
Algemene voorwaarden van W. van der Zwan en Zonen B.V. gevestigd te ‘s-Gravenhage nader te 

noemen Van der Zwan zoals gedeponeerd op 29 september 2016 ter griffie van de Rechtbank te Den 

Haag onder nummer 36/2016. 

 

1. Algemeen 

1.1. Met het depot van deze Algemene Voorwaarden bij de Griffie van de Rechtbank te Den Haag zijn 

alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van Van der Zwan vervallen. 

1.2. Onder Overeenkomst wordt verstaan: alle overeenkomsten tussen Van der Zwan en Afnemer 

betreffende de aankoop van zaken en / of het afnemen van diensten door  Afnemer van Van der 

Zwan, alsmede iedere andere opdracht die Afnemer aan Van der Zwan verstrekt, inclusief alle 

(rechts)handelingen die met een en ander verband houden. 

1.3. Onder Afnemer wordt verstaan: degene aan wie Van der Zwan zaken levert en / of aan wie Van der 

Zwan diensten verricht of dit met Van der Zwan is overeengekomen, alsmede degene die aan Van 

der Zwan een opdracht van andere aard heeft verstrekt. 

1.4. Onder Van der Zwan wordt verstaan: de Van der  Zwan entiteit die deze algemene voorwaarden 

gebruikt en van toepassing heeft verklaard en/of met haar verbonden ondernemingen. 

 

2. Toepasselijkheid 

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes, zowel mondeling als 

schriftelijk, op de Overeenkomst, op alle werkzaamheden en leveringen van Van der Zwan, en alle 

overige rechtshandelingen tussen Afnemer en Van der Zwan, een en ander voor zover niet 

uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

2.2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk 

uitgesloten. Met name is/zijn een enkele verwijzing door de Afnemer naar eigen voorwaarden of 

een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van Afnemer met als inhoud 

de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden hiervoor niet voldoende.  

2.3. In het geval de Overeenkomst schriftelijk is aangegaan en qua inhoud afwijkt van de inhoud van 

deze Algemene Voorwaarden, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op 

die Overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één 

Overeenkomst, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd. 

2.4. De rechtsverhouding tussen Van der Zwan en Afnemer wordt (naast de bepalingen uit de 

Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden) ook beheerst door de meest recente versie van de 

Incoterms ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst. Daar waar de bepalingen van de 

Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden qua inhoud ondubbelzinnig afwijken van de 

bepalingen van de meest recente versie van de Incoterms ten tijde van het sluiten van de 

Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst en/of deze Algemene 

Voorwaarden.  



 

 

3. Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst 

3.1. Alle aanbiedingen van Van der Zwan zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend, 

en kunnen door haar te allen tijde worden herroepen.  

3.2. Indien een aanbieding niet wordt aanvaard, behoudt Van der Zwan zich het recht voor de gemaakte 

kosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen. 

3.3. De Overeenkomst respectievelijk een wijziging van de Overeenkomst komt pas tot stand wanneer 

Van der Zwan een order of opdracht van Afnemer respectievelijk de wijziging schriftelijk en 

uitdrukkelijk heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. 

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

namens de Afnemer aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of 

opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden Afnemer extra in rekening gebracht. 

 

4. Prijzen en Prijswijzigingen 

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

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

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

4.3. Alle door Van der Zwan opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. en/of andere op de diensten als 

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

anders is aangegeven. 

4.4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen “ex works” (“af vrieshuis”) 

als bedoeld in de Incoterms 2010 althans de meest recente versie van de Incoterms ten tijde van 

het sluiten van de Overeenkomst. 

4.5. Wijzigingen van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van 

de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Van der Zwan gerechtigd zijn 

om sedert de totstandkoming der Overeenkomst en voordat de gehele levering heeft 

plaatsgevonden opgetreden verhogingen van lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere 

arbeidsvoorwaarden, alsmede verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en 

belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor Van der Zwan kostenverhogend 

zijn, aan de Afnemer door te berekenen. Indien de verhoging meer bedraagt dan 5% van de 

overeengekomen prijs, heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te annuleren onder 

gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst aan Van der Zwan te voldoen. 

4.6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de prijzen van Van der Zwan aangegeven in euro. 

