
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden 
 
 

 
Overwegende, dat het wenselijk is om alle, door haar in het kader van haar onderneming 
gesloten overeenkomst van koop, verkoop, commissie en aanverwante overeenkomsten 
algemene voorwaarden te hanteren, heeft 
 

Hoek-agro b.v.  
Tibsterwei 4a 
9131 EG Ee 

 
c.q. haar rechtsopvolger(s) en/of met haar gelieerde ondernemingen; hierna te noemen 
Hoek-agro b.v. de navolgende Algemene Voorwaarden vastgesteld: 
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Algemene verkoopvoorwaarden 
 
Artikel 1 Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
1. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee Hoek-agro b.v. een overeenkomst is aangegaan 

tot levering van goederen en/of diensten; 
2. Overeenkomst: een (schriftelijke) overeenkomst tussen Hoek-agro b.v. en de Wederpartij waarbij 

Hoek-agro b.v. zich verplicht aan de Wederpartij een of meer producten en/of diensten te 
leveren tegen betaling door Wederpartij van de daarvoor geldende vergoeding; 

3. Verkoper: Hoek-agro b.v., de gebruiker van de algemene voorwaarden; 
4. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die met Hoek-agro b.v. een overeenkomst sluit of 

wenst te sluiten, dan wel een opdracht verstrekt. 
 
Artikel 2 Toepasselijkheid 
1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Hoek-agro b.v. gedane 

aanbiedingen, verstrekte offertes, gesloten overeenkomsten alsmede geaccepteerde 
opdrachten. Derhalve zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing op alle 
(rechts)handelingen van Hoek-agro b.v.; 

2. Overeenkomsten zoals in lid 1 bedoeld omvatten verkoop, koop, commissie- en aanverwante 
overeenkomsten; 

3. Bedingen, die van deze voorwaarden afwijken zijn uitsluitend bindend indien zij schriftelijk zijn 
overeengekomen. 
 

Artikel 3 Toepasselijk recht 
1. De rechtsverhouding tussen Hoek-agro b.v. en de Wederpartij wordt beheerst door het 

Nederlands recht. 
 
Artikel 4 Aanbod en prijzen 
1. Ieder aanbod is geheel vrijblijvend. De overeenkomst geldt als geheel gesloten, tenzij Hoek-agro 

b.v. onverwijld na een aanvaarding laat weten dat zij het aanbod herroept; 
2. Alle door Hoek-agro b.v. gesloten verkoopovereenkomsten worden geacht tot stand te zijn 

gekomen in de plaats van vestiging van Hoek-agro b.v., te weten Ee,  zowel voor wat betreft 
uitvoering als betaling van de overeenkomst; 

3. Alle in verkoopovereenkomsten genoemde bedragen worden in Euro’s weergegeven, tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen. Vervolgens zijn alle genoemde bedragen exclusief 
vervoerskosten en omzetbelasting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen; 

4. Hoek-agro b.v. 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 5 Overeenkomst  
1. De overeenkomst bindt Hoek-agro b.v. pas na uitdrukkelijke aanvaarding; 
2. De Wederpartij zal na uitdrukkelijke aanvaarding een schriftelijke vastlegging van de 

overeenkomst ontvangen van Hoek-agro b.v. Deze schriftelijke vastlegging kan bestaan uit een 
orderbevestiging en/of een factuur; 

3. Hoek-agro b.v. behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen/orders 
te weigeren. In een dergelijk geval zal Hoek-agro b.v. niet schadeplichtig zijn jegens de 
Wederpartij. 
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Artikel 6 Levering 
1. Levering vindt plaats af-magazijn bij Hoek-agro b.v., tenzij anders is overeengekomen; 
2. Indien is overeengekomen dat het vervoer door of vanwege Hoek-agro b.v. zal geschieden, vindt 

afname plaats op het moment van aflevering op de overeengekomen plaatsen;  
3. De geleverde hoeveelheid wordt voor wat betreft aantal en gewicht, alsmede publiek- en/of 

privaatrechtelijk voorgeschreven eisen geacht te voldoen aan hetgeen is overeengekomen 
respectievelijk voorgeschreven, behoudens door de Wederpartij te leveren tegenbewijs; 

