ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN
DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID WILKO FRUIT B.V.,
GEREGISTREERD ONDER NUMMER 20129430 BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR WEST-BRABANT
(NEDERLAND)
ARTIKEL 1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Wilko Fruit: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wilko Fruit B.V., gevestigd
te Breda en geregistreerd onder nummer 20129430 bij de Kamer van Koophandel voor WestBrabant in Nederland, alsmede elke andere onderneming welke tot de Wilko Fruit Groep behoort.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, aanbiedingen en
offertes, waarbij Wilko Fruit als (potentieel) verkoper en/of leverancier van goederen en/of
diensten optreedt.
De Afnemer: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie door Wilko Fruit een
overeenkomst tot levering van goederen en/of diensten wordt overeengekomen.
Partijen: Wilko Fruit en de Afnemer gezamenlijk.
Afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden komen slechts tot stand indien zij
uitdrukkelijk schriftelijk door beide Partijen zijn aanvaard.
De al dan niet gedeeltelijke vernietiging, nietigverklaring, danwel iedere andere vorm van buitentoepassing-verklaring van één danwel meerdere van de in deze voorwaarden opgenomen
bepalingen door een daartoe bevoegde rechterlijke instantie en/of arbiter, laat de geldigheid en/of
toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.

ARTIKEL 2
2.1.

2.2.

2.3.

AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen van Wilko Fruit – in welke vorm ook gedaan – o.a.: in prijscouranten,
voorraadlijsten e.d. zijn vrijblijvend, tenzij deze een expliciete termijn voor aanvaarding bevatten.
Voorts worden alle aanbiedingen door Wilko Fruit onder voorbehoud van eventuele latere
wijzigingen gedaan.
Indien de Afnemer een vrijblijvend aanbod van Wilko Fruit aanvaardt, heeft Wilko Fruit ten aller
tijde het recht om binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze aanvaarding haar aanbod te
herroepen zonder dat aldus een overeenkomst tussen Partijen tot stand is gekomen en zonder tot
enige vergoeding aan de Afnemer verschuldigd te zijn.
Aanbiedingen van Wilko Fruit zijn gebaseerd op de uitvoering van de hieruit voortvloeiende
overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende voor Wilko Fruit normale werktijden
tenzij expliciet anders is overeengekomen.

ARTIKEL 3
3.1

ALGEMENE BEPALINGEN EN DEFINITIES

AANVAARDING

Een overeenkomst tussen Wilko Fruit en de Afnemer komt eerst tot stand doordat een
onherroepelijk aanbod van Wilko Fruit door de wederpartij is aanvaard, danwel door de
aanvaarding van een vrijblijvend aanbod dat door Wilko Fruit niet is herroepen.

3.2

De bovengenoemde aanvaarding van een aanbod door Wilko Fruit kan slechts worden afgeleid uit
de schriftelijke orderbevestiging van Wilko Fruit danwel doordat Wilko Fruit een aanvang heeft
gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 4
4.1

4.2

4.3

Alle prijzen luiden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen:
I.
exclusief eventueel op de overeenkomst vallende belastingen of anderszins van
overheidswege opgelegde heffingen waaronder begrepen de BTW;
II.
levering Ex Works (Incoterms 2000) (vanaf magazijn);
III.
exclusief eventueel verpakkingsmateriaal.
De bij de aanbiedingen of offertes opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment
kostenbepalende factoren. Wilko Fruit behoudt zich het recht voor om de op basis hiervan
overeengekomen prijzen te verhogen indien en voor zover na de totstandkoming van de
overeenkomst blijkt dat omstandigheden die ten grondslag lagen aan de berekende kostprijs zijn
gewijzigd, zelfs indien deze wijzing(en) te voorzien was (waren). Indien deze wijzigingen leiden tot
een prijsverhoging van meer dan 5% van de totale overeengekomen prijs, heeft de Afnemer het
recht deze prijsverhoging niet te accepteren en de ontbinding van de overeenkomst schriftelijk aan
Wilko Fruit aan te zeggen. De aanzegging van ontbinding dient binnen 24 uur na ontvangst van
de gewijzigde prijs Wilko Fruit te hebben bereikt, bij gebreke waarvan het recht tot ontbinding
komt te vervallen.
Indien de Afnemer naar aanleiding van een situatie als omschreven in het voorgaande lid besluit
een aanzegging van ontbinding uit te brengen, heeft Wilko Fruit het recht om binnen 24 uur na
ontvangst van deze aanzegging de door haar aangekondigde prijsverhoging in te trekken waarna de
overeenkomst in zijn oorspronkelijke vorm en inhoud zal worden uitgevoerd.