Het koersrisico komt ten laste van Afnemer. Indien de prijs is vastgesteld in een andere valuta dan 

euro, zal het met deze prijs corresponderende bedrag in euro op het moment van betaling niet lager 

zijn dan de prijs in euro op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst zou zijn 

geweest. 

  



 

5. Uitvoering van de Overeenkomst 

5.1. Van der Zwan is bevoegd tot het doen van deelleveringen en in samenhang daarmee tot het 

toezenden van deelfacturen. 

5.2. Van der Zwan is ten allen tijde gerechtigd 5% meer of minder te leveren. 

5.3. Van der Zwan is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de Afnemer de Overeenkomst of 

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

derden, indien zulks naar de mening van Van der Zwan een goede of efficiënte uitvoering van de 

Overeenkomst bevordert. 

5.4. Alle met de Afnemer gesloten overeenkomsten met betrekking tot visserijproducten geschieden 

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

hoeveelheid en/of kwaliteit van visserij producten, 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 Van der Zwan het recht de verkochte 

hoeveelheden dienovereenkomstig te verminderen. Van der Zwan is niet gehouden tot levering van 

vervangende visserijproducten. 

5.5. Indien een Overeenkomst moet worden bespoedigd kunnen extra mankracht, overwerk, 

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

5.6. De rechten die Afnemer toekomen op basis van een Overeenkomst zijn onoverdraagbaar zoals 

bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW. 

 

6. Aflevering; risico-overgang 

6.1. Alle leveringstijden worden door Van der Zwan steeds bij benadering opgegeven en zijn niet 

bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien 

alle naar het oordeel van Van der Zwan eventueel benodigde gegevens door Afnemer aan hem zijn 

verstrekt. 

6.2. De overeengekomen dan wel opgegeven (af)levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale 

termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Enkele overschrijding van de levertijd levert 

daarom geen verzuim op aan de zijde van Van der Zwan en kan derhalve niet leiden tot enige 

schadeplichtigheid aan de zijde van Van der Zwan. De Overeenkomst kan wegens overschrijding 

van de levertijd niet worden ontbonden, tenzij Van der Zwan niet levert binnen een na afloop van de 

levertijd schriftelijk door de Afnemer aangezegde redelijke termijn. Een redelijke termijn als bedoeld 

in de vorige zin bedraagt ten minste twee weken. 

6.3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden de zaken door Van der Zwan 

geleverd “ex works” (“af vrieshuis”) als bedoeld in de Incoterms 2010 althans de meest recente 

versie van de Incoterms ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.  

6.4. Op Afnemer rust een afnameplicht.  

6.5. Risico-overgang heeft plaats op het moment dat Van der Zwan de zaken conform de Overeenkomst 

ter aflevering aanbiedt ook indien Afnemer deze om welke reden dan ook niet afneemt. 

6.6. Ingeval Afnemer zaken die conform de Overeenkomst ter aflevering worden aangeboden om welke 

reden dan ook niet (tijdig) afneemt, komen alle door Van der Zwan in verband met de aanbieding 



vergeefs gemaakte kosten en eventuele verdere kosten van vervoer, bewaring en opslag voor 

rekening van Afnemer. Tevens is Van der Zwan in dat geval gerechtigd de zaken, nadat drie dagen 

na de aanbieding aan Afnemer zijn verstreken, aan derden te verkopen. In het laatste geval treedt 

de opbrengst van de zaken tot maximaal de overeengekomen prijs in plaats van die zaken, met 

dien verstande dat Van der Zwan gerechtigd is alle door haar gemaakte kosten en schade op die 

opbrengst in mindering te brengen respectievelijk met die opbrengst te verrekenen, onverminderd 

het recht van Van der Zwan Afnemer anderszins voor alle kosten en schade aan te spreken, en een 

en ander onverlet alle andere in dat geval aan Van der Zwan jegens Afnemer toekomende rechten. 

 

7. Emballage 

7.1. Waar zulks naar het oordeel van Van der Zwan nodig is, of door de Afnemer uitdrukkelijk wordt 

gewenst, zullen de zaken op pallets worden geleverd; de pallets blijven eigendom van Van der 

Zwan. Op de pallets rust statiegeld, dit wordt Afnemer in rekening gebracht. 

