
ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN 

van 

W. van der Zwan en Zonen B.V. 

gevestigd te ‘s-Gravenhage 

nader te noemen Van der Zwan 

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID 

1.1 Van der Zwan verzoekt verkoper hem onder opgave van een 
specificatie, gewenste aantallen, leveringstijd en leveringsplaats, 
een offerte te doen voor de door de verkoper aan Van der Zwan 
te leveren goederen. Bedoelde offerte dient te worden opgesteld 
in gangbare Nederlandse munt. 

1.2 De koopovereenkomst komt tot stand, indien door Van der 
Zwan een order bij de verkoper wordt geplaatst, en deze order 
door de verkoper aan Van der Zwan is bevestigd. 

1.3 Van der Zwan kan aan de verkoper het gebruik van een 
bepaald formulier voor de orderbevestiging en een termijn, 
waarbinnen dit bij Van der Zwan moet zijn terugontvangen, 
voorschrijven. 
 
ARTIKEL 2: WIJZIGINGEN 

2.1 Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van 
deze algemene inkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht 
zijn, indien zij schriftelijk tussen koper en verkoper zijn 
overeengekomen. 



2.2 Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de 
kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koop-
prijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen. 

2.3 Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van 
de koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop 
hoofdstuk 17 van deze algemene inkoopvoorwaarden van 
toepassing is. 

ARTIKEL 3: KWALITEIT EN OMSCHRIJVING 

3.1 Met inachtneming van hetgeen overigens in de order en een 
daarbij behorende specificatie is bepaald, dienen de te leveren 
goederen geheel geschikt te zijn voor het aan de verkoper ken-
baar gemaakte doel. 

ARTIKEL 4: INSPECTIE 

4.1 Voor verzending zal de verkoper zorgvuldig onderzoeken, of 
de goederen in overeenstemming zijn met hetgeen is 
overeengekomen. 

4.2 Van der Zwan heeft het recht de goederen tijdens de belad-
ing, be- of verwerking en opslag te inspecteren. Als Van der 
Zwan dit recht uitoefent, zal de verkoper zorgen of doen zorgen 
voor zodanige faciliteiten, als redelijkerwijze door Van der Zwan 
daarvoor kunnen worden verlangd. 

4.3 Indien Van der Zwan bij enig onderzoek of beproeving in-
gevolge het in de beide vorige leden bepaalde vaststelt, dat de te 
leveren goederen niet in overeenstemming zijn met de omschri-
jving in de order, dan wel, dat het waarschijnlijk is, dat bij 
voltooiing van de order zulks niet het geval zal zijn, zal Van der 
Zwan de verkoper hieromtrent onverwijld inlichten. De verkop-
er is dan gehouden, onverminderd het bepaalde in de hoofd-
stukken 9 en 11, alle noodzakelijke maatregelen te treffen om al-
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snog aan de in de order gegeven specificatie en aan de bepalin-
gen van de koopovereenkomst te kunnen voldoen. 

4.4 De verkoper, die de uitkomsten van het onderzoek of de be-
proeving door Van der Zwan of door het door hem opgegeven 
onafhankelijke onderzoekinstituut betwist, is bevoegd op kosten 
van ongelijk een contra-expertise uit te voeren of te doen uitvo-
eren. Indien aan de hand van de rapporten van deze onder-
zoeken en beproevingen tussen partijen geen overeenstemming 
wordt bereikt, is tussen hen een geschil aanwezig, waarop het 
gestelde in hoofdstuk 17 van deze algemene inkoopvoorwaarden 
van toepassing is. 
 
ARTIKEL 5: VERPAKKING EN VERZENDING 

5.1 De goederen moeten behoorlijk verpakt/gekoeld/gecon-
serveerd/bevroren (tenzij de aard van de goederen zich daarte-
gen verzet) en op zodanige wijze beveiligd worden, dat zij bij 
normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. De 
verkoper zal zich ten genoege van Van der Zwan voldoende 
verzekeren tegen redelijkerwijze aanwezig te achten risico's 
gedurende het transport. 

5.2 De goederen zullen door de verkoper worden bezorgd op, 
dan wel ter bezorging worden verzonden naar, de 
overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de order is 
bepaald of naderhand is overeengekomen. 

5.3 Wanneer de verkoper voor de verpakking en het transport 
laadborden, pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking 
heeft gesteld of door een derde --al dan niet tegen voldoening 
van statiegeld of een waarborgsom-- ter beschikking heeft doen 
stellen, is Van der Zwan verplicht (tenzij het om eenmalige ver-
pakking gaat) deze laadborden, pakkisten, kratten, containers 
enz. terug te zenden naar het door de verkoper opgegeven adres. 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ARTIKEL 6: OPSLAG 

6.1 Indien om welke reden ook Van der Zwan niet in staat is de 
goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen 
en deze gereed zijn voor verzending, zal de verkoper, als zijn op-
slagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van Van der Zwan 
de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen 
treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij 
Van der Zwan bezorgd zijn. 

