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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN PRIMEALE UNITED 
 

PRIMEALE UNITED is een handelsnaam van de te Rondom 210,4671TZ Dinteloord gevestigde  besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Oers United B.V., kantoorhoudende te Ridderkerk en 

Dinteloord , hierna te noemen Primeale United.  Primeale United alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met 

haar gelieerde ondernemingen,heeft de navolgende Algemene Verkoopvoorwaarden vastgesteld: 

 

 

Artikel 1 Definities 
1. Wederpartij: iedere (rechts)persoon die met PRIMEALE UNITED een overeenkomst aangaat, dan 

wel aan wie PRIMEALE UNITED een aanbieding en/of offerte doet, en behalve deze, diens vertegen-

woordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen; 

2. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen PRIMEALE UNITED en de Wederpartij tot stand 

komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en 

ter uitvoering van die Overeenkomst. 

 
Artikel 2 Toepasselijkheid 

1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door PRIMEALE UNITED ver-

strekte offertes, gedane aanbiedingen, gesloten Overeenkomsten, alsmede geaccepteerde opdrachten. 

Aldus zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing op alle (rechts)handelingen (inclusief 

nalaten) van  PRIMEALE UNITED en haar Wederpartij ter zake.  

2. Overeenkomsten zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel omvatten verkoop, commissie-, consignatie-

, raam- en aanverwante overeenkomsten. 

3. De Wederpartij staat PRIMEALE UNITED toe voor de uitvoering van het bepaalde in de Overeen-

komst gebruik te maken van derden, niet zijnde werknemers van PRIMEALE UNITED. De Algemene 

Verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing op door deze derden – in het kader van de uitvoering van 

op PRIMEALE UNITED rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst – verrichte rechtshan-

delingen. 

4. Afwijkingen van en/of aanvullingen op enige bepaling in deze Algemene Verkoopvoorwaarden bin-

den PRIMEALE UNITED enkel en alleen indien deze afwijkingen en/of aanvullingen uitdrukkelijk zonder 

voorbehoud en schriftelijk tussen PRIMEALE UNITED en de Wederpartij zijn overeengekomen. De even-

tueel overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen hebben slechts betrekking op de betreffende Over-

eenkomst. 

5. Indien en voor zover de Wederpartij bij de acceptatie van een offerte of aanbod, dan wel het sluiten 

van een Overeenkomst, verwijst naar algemene voorwaarden niet zijnde de Algemene Verkoopvoorwaar-

den van PRIMEALE UNITED, teneinde deze algemene voorwaarden op de Overeenkomst van toepas-

sing te laten zijn, geldt dat andere algemene voorwaarden dan de onderhavige voorwaarden slechts op 

de overeenkomst van toepassing zijn indien PRIMEALE UNITED deze algemene voorwaarden uitdruk-

kelijk zonder voorbehoud en schriftelijk heeft aanvaard. 

6. Indien enige bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden – na tussenkomst van een ge-

rechtelijke instantie – nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten. 
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Alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden. 

 
Artikel 3 Aanbod en prijzen 
1. Alle door PRIMEALE UNITED gesloten overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen 

aan de Handelsweg 170, 2988 DC Ridderkerk, zowel voor wat betreft de uitvoering van de overeenkomst 

als de betaling van de overeenkomst. 

2. Alle in offertes, aanbiedingen, Overeenkomsten en opdrachten genoemde bedragen worden in 

euro’s weergegeven, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Voorts zijn alle genoemde 

bedragen exclusief vervoerskosten en omzetbelasting, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeenge-

komen. 

3. Ieder door PRIMEALE UNITED gedaan aanbod is geheel vrijblijvend. 

4. PRIMEALE UNITED behoudt zicht het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te wei-

geren. 

5. PRIMEALE UNITED is niet gehouden een aanbod en/of een overeenkomst gestand te doen tegen 

een vermelde prijs indien deze prijs berust op een druk- en/of schrijffout. 

 
Artikel 4 Overeenkomst 
1. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat hetwelk door de Wederpartij wordt aanvaard, heeft 

PRIMEALE UNITED het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te 

herroepen.  