7.2. Afnemer zal voor een bedrag gelijk aan het hem berekende statiegeld worden gecrediteerd, danwel 

zal van het berekenen van statiegeld worden afgezien, indien het in 7.1 vermelde pallets naar het 

oordeel van Van der Zwan weder bruikbaar en in goede staat franco en tijdig bij Van der Zwan zijn 

geleverd. 

 

8. Klachten 

8.1. De door Van der Zwan geleverde zaken en/of diensten gelden als deugdelijk, indien zij voldoen aan 

de Nederlandse wettelijke kwaliteitseisen, die ten tijde van de totstandkoming van de 

Overeenkomst ter plaatse van de vestiging van Van der Zwan gelden, en ook overigens 

beantwoorden aan de tussen Van der Zwan gelden en Afnemer uitdrukkelijk overeengekomen 

specificaties. 

8.2. De Afnemer 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 waren wordt gereclameerd, zijn de gegevens op de 

vrachtbrief of afleveringsbonnen vermeld, als juist erkend. 

8.3. De Afnemer 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. 

8.4. Klachten ten aanzien van alle producten van Van der Zwan dienen binnen 48 uur na ontvangst van 

de levering schriftelijk aan Van der Zwan gemeld te worden, op straffe van verval van enig recht 

verband houdende met een tekortkoming. Een (schriftelijke) melding aan agenten, tussenpersonen, 

makelaars, of handelaren van Van der Zwan geldt niet als klacht in de zin van dit artikel. 

8.5. Gebreken, die redelijkerwijs niet direct ná ontvangst van de levering hadden kunnen worden 

geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering –doch uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst 

van de levering- aan Van der Zwan worden gemeld, op straffe van verval van enig recht verband 

houdende met een tekortkoming. 

8.6. Afnemer is verplicht bevroren vis op minus 20 graden Celsius of kouder te bewaren, op straffe van 

verval van enig recht verband houdende met een tekortkoming bij gebreke van bewijs daarvan 



8.7. Na de constatering van enig (vermeend) gebrek dient bewerking, verwerking of enig ander gebruik 

van het product direct gestaakt te worden. 

8.8. Afnemer zal alle door Van der Zwan voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking 

verlenen, o.a. door Van der Zwan 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, bij gebreke 

waarvan Afnemer ter zake van de gestelde tekortkoming(en) geen aanspraken jegens Van der 

Zwan gelden zal kunnen maken. 

8.9. Indien Van der Zwan een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij 

kosteloos te herleveren, hetzij de gefactureerde prijs deels dan wel geheel te crediteren, waarbij 

Van der Zwan het recht heeft het geleverde deels dan wel geheel terug te nemen. 

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

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

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

geleverde prestatie. 

8.12. Reclames ter zake de hoogte van de door Van der Zwan verzonden facturen dienen binnen zeven 

(7) dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn heeft te 

gelden. 

8.13. Van der Zwan is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in 

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

verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Van der 

Zwan als bindend. 

 

9. Retourzendingen 

9.1. Retourzendingen worden door Van der Zwan niet geaccepteerd, tenzij zij schriftelijk bericht de te 

retourneren of geretourneerde waren te zullen accepteren. 

9.2. Het in artikel 9.1 bepaalde geldt evenzeer voor in ontvangst genomen waren; de enkele in 

ontvangstneming van waren aan het magazijn van Van der Zwan en/of door haar medewerkers 

wordt derhalve niet als acceptatie aangemerkt. 

9.3. Ten onrechte geretourneerde waren blijven ter beschikking en voor risico van Afnemer; eventuele 

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

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

 

10. Betaling 

10.1. Tenzij anders overeengekomen dienen alle betalingen te geschieden binnen veertien dagen na 

factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek en in gangbare Nederlandse munt. Genoemde 

termijn is een fatale termijn. Afnemer is ingeval van niet-tijdige betaling van rechtswege in verzuim, 

vanaf welk moment alle bij Van der Zwan op Afnemer openstaande vorderingen onmiddellijk 

opeisbaar zijn. 

