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ALGEMENE VOORWAARDEN VERSE VIS VOLENDAM (VERSIE JANUARI 2017) 

 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover 

uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit. 

1.1  Verse Vis Volendam: de eenmanszaak, gevestigd en kantoorhoudende te (1131 AN) Volendam aan de 

Kathammerstraat 78, die door de heer Thomas Schilder wordt uitgeoefend, de gebruiker van deze 

algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 65658744. 

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Verse Vis Volendam een overeenkomst heeft 

gesloten of beoogt te sluiten. 

1.3 Consument: de opdrachtgever als bedoeld in lid 2 die niet handelt in de uitoefening van een beroep of 

bedrijf. 

1.4 Overeenkomst: iedere tussen Verse Vis Volendam en de opdrachtgever tot stand gekomen 

overeenkomst waarmee Verse Vis Volendam zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het 

(doen) uitvoeren van werkzaamheden en/of het leveren van producten. 

1.5 Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Verse Vis Volendam uit te 

voeren werkzaamheden en/of te verlenen diensten en/of te leveren producten. 

1.6 Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een 

duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie. 

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN 

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Verse Vis Volendam en iedere tot 

stand gekomen overeenkomst. 

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering 

waarvan derden worden betrokken. 

2.3  De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt 

uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.4 Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. 

Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het 

bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn 

overeengekomen. 

2.5 Vernietiging of nietigheid van één of meer van de hierin opgenomen bepalingen laat de geldigheid van 

de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te 

treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij 

wordt zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

3.1 Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Verse Vis Volendam 

vrijblijvend, waarbij de gedane aanbieding slechts wordt beschouwd als uitnodiging tot het plaatsen 

van een opdracht. Verse Vis Volendam  is eerst gebonden nadat hij de opdracht schriftelijk heeft 

bevestigd.  
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3.2  De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Verse Vis Volendam dat een 

kennelijke fout of vergissing bevat. De opdrachtgever kan voorts geen rechten ontlenen aan een 

aanbod van Verse Vis Volendam dat gebaseerd is op door of namens de opdrachtgever verstrekte 

onjuiste of onvolledige gegevens/informatie/bescheiden, in de meest ruime zin van het woord. 

3.3  De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de 

opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Verse Vis Volendam, komt de overeenkomst niet conform 

deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verse Vis Volendam schriftelijk anders aangeeft. Verse 

Vis Volendam behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de overeenkomst onder voorbehoud van 

ondertekening door de opdrachtgever van een door Verse Vis Volendam opgemaakte offerte tot stand 

te laten komen. 

3.4 Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, 

verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is 

naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die 

overeenkomst. 

3.5 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden. 

3.6 Ten aanzien van alle aangeboden waren gelden, naast hetgeen daaromtrent in de prijslijsten staat 

vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties. Geringe afwijkingen ontslaan de opdrachtgever 

nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. 

3.7 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de 

geoffreerde producten tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. 

3.8 Indien Verse Vis Volendam met de uitvoering van de opdracht dient te beginnen voordat hij de 

getekende offerte retour heeft ontvangen, zal de niet ondertekende offerte als bindend gelden. 

3.9 Indien een offerte niet wordt aanvaard, behoudt Verse Vis Volendam zich uitdrukkelijk het recht voor 

de gemaakte kosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen. 

3.10 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. 

3.11 Alle door Verse Vis Volendam opgegeven prijzen zijn exclusief btw en/of andere op de diensten als 

zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk 

anders is aangegeven. 

3.12 Afspraken met medewerkers van Verse Vis Volendam binden Verse Vis Volendam niet, tenzij 

schriftelijk door haar bevestigd. 

 
ARTIKEL 4. | WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT 

4.1 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de  

uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Verse Vis Volendam ter 

kennis worden gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de 

tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen 

schriftelijk door Verse Vis Volendam zijn bevestigd. 

4.2 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of 

namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave 

en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden aan opdrachtgever extra in rekening 

gebracht. 

4.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht wijzigt en/of geheel of gedeeltelijk annuleert en zulks 

door Verse Vis Volendam schriftelijk is geaccepteerd, is hij gehouden aan Verse Vis Volendam  alle met 

het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden. Indien Verse 
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Vis Volendam zulks wenst, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, 

zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schade(n). 

