de betreffende
overeenkomst.

Artikel 5: Prijs, prijswijzigingen

5.1 Alle door Van Belzen vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en
andere door de overheid opgelegde heffingen.

5.2 Van Belzen is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer tussen het
sluiten van de overeenkomst en de levering minstens een van de volgende
omstandigheden zich voordoet:

a) stijging van de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de
overeenkomst nodig zijn, daaronder begrepen verzendkosten;

b) stijging van directe of indirecte arbeidskosten;
c) nieuwe of veranderende heffingen van overheidswege;
d) soortgelijke omstandigheden.

5.3 Indien de Opdrachtgever na het totstandkomen van de opdracht versnelde levering
verlangt en Van Belzen redeljkerwijs in staat is de gevraagde versnelling te realiseren,
zal deze tegen meerkosten (overwerk, bijkomende kosten) worden uitgevoerd.

Artikel 6: Facturering, Betaling

6.1 Betaling geschiedt op factuur, tenzij anders overeengekomen.

6.2 Elke gedeeltelijke levering kan door Van Belzen separaat gefactureerd worden,
dergelijke deelleveringen worden voor de werking van dit artikel beschouwd als
separate transacties.

6.3 Behoudens afwijking bij schriftelijke overeenkomst zal de Opdrachtgever de prijs en
andere verschuldigde bedragen moeten voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum,
zonder zich op korting, verrekening of opschorting te beroepen. Bij niet tijdige betaling
is de Opdrachtgever door de niet betaling in verzuim, ingebrekestelling is niet vereist.

6.4 Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden is de Opdrachtgever verplicht om
op eerste verzoek van Van Belzen een deugdelijke bankgarantie te stellen en in stand
houden voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan Van Belzen te
betalen bedragen, zodanig dat de vordering met inbegrip van rente en kosten steeds
ruimschoots gedekt zal zijn, en Van Belzen op bedoelde garantie zonder moeite verhaal
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zal kunnen nemen. Tevens zal Van Belzen contante betaling mogen verlangen,
wanneer zij dit geraden acht.

6.5 Bij niet tijdige betaling in de zin van deze Voorwaarden is de Opdrachtgever vanaf de
factuurdatum over het conform factuur verschuldigde bedrag de wettelijke rente
verschuldigd. Van Belzen mag een twaalfde deel van deze rente in rekening brengen
over elke maand of gedeelte van een maand waarin de Opdrachtgever zijn verplichting
tot betaling niet volledig is nagekomen.

6.6 Bij niet tijdige betaling in de zin van deze Voorwaarden zal de Opdrachtgever naast
hoofdsom en rente ook alle buitengerechteljke incassokosten van Van Belzen
vergoeden, daaronder begrepen de kosten voor incasso enlofjuridische bijstand. De
buitengerechteijke kosten zullen ten minste 15% van de hoofdsom met rente bedragen
en minimaal EUR 100,00.

6.7 Tevens zal indien de termijn van 6.3 wordt overschreden een dadeljk opeisbare boete
verschuldigd zijn van 10% van het factuurbedrag exclusief BTW.

Artikel 7: Wijze van levering eigendomsvoorbehoud

7.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering franco aan het in de
opdrachtbevestiging vermelde adres. Bij franco verzending zal de goedkoopste wijze
van verzending worden gekozen, tenzij per geval vooraf anders overeengekomen, in
welk geval de meerkosten voor rekening van de Opdrachtgever komen.

7.2 Indien de Opdrachtgever niet volledig meewerkt aan de aflevering van de Producten op
de overeengekomen tijd en plaats, zal hij zonder aanmaning in verzuim zijn.

7.3 Alle leveringen geschieden onder voorbehoud van de eigendom van het geleverde totdat
de Opdrachtgever het volledige bedrag zal hebben voldaan dat hij krachtens de
overeenkomst en deze leveringsvoorwaarden aan Van Belzen is verschuldigd, inclusief
rente en kosten.

7.4 Het aannemen van zaken van Van Belzen door de vervoerder geldt als bewijs dat deze
in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit aantekeningen op de
vrachtbrief of het ontvangstbewij s blijkt.

Artikel 8 : Termijn van levering

8.1 Levertijden van Producten zijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk wordt overeengekomen
dat er sprake is van een uiterste termijn, slechts indicatief. In alle gevallen is Van
Belzen pas in verzuim nadat de Opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld en haar een
redelijke uiterste termijn heeft medegedeeld waarbinnen alsnog aan de
leveringsverplichtingen kan worden voldaan.

8.2 Indien de Opdrachtgever zich niet redelijkerwij s inspant om een tijdige levering door
Van Belzen mogelijk te maken, is een overeengekomen uiterste tennijn van levering
niet meer bindend en is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke
ingebrekestelling vereist is. Van Belzen mag dan, onverminderd haar wettelijke rechten
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de nakoming van de overeenkomst opschorten totdat de Opdrachtgever diens
heeft hersteld. Daarna zal Van Belzen de overeenkomst alsnog binnen een redelijke
termijn uitvoeren, met dien verstande dat indien de opgetreden vertraging schade aan
Producten oplevert (bijvoorbeeld vanwege beperkte houdbaarheid), de Opdrachtgever
die schade zal dienen te vergoeden.