4. Indien de zaken door of vanwege Hoek-agro b.v. voor de koper worden opgeslagen bij Hoek-agro 
b.v. of derden, vindt de aflevering plaats op het moment dat de zaken daadwerkelijk zijn 
opgeslagen;  

5. Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, zijn termijnen van levering nimmer aan te merken 
als fatale termijnen. Ook bij overeengekomen fatale termijnen, is Hoek-agro b.v. pas in verzuim 
nadat de Wederpartij haar in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn heeft gesteld om 
alsnog te leveren; 

6. Van een recht op ontbinding van de overeenkomst, zal evenwel pas sprake zijn, indien de 
vertraging in de levering tot gevolg heeft dat van de wederpartij niet gevergd kan worden dat de 
overeenkomst in stand blijft. 

 
Artikel 7 Overmacht 
1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van de Hoek-agro b.v. 

onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk 
verhindert, dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk dan wel dermate 
bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid 
niet meer kan worden gevergd; 

2. In geval van overmacht is Hoek-agro b.v. gerechtigd hetzij de uitvoering van de overeenkomst op 
te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Wederpartij 
enige vordering ter zake schadevergoeding jegens haar (Hoek-agro b.v.) aanhangig kan maken; 

3. De verplichtingen van Hoek-agro b.v. herleven indien nakoming van de verplichtingen 
redelijkerwijs weer mogelijk is; 

4. Indien Hoek-agro b.v. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen 
heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het 
reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Koper gehouden deze 
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract; 

5. Indien Hoek-agro b.v. op grond van overmacht overgaat tot ontbinden, is zij niet gehouden tot 
het vergoeden van de schade aan de Wederpartij. 
 

Artikel 8 Aansprakelijkheid en risico 
1. Het risico van de zaak is voor de Wederpartij vanaf het moment van afleveren van de zaak en, 

indien de Wederpartij geen medewerking verleent aan aflevering, vanaf het moment dat afname 
is geweigerd; 

2. Hoek-agro b.v. is buiten het geval van overmacht, alleen aansprakelijk voor verlies en/of schade 
wanneer de niet – c.q. niet tijdige – nakoming is te wijten aan hetzij opzet, hetzij grover schuld 
van haarzelf of haar ondergeschikten en tot maximaal de factuurwaarde van de zaken; 

3. Hoek-agro b.v. is nimmer aansprakelijk voor enige andere schade, hoe ook genaamd, behoudens 
indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Hoek-
agro b.v.  
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Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud 
1. De eigendom van de door Hoek-agro b.v. te leveren zaken, alsmede het risico van deze zaken zal 

eerst overgaan op het moment van levering;  
2. Indien op de zaken andere rechten dan het eigendomsrecht van Hoek-agro b.v. berusten, zal 

Hoek-agro b.v. onverwijld de Wederpartij in kennis stellen; 
3. Het staat Wederpartij vrij de door Hoek-agro b.v. geleverde zaken te allen tijde door te verkopen 

en/of te leveren aan derden. 
 
Artikel 10 Aanvaarding en reclame 
1. Wederpartij dient direct na levering door Hoek-agro b.v. van de overeengekomen zaken, de 

levering te keuren en controleren. Deze keuring en controle dient plaats te vinden in het bijzijn 
van de chauffeur, tenzij anders overeengekomen. Hierbij dient de Wederpartij na te gaan of het 
geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: 
a) Of de juiste zaken zijn geleverd; 
b) Of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen, die gesteld mogen worden voor een 

normaal gebruik en/of voor handelsdoeleinden; 
c) Of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit (aantal, hoeveelheid, gewicht) 

overeenstemmen met het overeenkomende. Indien de tekortkoming minder dan 10% van 
het totaal bedraagt, zal de wederpartij gehouden zijn de geleverde zaken volledig te 
accepteren tegen evenredige vermindering van de overeengekomen prijs; 

2. Indien de levering geschiedt af-magazijn (zoals bedoeld in artikel 6) dient de Wederpartij de 
zaken direct te controleren conform lid 1 van dit artikel; 

3. Eventuele tekortkomingen die niet zien op omstandigheden zoals vermeld in lid 1 van dit artikel, 
dienen onmiddellijk na constatering – doch uiterlijk binnen 24 uur na aflevering – daarvan 
schriftelijk aan Hoek-agro b.v. te worden gemeld. Indien Hoek-agro b.v. niet binnen 24 uur na 
levering van de zaken een klacht ontvangt, worden de goederen geacht te zijn geleverd conform 
het overeengekomen en zonder enige tekortkoming; 