 

ARTIKEL 5. | PRIJSVERHOGINGEN  

5.1 Indien na verzending van de opdrachtbevestiging voor Verse Vis Volendam onvoorziene verhogingen 

optreden van de kosten van producten voor Verse Vis Volendam of van andere tarieven, lasten en/of 

belastingen, is Verse Vis Volendam gerechtigd die aan opdrachtgever door te berekenen. Indien de 

verhoging meer bedraagt dan 5% van de overeengekomen prijs, heeft opdrachtgever het recht de 

overeenkomst te annuleren onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan 

Verse Vis Volendam te voldoen. 

 

ARTIKEL 6. | UITVOERING VAN DE OPDRACHT 

6.1 Verse Vis Volendam spant zich in de hem opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen 

uit te voeren.  

6.2 Opdrachtgever is gehouden bestellingen uiterlijk vóór 19:00 uur bij Verse Vis Volendam te plaatsen om 

de levering van de producten de volgende dag te kunnen laten plaatsvinden. Voor bestellingen die 

later worden gedaan, behoud Verse Vis Volendam zich uitdrukkelijk het recht voor die later te leveren.    

6.2 Verse Vis Volendam is te allen tijde gerechtigd 10% meer of minder te leveren. 

6.3 Verse Vis Volendam is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of 

onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde 

derde(n), indien zulks naar de mening van Verse Vis Volendam  een goede of efficiënte uitvoering van 

de opdracht bevordert. 

6.4 Elke gedeeltelijke uitvoering van een opdracht, waaronder mede wordt verstaan de levering van 

onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering 

wordt beschouwd als een op zich staande transactie.  In een dergelijk geval dient betaling plaatsvinden 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 12. 

6.5 Alle met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten met betrekking tot visserijproducten geschieden 

onder vangstvoorbehoud. Wanneer ten gevolge van tegenvallende vangsten met betrekking tot de 

hoeveelheid en/of kwaliteit van visserijproducten, zoveel producten minder beschikbaar zijn, waar ook 

onder wordt verstaan afkeuring door daartoe bevoegde instanties, dan bij het sluiten van de 

overeenkomst redelijkerwijs mocht worden verwacht, heeft Verse Vis Volendam het recht de 

verkochte hoeveelheden dienovereenkomstig te verminderen, onverminderd het bepaalde in artikel 7 

van deze voorwaarden. Verse Vis Volendam is niet gehouden tot levering van vervangende 

visserijproducten. 

6.6 Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen extra mankracht, overwerk, spoedbestellingen 

en/of andere eventueel extra gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

 

ARTIKEL 7. | OVERMACHT 

7.1 Onder overmacht wordt, naast hetgeen daarover in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, 

verstaan elke van de wil van Verse Vis Volendam onafhankelijke omstandigheid, waardoor de 

nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of 

waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Verse Vis Volendam kan worden 
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verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te 

voorzien.  

7.2 Indien de overmachtssituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn 

partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden. 

7.3 Indien Verse Vis Volendam bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan zijn 

verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij 

gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst 

afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst. 

7.4 Schade als gevolg van overmacht, anders dan restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs 

voor dat gedeelte van de overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor 

vergoeding in aanmerking. 

7.5 Alle extra-kosten veroorzaakt door overmacht, zoals transport- en opslagkosten, pakhuis- of 

terreinhuur, overlig- en staangelden, extra verzekering  enz., komen ten laste van de opdrachtgever. 

 

ARTIKEL 8. | LEVERING VAN DE OPDRACHT 

8.1 Overschrijding van de leveringstermijn, anders dan door overmacht, ontslaat de opdrachtgever 

nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven 

ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen. 

8.2 Indien de overschrijding van de leveringstermijn niet door overmacht wordt veroorzaakt en dusdanig 

is dat de opdrachtgever de overeenkomst wenst te annuleren, dient deze Verse Vis Volendam hiervan 

tijdig en schriftelijk van in kennis te stellen. 

8.3 Waar zulks naar het oordeel van Verse Vis Volendam nodig is, of door de opdrachtgever uitdrukkelijk 

wordt gewenst, zullen de producten in kratten en/of op pallets verpakt worden geleverd. De kratten 

en pallets blijven eigendom van Verse Vis Volendam. Op de kratten en pallets rust statiegeld, dit wordt 

aan opdrachtgever in rekening gebracht. 

8.4 Opdrachtgever zal voor een bedrag gelijk aan het hem berekende statiegeld worden gecrediteerd, dan 

wel zal van het berekenen van statiegeld worden afgezien, indien het in 8.3 vermelde 

verpakkingsmateriaal naar het oordeel van Verse Vis Volendam herbruikbaar en in goede staat franco 

en tijdig bij Verse Vis Volendam  is afgeleverd. 