2. De Wederpartij zal een schriftelijke opdrachtbevestiging, dan wel een schriftelijke vastlegging van 

de Overeenkomst ontvangen van PRIMEALE UNITED. Deze schriftelijke vastlegging kan bestaan uit de 

factuur en/of opdrachtbon van PRIMEALE UNITED  

3. Indien partijen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, nadere en/of aanvullende afspraken 

dan wel wijzigingen zijn overeengekomen, geldt dat deze slechts bindend zijn indien en voor zover deze 

afspraken schriftelijk zijn vastgelegd. Ook hier geldt dat de schriftelijke vastlegging kan bestaan uit de 

factuur en/of opdrachtbon van PRIMEALE UNITED  

 
Artikel 5 Levering  
1. De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn over-

eengekomen. De wederpartij is jegens PRIMEALE UNITED verplicht om de goederen op de overeenge-

komen momenten af te nemen, op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,-- per dag. 

2. Vertraging in de aflevering – voor zover binnen de grenzen van redelijkheid blijvend – geven de 

Wederpartij geen recht op ontbinding van de Overeenkomst dan wel enige schadevergoeding. 

3. De door PRIMEALE UNITED geleverde hoeveelheid wordt voor wat betreft aantal en gewicht, als-

mede publiek en/of privaatrechtelijk voorgeschreven eisen geacht te voldoen aan datgene wat partijen 

ter zake zijn overeengekomen, behoudens door de Wederpartij te leveren tegenbewijs. Aldus komen 

partijen ter zake een expliciet bewijsvermoeden overeen. 

4. Levering vindt plaats Ex works ,tenzij partijen ter zake schriftelijk anders zijn overeengekomen.  

5. Indien partijen zijn overeengekomen dat VU de door haar te leveren zaken ten behoeve van de 

Wederpartij zal opslaan, al dan niet bij haar zelf of bij een derde, vindt de aflevering plaats op het moment 
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dat de zaken worden opgeslagen. 

6. PRIMEALE UNITED is steeds gerechtigd alvorens aan de op haar rustende verplichtingen uit 

hoofde van de Overeenkomst te voldoen, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsver-

plichtingen van de Wederpartij te vorderen. 

7. Indien de Wederpartij aan PRIMEALE UNITED nog enige betalingsverplichting heeft, in het bijzon-

der indien facturen van PRIMEALE UNITED of aan haar gelieerde ondernemingen door de Wederpartij 

nog geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven, zijn PRIMEALE UNITED en de aan haar gelieerde 

ondernemingen gerechtigd de leveringsverplichtingen op te schorten totdat de Wederpartij aan al zijn 

verplichtingen heeft voldaan. 

 
Artikel 6 Aanvaarding en reclame 
1. De Wederpartij dient vóór dan wel uiterlijk bij levering door PRIMEALE UNITED van de overeen-

gekomen zaken deze zaken te keuren en controleren. Deze keuring en controle dient plaats te vinden in 

het bijzijn van de chauffeur. De Wederpartij dient na te gaan of de geleverde zaken voldoen aan het 

bepaalde in de Overeenkomst, te weten: 

a. of de juiste zaken zijn geleverd; 

b. of de geleverde zaken voldoen aan de daaraan te stellen en ter zake overeengekomen kwaliteitsei-

sen, oftewel de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of voor handelsdoel-

einden. Hieronder wordt in ieder geval verstaan dat de Wederpartij de geleverde zaken steekproefs-

gewijs dient door te snijden en op productvreemde bestanddelen dient te controleren; 

c. of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit (aantal, hoeveelheid, gewicht) overeenstemmen met 

hetgeen partijen ter zake zijn overeengekomen. Indien de door de Wederpartij geconstateerde afwij-

king minder dan 10% bedraagt, dan is de Wederpartij gehouden de geleverde zaken volledig te 

accepteren, zulks tegen evenredige vermindering van de overeengekomen prijs. 

2. Indien levering van de zaken geschiedt af Ridderkerk en/of Dinteloord, dan dient de Wederpartij de 

geleverde zaken in de verkoopruimte van PRIMEALE UNITED te controleren. 