4. Indien de zaken bij een derde worden afgeleverd, die deze zaken behoud voor de Wederpartij, is 
de Wederpartij verplicht de in lid 1 bedoelde inspectie uit te voeren of te doen uitvoeren op het 
moment van aflevering. Aldus kan de Wederpartij te nimmer aan Hoek-agro b.v. tegenwerpen 
dat de geleverde zaken niet zijn gekeurd en gecontroleerd, omdat deze elders – bij een derde – 
waren opgeslagen; 

5. Wederpartij is gehouden zich te allen tijde als een zorgvuldig schuldenaar en/of bezitter voor het 
behoud van de zaken zorg te dragen. 

 
Artikel 11 Emballage  
1. Hoek-agro b.v. maakt gezien de levering van de zaken gebruik van emballage. Tot emballage 

worden onder meer gerekend pallets en meermalig EPS fust. Indien er statiegeld is berekend op 
de emballage, dan geldt dat de emballage retour wordt genomen tegen de – op het moment van 
teruggave geldende – factuurprijs, eventueel verhoogd met een vaste emballagevergoeding 
volgens de daarvoor geldende regeling. De Wederpartij zal op zijn verzoek in het bezit worden 
gesteld van deze regeling; 

2. De emballage dient zodanig schoon en fris te zijn dat het geschikt is voor verse eetbare 
tuinbouwproducten; 

3. Bij het retourneren van emballage via eigen transportmiddelen van Hoek-agro b.v. dient de 
emballage gesorteerd voor transport gereed te staan; 

4. Niet via Hoek-agro b.v. geleverde emballage wordt alleen teruggenomen voor zover Hoek-agro 
b.v. de desbetreffende producten in haar eigen assortiment voert en de emballage in goede staat 
verkeerd. 

 



 

Versie 2020   Pagina 5 van 9 
 

HOEK-AGRO B.V. 

Artikel 12 Betaling 
1. Betaling der geleverde goederen dient binnen 14 dagen na de datum van de op de levering 

betrekking hebbende factuur plaats te vinden, tenzij bij schriftelijke overeenkomst van deze 
regeling is afgeweken; 

2. Iedere betaling op openstaande facturen wordt geacht te zijn geschied ter voldoening van de 
oudst-openstaande posten; 

3. Compensatie met enige andere vordering die de koper heeft of meent te hebben, is niet 
toegestaan, tenzij Hoek-agro b.v. een creditnota aan koper heeft verzonden of bij rechterlijk 
vonnis is veroordeeld tot betaling van een geldsom aan koper; 

4. Indien Wederpartij in gebreke blijft met betaling binnen de overeengekomen termijn, is hij 
rechtswege in verzuim. De wederpartij is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de 
wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. De rente zal 
worden berekend vanaf de verzuimdatum tot het moment van volledige betaling; 

5. Indien Wederpartij ook nadat zij door Hoek-agro b.v. in gebreke is gesteld, nalatig blijft om de 
openstaande bedragen aan Hoek-agro b.v. te voldoen, is zij naast het alsdan verschuldigde totale 
bedrag, bestaande uit de openstaande bedragen vermeerderd met de verschuldigde rente, 
tevens gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van deze 
buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom; 

6. De Wederpartij is nimmer gerechtigd facturen in termijnen te betalen, tenzij Hoek-agro b.v. 
daarin schriftelijk heeft toegestemd. 

 

Artikel 13 Opschorting en ontbinding  
1. Indien Wederpartij niet (tijdig) aan zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 11 voldoet, heeft 

Hoek-agro b.v. het recht elke verdere levering op te schorten. Wederpartij zal alsdan in gebreke 
zijn. In dit geval is Hoek-agro b.v. bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst 
middels een schriftelijke verklaring te ontbinden en is de Wederpartij aansprakelijk voor alle door 
Hoek-agro b.v. geleden schade, onder meer bestaande uit: winstderving, geleden verlies, 
productschade, kosten en renten, transportkosten, commissie, gerechtelijke en 
buitengerechtelijke kosten, alsmede alle verdere direct of indirect met de koop verband 
houdende kosten; 

2. Het recht van Hoek-agro b.v. tot opschorting dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding, geldt 
tevens wanneer ernstig moet worden betwijfeld of de Wederpartij in staat is zijn contractuele 
verplichtingen jegens Hoek-agro b.v. na te komen alsmede ingeval van (voorlopige) surséance 
van betaling, faillissement van de Wederpartij, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de 
Wederpartij dan wel op andere wijze de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen 
ervan verliest. 

