ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
E&A SCHEER BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Herengracht 316, 1016 CD AMSTERDAM.
Gedeponeerd op 1 februari 2013 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33158894

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte en/of overeenkomst en/of
werkzaamheid tussen E&A Scheer BV, hierna te noemen Verkoper, en een Koper/wederpartij, hierna te
noemen Koper, voor zover van deze voorwaarden door E&A Scheer BV niet uitdrukkelijk is afgeweken.
1.2
De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Koper wordt hierbij door Verkoper
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3
Indien een verschil bestaat tussen de Nederlandse tekst van deze voorwaarden en de Duitse of Engelse
en/of enige andere tekst prevaleert de Nederlandse tekst of uitleg van deze tekst.
1.4
Voor zover in deze voorwaarden wordt gesproken over (geleverde) zaken heeft deze verwijzing en /of
benaming met name betrekking op bulkladingen gedistilleerd, onder de benaming Rum, Batavia Arrack
of anderszins en op andere door Verkoper geleverde goederen en/of diensten.
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Artikel 2 Offertes/Prijzen/Documenten
2.1
De door Verkoper gemaakte offertes/prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend tenzij dit tussen partijen
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2
Verkoper is slechts aan offertes/prijsopgaven gebonden nadat Verkoper een order schriftelijk heeft
bevestigd.
2.3
De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief belastingen, accijnzen, (Europese)
invoerrechten of heffingen tenzij anders aangegeven. Verkoper mag de bij de aflevering geldende prijs
volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen tenzij anders is overeengekomen.
2.4
Eventuele nieuwe belastingen, heffingen en wijzigingen of verhoging van belastingen, accijnzen,
(Europese) invoerrechten of heffingen, drukkende op de verkochte zaken en/of aflevering daarvan,
zullen door Verkoper aan Koper alsnog in rekening mogen worden gebracht. Indien Verkoper terzake van
de te leveren zaken verschuldigde accijnzen en/of heffingen voldoet is Koper jegens Verkoper tot
vergoeding daarvan gehouden.
2.5
Indien de wetgeving met betrekking tot accijnzen vereist dat documenten die nodig zijn voor de
zuivering van de douane- c.q. vervoersdocumenten van Verkoper overlegd moeten worden verplicht
Koper zich om uiterlijk binnen vijftien dagen na ontvangst van de door Verkoper geleverde zaken deze
documenten aan Verkoper te overhandigen. Koper dient de bewijsstukken hiervan minimaal twee jaar te
bewaren.
2.6
Koper is verplicht bij levering van de gekochte zaken de administratieve geleidedocumenten door de
bevoegde(douane) instanties te laten ondertekenen en uiterlijk binnen vijftien dagen na ondertekening
aan Verkoper te retourneren. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of kosten als
gevolg van niet-tijdige verzending van voormelde documenten
2.7
Koper vrijwaart Verkoper voor de accijnsverplichtingen en/of kosten en/of schade die voor Verkoper
mochten ontstaan als gevolg van de wijze waarop documentenafhandeling of inslag door of vanwege
Koper heeft plaatsgevonden of indien Koper niet aan de verplichting voldoet als in dit artikel
omschreven.