ARTIKEL 5
5.1
5.2
5.3

5.4
5.5

5.6

PRIJZEN

LEVERING

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen vindt levering Ex Works Incoterms 2000, plaats af
magazijn van Wilko Fruit of vanaf een door Wilko Fruit aangewezen magazijn van een derde.
Indien is overeengekomen dat het vervoer door, of in opdracht van, Wilko Fruit zal plaatsvinden
vindt levering plaats op een moment dat de door of namens Wilko Fruit geleverde goederen op de
overeengekomen leveringsplaats arriveren.
Indien de zaken door of vanwege Wilko Fruit voor de Afnemer worden opgeslagen bij Wilko Fruit
of bij een derde, vindt levering plaats op het moment van de feitelijke opslag van deze zaken.
Tenzij anders overeengekomen vindt transport of opslag van de te leveren zaken plaats voor
rekening en risico van de Afnemer.
Indien de Afnemer, om welke reden dan ook, weigert de te leveren zaken in ontvangst te nemen,
worden deze zaken vanaf dat ogenblik geacht te worden gehouden voor rekening en risico van de
Afnemer.
Getoonde of verstrekte monsters gelden slechts de aanduiding zonder dat de verschuldigde zaak
daaraan geheel behoeft te beantwoorden. Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten,
gewichten, getallen, kwaliteit, houdbaarheid, kleuren en andere dergelijke gegevens/eigenschappen
gelden niet als tekortkomingen.
Tenzij anders is overeengekomen wordt de normale handelskwaliteit geleverd.

5.7

5.8

Keuring dient door of namens de Afnemer onmiddellijk bij levering plaats te vinden. Eenmaal
door de Afnemer afgenomen zaken worden geacht te zijn goedgekeurd en volledig aan de
overeenkomst te voldoen, ongeacht of feitelijk tijdens bij de levering een keuring is uitgevoerd. De
bepalingen onder 5.4 tot en met 5.6 gelden onverkort indien er sprake is van aflevering als bedoeld
onder de leden 2 en 3, met dien verstande dat keuring ingeval van vervoer door of vanwege Wilko
Fruit in het bijzijn van de chauffeur dient plaats te vinden. In gevallen waarin bedoelde chauffeur
niet bij de keuring aanwezig is, kan dit echter nimmer worden tegengeworpen aan Wilko Fruit. De
Afnemer draagt derhalve de verantwoordelijkheid om de chauffeur bij de keuring aanwezig te laten
zijn.
Indien bij een keuring kwantitatieve afwijkingen van 5% of minder wordt geconstateerd, zal de
Afnemer gehouden zijn het geleverde volledig te accepteren tegen evenredige vermindering van de
koopprijs.