3. Koper dient op straffe van verval van rechten, de klachten over zichtbare gebreken, waaronder 

inwendige gebreken in bijzijn van de chauffeur, tijdens het lossen en vóór het vertrek van het transport-

middel per email of fax bij PRIMEALE UNITED te melden. Eventuele niet-zichtbare gebreken dienen op 

straffe van verval van alle rechten onmiddellijk na constatering daarvan – doch uiterlijk binnen 4 (vier) uur 

na aflevering en in ieder geval vóór verdere verwerking en/of verkoop en levering en/of transport – per 

fax of email aan PRIMEALE UNITED te worden gemeld. Indien PRIMEALE UNITED niet binnen de hier-

voor genoemde termijnen een klacht per fax of email ontvangt, worden de goederen geacht te zijn gele-

verd conform het bepaalde in de Overeenkomst en zonder enige tekortkoming en heeft de Wederpartij 

zijn recht op reclame en ontbinding van de overeenkomst verwerkt. 

4. Indien PRIMEALE UNITED de tijdige klacht van de Wederpartij niet binnen 4 (vier) uur schriftelijk 

aanvaardt, is Wederpartij - op straffe van verval van alle rechten, waaronder het recht op reclame en 

ontbinding van de overeenkomst - verplicht om binnen 4 (vier) uur na afloop van die termijn in aanwezig-

heid van PRIMEALE UNITED expertise te laten uitvoeren door AQS of een gelijkwaardig door PRIMEALE 

UNITED aan te wijzen expertisebureau. Het oordeel van het expertisebureau dat op deze wijze tot stand 

is gekomen, bindt partijen.  
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5. Het bepaalde in dit artikel is onverkort van toepassing indien de door PRIMEALE UNITED gele-

verde zaken ten behoeve van de Wederpartij worden afgeleverd bij een derde. Aldus kan de Wederpartij 

nooit en te nimmer aan PRIMEALE UNITED tegenwerpen dat hij de geleverde zaken niet heeft gekeurd 

en gecontroleerd omdat deze elders, bij een derde, waren opgeslagen.  

6. De Wederpartij is gehouden te allen tijde als een zorgvuldig schuldenaar en/of bezitter voor het 

behoud van de zaken zorg te dragen. 

 
Artikel 7 Betalingen 
1. De Wederpartij dient de overeengekomen prijs na ontvangst van de op de levering betrekking heb-

bende factuur te voldoen – zonder korting of een beroep op compensatie – binnen 14 dagen na factuur-

datum, tenzij schriftelijk van deze regeling is afgeweken. 

2. Verrekening door de Wederpartij van de door PRIMEALE UNITED gefactureerde bedragen met 

een door hem (Wederpartij) gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de Weder-

partij in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is niet toegestaan, tenzij PRIMEALE UNI-

TED de verschuldigdheid van de tegenvordering uitdrukkelijk en zonder voorbehoud heeft erkend, dan 

wel het bestaan van de tegenvordering in rechte onherroepelijk is vastgesteld. 

3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Wederpartij een boeterente verschuldigd van 1% 

per maand, onverminderd de overige rechten van PRIMEALE UNITED  

4. Indien de Wederpartij ook nadat hij door PRIMEALE UNITED in gebreke is gesteld nalatig blijft om 

de openstaande bedragen aan PRIMEALE UNITED te voldoen, is de Wederpartij tevens gehouden tot 

vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten en de werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten. De 

hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofd-

som, met een minimum van € 500,-- excl. BTW. De werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten bestaan 

ondermeer uit alle kosten van de advocaten, deskundigen, deurwaarders, griffierecht, vertalers en getui-

gen.  

5. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van alle verschuldigde 

rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan. Dat is 

niet anders indien de Wederpartij vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur. 

 
Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud 
1. Door PRIMEALE UNITED geleverde zaken blijven in eigendom aan haar toebehoren tot het moment 

van volledige betaling van alle vorderingen van PRIMEALE UNITED op de Wederpartij uit hoofde van 

tussen hen gesloten Overeenkomsten, met inbegrip van rente en kosten. 