10.2. Indien een Overeenkomst voor rekening van twee of meer natuurlijk of rechtspersonen wordt 

gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming 

van de uit de Overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichtingen. 



10.3. Afnemer is nimmer gerechtigd enig vordering die hij op Van der Zwan heeft of meent te hebben te 

verrekenen met openstaande facturen, noch is Afnemer bevoegd tot opschorting van zijn 

betalingsverplichtingen dan wel diens andere verplichtingen ter zake van geleverde zaken en/of 

diensten. 

10.4. Van der Zwan is te allen tijde gerechtigd voor iedere levering of deellevering gehele of gedeeltelijke 

vooruitbetaling dan wel afdoende zekerheid te verlangen. 

10.5. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de betalingstermijn, ook indien Van der Zwan 

hiervoor toestemming heeft gegeven, is Afnemer rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 

1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het 

factuurbedrag telkens na een periode van een jaar zal door Afnemer tevens over de alsdan 

verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voor zover het wettelijke 

rentepercentage zoals bedoeld in artikel 6:119a BW hoger is dan het hier genoemde percentage, 

wordt die wettelijk rente berekend. 

10.6. Afnemer verleent op eerste verzoek van Van der Zwan, al dan niet aanvullende, zekerheid voor de 

betaling door Afnemer van de aan Van der Zwan verschuldigde vergoedingen, bijvoorbeeld in de 

vorm van een bankgarantie. Indien Van der Zwan goede grond heeft te vrezen dat Afnemer niet aan 

zijn financiële verplichtingen zal kunnen voldoen en Afnemer weigert om (aanvullende) zekerheid te 

verstrekken, is Van der Zwan gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, 

zulks onverminderd haar wettelijke opschortingsrechten. 

10.7. Van der Zwan is gerechtigd om alle binnen de groep van vennootschappen waartoe Van der Zwan 

behoort opeisbare vorderingen op Afnemer op te tellen en te verrekenen met door Afnemer 

verschuldigde vordering(en) aan een onderneming behorende tot voornoemde groep, indien en 

zodra Afnemer in verzuim is. 

10.8. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Van der Zwan moet maken ter 

effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van Afnemer, met dien verstande dat het door Van 

der Zwan te claimen minimumbedrag ter zake van buitengerechtelijke kosten gelijk is aan 10% over 

het bedrag dat Van der Zwan op de Afnemer te vorderen heeft.   

 
11. Opschorting, ontbinding 

11.1. Van der Zwan is gerechtigd met onmiddellijke ingang haar leveringen en werkzaamheden op te 

schorten en zelfs alle overeenkomsten met de Afnemer geheel of gedeeltelijk als ontbonden te 

beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, 

met behoud van haar recht op schadevergoeding en kosten, indien uitsluitend ter beoordeling van 

Van der Zwan: 

 de Afnemer tekortschiet in enigerlei voor hem uit enige, door deze algemene 

voorwaarden beheerste, Overeenkomst voortvloeiende verplichting, of Van der Zwan 

gegronde redenen heeft aan te nemen dat de Afnemer in gebreke zal blijven met zijn 

verplichtingen jegens Van der Zwan; 

 enige insolventieprocedure op de Afnemer van toepassing wordt verklaard dan wel beslag 

wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van diens eigendommen; 



 afnemer overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte 

daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds 

bestaande vennootschap, alsmede een wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf, dan 

wel; 

 zich een verandering voordoet in de zeggenschap over Afnemer. 

11.2. Alle vorderingen die Van der Zwan in de hierboven in artikel 11.1 genoemde gevallen op Afnemer 

mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn. 

 
12. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht 

12.1. Alle door Van der Zwan geleverde zaken blijven haar eigendom totdat Afnemer alle bestaande en 

toekomstige vorderingen die hij aan Van der Zwan verschuldigd is uit hoofde van de Overeenkomst 

en uit op grondslag van de Overeenkomst aangegane nadere overeenkomsten, almede uit hoofde 

van enig tekortschieten in de Overeenkomst dan wel de nadere overeenkomsten, met inbegrip van 

eventuele rente en kosten, volledig aan Van der Zwan heeft voldaan. Het hierin besloten 

eigendomsvoorbehoud strekt zich tevens uit tot met de voornoemde zaken gemaakte nieuwe 

zaken. De Afnemer doet bij voorbaat afstand van een eventueel retentierecht met betrekking tot die 

zaken en zal geen beslag (doen) leggen op die zaken.  