ARTIKEL 6
6.1

6.2

6.3

6.4
6.5

LEVERTIJD

Opgegeven levertijden zullen nimmer kunnen worden beschouwd als fatale termijn, tenzij anders is
overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Wilko Fruit derhalve schriftelijk in gebreke te
worden gesteld door de Afnemer waarbij haar een redelijke termijn wordt gegund om alsnog tot
levering over te gaan. Eerst nadat Wilko Fruit in gebreke is gebleven met de nakoming van haar
leveringsverplichting in deze tweede termijn, heeft de Afnemer het recht de overeenkomst te
ontbinden. De hieraan onlosmakelijk verbonden aansprakelijkheidsbeperking van Wilko Fruit staat
in artikel 8.
De levertijd gaat in na totstandkoming van de overeenkomst, nadat de gebruiker alle benodigde
gegevens van de Afnemer heeft ontvangen, na vervulling van de nodige formaliteiten en na
ontvangst door Wilko Fruit van de overeengekomen prijs of het overeengekomen voorschot.
Zolang aan één van deze, overeengekomen, voorwaarden niet wordt voldaan, wordt de
overeengekomen levertijd zonder kennisgeving overeenkomstig verlengd.
De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst danwel het aanbieden
van de offerte bekende werkomstandigheden bij Wilko Fruit en op een normale levering van de
benodigde zaken door derden. Indien vertraging ontstaat buiten de directe schuld van Wilko Fruit
of door te late levering van de overeengekomen zaken door derden, wordt de levertijd voor zover
nodig verlengd. Wilko Fruit zal de Afnemer hiertoe onmiddellijk op de hoogte stellen en een
inschatting geven van de aldus veroorzaakte vertraging in de levering. Het gestelde in lid 1 van dit
artikel blijft alsdan onverminderd van kracht.
De overeengekomen zaken worden geacht te zijn afgeleverd indien deze zaken conform de
overeenkomst voor de eerste keer aan de Afnemer worden aangeboden.
Indien en voor zover deze zaken niet binnen de overeengekomen levertijd door de Afnemer zijn
afgenomen, zal Wilko Fruit deze zaken ter beschikking van de Afnemer houden en opslaan voor
rekening en risico van de Afnemer. Wilko Fruit zal de Afnemer hiervan op de hoogte stellen en
haar een redelijke termijn stellen om alsnog deze zaken, vermeerderd met de opslagkosten, af te
nemen. Wilko Fruit kan hieraan dan de voorwaarde verbinden dat de Afnemer allereerst aan al
haar betalingsverplichtingen voldoet. Indien de Afnemer ondanks hiertoe in de gelegenheid te zijn
gesteld, de voor haar rekening en risico opgeslagen zaken niet afneemt, heeft Wilko Fruit het recht,
teneinde haar schade te beperken, deze zaken aan derden te verkopen welke opbrengst in
mindering zal worden gebracht op de door haar geleden schade waarvoor de Afnemer alsdan
geheel aansprakelijk is.

ARTIKEL 7
7.1

7.2

7.3

7.4

Indien de uitvoering van de overeenkomst, naar het oordeel van Wilko Fruit door overmacht
wordt verhinderd of voor haar uitermate bezwaarlijk wordt, heeft Wilko Fruit het recht van de
Afnemer te vorderen dat de overeenkomst aan deze omstandigheden wordt aangepast. Indien een
verzoek hiertoe niet leidt tot nadere overeenstemming van Partijen, heeft Wilko Fruit het recht de
overeenkomst te ontbinden danwel de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de
verhindering op te schorten, dit zonder hiertoe enige vergoeding aan de Afnemer verschuldigd te
zijn.
Onder overmacht als vermeld in het eerste lid van dit artikel wordt in ieder geval ook verstaan elke
niet aan Wilko Fruit te wijten omstandigheid of gebeurtenis waardoor de nakoming van de
verplichting van Wilko Fruit geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd, of op grond waarvan de
nakoming redelijkerwijs niet kan worden gevergd.
Onder overmacht wordt in deze voorwaarden in ieder geval verstaan oorlog, oorlogsgevaar,
oproer, molest, brand, waterschade, natuurgeweld, overstroming, werkstaking, bedrijvenbezetting,
uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storing in de
levering van energie, bedrijfsstoring en overmacht van Wilko Fruit alsmede het geval dat Wilko
Fruit door eigen leveranciers niet in staat wordt gesteld haar verbintenissen uit de overeenkomst na
te komen.
De Afnemer kan aan de ontbinding, wijzigingen en/of opschorting van de uitvoering van de
overeenkomst ten gevolge van overmacht als gedefinieerd in dit artikel nimmer enig recht op
schadevergoeding ontlenen. Opschorting, wijziging of ontbinding van de overeenkomst op grond
van overmacht als gedefinieerd in dit artikel ontslaat de Afnemer niet van haar verplichting tot
betaling van al hetgeen reeds is geleverd en is uitgevoerd op het moment dat de overmachtsituatie
intreedt. Wilko Fruit heeft alsdan het recht om tot (deel)facturatie over te gaan van al hetgeen
reeds door haar is geleverd.

ARTIKEL 8
8.1

8.2

8.3
8.4

OVERMACHT

GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

Wilko Fruit aanvaardt voor de uitvoering van haar verplichtingen geen verdere aansprakelijkheid
en geeft geen verdere garantie dan voor zover deze bij het aangaan van de overeenkomst
schriftelijk door Wilko Fruit zijn toegezegd of anderszins in deze algemene verkoopvoorwaarden
zijn vastgelegd.
Wilko Fruit is, behoudens opzet of grove schuld, jegens de Afnemer en/of derden niet
aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van de uitvoering van de
verbintenis ontstaan of met de uitvoering van de verbintenis verband houdende welke het
factuurbedrag van de overeenkomst waaruit deze schade het gevolg is, overtreft.
Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid van Wilko Fruit gelden in gelijke mate voor haar
personeelsleden alsmede voor derden waarvan Wilko Fruit bij de uitvoering van de overeenkomst
gebruik maakt.
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden zal iedere aansprakelijkheid van Wilko Fruit,
haar personeel en/of de bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derde steeds beperkt
zijn tot maximaal het betaalde factuurbedrag met betrekking tot de betreffende overeenkomst
waaruit deze aansprakelijkheid voortvloeit.

