ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN GFI GREENFOOD INTERNATIONAL B.V.
ARTIKEL 1: Toepasselijkheid
a) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn uitsluitend de CNGD
voorwaarden van toepassing. Zowel op uitgebrachte offertes, als op gesloten overeenkomsten, en andere rechtsverhoudingen. Ieder dispuut
zal door arbitrage worden beslecht, voor de CNGD te Rotterdam.
b) Algemene voorwaarden van (potentiële) wederpartijen van G.F.I. zijn
niet toepasselijk – ook niet naast de onderhavige algemene voorwaarden – en mogelijke toepasselijkheid daarvan wordt hierbij
uitdrukkelijk uitgesloten.
c) Als de CNGD voorwaarden op enig punt niet zouden voorzien, zijn
onze algemene voorwaarden van toepassing, als aanvulling daarop.
ARTIKEL 2: Aanbiedingen
a) Alle door G.F.I. gedane offertes zijn geheel vrijblijvend van aard, tenzij
deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een offerte die een
vrijblijvend aanbod bevat, wordt aanvaard, heeft G.F.I. het recht het
aanbod binnen vier werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te
herroepen.
b) Indien G.F.I. in haar bevestiging de conditie franco heeft opgenomen,
betekend dit nimmer meer dan de vracht voor rekening van G.F.I. een
vooraf overeengekomen losplaats, al dan niet de vestigingsplaats van
de koper. De koper is verplicht voor onverwijlde lossing met voldoende mankracht en hulpmiddelen te zorgen .
ARTIKEL 3: Levering en Risico

d) Gebreken die zijn ontstaan door toedoen of nalaten van de koper/
afnemer, alsmede die het gevolg zijn van veranderingen, die zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van G.F.I. door de koper/
afnemer of derden zijn aangebracht, vallen buiten deze garantie.
e) Indien de koper zijn verplichtingen uit de met G.F.I. gesloten overeenkomst niet nakomt, welke verplichtingen bij een beroep op garantie
onverminderd blijven gelden, wordt ieder recht op garantie als in dit
artikel bedoeld opgeschort en vervalt indien de koper niet binnen acht
dagen nadat het recht op garantie is ontstaan, zijn verplichtingen als
bedoeld is nagekomen.
ARTIKEL 6: Aansprakelijkheidsbeperking
a) G.F.I. is niet aansprakelijk voorschade, hoe ook genaamd, die het
gevolg is van een gebrek in door haar verkochte producten, voor zover
deze schade niet het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde
van G.F.I.
b) Voor schade, hoe ook genaamd, ontstaan door of tijdens opslag,
vervoer, overladen, lossen of verwerking tot een product, is G.F.I.
jegens de koper en of derden slechts aansprakelijk tot het bedrag dat
door een verzekering wordt gedekt voor zover deze schade niet het
gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van G.F.I.
c) G.F.I. is niet aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd, veroorzaakt
door, of in verband staat met, te late levering en minder- of ondeugde
lijke samenstelling van het door haar geleverde product en de verpakking daarvan of van de daarvoor gebruikte grondstoffen of materialen.

a) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt levering franco.
De door G.F.I. opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering.

d) Verkoper vrijwaart G.F.I. volledig voor aanspraken door derden in
verband met enig (beweerdelijk) gebrek van het door G.F.I. geleverde
product en de verpakking daarvan.

b) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt de levering geacht
plaats te hebben gevonden zodra het product het vervoermiddel heeft
verlaten.

e) Indien de schade is veroorzaakt door een gebrekkig verrichtte, in rekening gebrachte dienst, dan is de aansprakelijkheid van het lid beperkt
tot ten hoogte van het factuurbedrag van het geleverde product.

c) In geval van overmacht, waaronder wordt verstaan elke van de wil
van G.F.I. onafhankelijke omstandigheid, is G.F.I. gerechtigd, het uitvoeren van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te
beëindigen, zonder dat de koper daaraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen.