8.5 Verse Vis Volendam is gerechtigd met onmiddellijke ingang de werkzaamheden op te schorten en zelfs 

alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden, zonder dat 

daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van zijn recht 

op schadevergoeding, indien uitsluitend ter beoordeling van Verse Vis Volendam: 

- de opdrachtgever niet voldoet aan enigerlei voor hem uit enige, door deze algemene voorwaarden 

beheerste, overeenkomst voortvloeiende verplichting. 

- de opdrachtgever ingebreke blijft de verschuldigde bedragen aan Verse Vis Volendam te voldoen, 

een en ander onverminderd het gestelde in artikel 12. 

- er een gegronde reden is aan te nemen dat opdrachtgever ingebreke zal blijven de verschuldigde 

bedragen aan Verse Vis Volendam te voldoen.  

- opdrachtgever overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een  gedeelte daarvan, daaronder 

begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel 

overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf. 
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- de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag daartoe is gedaan, 

(voorlopige) surseance van betaling is aangevraagd, opdrachtgever onder curatele of onder bewind 

wordt gesteld of indien opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid of 

handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan verliest. 

- opdrachtgever overgaat tot boedelafstand, dan wel indien er beslag wordt gelegd op het geheel of 

een gedeelte van zijn vermogen.  

8.6 Hetgeen door opdrachtgever aan Verse Vis Volendam verschuldigd is, wordt in bovengenoemde 

situaties  terstond, volledig en ineens opeisbaar.  

 

ARTIKEL 9. | RETOURZENDINGEN 

9.1 Retourzendingen worden door Verse Vis Volendam niet geaccepteerd, tenzij hij schriftelijk bericht de 

te retourneren of geretourneerde producten te zullen accepteren. 

9.2 Het in artikel 9.1 bepaalde geldt evenzeer voor in ontvangst genomen producten. De enkele in 

ontvangstneming van producten aan adres van Verse Vis Volendam en/of door zijn medewerker(s) 

wordt derhalve niet als acceptatie aangemerkt. 

9.3 Ten onrechte geretourneerde producten blijven ter beschikking en voor risico van opdrachtgever. 

Eventuele vervoers- en/of opslagkosten komen voor zijn rekening. Voor retourzendingen, naar 

aanleiding waarvan blijkt dat ten onrechte is gereclameerd, geldt het voorgaande onverkort. 

 

ARTIKEL 10. | KLACHTEN 

10.1 De opdrachtgever heeft de verplichting de hoeveelheid, afmetingen, gewicht en/of de emballage van 

het geleverde te controleren. Deze controle dient onmiddellijk bij levering plaats te vinden. Indien niet 

terstond na levering en ontvangst van de producten wordt gereclameerd, zijn de gegevens op de 

vrachtbrief of afleveringsbonnen vermeld, als juist erkend.   

10.2 De opdrachtgever is bevoegd alle producten op gewicht, hoeveelheid en kwaliteit te (laten) 

onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen, behoudens in geval van afkeuring, voor zijn 

rekening.  

10.3 Indien Verse Vis Volendam producten aan opdrachtgever aflevert die Verse Vis Volendam  van zijn 

toeleveranciers heeft verkregen, is Verse Vis Volendam nimmer tot een verdergaande garantie of 

aansprakelijkheid ten opzichte van opdrachtgever gehouden dan waarop Verse Vis Volendam  ten 

opzichte van zijn toeleverancier aanspraak kan maken. 

10.4 Klachten over geleverde verse vis of verse visproducten dienen binnen 24 uur na ontvangst van de 

levering per telefoon of per e-mail aan Verse Vis Volendam te worden gemeld, voorzien van (een) 

foto(’s). Indien klachten telefonisch worden gemeld en Verse Vis Volendam dit wenst, dienen klachten 

daarnaast ook per e-mail plaats te vinden.  

10.5 Klachten over andere geleverde producten dienen binnen 48 uur na ontvangst van de levering per 

telefoon of per e-mail aan Verse Vis Volendam gemeld te worden, voorzien van (een) foto(’s). Indien 

die telefonisch worden gemeld en Verse Vis Volendam dit wenst dienen klachten daarnaast ook 

schriftelijk plaats te vinden. 

10.6 Een levering wordt geacht te zijn goedgekeurd indien: 

- opdrachtgever de producten heeft goedgekeurd of aanvaard of 

- opdrachtgever de producten niet  binnen 24 uur dan wel 48 uur na levering heeft gekeurd of 

- opdrachtgever de producten in gebruik/verwerkt neemt voordat die gekeurd zijn. 
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Na goedkeuring van de levering aanvaardt Verse Vis Volendam geen enkele aansprakelijkheid meer 

jegens opdrachtgever of derden anders dan genoemd in artikel 11. 

