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1. TOEPASSELIJKHEID 
   1.   Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna ook: de voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten afgegeven of aangegaan door Taste of 
USA B.V. (Hierna ook: leverancier) aan of met haar wederpartij (hierna ook: afnemer).  
  2.  De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  
  3.  Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.  
  4.  Alle eerder door leverancier gehanteerde algemene voorwaarden komen hiermee te vervallen. 
2. OFFERTES EN ORDERS 
  1.  Alle offertes van leverancier zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anderszins blijkt.  
  2.  Indien het bestaan van een order niet blijkt uit een schriftelijk stuk wordt het bestaan afgeleid uit de door afnemer aanvaarde levering van de zaken. 
3. ZEKERHEID 
  1.   Indien er, naar mening van leverancier, goede grond is om aan te nemen dat afnemer haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, is afnemer verplicht op eerste verzoek van 
leverancier  
terstond genoegzaam en in de door leverancier gewenste vorm zekerheid te stellen, of deze zo nodig aan te vullen, voor een nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang afnemer daaraan 
niet  
voldaan heeft, is leverancier gerechtigd nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.  
  2.   Indien afnemer aan het verzoek als bedoeld in lid 1 niet binnen 14 dagen na een daartoe verstrekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al haar verplichtingen 
direct  
opeisbaar. 
4. AFLEVERING 
  1.  Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering van goederen “vrij op wagen” vanaf opslagfaciliteit van leverancier.  
  2.   De in door de vervoerder verstrekte vrachtbrief of in het door de vervoerder verstrekte leveringsdocument vermelde gegevens omtrent de geleverde producten leveren tussen 
partijen  
volledig bewijs op, indien de vrachtbrief of het leveringsdocument door afnemer is ondertekend. 
5. KWALITEIT/MONSTERS 
  1.   Tenzij bij het opgeven van de orders bijzondere eisen aan de te leveren producten zijn gesteld en die eisen uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard, zal leverancier normale 
handelskwaliteit  
leveren.  
  2.  Getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de verschuldigde zaak daaraan behoeft te beantwoorden. 
6. EIGENDOMSVOORBEHOUD 
  1.  Leverancier behoudt zich de eigendom van de door hem geleverde of te leveren zaken voor, totdat integraal aan hem voldaan zullen zijn:  
    a.   De door afnemer verschuldigde prestaties voor alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken alsook krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten  
werkzaamheden. 
    b.  Vorderingen wegens tekortschieten van afnemer in de nakoming van zodanige overeenkomst(en) . 
  2.  Het is afnemer niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en deze kosten te verrekenen met de door hem verschuldigde prestaties. 
  3.   Indien afnemer uit of mede uit de in lid 1 bedoelde zaken een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak, die leverancier voor zichzelf doet vormen en houdt afnemer deze voor leverancier 
als  
eigenaar, totdat aan alle verplichtingen als in lid 1 bedoeld is voldaan.  
  4.  Indien enige zaak ingevolge lid 1 of lid 2 aan leverancier toekomt, kan afnemer daarover uitsluitend beschikken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.  
  5.   Indien afnemer in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in lid 1 bedoeld, is leverancier gerechtigd de zaken, die hem toebehoren, zelf voor rekening van afnemer terug te 
(doen) halen  
van de plaats waar zij zich bevinden. Afnemer verleent leverancier reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor afnemer in gebruik zijnde ruimte te (doen)  
betreden. 
7. RECLAMES EN RETOURZENDINGEN 
  1.   Afnemer heeft de verplichting bij levering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dan kan afnemer daarop geen beroep meer 
doen  
indien hij leverancier niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 24 uur na levering schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven.  
  2.  Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van een jaar na levering.  
  3.   Onverminderd het bepaalde in lid. 1, zullen reclames die leverancier bereiken na het verstrijken van de op de producten aangegeven houdbaarheidstermijn, evenals reclames 
betreffende  
verwerkte of bewerkte producten, niet tot vergoeding of vervanging aanleiding kunnen geven.  
  4.   Retourzendingen kunnen slechts plaatsvinden na overleg met en met goedkeuring door leverancier. De kosten van transport, die aan de retourzending zijn verbonden, komen, tenzij 
anders is  
overeengekomen, voor rekening van afnemer. 
  5.   Indien leverancier daarom verzoekt, is afnemer verplicht de zaken waarover hij reclameert, of een monster daarvan, aan leverancier ter beoordeling ter beschikking te stellen. 
  6.   Indien afnemer aantoont, dat gereclameerde zaken op het moment van levering niet aan de overeenkomst beantwoordden, en hij heeft gereclameerd met inachtneming van het 
bepaalde in  
de voorafgaande leden, dan zal leverancier een nalevering doen of een creditnota ter grootte van het bedrag van de betreffende bestelling verschaffen. In overige gevallen zal 
leverancier tot  
generlei verplichting gehouden zijn. 