2. De Wederpartij is slechts bevoegd tot het doorverkopen van door PRIMEALE UNITED geleverde 

zaken die onder het eigendomsvoorbehoud, zoals weergegeven in lid 1 van dit artikel, vallen, indien 

doorverkoop valt onder de normale bedrijfsuitvoering van de Wederpartij. 

3. Indien de Wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel indien er bij PRIMEALE UNITED ge-

gronde vrees bestaat dat de Wederpartij niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeen-

komst na te komen, dan wel het vermoeden bestaat dat de Wederpartij de op hem rustende verplichtingen 

niet na wil komen, dan is PRIMEALE UNITED gerechtigd door haar geleverde zaken – waarop het in lid 

1 van dit artikel genoemde eigendomsvoorbehoud rust – bij de Wederpartij dan wel de derde die de zaken 
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voor de Wederpartij houdt, terug te halen dan wel terug te doen halen en daartoe de terreinen en de 

gebouwen van de Wederpartij te betreden. De Wederpartij is verplicht mee te werken aan een dergelijke 

actie zijdens PRIMEALE UNITED indien de door PRIMEALE UNITED geleverde goederen niet meer in 

de oorspronkelijke vorm en of verpakking aanwezig zijn of indien zij verwerkt zijn tot andere producten, wordt 

ten behoeve van PRIMEALE UNITED met betrekking tot die goederen een stil pandrecht gevestigd dat van 

kracht blijft totdat al hetgeen PRIMEALE UNITED uit welke hoofde dan ook van de Wederpartij te vorderen 

heeft, volledig zal zijn betaald. 

4. Indien derden enig recht op de door PRIMEALE UNITED onder eigendomsvoorbehoud geleverde 

zaken willen vestigen of doen gelden, dient de Wederpartij PRIMEALE UNITED hiervan per ommegaande 

van op de hoogte te stellen. Voorts dient de Wederpartij deze derde te wijzen op de omstandigheid dat 

de zaken zijn geleverd onder eigendomsvoorbehoud. De Wederpartij dient de derde in het bezit te stellen 

van de tussen partijen gesloten Overeenkomst waaruit blijkt dat ten aanzien van de geleverde zaken een 

eigendomsvoorbehoud is gemaakt.  

5. De Wederpartij is verplicht mee te werken aan alle maatregelen die PRIMEALE UNITED wenst te 

treffen ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de door haar geleverde zaken. 

6. Wederpartij verleent PRIMEALE UNITED bij deze een (toekomstig) (vuist)pandrecht op al haar (toe-

komstige) goederen, tot zekerheid van de betaling van al haar (toekomstige) betalingsverplichtingen aan 

PRIMEALE UNITED. Wederpartij verklaart dat zij tot deze verpanding bevoegd is en dat geen andere 

pandrechten op deze goederen zijn gevestigd. 

 
Artikel 9 Aansprakelijkheid en risico 
1. Indien de Wederpartij door PRIMEALE UNITED geleverde zaken onder zich heeft welke in eigen-

dom toebehoren aan PRIMEALE UNITED (inclusief emballage) en/of vallen onder het eigendomsvoor-

behoud zoals genoemd in artikel 8 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, is de Wederpartij vanaf het 

moment dat de zaken aan hem zijn geleverd tot het moment van teruggave van deze zaken, dan wel het 

moment van overgang van de eigendom van deze zaken, aansprakelijk voor schade welke wordt veroor-

zaakt door en/of met deze zaken. 

2. Voorts is de Wederpartij aansprakelijk – indien hij zaken onder zich heeft welke in eigendom toe-

behoren aan PRIMEALE UNITED (inclusief emballage) en/of vallen onder het eigendomsvoorbehoud 

zoals genoemd in artikel 8 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden – voor schade door PRIMEALE 

UNITED geleden als gevolg van beschadiging, verlies of het tenietgaan van deze zaken en welke schade 

is ontstaan in de periode gelegen tussen het moment waarop PRIMEALE UNITED de zaken heeft gele-

verd en het moment van teruggave van deze zaken dan wel het moment van de overgang van de eigen-

dom van deze zaken. 