10.7 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in artikel 10.4 dan wel 10.5 vermelde termijn hadden 

kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering - doch uiterlijk binnen 3 dagen na 

ontvangst van de levering - aan Verse Vis Volendam  worden gemeld. 

10.8 Na de constatering van enig (vermeend) gebrek dient bewerking, verwerking en/of enig ander gebruik 

van het product direct gestaakt te worden.    

10.9 Opdrachtgever zal alle door Verse Vis Volendam voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking 

verlenen, o.a. door Verse Vis Volendam in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te 

stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie. 

10.10 Indien Verse Vis Volendam een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal hij de keus hebben, 

hetzij kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen 

korting op de geoffreerde prijs te verlenen. 

10.11 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveringen schort de betalingsverplichting van 

de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveringen niet op. 

10.12 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde 

prestatie. 

 

ARTIKEL 11:  AANSPRAKELIJKHEID 

11.1 Buiten de expliciet overeengekomen of door Verse Vis Volendam gegeven garanties aanvaardt Verse 

Vis Volendam  geen enkele aansprakelijkheid.  

11.2 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is Verse Vis Volendam alleen aansprakelijk voor directe 

schade. Iedere aansprakelijkheid van Verse Vis Volendam voor gevolgschade, zoals onder meer, maar 

niet uitsluitend, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- 

of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten. 

11.3 De opdrachtgever dient al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking 

van de schade. 

11.4 Indien Verse Vis Volendam aansprakelijk is voor door de opdrachtgever geleden schade, is de 

schadevergoedingsplicht van Verse Vis Volendam altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn 

verzekeraar in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet uitkeert, of de 

schade niet onder een door Verse Vis Volendam gesloten verzekering valt, is de 

schadevergoedingsplicht van Verse Vis Volendam beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de 

geleverde producten.  

11.5 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Verse Vis Volendam bedraagt zes (6) 

maanden na levering van de producten c.q. uitvoeren van de diensten/werkzaamheden.  

11.6 Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Verse Vis Volendam, zal de 

opdrachtgever Verse Vis Volendam volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk vrijwaren van alle 

aanspraken van derden, uit welken hoofde en/of op welke grondslag dan ook, ter zake van vergoeding 

van schade, kosten en/of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door 

Verse Vis Volendam. 

11.7 Verse Vis Volendam aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of 

ontstaan aan het geleverde door schuld en/of toedoen van opdrachtgever en/of derden, ofwel door 

van buiten komende oorzaken.  
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11.8 Adviezen, al of niet op verzoek van opdrachtgever, worden door Verse Vis Volendam naar beste weten 

en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid 

voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door hem verstrekte 

adviezen.     

11.9 Verse Vis Volendam  is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in 

offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van 

uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen geldt de uitleg van Verse Vis 

Volendam als vaststaand en bindend. 

 

ARTIKEL 12:  BETALING 

12.1  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen alle betalingen te geschieden binnen veertien dagen 

na factuurdatum, op een door Verse Vis Volendam aan te geven wijze in de valuta waarin is 

gefactureerd, zonder enige aftrek, inhouding, korting en/of verrekening. 

12.2 Bezwaren tegen de hoogte van de factu(u)r(en) schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet 

op. De juistheid van een factuur staat in ieder geval vast indien de opdrachtgever niet binnen de 

betalingstermijn bezwaar heeft gemaakt.  

12.3 Indien een opdracht tot levering van producten en/of tot het verrichten van diensten voor rekening 

van twee of meer natuurlijke en/of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze (rechts)personen ieder 

voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst  

voortvloeiende verplichting(en). 

12.4 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd enige vordering die hij op Verse Vis Volendam heeft of meent te 

hebben te verrekenen met openstaande facturen. 

12.5 Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de betalingstermijn, ook in het geval Verse Vis 

Volendam hiervoor schriftelijk uitstel heeft verleend, is opdrachtgever over het factuurbedrag rente 

verschuldigd van 1% per maand, een gedeelte van een maand daaronder begrepen, ingaande op de 

datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag. Telkens na een periode van één jaar zal door 

opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en 

voor zover het wettelijke (handels)rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, 

wordt de wettelijke (handels)rente berekend. 

12.6 Verse Vis Volendam heeft te allen tijde het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen 

dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door Verse Vis Volendam te bepalen 

gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens aan opdrachtgever te leveren.  