6.2 Van der Zwan is verplicht aan de verkoper de opslagkosten 
volgens het bij de verkoper gebruikelijke tarief en, bij gebreke 
daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te ver-
goeden vanaf het tijdstip, dat de goederen voor verzending 
gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in 
de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum. 

ARTIKEL 7: EIGENDOMSOVERGANG EN RISICO 

7.1 Behoudens het gestelde in artikel 7.2 zal de eigendom van en 
het risico voor de goederen op Van der Zwan overgaan bij aflev-
ering. 

7.2 Als de verkoper op verzoek van Van der Zwan overeenkom-
stig het bepaalde in hoofdstuk 6 de verzending uitstelt, zal de 
eigendom der goederen op Van der Zwan overgaan op de da-
tum, die daartoe nader tussen hen wordt overeengekomen en is 
de verkoper gehouden vanaf die datum de goederen als kenbaar 
eigendom van Van der Zwan afzonderlijk op te slaan. De goed-
eren zullen niettemin alsdan voor risico van de verkoper als 
houder van de goederen blijven, totdat de goederen bij Van der 
Zwan zijn bezorgd op de in art. 5 lid 2 bedoelde plaats of plaat-
sen. 
 
ARTIKEL 8: TIJDSTIP VAN LEVERING 
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8.1 De verkoper zal de goederen leveren op het tijdstip of on-
middellijk na het einde van de leveringstermijn, dat resp. die 
bepaald is in de order. Indien een leveringstermijn is 
overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop de 
verkoper de order heeft bevestigd. 

8.2 Zodra de verkoper weet of verwacht, dat de goederen niet op 
tijd geleverd zullen kunnen worden, zal hij Van der Zwan daar-
van onverwijld verwittigen. Indien partijen er niet in slagen de 
gevolgen van deze vertraging in onderlinge overeenstemming te 
regelen, zal op een daaruit voortvloeiend geschil het gestelde in 
hoofdstuk 17 toepasselijk zijn. De verkoper is aansprakelijk voor 
eventuele schade, die Van der Zwan lijdt door de vertraging 
alsmede door te late aanmelding van (waarschijnlijke) vertrag-
ing. 

8.3 Indien de goederen geheel of gedeeltelijk niet op het 
overeengekomen tijdstip worden geleverd, en partijen geen 
overeenstemming kunnen bereiken omtrent een verlenging van 
de leveringstermijn en een vergoeding van de vertragingss-
chade, is Van der Zwan bevoegd na een ingebrekestelling met 
een termijn van twee weken na een schriftelijke verklaring de 
overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Deze ontbinding 
strekt zich niet alleen uit tot de goederen, die nog niet geleverd 
zijn maar ook tot de goederen, die op grond van dezelfde 
koopovereenkomst reeds geleverd waren, indien deze goederen 
niet meer doeltreffend gebruikt kunnen worden ten gevolge van 
het niet afleveren van de resterende goederen. Van der Zwan 
heeft niet het recht de koopovereenkomst als ontbonden te 
beschouwen, indien de verkoper kan aantonen, dat zijn belan-
gen bij ontbinding van de koop meer geschaad worden dan de 
belangen van Van der Zwan bij vertraagde uitvoering. 

8.4 Bij ontbinding van de koopovereenkomst is Van der Zwan 
bevoegd aan de verkoper voor diens rekening en risico de goed-
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eren terug te zenden, die op grond van dezelfde 
koopovereenkomst reeds geleverd waren maar niet meer doeltr-
effend gebruikt kunnen worden en van de verkoper de betalin-
gen, die hij voor deze goederen mocht hebben gedaan, terug te 
vorderen. 

8.5 Bij ontbinding van de koopovereenkomst is de verkoper 
verplicht aan Van der Zwan, behalve de in artikel 8.3 bedoelde 
schade, ook alle verdere schade, die Van der Zwan mocht lijden 
o.a. door een dekkingskoop en door winstderving, te vergoeden. 
 
ARTIKEL 9: BEPROEVING EN AFKEURING 

9.1 Voorzover niet reeds tijdens of na be- of verwerking of op-
slag ingevolge hoofdstuk 4 een voldoende beproeving heeft 
plaatsgevonden, is Van der Zwan verplicht om goederen, waar-
van de aard een beproeving wenselijk of noodzakelijk maakt, 
binnen een redelijke termijn na aflevering te beproeven of te 
doen beproeven. In geval van diepgevroren waren is voor-
noemde termijn 90 dagen. 