8.5

Indien Wilko Fruit, haar personeel en/of de door Wilko Fruit bij de uitvoering van de
overeenkomst ingeschakelde derde door derden worden aangesproken, zal de Afnemer Wilko
Fruit respectievelijk haar personeel respectievelijk deze derde volledig vrijwaren en hen al datgene
vergoeden wat zij aan derden gehouden zijn te voldoen.

ARTIKEL 9
9.1

9.2

9.3
9.4
9.5

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 te dezer zake wordt gereclameerd, zijn de gegevens op de
vrachtbrief, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld, als juist erkend.
Alle overige reclames moeten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 (vierentwintig) uur na
ontvangst van de zaken, door de Afnemer bij Wilko Fruit schriftelijk zijn ingediend; bij gebreke
waarvan de Afnemer wordt geacht het geleverde te hebben geaccepteerd. De levering waarover is
gereclameerd dient, voor zover mogelijk, in haar geheel beschikbaar te blijven zodat Wilko Fruit in
de gelegenheid is de zaak aan een zelfstandig onderzoek te onderwerpen, waaraan de Afnemer
altijd gehouden is de benodigde medewerking te verlenen. De Afnemer accepteert voorts een
uitgebreide zorgplicht teneinde te waarborgen dat de zaken, waarover is geklaagd, worden
behouden, bij gebreke waarvan het klachtrecht vervalt en de Afnemer wordt geacht het geleverde
te hebben geaccepteerd.
Geleverde zaken welke door de Afnemer zijn doorgeleverd danwel zijn verwerkt, worden ten aller
tijde geacht te zijn goedgekeurd, ongeacht enig bewijs van ondeugdelijkheid van de levering.
Reclames geven de Afnemer nimmer het recht om enige betaling te verrekenen of op te schorten.
Beantwoordt het geleverde niet aan de overeenkomst, dan is Wilko Fruit, ter harer keuze,
uitsluitend gehouden tot aflevering van het ontbrekende of vervanging van de afgeleverde zaken.
In een dergelijk geval kan de Afnemer Wilko Fruit niet dwingen tot het leveren van meer dan dat
waartoe Wilko Fruit uit hoofde van de overeenkomst is verplicht.

ARTIKEL 10
10.1

10.2
10.3
10.4

RECLAME

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Wilko Fruit behoudt zich de eigendom van de door haar geleverde zaken voor, totdat integraal aan
haar voldaan zullen zijn:
a. de door de Afnemer verschuldigde prestaties van alle krachtens de overeenkomst geleverde of
te leveren zaken alsook alle hieruit voortvloeiende betalingsverplichtingen; en/of
b. vorderingen wegens tekortschieten van de Afnemer in de nakoming van zodanige
overeenkomsten;
Het is de Afnemer in bovengenoemde gevallen niet geoorloofd zich op een retentierecht te
beroepen voor wat betreft bewaringkosten en deze kosten te verrekenen met de verschuldigde
prestatie.
Indien enige zaken ingevolge lid 1 aan Wilko Fruit toekomen, kan de Afnemer daarover uitsluitend
beschikken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.
Niettemin draagt de Afnemer vanaf het moment van levering het risico voor verlies of
beschadiging van deze zaken, door welke oorzaken ook ontstaan en/of voor zaken door deze
zaken veroorzaakt. Onverminderd de overige Wilko Fruit toekomende rechten wordt Wilko Fruit
onherroepelijk door de Afnemer gemachtigd om, indien deze zijn jegens Wilko Fruit aangegane

10.5

betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke
tussenkomst de door Wilko Fruit geleverde zaken terug te nemen. De Afnemer verplicht zich alle
medewerking ter zake te verlenen.
Bij terugname van deze zaken door Wilko Fruit ingevolge het in het voorgaande lid bepaalde zal
deze de teruggenomen zaken crediteren op basis van de waarde die deze zaken bij terugname
blijken te hebben met vermindering van de door Wilko Fruit gemaakte kosten ter zake deze
terugname.