 
Artikel 14 Conformiteit en garantie 
1. Hoek-agro b.v. staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, 

de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of 
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande 
wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften;  

2. Indien overeengekomen staat Hoek-agro b.v. er tevens voor in dat het product geschikt is voor 
ander dan normaal gebruik; 

3. Een door de Hoek-agro b.v. verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en 
vorderingen die de Wederpartij op grond van de overeenkomst tegenover Hoek-agro b.v. kan 
doen gelden; 

4. De garantietermijn geldt alleen indien deze schriftelijk is overeengekomen; 
5. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 24 uur na levering aan 

Hoek-agro b.v. schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te 
geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. 
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Algemene inkoopvoorwaarden 
 
Artikel 1 Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
1. Koper: Hoek-agro b.v., de gebruiker van de algemene voorwaarden; 
2. Leverancier: Ieder (rechts)persoon waarmee Hoek-agro b.v. een overeenkomst heeft afgesloten, 

c.q. wenst af te sluiten en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), rechtverkrijgende(n), 
erfgename(n) en gemachtigde(n); 

3. Overeenkomst: een (schriftelijke) overeenkomst tussen Hoek-agro b.v. en de Wederpartij waarbij 
Hoek-agro b.v. zich verplicht aan de Wederpartij een of meer producten en/of diensten te 
leveren tegen betaling door de Wederpartij van de daarvoor geldende vergoeding; 

4. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die met Hoek-agro b.v. een overeenkomst sluit of 
wenst te sluiten, dan wel een opdracht verstrekt. 

 
Artikel 2 Toepasselijkheid 
1. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten, waarbij  

Hoek-agro b.v. als Koper optreedt, alsmede op alle aanvragen en bestellingen van Hoek-agro b.v., 
waarbij een bestelling tevens als aanbod geldt. Derhalve zijn deze Algemene Inkoopvoorwaarden 
van toepassing op alle (rechts)handelingen van Hoek-agro b.v.; 

2. Overeenkomsten zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel omvatten: inkoop-, raam,- en aanverwante 
overeenkomsten; 

3. Onderhavige voorwaarden zijn tevens van toepassing indien Hoek-agro b.v. een aanbod van 
Leverancier met zoveel woorden aanvaardt, onder verwijzing naar deze voorwaarden en waarbij 
eventuele verkoopwaarden nadrukkelijk van de hand worden verwezen; 

4. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen telkenmale met Leverancier te worden 
overeengekomen; Leverancier kan geen beroep doen op afwijkingen die eerder in een 
contractuele relatie met Hoek-agro b.v. zijn gemaakt; 

5. Indien enige bepaling van deze Algemene Inkoopvoorwaarden – na tussenkomst van een 
gerechtelijke instantie – nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van 
toepassing uitgesloten. Alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden. 
 

Artikel 3 Toepasselijk recht 
1. De rechtsverhouding tussen Hoek-agro b.v. en de Wederpartij wordt beheerst door het 

Nederlands recht. 
 
Artikel 4 Aanbod en prijzen 
1. Alle door Hoek-agro b.v. of diens ondergeschikten gedane aanvragen, bestellingen c.q. 

aanbiedingen in welke vorm dan ook, zijn immer vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven; 
2. Een overeenkomst komt ingevolge artikel 6:217 BW tot stand nadat Hoek-agro b.v. het door de 

Wederpartij gedane aanbod nadrukkelijk heeft aanvaard; 
3. Alle door Hoek-agro b.v. gesloten inkoopovereenkomsten worden geacht tot stand te zijn 

gekomen in de plaats van vestiging van Hoek-agro b.v., te weten Ee,  zowel voor wat betreft 
uitvoering als betaling van de overeenkomst; 

4. Alle in inkoopovereenkomsten genoemde bedragen worden in Euro’s weergegeven, tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen; 