ARTIKEL 7: Overmacht

d) Indien de koper zonder een geldige reden weigert het door hem
gekochte product in ontvangst te nemen of overigens enige verplichting in gevolge de overeenkomst niet nakomt, zal G.F.I. het recht
hebben zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van de door G.F.I.
geleden schade.
e) Dadelijk nadat het product als geleverd geldt, draagt de koper het risico
van alle directe en indirecte schade welke aan of door dit product voor
de koper en/of derden mocht ontstaan.
ARTIKEL 4: Prijs en Betaling
a) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de overeengekomen
verkoopprijzen inclusief alle kosten, bijvoorbeeld voor verpakking,
transport, in- en uitvoer verzekering.
b) Voor zover geen andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen,
dient de betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum,
zonder enige korting of compensatie. Bij aflevering in gedeelten
geldt dit voor elk gedeelte.
Vanaf dertig dagen na factuurdatum is de koper van rechtswege en
zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het onbetaald gebleven bedrag.
c) Indien de koper met betaling van de koopprijs in gebreke is, heeft G.F.I.
het recht de verdere uitvoering van alle tussen G.F.I. en de koper lopende
overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschiedt, terwijl, ook
indien anders is overeengekomen, over de verdere levering contante
betaling kan worden geëist. Het hier bepaalde geldt ook bij betwisting
van de vordering. Indien naderhand de koper in het gelijk mocht worden
gesteld kan G.F.I. nimmer schadeplichtig zijn indien G.F.I. gebruik heeft
gemaakt van de rechten die voortvloeien uit het bepaalde in dit artikel.
d) De koper is in verzuim door het enkele feit van niet-tijdige betaling.
Een ingebrekestelling is niet vereist om de toestand van verzuim te
doen intreden.
e) Indien de voor G.F.I. geldende (inkoop)prijzen dan wel kostprijs
verhogingen naar haar mening daartoe aanleiding geven, is G.F.I. gerechtigd de overeengekomen verkoopprijs te verhogen, in welk geval
de koper gerechtigd is de overeenkomst binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging door G.F.I. te ontbinden, tenzij, in geval
van een consumentenkoop, is bedongen dat de aflevering langer dan
drie maanden na koop zal plaatsvinden.
ARTIKEL 5: Reclames
a) Eventuele reclames met betrekking tot door G.F.I. geleverde producten
en de hoogte van in rekening gebrachte bedragen, dienen schriftelijk te
geschieden en uiterlijk binnen 48 uur na datum van levering, bij overschrijding van welke termijn voor G.F.I. elke garantieverplichting vervalt, tenzij koper aantoont dat overschrijding niet aan hem is te wijten.
b)  Over de hoeveelheid van de door G.F.I. geleverde producten dient terstond na levering te worden gereclameerd, op straffe van verval van elk
recht.
Behoudens tegenbewijs gelden de voor G.F.I. op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of andere documenten opgegeven hoeveelheden als juist.
c) Garantie voor producten die G.F.I. niet zelf heeft vervaardigd is beperkt
tot een garantie die zij bij haar leveranciers blijkt te kunnen realiseren.

De transactie geschiedt onder voorbehoud van de mogelijkheid van
verscheping en het verlenen van een exportlicentie en andere benodigde vergunningen uit het land van herkomst/oorsprong, alsmede
van voldoende oogst en overigens van alle voorbehouden en condities
die afladers respectievelijk verkopers, zowel voor als na deze transactie, tegenover G.F.I. maken, voorts van behouden aankomst en verlenen van invoer- en betalingsvergunning en de mogelijkheid van
betaling door G.F.I. aan haar verkopers. Voorgemelde voorbehouden
gelden niet alleen voor het niet doorgaan van de levering, doch ook
voor vertraging in de levering ten gevolge van de genoemde omstandigheden. Al deze omstandigheden leveren derhalve overmacht voor
G.F.I. op. Wanprestatie van haar verladers respectievelijk verkopers
tegenover G.F.I. levert eveneens onmacht op, indien G.F.I. de verladers
respectievelijk de verkopers zulks schriftelijk kenbaar maakt onder opgave van de aard van bedoelde wanprestatie.
ARTIKEL 8: Ontbinding en Kosten
a) In geval van faillissement of surséance van betaling van de koper of
een verzoek daartoe, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de
koper, is de vordering van G.F.I. jegens de koper ineens geheel opeisbaar en wordt de koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en
geeft G.F.I. het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling en
zonder rechterlijke tussenkomst nakoming van alle tussen haar en de
koper lopende overeenkomsten op te schorten, dan wel de lopende
overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat G.F.I.
gehouden is tot betaling van enige vorm van schadevergoeding.
b) Alle buitenrechtelijke kosten die een gevolg zijn van enige toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de koper in de nakoming van
enige verbintenis voortvloeiende uit de overeenkomst tussen G.F.I.
en de koper, komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld aan de hand van het incassotarief van
de Nederlandse Orde Van Advocaten, waarbij een minimum geldt van
113,45 EURO.
ARTIKEL9: Toepasselijk recht
Op alle door G.F.I. gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, voor zover uit de wet
of regels van internationaal recht niet anders volgt.
ARTIKEL 10: Eigendomsvoorbehoud
a) Door leverancier aan afnemer verkochte en afgeleverde goederen,
blijven in eigendom aan leverancier toebehoren, tot het moment dat
door leverancier van afnemer volledige betaling van al hetgeenterzake
van de desbetreffende afgeleverde goederen of eerder afgeleverde
goederen verschuldigd is, ontvangen is.
b) Het is aan afnemer niet toegestaan om enig pandrecht of ander recht te
vestigen op door leverancier verkochte en afgeleverde goederen waarvan afnemer het eigendom nog niet verkregen heeft.
c)  Het is aan afnemer toegestaan, om door leverancier verkochte en afgeleverde goederen, waarvan de afnemer het eigendom nog niet verkregen heeft, in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening te
verkopen en/of vervreemden, zulks onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat afnemer de vordering die hij uit hoofde van laatstgenoemde
koop/verkoop of vervreemding jegens een derde verkrijgt op eerste
schriftelijk verzoek aan leverancier zal verpanden.
d) Afnemer is verplicht om alle maatregelen te treffen, die noodzakelijk
zijn ter bescherming van de goederen die nog in eigendom aan leverancier toebehoren. Afnemer is verplicht om in geval van beslag de
beslagleggende gerechtsdeurwaarder en in geval van faillissement de
faillissementscurator onverwijld van het eigendomsrecht van leverancier op de hoogte te stellen.