ARTIKEL 11
11.1
11.2

11.3

11.4

11.5
11.6

11.7
11.8

BETALING

De betaling van de geleverde zaken zal dienen te geschieden binnen de overeengekomen termijn,
doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.
Door de Afnemer verrichte betalingen strekken steeds, allereerst ter aflossing van alle
verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan. Dit
laatste geldt ongeacht de eventuele vermelding van de Afnemer waarop zijn betaling betrekking
heeft.
Indien de Afnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Wilko Fruit, zonder dat
hiertoe een ingebrekestelling is vereist, gerechtigd om voor iedere maand van overschrijding van de
betalingstermijn, ieder gedeelte van een maand daaronder begrepen, boven de overeengekomen
som een samengestelde rente te rekenen van 1,25 % per maand. Indien op 31 december van enig
jaar enig bedrag aan rente verschenen is, zal dat bedrag bij de hoofdsom worden geteld en
eveneens rentedragend worden.
Buiten het verschuldigde bedrag, vermeerderd met krachtens deze voorwaarden verschuldigde
rente, is Wilko Fruit gerechtigd van de Afnemer alle kosten te vorderen die door de niet of niet
tijdige betaling door de Afnemer zijn veroorzaakt, daaronder begrepen zowel de gerechtelijke als
buitengerechtelijke incassokosten.
Wilko Fruit is verplicht de Afnemer schriftelijk tot betaling aan te manen. Hierbij zal een
betalingstermijn van 10 dagen in acht worden genomen.
Indien de Afnemer na het verstrijken van deze termijn in gebreke blijft te betalen, is Wilko Fruit
gerechtigd:
a. buitengerechtelijke incassokosten aan de Afnemer in rekening te brengen. Deze
buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op grond van de percentages en over de
bedragen zoals deze worden gehanteerd bij het incassotarief van de Nederlandse Orde van
Advocaten met een minimum van € 70,- per uitstaande factuur;
b. het haar toekomende bedrag in rechte te vorderen zonder enige nadere aanmaning tot betaling;
Door de niet - tijdige - voldoening is de gehele schuld, ook het niet - vervallen – deel daarvan
terstond opeisbaar.
Afnemer dient altijd volledig te voldoen aan zijn betalingsverplichtingen en heeft nimmer het recht
op verrekening, compensatie of opschorting van enige betaling.

ARTIKEL 12
12.1
12.2
12.3

12.4

12.5

Wilko Fruit is ten aller tijde gerechtigd contante betaling bij aflevering van zaken te verlangen en
zal de Afnemer hiervan tijdig op de hoogte stellen.
Indien Wilko Fruit zulks verlangt, is de Afnemer ten aller tijde verplicht de koopprijs geheel of
gedeeltelijk vooruit te betalen dan wel een naar de mening van de gebruiker voldoende zekerheid te
verstrekken.
Indien Wilko Fruit vóór of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst duidelijke aanwijzingen
ontvangt omtrent verminderde kredietwaardigheid van de Afnemer, dan heeft Wilko Fruit het
recht zijn verplichtingen uit die overeenkomst op te schorten en wordt de (koop-)prijs voor
hetgeen reeds is geleverd dan wel uitgevoerd onmiddellijk opeisbaar, tenzij tot genoegen van Wilko
Fruit door de Afnemer tijdig zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de koopprijs. Indien
tijdens de opschorting de Afnemer niet in staat is de aldus gerezen twijfel over de
kredietwaardigheid van de Afnemer op te heffen, heeft Wilko Fruit het recht om tot onmiddellijke
ontbinding van de overeenkomst over te gaan zonder hiertoe enige schadevergoeding aan de
Afnemer verschuldigd te zijn.
Indien de Afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de verplichtingen die voor
hem uit de overeenkomst voortvloeien, alsmede ingeval van faillissement of surséance van betaling
van de Afnemer, alsmede bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf danwel in het geval van de
daarop van toepassing zijnde schuldsaneringsregeling, wordt de Afnemer geacht van rechtswege in
verzuim te zijn en is Wilko Fruit bovendien zonder enige nadere ingebrekestelling en zonder
gerechtelijke tussenkomst gerechtigd, ter keuze van Wilko Fruit:
- de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden danwel ontbonden te verklaren zonder
dat Wilko Fruit tot enige schadevergoeding, garantie of andere verplichtingen gehouden is
en/of
- de uitvoering van zijn verplichtingen jegens de Afnemer op te schorten.
Alle bovenstaande rechten gelden onverminderd het recht van Wilko Fruit op vergoeding van alle
door haar naar aanleiding van bovengenoemde gebeurtenis(sen) geleden schade, kosten en rente.