5. Een overeengekomen prijs kan door de Wederpartij niet worden verhoogd, ook niet als gevolg 
van kostprijsverhoging, tenzij Hoek-agro b.v. uitdrukkelijk en schriftelijk met de prijsverhoging 
akkoord gaat; 

6. Ook nadat de overeenkomst is gesloten is Leverancier verplicht alle gewenste niet-fundamentele 
veranderingen hierin door te voeren, die door Hoek-agro b.v. zijn gewenst. 
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Artikel 5 Overeenkomst  
1. Hoek-agro b.v. dient een schriftelijke leverbevestiging, dan wel een schriftelijke vastlegging van 

de overeenkomst van de Wederpartij te ontvangen. Deze schriftelijke vastlegging kan bestaan uit 
de factuur en/of orderbevestiging. Indien de Wederpartij Hoek-agro b.v. geen schriftelijke 
bevestiging van de overeenkomst heeft doen toekomen, kan Hoek-agro b.v. niet tot nakoming 
worden gehouden; 

2. Indien er – nadat de overeenkomst tot stand is gekomen – nadere en/of aanvullende afspraken 
dan wel wijzingen met elkaar zijn overeengekomen, geldt dat deze slechts bindend zijn indien 
deze afspraken schriftelijk zijn vastgelegd. Tevens geldt dat deze schriftelijke vastlegging kan 
bestaan uit de factuur en/of orderbevestiging.  

 
Artikel 6 Levering  
1. De door Wederpartij opgegeven levertijden gelden als fatale termijnen, tenzij door partijen 

anders is overeengekomen; 
2. Vertraging in de levering leidt er toe dat de Wederpartij direct – zonder voorafgaande 

ingebrekestelling – in gebreke is. Indien de Wederpartij in gebreke is, is Hoek-agro b.v. 
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen; 

3. Indien de Wederpartij vermoedt dat de leveringstijd waartoe hij zich verbonden heeft niet kan 
worden nagekomen is hij verplicht Hoek-agro b.v. hier onverwijld mededeling van te doen onder 
opgave van relevante omstandigheden. Indien Wederpartij hiermee in gebreke is gebleven kan 
een later beroep op termijnoverschrijding – ook in geval van overmacht – niet worden 
gehonoreerd; 

4. Hoek-agro b.v. is bij annulering wegens te late levering gerechtigd het reeds geleverde voor 
rekening en risico van Leverancier te retourneren; 

5. Onverminderd haar recht op de wettelijke schadevergoeding, is Hoek-agro b.v. gerechtigd om, in 
geval van te late levering en annulering, vergoeding van extra uitgaven te eisen, welke zijn 
gedaan ter redelijke vervanging van de niet ontvangen zaken. 
 

Artikel 7 Overmacht  
1. In geval van overmacht is Hoek-agro b.v. gerechtigd hetzij de uitvoering van de overeenkomst op 

te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Wederpartij 
enige vordering ter zake schadevergoeding jegens haar (Hoek-agro b.v.) aanhangig kan maken; 

2. Als overmacht aan de zijde van Hoek-agro b.v. wordt onder andere beschouwd: werkstaking, 
uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, 
mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere 
overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of 
machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede alle overige onvoorziene 
omstandigheden die Hoek-agro b.v., beletten de overeenkomst tijdig en naar behoren uit te 
voeren en die niet voor rekening en risico van Hoek-agro b.v. komen; 

3. Indien Wederpartij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen 
heeft voldaan, dan zal Hoek-agro b.v. de met de door de wederpartij verrichte prestaties 
corresponderende bedragen pro rata voldoen. 
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Artikel 8 Aansprakelijkheid en risico 
1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is de Wederpartij gehouden zijn contractuele 

verplichtingen alsnog na te komen; 
2. De door de Wederpartij te leveren en/of geleverde zaken komen tot op levering af-magazijn van 

de vestigingsplaats Wederpartij – ‘ex works’ conform de Incoterms – voor rekening en risico van 
Wederpartij. Het risico van de zaak gaat derhalve over op het moment dat de Wederpartij deze 
ter beschikking stelt aan Hoek-agro b.v.; 

3. Wederpartij is aansprakelijk voor de schade die Hoek-agro b.v. lijdt als gevolg van niet tijdige 
levering door de Wederpartij van de overeengekomen zaken, dan wel het volledig uitblijven van 
levering van de overeengekomen zaken; 