12.7 Bij uitblijven van volledige betaling door opdrachtgever, heeft Verse Vis Volendam het recht de 

overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn 

verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de opdrachtgever alsnog betaald heeft of 

hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft Verse Vis 

Volendam eveneens indien hij al voordat de opdrachtgever in verzuim is met de betaling, gegronde 

redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de opdrachtgever te twijfelen.  

12.8 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Verse Vis Volendam moet maken ter 

effectuering van zijn rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Voor de hoogte van de 

buitengerechtelijke kosten zal Verse Vis Volendam zich conformeren aan het Besluit vergoeding 

buitengerechtelijke incassokosten. Verse Vis Volendam behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor meer 

kosten te vorderen indien deze werkelijk door hem gemaakt zijn. 



Pagina 8 van 9 

 

 

ARTIKEL 13:  EIGENDOMSVOORBEHOUD  

13.1 Verse Vis Volendam behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog 

te leveren producten voor tot het tijdstip waarop de opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen aan 

Verse Vis Volendam heeft voldaan.   

13.2 De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de 

producten, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering 

verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de opdrachtgever in de 

nakoming van zijn/haar verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, 

buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes. 

13.3 Opdrachtgever wordt tot wederopzegging gemachtigd de geleverde producten in het kader van zijn 

normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren, met dien verstande, dat hij op 

eerste verzoek van Verse Vis Volendam de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen 

vorderingen aan Verse Vis Volendam zal cederen.  

13.4 Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare producten betreft, wordt telkens de 

partij producten behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het 

eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde producten die zich ten tijde van het inroepen 

van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de opdrachtgever 

bevinden.   

13.5 De geleverde goederen mogen door opdrachtgever niet in onderpand worden gegeven en evenmin 

anderszins strekken tot zekerheid van een vordering van een derde op opdrachtgever. 

13.6 De opdrachtgever dient de producten zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als 

identificeerbaar eigendom van Verse Vis Volendam bewaren. 

13.7 De opdrachtgever moet Verse Vis Volendam direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen 

eigendoms- of overige rechten te hebben op de producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust.  

13.8 Verse Vis Volendam is te allen tijde gerechtigd de geleverde producten bij opdrachtgever en/of diens 

houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Verse Vis Volendam niet 

nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn onvoorwaardelijke en volledige medewerking te verlenen op 

straffe van verbeurte van een boete van € 2.500 voor elke dag en/of dagdeel, dat hij/zij in gebreke 

blijft. In dat geval zal Verse Vis Volendam tevens aanspraak maken op vergoeding van alle schade, 

direct en indirect, die hieruit voortvloeit.  

 

ARTIKEL 14: ANNULERING EN OPSCHORTING 

14.1 Indien de opdrachtgever de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil 

annuleren, is hij/zij aan Verse Vis Volendam een door Verse Vis Volendam nader te bepalen 

schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door Verse Vis Volendam  

gemaakte kosten en de door de annulering door hem geleden schade inclusief de gederfde winst. 

Verse Vis Volendam heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en - naar zijn keuze en afhankelijk 

van de al verrichte leveringen - 20% tot 100% van de overeengekomen prijs bij de opdrachtgever in 

rekening te brengen.  

14.2 De opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart 

Verse Vis Volendam volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk voor alle hieruit voortvloeiende 

aanspraken van deze derden.  



Pagina 9 van 9 

 

 

14.3 Verse Vis Volendam heeft het recht alle door de opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met 

de door de opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding,  

14.4 Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever, zijn alle op 

dat moment gemaakte kosten direct opeisbaar en is Verse Vis Volendam gerechtigd die bij de 

opdrachtgever in rekening brengen. Verse Vis Volendam is bovendien gerechtigd alle gedurende de 

opschortingsperiode te maken of gemaakte kosten bij de opdrachtgever in rekening brengen. 

14.5 Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur niet kan worden 

hervat, heeft Verse Vis Volendam het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de 

opdrachtgever te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen 

opschortingsduur wordt hervat, is de opdrachtgever gehouden eventueel uit deze hervatting 

voortvloeiende kosten van Verse Vis Volendam vergoeden.    

 

ARTIKEL 15:  TOEPASSELIJK RECHT 

15.1 Op alle overeenkomsten en transacties van Verse Vis Volendam is uitsluitend het Nederlands Recht 

van toepassing. 

15.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten . 

15.3 Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich hebben ingespannen het 

geschil in onderling overleg te beslechten. 

15.4 Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het 

arrondissement van de vestigingsplaats van Verse Vis Volendam aangewezen om van gerechtelijke 

geschillen kennis te nemen. 

 