12.2. In uitzondering op hetgeen hierboven in artikel 12.1 is bepaald, is Afnemer bevoegd de onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in de normale uitoefening van diens bedrijf te vervreemden 

en af te leveren, met dien verstande, dat hij op eerste verzoek van Van der Zwan de uit deze 

verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderingen aan Van der  Zwan zal cederen of – naar 

keuze van Van der Zwan – te verpanden.  

12.3. In voorkomende gevallen zal Afnemer derden informeren over het eigendomsvoorbehoud van Van 

der Zwan.  

12.4. Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige 

zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Van der Zwan te bewaren en van de overige zich 

bij de Afnemer bevindende zaken af te zonderen. 

12.5. Afnemer is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, 

ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal afdoende te verzekeren en de polissen van 

deze verzekering aan Van der Zwan op eerste verzoek ter inzage te geven. 

12.6. Van der Zwan is gerechtigd bij enige niet-tijdige betaling door Afnemer de haar in eigendom 

toebehorende zaken eigenmachtig, op kosten van Afnemer, terug te nemen waar deze zich ook 

bevinden. Afnemer is gehouden hiertoe alle medewerking te verlenen. 

12.7. Indien Afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Van der Zwan tekortschiet of Van der 

Zwan goede grond heeft te vrezen dat Afnemer in die verplichtingen zal tekortschieten, is Van der 

Zwan gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Afnemer is 

gehouden hiertoe alle medewerking te verlenen. Na terugneming zal Afnemer worden gecrediteerd 

voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, 

verminderd met de op de terugneming gevallen kosten, en onverminderd alle overige in dat geval 

aan Van der Zwan toekomende rechten, waaronder het recht op verrekening met eventueel door 

Van der Zwan geleden schade. Mogelijke kosten die Afnemer heeft gemaakt in verband met de 



zaken die door Van der Zwan onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en door Van der Zwan 

worden teruggenomen zijn voor eigen rekening en risico van Afnemer en kunnen (dus) niet worden 

afgewenteld op Van der Zwan. 

 

13. Eigendomsvoorbehoud in Duitsland 

13.1. In afwijking van het in het voorgaande artikel bepaalde geldt met betrekking tot door Van der Zwan 

aan in Duitsland gevestigde Afnemers geleverde zaken het volgende:  

 

(In Abweichung vom im vorgehenden Artikel Festgelegte, gilt bezüglich der vom Lieferanten an in 

Deutschland etablierte Abnehmer gelieferten Sachen folgendes:) Das Eigentum an den gelieferten 

Waren bleibt zur Sicherung aller Ansprüche vorbehalten, die dem Lieferanten aus der 

gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindung bis zum Ausgleich aller Salden gegen den 

Abnehmer zustehen. Das Eigentum des Lieferanten streckt sich auch auf die durch Verarbeitung 

der Vorbehaltware entstehende neue Sache. Der Abnehmer stellt die neue Sache unter Ausschluss 

des eigenen Eigentumserwerbs für den Lieferanten her und verwahrt sie für ihn. Hieraus erwachsen 

ihm keine Ansprüche gegen den Lieferanten. Bei einer Verarbeitung der Vorbehaltsware des 

Lieferanten mit Waren anderer Lieferanten, deren Eigentumsrechte sich ebenfalls an der neuen 

Sache fortsetzen, erwerbt der Lieferant zusammen mit diesen anderen Lieferanten – unter 

Ausschluss eines Miteigentumserwerbs des Abnehmers – Miteigentum an der neuen Sache zu 

deren vollem Wert (einschlie lich Wertschöpfung) wie folgt: a Das Miteigentumsanteil des 

Lieferanten entspricht dem Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltware des Lieferanten zu 

dem Gesamt-rechnungswert aller mitverarbeiteten Vorbehaltswaren. b Verbleibt ein von 

Miteigentumsvorbehalten zunächst nicht erfasster Restanteil, weil andere Lieferanten den 