3. Indien PRIMEALE UNITED als gevolg van aan de Wederpartij toe te rekenen omstandigheden 

gebruik dient te maken van haar eigendomsvoorbehoud, maar desalniettemin schade lijdt, is de Weder-

partij aansprakelijk voor de door PRIMEALE UNITED  geleden schade. 

4. Wederpartij zal – indien zij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zaken onder zich 

heeft welke in eigendom aan PRIMEALE UNITED  toebehoren (inclusief emballage) en/of vallen onder 

het eigendomsvoorbehoud zoals genoemd in artikel 8 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, in geval 

van diefstal, verlies of schade aan de zaken welke door PRIMEALE UNITED aan hem zijn geleverd, 
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hiervan direct melding maken aan PRIMEALE UNITED. Tevens zal de Wederpartij in geval van diefstal 

of molestschade hiervan direct aangifte doen bij de politie van de gemeente alwaar de diefstal heeft plaats 

gevonden c.q. waar de molest is aangericht. De Wederpartij dient PRIMEALE UNITED een kopie van 

deze aangifte te verstrekken.  

5. Indien PRIMEALE UNITED zaken aan de Wederpartij heeft geleverd die in eigendom toebehoren 

aan een derde, dan vrijwaart de Wederpartij PRIMEALE UNITED voor alle claims van deze derde die 

verband houden met schade welke is veroorzaakt door en/of met de zaken welke PRIMEALE UNITED 

aan de Wederpartij heeft geleverd, alsmede schade aan de door PRIMEALE UNITED aan de Wederpartij 

geleverde zaken. 

6. De Wederpartij vrijwaart PRIMEALE UNITED voor alle aanspraken van derden voor schade die 

verband houdt met de door PRIMEALE UNITED geleverde zaken. 

7. Indien PRIMEALE UNITED aansprakelijk is voor enige schade, is iedere aansprakelijkheid van 

PRIMEALE UNITED beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (bedrijfsaansprake-

lijkheids)verzekering van PRIMEALE UNITED wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico onder 

deze verzekering. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens een verzekering van PRIME-

ALE UNITED mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het nettobedrag van de factuur 

die correspondeert met de geleverde zaken op basis waarvan de Wederpartij claimt, met dien verstande 

dat iedere aansprakelijkheid te allen tijde is beperkt tot een bedrag van € 10.000. PRIMEALE UNITED is 

nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, stagnatieschade, winstderving en recall kosten. Alle vorde-

ringen van Wederpartij verjaren na verloop van 1 jaar nadat de betreffende vordering is ontstaan. 

 
Artikel 10 Overmacht 
1. In geval van overmacht is PRIMEALE UNITED gerechtigd de nakoming van haar contracten op te 

schorten voor de duur van de overmacht. Indien de duur of de ernst van de overmacht zulks noodzakelijk 

maakt – en zulks is uitsluitend ter beoordeling van PRIMEALE UNITED – is PRIMEALE UNITED gerech-

tigd de koopovereenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst, als 

ontbonden te beschouwen en is PRIMEALE UNITED niet gehouden tot betaling van een schadevergoe-

ding. PRIMEALE UNITED kan de overeenkomst ontbinden, zonder recht op schadevergoeding, indien 

de overmacht situatie langer dan 10 (tien) kalenderdagen duurt en/of het vooruitzicht bestaat dat de over-

macht situatie langer dan 10 (tien) kalenderdagen zal duren.  