9.2 Indien bij de beproeving gebreken blijken, is de verkoper 
verplicht deze zo spoedig mogelijk te (doen) herleveren. 

9.3 Van der Zwan verwittigt de verkoper onmiddellijk van een 
eventuele afkeuring. Indien partijen vervolgens geen overeen-
stemming bereiken omtrent de levering van vervangende goed-
eren, is Van der Zwan bevoegd de koopovereenkomst na een in-
gebrekestelling met een termijn van twee weken zonder rechter-
lijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. 

9.4 Van der Zwan is verplicht na ontbinding de reeds geleverde 
goederen zo spoedig mogelijk voor rekening en risico van de 
verkoper terug te zenden naar de door de verkoper op te geven 
plaats. Door deze teruglevering gaat de eigendom van reeds 
geleverde goederen weer op de verkoper over. 
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9.5 De verkoper is verplicht na ontbinding de reeds betaalde 
bedragen van de koopsom onmiddellijk aan Van der Zwan terug 
te betalen. 
 
ARTIKEL 10: GARANTIE 

10.1 De verkoper is aansprakelijk voor schade aan en door de 
goederen, optredende in de garantieperiode. 

10.2 Ter voldoening aan zijn aansprakelijkheidsverplichtingen 
is de verkoper verplicht de goederen of de gebrekkige delen er-
van binnen een redelijke termijn kosteloos door nieuwe te ver-
vangen. 

ARTIKEL 11: SCHADE OF VERLIES DOOR OF TIJ-
DENS VERVOER 

11.1 De verkoper zal de goederen, die beschadigd of verloren zijn 
gegaan tijdens het vervoer, kosteloos vervangen, mits Van der 
Zwan daarvan schriftelijk bericht zendt aan de verkoper binnen 
een zodanige termijn, dat de verkoper in staat gesteld wordt te 
voldoen aan de desbetreffende transportvoorwaarden van de 
vervoerder, of, als de verkoper met zijn eigen vervoermiddelen 
aflevert, binnen een redelijke termijn. 

ARTIKEL 12: INKOOP DIENSTEN 

12.1 Verkoper en onder zijn toezicht staande werknemers zijn 
verplicht alle door Van der Zwan gegeven instructies op te vol-
gen. 

12.2 Verkoper dient er voor te zorgen dat alle voor de uitvoering 
van de overeenkomst benodigde vergunningen en ontheffingen 
aanwezig zijn. Verkoper vrijwaart Van der Zwan reeds nu voor 
eventuele aanspraken van derden ten aanzien van het niet aan-
wezig zijn van de benodigde vergunningen en ontheffingen. 
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12.3 Verkoper is verantwoordelijk voor de veiligheid, gezond-
heid en welzijn van onder zijn toezicht staande werknemers en 
onderaannemers en is verplicht om alle voor het werk toepas-
selijke wettelijke voorschriften in acht te nemen en verder alle 
overige in redelijkheid door Van der Zwan of een relevante 
overheidsinstantie voorgeschreven instructies, eisen en 
voorschriften na te leven. 

12.4 Verkoper is er verantwoordelijk voor dat voor alle onder 
zijn toezicht staande werknemers aan alle wettelijke ver-
plichtingen wordt voldaan, daaronder begrepen de afdracht van 
sociale verzekeringspremies en loonbelasting. Verkoper vri-
jwaart Van der Zwan reeds nu voor eventuele aanspraken van 
derden ten aanzien van het niet, niet tijdig of niet correct betal-
en van premies en belastingen. 

12.5 Indien onder het toezicht van verkoper staande werkne-
mers uit een bij de EU aangesloten land buiten Nederland 
afkomstig zijn dient verkoper bij aanvang van de werkzaamhe-
den van deze werknemers, Van der Zwan te voorzien van alle 
relevante namen en geboortedata, alsmede bewijzen dat voor de 
bewuste werknemers de sociale verzekeringspremies in het des-
betreffende EU-land worden afgedragen. 

12.6 Indien onder het toezicht van verkoper staande werkne-
mers of onderaannemers uit een niet-EU-land afkomstig zijn 
dient verkoper bij aanvang van de werkzaamheden van deze 
werknemers of onderaannemers, Van der Zwan te voorzien van 
alle relevante namen en geboortedata, alsmede bewijzen dat de 
bewuste werknemers/onderaannemers een geldige vergunning 
hebben om in Nederland te werken. Verkoper vrijwaart Van der 
Zwan reeds nu voor eventuele aanspraken van derden ten 
aanzien van het aanwezig zijn van personen van buiten de EU 
zonder geldige verblijfsvergunning. 