Eigentumsvorbehalt nicht auf die Wertschöpfung durch den Abnehmer erstreckt haben, so erhöht 

sich der Miteigentumsanteil des Lieferanten um diesen Restanteil. Haben jedoch andere 

Lieferanten ihren Eigentumsvorbehalt ebenfalls auf diesen Restanteil ausgedehnt, so steht der 

Lieferant an ihm nur ein Anteil zu, der sich aus dem Verhältnis des Rechnungswertes der 

Vorbehaltsware des Lieferanten zu den Rechnungswerten der mitverarbeiteten Waren dieser 

anderen Lieferanten bestimmt. Der Abnehmer tritt bereits jetzt seine Forderungen aus der Veräu 

erung von Vorbehaltsware aus die gegenwärtigen und künftigen Warenlieferungen des Lieferanten 

mit sämtlichen Nebenrechten im Umfang des Eigentumsanteils des Lieferanten zur Sicherung am 

Lieferanten ab. Bei Verarbeitung im Rahmen eines Werkvertrages wird die Werklohnforderung in 

Höhe des anteiligen Betrages der Rechnung des Lieferanten für die mitverarbeitete Vorbehaltsware 

schon jetzt am Lieferanten abgetreten. c Solange der Abnehmer seine Verpflichtungen aus der 

Geschäftsverbindung mit dem Lieferanten ordnungsgemä nachkommt, darf er über die in Eigentum 

des Lieferanten stehende Ware im ordentlichen Geschäftsgang verfügen und die an abgetretene 

Forderungen des Lieferanten selbst einziehen. Bei Zahlungsverzug oder begründeten Zweifel an 

der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit des Abnehmers ist der Lieferant berechtigt, die 

abgetretenen Forderungen einzuziehen und die Vorbehaltsware zurückzunehmen; jedoch liegt ein 

Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, wenn der Lieferant dies ausdrücklich schriftlich erklärt. 

Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen des Lieferanten um mehr als 



10%, so wird der Lieferant auf Verlangen des Abnehmers insoweit Sicherheiten nach seiner Wahl 

freigeben. Scheck-/Wechsel-Zahlungen gelten erst nach Einlösung der Wechsel durch den 

Abnehmer als Erfüllung. 

 

14. Intellectueel eigendom  

14.1. Alle rechten van intellectueel eigendom ten aanzien van de geleverde zaken en diensten berusten 

bij Van der Zwan. Het is Afnemer niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van Van der Zwan de zaken geheel of ten dele te verveelvoudigen, openbaar te maken of na te 

bootsen. 

14.2. Afnemer mag de van Van der Zwan afkomstige zaken slechts onder het (beeld)merk, de 

handelsnaam en de specificaties waaronder de zaken aan hem zijn geleverd, verhandelen. 

Afnemer is niet bevoegd de hoedanigheid van de door hem van Van der Zwan afgenomen zaken 

waaronder mede zij begrepen etikettering, opdrukken en instructies, te wijzigen.  

14.3. De Overeenkomst bevat geen overdracht dan wel licentiëring van enige intellectuele 

eigendomsrechten in het kader van de aan Afnemer geleverde zaken, dan wel aan Afnemer 

verleende diensten en daarbij behorende documenten. 

 

15. Aansprakelijkheid 

15.1. Van der Zwan is in geen geval aansprakelijk voor indirecte of immateriële schade, zoals maar niet 

beperkt tot bedrijfs-, gevolg-, of stilligschade en gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, 

schade aan naam en/of goodwill, tenzij dergelijke schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of 

opzet door een van de leden van het leidinggevend personeel.  

15.2. In alle gevallen waarin Van der Zwan gehouden is tot schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn 

dan het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.  

15.3. De Afnemer stelt Van der Zwan schriftelijk op de hoogte van enige schade die zich heeft 

voorgedaan binnen 8 kalenderdagen nadat de Afnemer dergelijke schade heeft ontdekt of 

redelijkerwijs had kunnen ontdekken. Indien Van der Zwan niet binnen de bovengenoemde termijn 

op de hoogte wordt gesteld, zal Van der Zwan ontheven worden van elke aansprakelijkheid in 

verband met dergelijke schade. 