Artikel 3 Facturering/Betaling
3.1
Facturen worden betaald binnen de termijn en in de valuta zoals vermeld op de factuur waarbij Koper
alle bankkosten voor haar rekening neemt.
3.2
Indien Koper in gebreke blijft met berekking tot de tijdige betaling van een factuur is Koper van
rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1,5 % per maand.
3.3
Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening.
3.4
Verkoper heeft het recht zekerheid te verlangen ter voldoening van de verplichtingen uit de
overeenkomst van Koper.
3.5
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Indien Koper geen
beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is Koper evenmin
gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
3.6
Indien Koper in gebreke en/of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, is Koper
incassokosten verschuldigd gelijk aan ten minste 5% van de hoofdsom. Indien de redelijke kosten ter
verkrijging van voldoening buiten rechte meer bedragen dan 5% van de hoofdsom, is ook het meerdere
voor rekening van Koper. De eventuele gemaakte gerechtelijke- en executiekosten zullen eveneens op
Koper worden verhaald. Koper is over de verschuldigde incassokosten rente verschuldigd.
Artikel 4 Levering
4.1
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt levering op basis van de conditie FCA Amsterdam
(Free Carrier Amsterdam, Incoterms 2010).
4.2
Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan
wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
Indien Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van de informatie of instructies,
noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van Koper. Koper zal in dat
geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
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Artikel 5 Levertijd
5.1
Een levertijd vangt aan één dag na de totstandkoming van de overeenkomst tussen partijen tenzij
anders is overeengekomen. Indien is overeengekomen dat voorafgaand aan levering moet zijn betaald
(of een deelbetaling moet zijn gedaan) vangt de levertijd pas aan nadat de betaling (of deelbetaling) is
ontvangen.
5.2
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient Koper Verkoper daarvan schriftelijk in gebreke te
stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan zijn leveringsverplichting te voldoen.
Indien de zaken niet tijdig kunnen worden geleverd door toedoen van Koper zal de levertijd door
Verkoper worden verlengd met een aantal dagen dat hem redelijk voorkomt om alsnog aan de
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te kunnen voldoen.
Artikel 6 Deelleveringen
6.1
Het is Verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een
deellevering geen zelfstandige waarde heeft.
6.2
Indien de zaken in gedeelten worden geleverd is Verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te
factureren.
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Artikel 7 Opschorting/Beëindiging van de overeenkomst
7.1
Indien er zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen of materialen waarvan Verkoper
zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, die van dien aard zijn
dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar
wordt, dat naleven van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Verkoper
bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
7.2
Verkoper is gerechtigd een overeenkomst te beëindigen door ontbinding zonder inachtname van enige
opzegtermijn en zonder schadevergoeding aan Koper verschuldigd te zijn indien Koper toerekenbaar
tekort is geschoten in de nakoming van één of meer bepalingen van de overeenkomst. Van toerekenbare
tekortkoming is sprake indien Koper door Verkoper op de niet nakoming van haar verplichtingen is
gewezen en Koper de verplichtingen niet binnen een redelijke, door Verkoper te stellen, termijn
nakomt. De ontbinding vindt schriftelijk plaats.
7.3
Verkoper is, indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet, gerechtigd de (verdere)
uitvoering van deze overeenkomst op te schorten, dan wel tot onmiddellijke ontbinding van de
overeenkomst over te gaan zonder inachtname van enige opzegtermijn, zonder schadevergoeding aan
Koper verschuldigd te zijn, onverminderd de bevoegdheid van Verkoper om van Koper vervangende of
aanvullende schadevergoeding te vorderen, te weten in geval:
a.
van faillissement of surseance van betaling van Koper en/of diens eindafnemer;
b.
een wijziging optreedt in de zeggenschap over de onderneming van Koper en/of diens
eindafnemer;
c.
koper een handeling verricht die de handelsnaam en/of reputatie en/of ((intellectuele)
eigendoms) rechten van Verkoper schade toebrengt of zal kunnen toebrengen;
d.
na het sluiten van de overeenkomst aan Verkoper omstandigheden ter kennis komen die Verkoper
goede grond geven te vrezen dat Koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
e.
Verkoper Koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de
nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
Artikel 8 Overmacht
8.1
Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Koper indien Verkoper daartoe
gehinderd wordt als gevolg van overmacht of enige andere omstandigheid die niet is te wijten aan
schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of in het verkeer geldende opvattingen voor
haar rekening komt.
8.2
Onder overmacht in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en
toedoen van Verkoper, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten
gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Verkoper kan worden verlangd, zoals onder andere
oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard
dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet,
tekortkoming van derden die door Verkoper ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn
ingeschakeld, etc. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid
die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Verkoper haar verbintenis had
moeten nakomen.
8.3
Verkoper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de nakoming van verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twaalf maanden is ieder der partijen
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
partij.
8.4
Voor zover Verkoper ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst
inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk
na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen
als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9 Garantie
9.1
Verkoper garandeert niet dat de door hem geleverde zaken bruikbaar zijn voor het doel waarmee Koper
deze zaken heeft gekocht, ongeacht of Verkoper wist of behoorde te weten met welk doel Koper de
koopovereenkomst is aangegaan.
9.2
Verkoper geeft geen garantie voor aan- of afwezigheid van bepaalde kenmerken, die door Koper zijn
gesteld met betrekking tot reuk en smaak van de geleverde zaken, aangezien het onmogelijk is om deze
kenmerken objectief te kunnen vaststellen. Voor zover Koper en Verkoper gezamenlijk na
organoleptische onderzoeken van de geleverde zaken tot de conclusie zijn gekomen dat de
bovengenoemde kenmerken niet aanwezig zijn, dan is Koper bevoegd de geleverde zaken te retourneren
en deze door andere te laten vervangen, voor zover de geleverde zaken nog niet zijn vermengd met
andere zaken hieronder niet begrepen de eerder door Verkoper geleverde zaken aan Koper van dezelfde
soort.
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Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 Aansprakelijkheid van Verkoper is uitgesloten tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde
van Verkoper.
10.2 Indien Verkoper aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt
tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Verkoper is verder steeds beperkt tot het
bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
10.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, vertragingsschade,
winstderving, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, etc.
10.4 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade aan producten als gevolg van het vervoer tenzij er sprake is
van opzet of grove schuld.
10.5 Koper vrijwaart Verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van
de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Verkoper toerekenbaar is.
10.6 Indien Verkoper uit dien hoofde door derden wordt aangesproken is Koper gehouden Verkoper zowel
buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval in
redelijkheid verwacht mag worden. Mocht Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate
maatregelen is Verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en
schade aan de zijde van Verkoper en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico
van Koper.
10.7 Aanspraken van Koper jegens Verkoper tot schadevergoeding uit hoofde van enige beweerde
tekortkoming aan de zijde van Verkoper als bedoeld in dit artikel vervallen in ieder geval zes maanden
nadat Koper de tekortkoming heeft ontdekt althans heeft behoren te ontdekken.
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Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
11.1 De door Verkoper geleverde zaken blijven in eigendom van Verkoper totdat Koper alle navolgende
verplichtingen uit alle met Verkoper gesloten koopovereenkomst(en) is nagekomen:
a.
de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
b.
eventuele vorderingen wegens niet nakoming door Koper van (een) koopovereenkomst(en).
11.2 Door Verkoper afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen
slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is Koper niet
bevoegd de zaken te verpanden en/of enig ander recht erop te vestigen.
11.3 Indien Koper zijn verplichting niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij dit niet zal doen is
Verkoper gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij
Koper, of derden die de zaken voor Koper houden, weg te halen of weg te doen halen. Koper is verplicht
hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem
verschuldigde per dag.
11.4 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen
gelden is Koper verplicht Verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te
stellen.
11.5 Koper verplicht zich op eerste verzoek van Verkoper:
a.
de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen
brand-, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage
te geven;
b.
alle aanspraken van Koper op verzekeraars met betrekking tot onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken te verpanden aan Verkoper op de manier die wordt omschreven in artikel 3:239
BW;
c.
de vorderingen die Koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder
eigendomsvoorbehoud door Verkoper geleverde zaken te verpanden aan Verkoper op de manier
die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
d.
de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Verkoper;
e.
op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Verkoper ter
bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en die Koper niet
onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.
Artikel 12 Gebreken; klachttermijnen
12.1 Koper dient de gekochte zaken bij aflevering, of zo spoedig daarna als mogelijk, doch in ieder geval
binnen 7 dagen na aflevering en voordat de zaken eventueel worden vermengd, te (laten) onderzoeken.
In geval de zaken per tankauto worden aangeleverd is Koper verplicht om bij lossing een representatief
monster van de geleverde zaken te nemen en dit monster beschikbaar te houden bij klachten. Terzake
de keuring dient Koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
a.
of de juiste zaken zijn geleverd;
b.
of de afgeleverde zaken met betrekking tot kwantiteit overeenstemmen met hetgeen
overeengekomen is;
c.
of de afgeleverde zaken inderdaad voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien
deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of
handelsdoeleinden.
12.2 Worden gebreken of tekortkomingen geconstateerd dan dient Koper deze binnen 7 dagen na levering
schriftelijk aan Verkoper te melden. Niet tijdig klagen en/of niet tijdig bevestigen van een klacht als
hierboven bedoeld en/of vermenging van de geleverde zaken met andere zaken, waaronder niet
begrepen door de Verkoper eerder geleverde zaken van dezelfde soort en/of lossing en monstername in
strijd met het in dat artikel bepaalde heeft tot gevolg verval van iedere vordering die Koper door of in
verband met tekorten of kwaliteitsgebreken zou kunnen hebben.

