ALGEMENE INKOOP‐ EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN BOLLE EN BOLLE B.V. H.O.D.N. OXXAFOOD
ALGEMEEN
ARTIKEL 1: BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
1. Oxxafood: de besloten vennootschap Bolle en Bolle B.V., gevestigd te Veenendaal (Kamer van
Koophandel nummer 64138941) handelend onder de naam OxxaFood.
2. Contractspartij: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Oxxafood een overeenkomst
aangaat of wil aangaan.
3. Leverancier: iedere contractspartij met wie Oxxafood als koper, een overeenkomst aangaat of wil
aangaan.
ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van
toepassing op alle overeenkomsten die Oxxafood sluit met een contractspartij, alsmede op alle
aanbiedingen van Oxxafood.
2. Iedere toepasselijkheid van algemene voorwaarden in de zin van art. 6: 231 BW van een
contractspartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Enige afwijking van deze algemene voorwaarden is voor Oxxafood slechts bindend indien zij hiermee
uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.
ARTIKEL 3: VERTALINGEN
1. Bij enig verschil in betekenis tussen de Nederlandse tekst van deze algemene
voorwaarden en een vertaling daarvan, is steeds de uitleg van de Nederlandse tekst bepalend.
ARTIKEL 4: AANBIEDINGEN, BESTELLINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
1. Tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen, zijn alle aanbiedingen en bestellingen van
Oxxafood, op welke wijze deze ook zijn gecommuniceerd, vrijblijvend. Oxxafood is steeds bevoegd om
haar aanbiedingen en bestellingen te herroepen, ook indien deze door een contractspartij is aanvaard.
2. Een overeenkomst met Oxxafood komt slechts tot stand indien deze door Oxxafood
schriftelijk is bevestigd.
3. Alle overeenkomsten met Oxxafood worden geacht te zijn tot stand gekomen in de plaats
van vestiging van Oxxafood, zowel wat betreft de uitvoering als de betaling.
ARTIKEL 5: INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Oxxafood behoudt zich bij alle door haar gesloten overeenkomsten alle rechten met
betrekking tot intellectuele of industriële eigendom, in de breedste zin van het woord, uitdrukkelijk
voor.
2. Iedere contractspartij garandeert aan Oxxafood dat bij het aangaan van een
overeenkomst, in het bijzonder bij door een leverancier geleverde zaken, geen inbreuk wordt gemaakt
op enige recht van intellectuele eigendom van een derde. De contractspartij vrijwaart Oxxafood tegen
alle aanspraken van derden die met een levering door of aan Oxxafood verband zouden kunnen houden.
ARTIKEL 6: GEHEIMHOUDING
1. Iedere contractspartij is tegenover Oxxafood verplicht om de inhoud van de
overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, ook nadat partijen hun verplichtingen uit de
overeenkomst zijn nagekomen, op geen enkele wijze bekend te maken aan derden, behoudens een
eventuele wettelijke verplichting daartoe.
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ARTIKEL 7: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
1. Op alle overeenkomsten die Oxxafood aangaat, en op deze algemene voorwaarden, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van andere regelingen en/of verdragen,
zoals het Weens Koopverdrag, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Alle geschillen die verband houden met een aanbieding van Oxxafood, een
overeenkomst die door Oxxafood is aangegaan of met deze algemene voorwaarden, worden uitsluitend
beslecht door de rechtbank Midden‐Nederland.
3. Het voorgaande is slechts anders indien partijen na het ontstaan van een geschil,
schriftelijk overeen komen dat het geschil op een andere wijze zal worden beslecht.
ARTIKEL 8: WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN, GEVOLGEN VAN NIETIGHEID
1. Oxxafood is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Indien zij daartoe
overgaat zal zij de gewijzigde voorwaarden voor de datum van ingang per email aan de contractspartij
toezenden en deze op haar website bekend maken. De wijzigingen treden in werking op het
aangekondigde tijdstip.
2. Nietigheid of vernietiging van een of meer artikelen van deze algemene voorwaarden of
onderdelen daarvan, laat de overige bepalingen onverlet.
VOORWAARDEN INKOOP
ARTIKEL 9: INKOOPORDERBEVESTIGING EN PRIJZEN
1. Oxxafood bevestigt de bestelling bij de leverancier door verzending aan de leverancier van
een inkooporderbevestiging met daarop vermelding van het product, de kwaliteit, verpakking en prijs.
Zonder tegenbericht van de leverancier binnen 24 uur na verzending door Oxxafood gelden de daarop
vermelde gegevens als inhoud van de overeenkomst tussen partijen en bindend tussen partijen.
2. Indien Oxxafood en de leverancier een prijs overeen komen, en de leverancier nadien de
prijs wil verhogen (om welke reden dan ook), dan is een verhoging slechts mogelijk met uitdrukkelijk
schriftelijke instemming van Oxxafood.