2. Tenzij hierna anders is bepaald, wordt als overmacht van PRIMEALE UNITED beschouwd elke 

bijzondere omstandigheid, die de nakoming van de leveringsverplichting van PRIMEALE UNITED onmo-

gelijk of zó bezwaarlijk maakt, dat nakoming redelijkerwijs niet van haar kan worden verlangd, zoals oor-

log, mobilisatie, staking, ziekteverzuim van personeel, arbeidsonlusten, revolutie, oproer, opstootjes, 

storm, ijsgang, watersnood, stagnatie in de elektriciteits- of watervoorziening, bedrijfsbrand, bedrijfsstag-

natie door machinebreuk of moeilijkheden in de energievoorziening, belemmeringen in het verkeer, trans-

portproblemen, gehele of gedeeltelijke misoogst, abnormale droogte of voortdurende en/of abnormale 

hoeveelheden neerslag en/of vorst, ziekte in het gewas, plagen van ongedierte, in gebreke blijven van 

toeleveranciers, etc. Bovendien heeft PRIMEALE UNITED het recht de overeenkomst, voor zover niet 

nagekomen, te ontbinden zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade, wanneer overheids-

maatregelen de in-, uit- of doorvoer van verkochte goederen belemmeren en/of financieel nadeliger voor 
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haar maken en de Wederpartij niet bereid is op eerste verzoek het nadeel van deze maatregel aan haar 

voor levering van de goederen, te vergoeden.  

3. Overmacht van de leveranciers van PRIMEALE UNITED, waaronder ook begrepen telers, geldt als 

overmacht van PRIMEALE UNITED. 

4. Indien PRIMEALE UNITED bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen 

heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, dan is zij gerechtigd het reeds 

geleverde c.q. geleverde deel afzonderlijk te factureren. De Wederpartij is alsdan gehouden de factuur te 

voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 

5. Alle door PRIMEALE UNITED gesloten koopovereenkomsten van agrarische producten, ongeacht 

of PRIMEALE UNITED of derden de producten hebben geteeld, geschieden onder oogstvoorbehoud. 

Wanneer ten gevolge van een tegenvallende oogst met betrekking tot de hoeveelheid en/of kwaliteit van 

agrarische producten, zoveel producten minder beschikbaar zijn, waar ook onder wordt verstaan afkeu-

ring door daartoe bevoegde instanties, dan bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs mocht wor-

den verwacht, heeft PRIMEALE UNITED het recht de door haar verkochte hoeveelheden dienovereen-

komstig te verminderen. Daarvan is ondermeer sprake als de door PRIMEALE UNITED op contracten 

ingekochte producten ontoereikend zijn om al haar afnemers te voldoen. Door de levering van dit aldus 

verminderde kwantum, voldoet PRIMEALE UNITED dan geheel aan haar leveringsverplichtingen. PRI-

MEALE UNITED is alsdan niet gehouden tot het leveren van vervangende agrarische producten en te-

vens niet aansprakelijk voor welke schade dan ook.  

 
Artikel 11 Verzuim en ontbinding 
1. Indien de Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor 

hem uit de met PRIMEALE UNITED gesloten Overeenkomst c.q. de wet mocht voortvloeien, waaronder 

de verplichting tot tijdige betaling zoals opgenomen in artikel 7 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, 

is de Wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en is PRIMEALE UNITED gerechtigd uitvoering van 

de Overeenkomst op te schorten en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeen-

komsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat PRIMEALE UNITED tot enige schadevergoeding 

is gehouden en onverminderd de PRIMEALE UNITED verder toekomende rechten.  

2. In geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de Wederpartij, stillegging of liqui-

datie van het bedrijf van de Wederpartij, zullen alle Overeenkomsten met de Wederpartij van rechtswege 

ontbonden zijn, tenzij PRIMEALE UNITED de Wederpartij binnen een redelijke termijn meedeelt nako-

ming van (een deel) van de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval PRIMEALE UNI-

TED zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende Overeenkomst(en) op te 

schorten, totdat de betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de PRIMEALE UNITED verder 

toekomende rechten.  

3. PRIMEALE UNITED heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen indien er zijdens de Weder-

partij sprake is van blijvende overmacht. De Wederpartij zal alsdan alle door PRIMEALE UNITED ge-

maakte en nog te maken kosten aan PRIMEALE UNITED vergoeden.  

4. In elk van de in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel genoemde gevallen zijn alle vorderingen van 

PRIMEALE UNITED op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar en is de Wederpartij gehouden tot onmid-

dellijke teruggave van verhuurde dan wel onbetaald gebleven zaken. 
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5. De Wederpartij dient PRIMEALE UNITED onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op 

roerende- dan wel onroerende zaken die in eigendom aan PRIMEALE UNITED toebehoren en welke de 

Wederpartij in het kader van uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft. 