 

16. Voedselveiligheid 

16.1. De Afnemer verbindt zich ertoe om te allen tijde te voldoen aan alle toepasselijke internationale, 

Europese en nationale wet- en regelgeving inzake consumentenveiligheid, productveiligheid en het 

terugroepen van producten (recall), en te voldoen en volledige medewerking te verlenen aan 

instructies van enige nationale autoriteit en/of Van der Zwan terzake (i) consumenten- en/of 

productveiligheid, of (ii) de terugroep van producten. Tenzij het terugroepen van producten 

gebaseerd is op toepasselijke wet- en regelgeving, of is bevolen door of namens enige 

overheidsautoriteit, is Van der Zwan gerechtigd te bepalen of een actie ten aanzien van de 

producten kwalificeert als het terugroepen van de producten. Op verzoek van Van der Zwan, zal de 

Afnemer ieder van zijn klanten verplichten om onder meer het gebruik of de verkoop van de 

producten met onmiddellijke ingang te staken, de producten te retourneren aan Van der Zwan of 



aan door Van der Zwan aangewezen derden, en/of onmiddellijk bepaalde 

onderhoudswerkzaamheden uit te (doen) voeren ten aanzien van de producten. De Afnemer is 

verplicht een adequate en gedetailleerde terugroepstrategie te bepalen, welke de Afnemer in staat 

stelt om een terugroepprocedure adequaat te behandelen, te coördineren en de naleving en 

uitvoering ervan te monitoren. 

16.2. Afnemer vrijwaart Van der Zwan tegen alle aanspraken van derden, overheidsinstanties daaronder 

begrepen, indien en voor zover Afnemer zich niet stipt aan voormelde regelgeving houdt. 

 
17. Overmacht 

17.1. In geval van overmacht aan de zijde van een van beide partijen, zal de uitvoering van de 

Overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden opgeschort zolang de overmachtsituatie voortduurt, 

zonder dat een der partijen aansprakelijk is voor enige vorm van een compensatie aan de andere 

partij.  

17.2. Indien redelijkerwijs verwacht kan worden dat de overmachtsituatie gedurende meer dan twee 

maanden zal voortduren of al twee maanden voortduurt, kan de andere partij de Overeenkomst met 

onmiddellijke ingang en zonder inschakeling van de rechter beëindigen, zonder dat daardoor enig 

recht op schadevergoeding ontstaat.  

17.3. Onder overmacht aan de zijde van Van der Zwan wordt in ieder geval verstaan: a) omstandigheden 

met betrekking tot personen en/of materiaal, waarvan Van der Zwan zich bij de uitvoering van de 

Overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat uitvoering van de 

Overeenkomst daardoor onmogelijk wordt dan wel voor Van der Zwan dermate bezwaarlijk en/of 

onevenredig kostbaar dat nakoming van de Overeenkomst van Van der Zwan niet meer of niet 

onmiddellijk kan worden gevergd; b) stakingen; c) (vermoeden van) dierziekten; d) door lokale, 

centrale of internationale overheidsorganen opgelegde of geadviseerde handelsbeperkingen; e) de 

omstandigheid dat Van der Zwan een prestatie, die van belang is in verband met de door haarzelf 

te leveren prestatie, niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk geleverd krijgt; f) oorlog, oproer en dergelijke. 

 

18. Ongeldigheid van een of meer bepalingen  

18.1. De ongeldigheid van een bepaling uit de Overeenkomst en / of uit deze Algemene Voorwaarden 

heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en deze 

Algemene Voorwaarden.  

18.2. Indien en voor zover een bepaling uit de Overeenkomst en / of uit deze Algemene Voorwaarden 

ongeldig, of onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

onaanvaardbaar, mocht zijn, geldt tussen partijen een bepaling die alle omstandigheden in 

aanmerking genomen aanvaardbaar is. 

  



 

19. Toepasselijk recht 

19.1. Op alle overeenkomsten en transacties van Van der Zwan is uitsluitend het Nederlands Recht van 

toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties 1980 inzake 

internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is echter uitgesloten. 

19.2. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de 

(Voorzieningenrechter van de) Rechtbank Den Haag, zulks met uitsluiting van alle andere 

arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen. 

 

 

+++++++++ 

 