ARTIKEL 13
13.1

13.2

ZEKERHEIDSSTELLING EN ONTBINDING

INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM

De Afnemer garandeert Wilko Fruit geen inbreuk te zullen maken op de intellectuele
eigendomsrechten van Wilko Fruit waaronder in ieder geval begrepen de handelsnaam en
merknamen van Wilko Fruit. Het is de Afnemer uitsluitend toegestaan van de merk- en
handelsnamen van Wilko Fruit gebruik te maken indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de
uitvoering van de overeenkomst danwel uit de aard van de overeenkomst voortvloeit.
Indien door Wilko Fruit wordt geconstateerd dat de Afnemer met inachtneming van al het hier
bovenstaande op ongeoorloofde wijze gebruik heeft gemaakt van de handelsnamen of merknamen
van Wilko Fruit, heeft Wilko Fruit het recht op dat moment alle geldende overeenkomsten met de
Afnemer te ontbinden zonder hiertoe enige vergoeding aan de Afnemer verschuldigd te zijn. De
Afnemer is op basis van dit ongeoorloofde gebruik aansprakelijk en zal Wilko Fruit alle directe en
indirecte hierdoor geleden schade vergoeden. Daarboven komen Partijen een niet voor rechtelijke
matiging vatbare boete van € 20.000,- per overtreding van dit artikel overeen ongeacht het recht
van Wilko Fruit om volledige schadevergoeding van zijn Afnemer te eisen. Onder de alsdan door
Wilko Fruit geleden schade is tevens begrepen de middels de inbreuk door de Afnemer
onrechtmatig gegenereerde winst.

ARTIKEL 14
14.1

14.2
14.3

Via Wilko Fruit geleverde emballage, waaronder gerekend worden pallets, kratten en dozen,
waarop statiegeld is berekend, wordt door Wilko Fruit retour genomen tegen de op het moment
van teruggave geldende factuurprijs, eventueel verhoogd met een vaste emballagevergoeding
volgens de daarvoor geldende regeling. Het in te leveren fust dient zodanig schoon en fris te zijn
dat het geschikt is voor meest verse eetbare tuinbouwproducten.
Bij het retourneren van emballage via eigen transportmiddelen van de Afnemer dient de emballage
gesorteerd voor transport gereed te staan.
Niet via Wilko Fruit geleverde emballage wordt niet door Wilko Fruit teruggenomen, tenzij anders
overeengekomen.

ARTIKEL 15
15.1

15.2

15.3

EMBALLAGE

OVERIG

Indien een of een deel van de bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk
nietig en/of in strijd met de wet is, heeft Wilko Fruit het recht een nieuwe bepaling te formuleren,
welke wordt geacht onderdeel uit te maken van de overeenkomst en welke de aard en strekking
van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.
De inhoud van deze voorwaarden kan van tijd tot tijd door Wilko Fruit worden aangepast.
Voordat een gewijzigde versie van kracht wordt, zal de inhoud van deze gewijzigde versie aan de
Afnemers bekend worden gemaakt, waarbij zal worden aangegeven vanaf welk moment de aldus
gewijzigde voorwaarden van kracht zullen worden.
Indien van deze voorwaarden een vertaling aan de Afnemer ter beschikking is gesteld, zijn in het
geval van een discrepantie tussen deze voorwaarden en de desbetreffende vertaling bindend de
bepalingen neergelegd in de in de Nederlandse taal vervatte voorwaarden.

ARTIKEL 16 GESCHILLEN
Artikel 18 Geschillen
16.1 Op alle overeenkomsten tussen Wilko Fruit en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing met
uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle overeenkomsten worden geacht te zijn tot stand
gekomen en te worden uitgevoerd op de plaats van vestiging van Wilko Fruit.
16.2 Alle uit de overeenkomst danwel uit deze voorwaarden voortvloeiende geschillen tussen Partijen
zullen worden berecht door de daartoe bevoegde Nederlandse rechter binnen het Arrondissement
Breda.