3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeen gekomen, zijn de door de leverancier
opgegeven prijzen inclusief verpakking (zoals doos, houten kist, plastic kist, omdoos), alsmede de pallets
waarop de zaken worden aangeleverd. Tevens dient de leverancier op elke verpakking een doosetiket
aan te brengen met vermelding van de gegevens die Oxxafood daartoe schriftelijk aan de leverancier
verstrekt. Tevens dienen de etiketten te voldoen aan de geldende richtlijnen en voorwaarden van
Stichting Skal Biocontrole en aan de geldende regelgeving van de Europese Unie.
4. Indien partijen de koop overeen komen van een product met een seizoenprijs en een
bepaald volume, dan dient de leverancier het overeen gekomen volume te leveren met een afwijking
van maximaal 10% minder. Is de afwijking groter dan 10%, dan is sprake van een gebrek.
5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeen gekomen zijn de prijzen van de leverancier
af magazijn van de leverancier en exclusief BTW.
ARTIKEL 10: LEVERING DOOR DE LEVERANCIER
1. De door de leverancier opgegeven levertijden en de levertijden partijen overeen komen
gelden steeds als fatale termijnen, tenzij partijen nadien een andere termijn overeen komen. Oxxafood
is niet verplicht om een deellevering te accepteren, tenzij anders is overeen gekomen.
2. Bij niet tijdige levering en indien de zaken niet voldoen aan hetgeen partijen zijn overeen
gekomen ten aanzien van de kwaliteit en hoeveelheid daarvan, is de leverancier direct in gebreke en
heeft Oxxafood recht op volledige schadevergoeding wegens de te late of gebrekkige levering. Oxxafood
heeft daarnaast het recht om de overeenkomst te ontbinden. In dat geval heeft Oxxafood tevens recht
op vergoeding van extra uitgaven, welke zijn gedaan ter redelijke vervanging van de niet ontvangen
zaken.
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3. Oxxafood is gerechtigd om bij annulering c.q. ontbinding van een overeenkomst wegens te
late levering het eventueel reeds geleverde voor rekening en risico van de leverancier te retourneren.
4. Indien de leverancier vermoedt dat de levertijd waartoe hij zich heeft verbonden niet kan
worden nagekomen, is hij verplicht om Oxxafood hier onmiddellijk mededeling van te doen onder
opgave van de relevante omstandigheden en de verwachte levertijd. Indien leverancier dit nalaat vervalt
ieder recht van de leverancier voor een beroep op termijnoverschrijding, ook in geval van overmacht.
5. Tenzij anders is overeengekomen vindt de levering door de leverancier aan Oxxafood plaats
franco aan het door Oxxafood opgegeven adres.
ARTIKEL 11: EIGENDOMSOVERGANG EN RISICO
1. De eigendom en het risico van zaken die door Oxxafood zijn gekocht, zal eerst overgaan op
Oxxafood door levering door de leverancier.
2. De leverancier garandeert jegens Oxxafood, tenzij anders wordt overeen gekomen, dat op
zaken die door Oxxafood zijn of worden gekocht geen andere rechten berusten dan het eigendomsrecht
van de leverancier.
3. Indien dit niet het geval is, dan zal de leverancier Oxxafood hiervan voor het sluiten van de
overeenkomst op de hoogte stellen met schriftelijke opgave van de door derden gestelde rechten, dan
wel (indien de leverancier hiervan na het sluiten van de overeenkomst met Oxxafood op de hoogte
raakt) onmiddellijk zodra dit de leverancier bekend wordt. Oxxafood is gerechtigd om na ontvangst van
een mededeling als bedoeld in lid 2, de overeenkomst te annuleren, met recht op schadevergoeding van
de leverancier.
ARTIKEL 12: BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
1. Oxxafood is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling eenzijdig te
annuleren c.q. te ontbinden in de navolgende gevallen:
a. Bij niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming door de leverancier van de verplichtingen die uit
de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houden;
b. Indien de leverancier in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt of
in geval van stillegging of liquidatie van zijn onderneming.
2. Indien zich een omstandigheid voordoet zoals genoemd in lid 1 is de leverancier vanaf dat moment
van rechtswege in verzuim. Oxxafood heeft dan recht op vergoeding van volledige schadevergoeding.
Alle vorderingen die Oxxafood jegens leverancier mocht hebben, ook vorderingen die tot dat moment
nog niet opeisbaar waren, worden hierdoor direct opeisbaar.
3. Oxxafood heeft in dat geval het recht om de door haar bestelde zaken geheel of gedeeltelijk voor
rekening en risico van de leverancier door derden te laten leveren, vervaardigen of voltooien. Oxxafood
zal de leverancier daarvan schriftelijk op de hoogte stellen.