6. De Wederpartij dient in geval van faillissement of surseance van betaling direct PRIMEALE UNI-

TED hieromtrent in te lichten, en een deurwaarder, curator of bewindvoerder onverwijld de Overeenkomst 

te tonen en daarbij te wijzen op de eigendomsrechten van PRIMEALE UNITED. 

 
Artikel 12 Emballage 
1. PRIMEALE UNITED maakt in het kader van de levering van haar zaken gebruik van emballage. Tot 

emballage worden – onder meer – gerekend pallets en kratten. Indien PRIMEALE UNITED ter zake statie-

geld in rekening brengt, dan geldt dat de emballage retour wordt genomen tegen de op het moment van 

teruggave geldende factuurprijs (in geval zaken wordt gedaan in vreemde valuta geldt dat de emballage 

retour wordt genomen tegen de op het moment van levering geldende koers). Voor het in ontvangst nemen 

van retour geleverde emballage zal eventueel een vaste kostenvergoeding in rekening worden gebracht 

conform de ter zake geldende regeling. De Wederpartij zal op zijn verzoek een kopie ontvangen van deze 

regeling. 

2. De emballage die de Wederpartij in wenst te leveren dient dusdanig schoon en fris te zijn dat zij – 

zonder verdere handelingen zijdens PRIMEALE UNITED geschikt is voor gebruik ten behoeve van verse 

eetbare tuinbouwproducten, bij gebreke waarvan Wederpartij aansprakelijk is voor de schade van PRI-

MEALE UNITED en PRIMEALE UNITED geen statiegeld aan Wederpartij verschuldigd is. 

3. Indien het retourneren van emballage plaats zal vinden via eigen transportmiddelen van PRIME-

ALE UNITED dient de Wederpartij ervoor zorg te dragen dat de emballage gesorteerd voor transport 

gereed staat.  

4. Niet door PRIMEALE UNITED geleverde emballage wordt alleen teruggenomen indien en voor 

zover PRIMEALE UNITED de desbetreffende producten zelf in haar eigen assortiment voert en de em-

ballage in goede staat verkeert. 

 
Artikel 13 Industriële en intellectuele eigendomsrechten 
1. PRIMEALE UNITED behoudt zich eventuele rechten van intellectuele en/of industriële eigendom 

(merken) met betrekking tot door haar geleverde producten uitdrukkelijk voor. 

2. Het is de Wederpartij niet toegestaan met gebruik van door PRIMEALE UNITED geleverde pro-

ducten inbreuk te maken op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van een derde. De Weder-

partij vrijwaart PRIMEALE UNITED voor eventuele aanspraken van derden uit hoofde van een inbreuk 

op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten die worden gemaakt met behulp van de door PRIME-

ALE UNITED geleverde zaken, en die plaats vinden nadat PRIMEALE UNITED de zaken aan de Weder-

partij heeft geleverd. 

 
Artikel 14 Toepasselijk recht 
6. De rechtsverhouding tussen PRIMEALE UNITED en de Wederpartij wordt beheerst door Neder-

lands recht. 

7. De bepalingen van het Weens Koopverdrag worden uitgesloten. 
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Artikel 15 Geschillen 
1. Geschillen voortvloeiende uit een opdracht, offerte, aanbod, of Overeenkomst waarop deze Alge-

mene Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, inclusief conflicten die zien op deze Algemene Verkoop-

voorwaarden, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Rotter-

dam, met dien verstande dat deze forumkeuze het recht van PRIMEALE UNITED om een geschil te laten 

beslechten via arbitrage of bindend advies, onverlet laat. 

2. Partijen kunnen in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel schriftelijk overeenkomen de 

beslechting van het geschil over te laten aan de bevoegde rechter in een ander arrondissement. 

3. Het recht van de wederpartij om PRIMEALE UNITED in een procedure te betrekken en schadever-

goeding te eisen (op welke grond dan ook), vervalt één jaar nadat die rechtsvordering is ontstaan. 

 