Artikel 9: Onderzoek bij aflevering

9.1 De Opdrachtgever is verplicht direct na aflevering te verifiëren of Van Belzen de
overeenkomst deugdelijk is nagekomen en Van Belzen direct schriftelijk en deugdelijk
gemotiveerd te berichten zodra hem duidelijk wordt dat er een gebrek of ander
probleem is. De Opdrachtgever moet zijn onderzoek en kennisgeving doen binnen
uiterlijk 24 uur na aflevering. Indien niet binnen deze termijn is gereclameerd bij Van
Belzen, gelden diens verplichtingen als nageleefd.

9.2 Onverminderd het bepaalde in 9.1 geldt dat indien de Opdrachtgever bij levering de
kwaliteit of andere essentiële eigenschappen van een geleverde partij of een deel ervan
wil laten onderzoeken omdat hij meent dat die partij of een deel ervan niet aan de
wettelijke of overeengekomen normen voldoet, terwijl Van Belzen dit betwist, binnen
24 uur na aflevering een monster moet worden genomen door een deskundige, door
partijen samen aan te wijzen. Indien partijen het niet binnen 24 uur eens worden over de
keuze zal de deskundige worden aangewezen door de voorzitter van de Kamer van
Koophandel in het gebied waar de partij is afgeleverd. De deskundige zal binnen 8
dagen verslag doen. De uitspraak van de deskundige is bindend. De kosten van de
expertise, inclusief eventuele extra opslagkosten, komen voor rekening van de partij die
in het ongelijk wordt gesteld.

9.3 In geval van gebreken aan de geleverde Producten is Van Belzen gerechtigd, maar niet
verplicht, vervangende Producten te leveren.

9.4 Indien een in 9.1 en 9.2 bedoelde termijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
in de betreffende omstandigheden als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, zal
deze termijn worden verlengd tot een termijn die wel als redelijk kan worden
beschouwd.

9.5 De prestatie van Van Belzen geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de
Opdrachtgever het geleverde of een gedeelte daarvan in gebruik heeft genomen, heeft
bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen
nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de
Opdrachtgever conform het eerste lid van dit artikel bij Van Belzen heeft gereclameerd.

Artikel 10: Inhoud en wijziging overeenkomst

10.1 De Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en
uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Van Belzen
niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen
die mondeling of door een door de Opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn
gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel, bijvoorbeeld
telefoon, fax of e-mail.
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Artikel 11: Afiviikingen

11.1 Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde Product en anderzijds de orderspecificati
kunnen geen reden vormen voor aficeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of
schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

11.2 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of
een ondergeschikte invloed op de commerciële waarde van het product hebben, worden
steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 12: Duurovereenkomsten; periodieke leveringen

12.1 Een overeenkomst tot het doen van periodieke leveringen geldt, indien terzake niet
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd en kan
slechts door opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van 6
maanden.

12.2 Een overeenkomst als bedoeld in dit artikel kan slechts door middel van een
aangetekende of met ontvangstbevestiging verzonden brief worden opgezegd.

Artikel 13: Niet toerekenbare tekortkomingen, overmacht

Tekortkomingen van Van Belzen in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan
hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens
de wet, de overeenkomst of verkeersopvattingen voor zijn rekening komen, noch
wanneer zij het gevolg zijn van overmacht, waaronder in deze leveringsvoorwaarden
wordt begrepen iedere van de wil van Van Belzen onaffiankeljke omstandigheid.
Overmacht aan de zijde van Van Belzen zal voor de Opdrachtgever geen grond vormen
voor een recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1 De aansprakelijkheid van Van Belzen uit hoofde van de overeenkomst met
Opdrachtgever is beperkt tot het factuurbedrag, doch in elk geval tot een zodanig bedrag
als naar maatstaven van redelijkheid en billjkheid in verhouding staat tot de
overeengekomen prijs voor de geleverde zaken.

14.2 Van Belzen is niet aansprakelijk voor schade die een gevolg is van een gebrek in
Producten, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde
van Van Belzen.

14.3 Voor schade ontstaan door of tijdens opslag of overladen van zaken is Van Belzen
jegens opdrachtgever enlof derden slechts aansprakelijk voor zover deze schade het
gevolg is van opzet of grove schuld zij dens Van Belzen.

14.4 Van Belzen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of
nadat Opdrachtgever de Producten na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft
bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen
nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
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14.5 Van Belzen is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van
verminderde goodwill in het bedrijf ofhet beroep van de Opdrachtgever.

14.6 De aansprakelijkheid van Van Belzen zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag dat
onder een door Van Belzen gesloten verzekering in verband met de geleden schade
wordt vergoed. Van Belzen zal zorg dragen voor verzekering conform de in de branche
algemeen aanvaarde maatstaven.

14.7 Indien Van Belzen terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst
met de Opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een
derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de Opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren
en Van Belzen alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 15: Geschillen, toepasselijk recht

15.1 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de
Opdrachtgever en Van Belzen of van nadere tussen hen gesloten overeenkomsten,
zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Middelburg.

15.2 De relatie tussen Van Belzen en de Opdrachtgever en alle tussen hen te sluiten
overeenkomsten worden beheerst door het Nederlandse recht.
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