ARTIKEL 13: BETALINGEN DOOR OXXAFOOD
1. Betaling van een aan Oxxafood verzonden factuur vindt plaats binnen 30 dagen na
ontvangst en volledige accoordbevinding van de zaken waarop de factuur betrekking heeft. Betaling
door Oxxafood ontslaat de leverancier niet van enige garantie en/of schadevergoeding waartoe hij
volgens de overeenkomst of de wet is gehouden.
2. Oxxafood is te allen tijde gerechtigd tot het verrekenen van facturen en vorderingen van de
leverancier met haar eigen vorderingen op de leverancier, dan wel betaling op te schorten totdat de
leverancier volledig aan zijn verplichtingen jegens Oxxafood heeft voldaan.
ARTIKEL 14: KEURING EN KWALITEITSEISEN
1. De door de leverancier geleverde zaken dienen te voldoen aan de overeengekomen eisen,
specificaties en aan alle voorwaarden welke Oxxafood ten aanzien van de zaken mag verwachten, zowel
ten aanzien van de kwaliteit als ten aanzien van de hoeveelheid. De zaken dienen tevens te voldoen aan
alle wettelijke eisen en eventuele andere overheidsbepalingen, waaronder de EU Verordening 2018/848
(inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten), waarbij de laatst
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vastgestelde handelsnormen voor biologisch geteelde producten van de Europese Unie (EU) en ‐voor
zover geen normen van de EU gelden‐ van de Nederlandse overheid als minimumnorm gelden. Tevens
dient de leverancier op het moment van levering te zijn gecertificeerd door een instantie die is erkend
door de overheid in het land waarin de leverancier is gevestigd, en tevens is erkend door de EU met
betrekking tot de invoer en distributie van biologische producten in de EU. De leverancier dient aan
Oxxafood op haar eerste verzoek het desbetreffende certificaat te tonen en desgevraagd een kopie
daarvan toe te sturen.
2. Oxxafood heeft na aflevering van de zaken het recht om op haar kosten deze te keuren of te
laten keuren, voordat zij over deze zaken een accoordbevinding geeft.
3. Oxxafood zal, indien zij de geleverde zaken afkeurt, daarvan binnen vier dagen na
aflevering schriftelijk bericht sturen aan de leverancier. Deze termijn geldt niet indien Oxxafood de
geleverde zaken direct aan een derde (koper) doorverkoopt en levert. Als in dat geval deze derde de
zaken na ontvangst daarvan afkeurt, zal Oxxafood daarvan direct na ontvangst van het bericht van de
derde de leverancier informeren. In dat geval geldt het afkeuren door de derde als afkeuren door
Oxxafood.
4. Indien Oxxafood zaken die door de leverancier zijn geleverd geheel of gedeeltelijk afkeurt
en zij de leverancier daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld heeft Oxxafood de keuze uit
verschillende mogelijkheden:
a. de geleverde zaken te retourneren, waarbij de kosten van transport (zowel heen als retour) op
kosten van de leverancier en daarbij alsnog deugdelijke nakoming vorderen;
b. de overeenkomst te ontbinden conform artikel 12 van deze voorwaarden;
c. de overeenkomst gedeeltelijk in stand te laten en gedeeltelijk te ontbinden;
d. de prijs te verminderen naar rato van het afgekeurde gedeelte van de geleverde zaken;
e. de afgekeurde zaken conform artikel 12 lid 3 door derden te laten leveren, vervaardigen of
voltooien.
Indien de keuze van Oxxafood er toe leidt dat de zaken die door de leverancier zijn geleverd geheel of
gedeeltelijk moeten worden geretourneerd, dan komen alle kosten van transport (heen en retour) van
deze zaken voor rekening van de leverancier.
5. Bij de hiervoor genoemde keuze behoudt Oxxafood steeds haar recht op volledige schadevergoeding
in combinatie met de gekozen optie.
ARTIKEL 15: AANSPRAKELIJKHEID VAN LEVERANCIER VOOR GEBREKEN
1. Onverminderd de overige bepalingen dienaangaande in deze voorwaarden heeft Oxxafood
steeds recht op volledige schadevergoeding indien de leverancier niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft
geleverd.
2. Indien een derde (koper of opdrachtgever) jegens Oxxafood aanspraak maakt op
schadevergoeding als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk leveren door de leverancier, is de
leverancier tegenover Oxxafood aansprakelijk voor deze schade. Oxxafood heeft in dat geval het recht
de leverancier in vrijwaring te roepen.
3. De leverancier dient Oxxafood eveneens te vrijwaren tegen aanspraken van derden en/of
boetes of maatregelen van overheidswege, welke het gevolg zijn van de aanwezigheid van verboden of
ongewenste stoffen (zoals chemicaliën of mineralen) in door de leverancier geleverde zaken, of
overschrijding van daarvoor geldende normen. De leverancier is eveneens gehouden om alle schade die
Oxxafood daardoor zou lijden, te vergoeden.
Veenendaal, juli 2020
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