ARTIKEL 13: PRIJS EN BETALING 
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13.1 De koopprijs omvat, tenzij het tegendeel is 
overeengekomen, de prijs voor de goederen, de kosten van de 
verpakking, het transport en de afleveringskosten. 

13.2 Van der Zwan is bevoegd op de door hem verschuldigde 
koopsom in mindering te brengen het verschil tussen de door 
Van der Zwan extra verschuldigde bedragen op grond van het 
bepaalde in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6 enerzijds en de door de 
verkoper verschuldigde bedragen op grond van het bepaalde in 
de hoofdstukken 7,8,10,11 en 13 anderzijds. 

13.3 Van der Zwan is verplicht de overeengekomen prijs, ver-
meerderd en verminderd ingevolge het in de beide vorige ar-
tikelen bepaalde aan de verkoper te betalen op het tijdstip of de 
tijdstippen, die in de order zijn vastgelegd. Indien geen tijdstip 
is vastgelegd geldt een betalingstermijn van 60 dagen na ont-
vangst van de desbetreffende factuur. 

13.4 Van der Zwan, die gebruik maakt van zijn bevoegdheid tot 
opslag als bedoeld in hoofdstuk 6, blijft verplicht tot betaling 
van de koopsom op het in de order vermelde tijdstip(pen). 

13.5 Facturen gezonden aan Van der Zwan dienen te zijn 
opgesteld in gangbare Nederlandse munt. Alle betalingen door 
of vanwege Van der Zwan geschieden –tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen- netto in gangbare Nederlandse munt. 
 
ARTIKEL 14: WETTELIJKE VEREISTEN 

14.1 De verkoper waarborgt, dat de samenstelling en de 
kwaliteit van de goederen, die op grond van de order geleverd 
moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle terzake 
toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere 
van overheidswege terzake gegeven voorschriften, die van 
kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst. 
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14.2 Indien in opdrachten of bevestigingen daarvan wordt 
gesproken over “kwaliteitsmaatstaf” wordt daarmee bedoeld de 
classificatie van waren overeenkomstig de gezondheids-
voorschriften voor de productie en het in de handel brengen van 
visserij-producten, gebaseerd op regelgeving van de Raad van 
de Europese Gemeenschap en de Nederlandse Warenwetgeving. 

14.3 Verkoper is gehouden eventueel vrijgekomen gevaarlijk en/
of chemisch afval te laten verwijderen door een voor dat afval 
door de overheid erkend bedrijf. 

ARTIKEL 15: ONTBINDING 

15.1 Onverminderd het eerder bepaalde wordt de 
koopovereenkomst ontbonden door een schriftelijke verklaring 
op het tijdstip, waarop de verkoper in staat van faillissement 
wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, 
of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de 
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan 
verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze 
koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als 
boedelschuld erkent. 

15.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande 
vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Het gestelde in hoofdstuk 
7 is van overeenkomstige toepassing. 

ARTIKEL 16: SCHADEVERGOEDING 

16.1 De verkoper zal Van der Zwan volledig schadeloos stellen 
voor alle schade aan goederen of personen, die voor Van der 
Zwan, zijn personeel of voor zijn afnemers mocht ontstaan uit of 
tengevolge van handelingen of het nalaten daarvan van de 
verkoper, diens personeel of van andere personen, door de 
verkoper bij de uitvoering van de order betrokken. Hieronder is 
mede begrepen de schade, die mocht ontstaan door de aan-
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wezigheid, het gebruiken of het aan- of afvoeren van eigen-
dommen van de verkoper, diens personeel of van andere perso-
nen, door de verkoper bij de uitvoering van de order betrokken. 

16.2 De verkoper zal Van der Zwan geheel vrijwaren tegen 
aanspraken van derden tot vergoeding van schade als in het 
vorige artikel bedoeld. Indien door een derde een vordering te 
dezer zake tegen Van der Zwan wordt ingesteld, zal Van der 
Zwan de verkoper daarvan onverwijld in kennis stellen onder 
toezending van de nodige gegevens. Voor het overige zal Van 
der Zwan zich van elke handeling te dezer zake onthouden, ten-
zij de verkoper hem daartoe toestemming geeft of de verkoper 
in gebreke blijft de vordering van de derde af te weren. 

16.3 Verkoper is verantwoordelijk voor alle personen, materi-
alen en gereedschappen die zij aanwendt om de opdracht voor 
Van der Zwan uit te voeren. Deze dienen door verkoper verzek-
erd te zijn gedurende de gehele periode van uitvoering van de 
opdracht voor Van der Zwan. Terzake accepteert Van der Zwan 
geen enkele aansprakelijkheid, hoe ook genaamd. 

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT 

17.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks 
het geval is. 

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

17.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onder-
worpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, 
zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende 
en rechtsprekende lichamen. 
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