4. Wederpartij vrijwaart Hoek-agro b.v. voor claims ter zake reclamaties die een derde – aan wie 
Hoek-Agro. de door de Wederpartij geleverde zaken heeft door geleverd – heeft uitgevoerd dan 
wel heeft laten uitvoeren; 

5. Indien – door aanwezigheid van niet gewenste residuen of overschrijding van normen van stoffen 
(vb. chemicaliën, mineralen) in het product – schade ontstaat bij Hoek-agro b.v. als gevolg van 
opgelegde boetes van overheidswege of dan wel claims van derden/opdrachtgevers is de 
Wederpartij aansprakelijk voor deze schade. 

 
Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud 
4. De eigendom van de door de Wederpartij te leveren zaken, alsmede het risico van deze zaken zal 

eerst overgaan op het moment van levering;  
5. Indien op de zaken andere rechten dan het eigendomsrecht van de wederpartij berusten, zal de 

Wederpartij onverwijld Hoek-agro b.v. in kennis stellen; 
6. Het staat Hoek-agro b.v. vrij de door de Wederpartij geleverde zaken te allen tijde door te 

verkopen en/of te leveren aan derden. 
 
Artikel 10 Aanvaarding en garantie 
1. De door de Wederpartij te leveren zaken dienen te voldoen aan de overeengekomen eisen, 

specificaties, wettelijke bepalingen en andere overheidseisen, alsmede alle overige eisen die 
Hoek-agro b.v. aan deze zaken mag stellen, zowel ten aanzien van kwaliteit als kwantiteit; 

2. Hoek-agro b.v. heeft na levering van de zaken door de Wederpartij, het recht deze zaken te laten 
keuren alvorens tot akkoord bevinding over te gaan; 

3. Indien Hoek-agro b.v. de door de Wederpartij geleverde zaken niet goedkeurt, dan dient Hoek-
agro b.v. de Wederpartij onmiddellijk – doch uiterlijk binnen 24 uur na levering – schriftelijk 
daarvan op de hoogte te stellen. Dit geeft Hoek-agro b.v. het recht op herstel dan wel 
vervanging; 

4. Indien de wederpartij 24 uur na aflevering niets hieromtrent heeft vernomen mag deze er vanuit 
gaan dat de zaken zijn goedgekeurd. 

 
Artikel 11 Betaling  
1. Betaling vindt plaats op factuur binnen 30 dagen na ontvangst en volledige akkoord bevinding 

der zaken. Betaling ontslaat de Wederpartij niet van enige garantie en/of schadevergoeding 
waartoe hij volgens de overeenkomst of de wet is gehouden; 

2. Hoek-agro b.v. is te allen tijde gerechtigd tot het verrekenen van openstaande facturen met haar 
eigen vorderingen op de Wederpartij. 
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Artikel 12 Opschorting en ontbinding 
1. Indien Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor 

het uit de met Hoek-agro b.v. gesloten overeenkomst c.q. de wet mocht voortvloeien, is de 
Wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en is Hoek-agro b.v. gerechtigd uitvoering van 
de overeenkomst op te schorten/en of die overeenkomst en de direct daarmee samenhangende 
overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Hoek-agro b.v. tot enige 
schadevergoeding is gehouden en onverminderd de Hoek-agro b.v. verder toekomende rechten;  

2. Indien de Wederpartij in verzuim is, is Wederpartij aan Hoek-agro b.v. de wettelijke 
(handels)rente verschuldigd, alsmede alle (buiten)gerechtelijke kosten die Hoek-agro b.v. 
redelijkerwijs heeft moeten maken teneinde de aansprakelijkheid van de Wederpartij vast te 
stellen en/of het verkrijgen van voldoening van de vordering en die vallen onder de reikwijdte 
van artikel 6:92 lid 2 BW; 

3. Het recht van Hoek-agro b.v. tot opschorting dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding, geldt 
tevens wanneer ernstig moet worden betwijfeld of de wederpartij in staat is zijn contractuele 
verplichtingen jegens Hoek-agro b.v. na te komen alsmede ingeval van (voorlopige) surséance 
van betaling, faillissement van de Wederpartij, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de 
Wederpartij dan wel op andere wijze de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen 
ervan verliest. 

 

 

 

 

 
 