12.3

12.4

Niet zichtbare en/of geconstateerde gebreken dient Koper binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk
binnen 2 maanden na aflevering, schriftelijk te melden aan Verkoper, behoudens indien de geleverde
zaken inmiddels zijn vermengd met andere zaken in verband met het productieproces.
Ook indien Koper tijdig reclameert blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane
bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Verkoper
worden geretourneerd.

Artikel 13. Intellectuele eigendom
13.1

13.2
13.3

Door het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst tussen Verkoper en Koper worden geen
auteursrechten, merkrechten of andere rechten van intellectuele eigendom op de geleverde zaken of
ontwerpen daarvan of afbeeldingen daarop of receptuur daarvan overgedragen aan Koper.
Verkoper is niet gehouden de receptuur van de geleverde zaken aan Koper vrij te geven.
Koper staat er jegens Verkoper voor in dat alle door haar ter uitvoering van de overeenkomst aan
Verkoper ter hand gestelde intellectuele eigendomsrechten geen inbreuk maken op enig ander recht van
derden, waaronder intellectueel eigendomsrechten. Verkoper garandeert niet dat de aan Koper
geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

Artikel 14 Geheimhouding
14.1 Koper verplicht zich om nooit informatie betreffende de overeenkomst tussen Koper en Verkoper, de
daarbij betrokken leveranciers, de gebruikte recepturen, de originegegevens of enige andere daaruit
voortvloeiende of daarmee samenhangende informatie te openbaren, behoudens voor zover wettelijk
vereist door enige gerechtelijke instelling of autoriteit, maar in dat geval slechts na raadpleging van
Verkoper met betrekking tot het tijdstip en de inhoud van de bekendmaking.
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Artikel 15. Toepasselijk recht, bevoegde rechter en geschillen
15.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Verkoper partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt
gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
15.2 Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen Koper en Verkoper gesloten overeenkomst
dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden
beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.