8. BETALING 
  1.   Afnemer dient ervoor zorg te dragen dat betaling door leverancier wordt ontvangen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Na 
verloop  
van deze termijn is afnemer in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling zal zijn vereist. 
  2.   Indien betaling niet voor afloop van de betalingstermijn wordt ontvangen is afnemer aan leverancier een rentevergoeding verschuldigd van 1% van het factuurbedrag inclusief btw 
voor  
iedere maand dat betaling uitblijft, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand geldt. 
  3.   Indien afnemer aan leverancier rente is verschuldigd zal deze door leverancier separaat worden gefactureerd. 
  4.   Leverancier behoudt zich steeds het recht voor om bij verzuim van afnemer nieuwe bestellingen van afnemer niet in behandeling te nemen en de uitvoering van reeds bestaande  
verbintenissen op te schorten. 
  5.   Alle als gevolg van verzuim door leverancier te maken incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, waaronder tevens zijn begrepen de door leverancier gemaakte kosten 
van  
aanmaning, worden aan afnemer in rekening gebracht conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. 
  6.   Iedere vorm van compensatie door afnemer is uitgesloten.  
  7.   Betalingen door of vanwege afnemer strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door 
hem  
verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van afnemer.  
  8.  Afnemer kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn. 
9. KORTING 
  1.  Bij betaling à contant bij aflevering verleent leverancier aan afnemer een korting van 1% van het factuurbedrag inclusief btw. 
  2.   Indien leverancier gedurende een aaneengesloten periode van ten minste een jaar van afnemer alle betalingen binnen de in artikel 8 genoemde betalingstermijn heeft ontvangen zal 
aan  
afnemer een korting worden verleend van 1% op alle zaken welke vanaf de datum waarop aan deze voorwaarde wordt voldaan door leverancier zijn geleverd. Deze korting vervalt indien 
en  
zodra afnemer met enige prestatie in verzuim is. 
10. SCHADEVERGOEDING 
  1.  De gebruiker is slechts aansprakelijk voor schade, die aan zijn opzet of grove schuld te wijten is.  
  2.  De gebruiker is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen of zaken.  
  3.   De gebruiker bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke hij ter afwering van zijn eigen aansprakelijkheid jegens de wederpartij kan inroepen mede ten behoeve 
van  
zijn ondergeschikten en de niet ondergeschikten voor wier gedragingen hij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.  



  4.  Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in gevolge dwingendrechtelijke bepalingen . 
11. ONTBINDING/BEVRIJDING 
  1.   Indien afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance 
van  
betaling of onder curatele stelling van afnemer of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is leverancier ter zijner keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en  
onverminderd de hem verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 
Leverancier is  
in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het hem toekomende te vorderen.  
  2.   Indien de behoorlijke nakoming door leverancier ten gevolge van een of meer omstandigheden, die niet voor rekening van leverancier komen, waaronder de omstandigheden in het  
volgende lid genoemd, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft leverancier het recht de overeenkomst te ontbinden.  
  3.   Omstandigheden, die in ieder geval niet voor rekening van leverancier komen zijn: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie leverancier bij uitvoering 
van de  
verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan leverancier bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; uitoefening door een derde jegens afnemer van een of meer  
rechten, ter zake tekortkomingen van afnemer en die derde met betrekking tot de door leverancier geleverde zaken gesloten overeenkomst; werkstaking; werkliedenuitsluiting; ziekte;  
in-, uit- en / of doorvoerverbod; transportproblemen; niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers; storingen in de productie; natuur en / of kernrampen en oorlog en / of  
oorlogsdreiging.  
  4.   Indien leverancier bij het intreden van een of meer van de in lid 3 genoemde omstandigheden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichting heeft voldaan, of slechts  
gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is afnemer gehouden deze factuur te  
voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.  
  5.  Indien afnemer, nadat leverancier hem daartoe een termijn van (14 dagen) heeft gesteld, niet aan de aflevering meewerkt, is leverancier van zijn verbintenissen bevrijd. 
12. ANNULERING 
  1.  Annulering is slechts mogelijk na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van leverancier. Afnemer is verplicht op vordering van leverancier de hieraan verbonden kosten te 
vergoeden. 
13. TOEPASSELIJK RECHT 
  1.  Op alle rechtsbetrekkingen tussen leverancier en afnemer is Nederlands recht van toepassing.  
  2.   Geschillen tussen leverancier en afnemer worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Utrecht, behoudens indien leverancier als eisende of verzoekende partij kiest 
voor de  
bevoegde rechter van de woon of vestigingsplaats van afnemer. 


