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Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (AVV) van de besloten vennootschap 

met beperkte aansprakelijkheid Platvis Holland B.V.  

 

Artikel 1 Definities 

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Overeenkomst(-en):  de tussen Klant en Leverancier gesloten overeenkomst(en) 

ter zake de levering van goederen.  

Leverancier:  Platvis Holland B.V.  

Klant:  de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Leverancier 

een opdracht verstrekt ter zake de levering van goederen, 

welke door Leverancier wordt aanvaard. 

Partijen:    Leverancier en Klant. 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan 

Leverancier en met Leverancier gesloten Overeenkomsten. 

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van 

Klant van toepassing. De toepasselijkheid van de door Klant gehanteerde algemene 

voorwaarden wijst Leverancier hierbij uitdrukkelijk van de hand. 

2.3. Indien contractueel van de onderhavige algemene voorwaarden wordt afgeweken, hebben 

de contractuele afspraken tussen Partijen voorrang boven deze algemene voorwaarden, 

mits deze contractuele afspraken door Leverancier schriftelijk of per email zijn bevestigd. 

In alle overige gevallen prevaleren onderhavige algemene voorwaarden. Klant kan geen 

beroep doen op afwijkingen die eerder in een contractuele relatie tussen Partijen werden 

overeengekomen. 
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2.4. Leverancier behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te allen tijde zonder 

voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De wijzigingen zullen schriftelijk of elektronisch aan 

Klant worden bekend gemaakt, waarna deze wijzigingen na 14 dagen in werking treden.  

2.5. In geval van afwijkingen tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en 

de vertaling daarvan in een andere taal, zal de Nederlandse tekst bindend zijn. 

Artikel 3 Aanbiedingen / totstandkoming Overeenkomst 

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden gedurende dertig (30) dagen, tenzij de 

aanbieding uitdrukkelijk anders vermeld. 

3.2. Indien Leverancier een aanbod doet welk aanbod door Klant wordt aanvaard, heeft 

Leverancier het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de 

aanvaarding door Klant te herroepen. 

3.3. Indien een Klant een bestelling plaatst of opdracht geeft aan Leverancier, komt de 

Overeenkomst eerst tot stand nadat deze bestelling / opdracht door Leverancier is 

geaccepteerd. Leverancier heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of 

opdrachten niet dan wel onder het stellen van nadere voorwaarden te accepteren.  

3.4. Wijziging van een schriftelijke Overeenkomst kan slechts geschieden door een schriftelijke 

bevestiging van Leverancier. 

Artikel 4 Levering 

4.1. Tenzij anders in de Overeenkomst wordt overeengekomen, vindt levering plaats ꞌꞌfranco 

huisꞌꞌ, althans op het adres zoals dat met Klant wordt overeengekomen.  

4.2. In het geval bij Overeenkomst een wijze van levering wordt overeengekomen waarbij Klant 

de te zijner beschikking gestelde goederen dient op te halen op een locatie, dient hij dit zo 

spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur te doen. Indien Klant buiten de wil en macht van 

Leverancier de door Leverancier geleverde goederen niet in ontvangst neemt, dan is hij 

zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Leverancier is in dat geval gerechtigd deze 

goederen voor rekening en risico van Klant op een door Leverancier gekozen plaats op te 

slaan. Leverancier is niet gehouden om enige schade – bijvoorbeeld doch niet beperkt tot 
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achteruitgang in kwaliteit of gewicht – in verband met de niet in ontvangstneming van de 

geleverde goederen aan Klant te vergoeden. In voornoemd geval is Leverancier tevens 

gerechtigd doch niet verplicht om de goederen aan een derde partij te verkopen. Klant blijft 

de koopsom verschuldigd, vermeerderd met rente en kosten, welke in voorkomend geval 

verminderd wordt met de eventuele netto-opbrengst van de verkoop aan die derde.  

4.3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Leverancier gerechtigd tot het doen van 

deelleveringen. Voor het uitvoeren van deelleveringen wordt voor de toepassing van deze 

algemene voorwaarden onder levering mede een deellevering verstaan. 

4.4. Als Leverancier ten behoeve van Klant enigerlei douaneformaliteiten of soortgelijke 

handelingen verricht verband houdende met de afwikkeling van de Overeenkomst, 

geschieden deze handelingen steeds voor rekening en risico van Klant.  

4.5. Klant garandeert Leverancier dat hij ter zake van de invoer of doorvoer van door hem 

gekochte zaken steeds over de vereiste vergunningen beschikt en Klant vrijwaart 

Leverancier dienaangaande voor alle aanspraken (waaronder begrepen doch niet beperkt 

tot aanspraken uit productaansprakelijkheid, vorderingen, belastingen of boetes van 

derden waaronder begrepen enige nationale of buitenlandse overheid, dan wel enige 

Europese instantie).  

4.6. De door Leverancier opgegeven dan wel in de Overeenkomst opgenomen 

leveringstermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. Leverancier is dan ook niet in 

verzuim door het enkele overschrijden van deze leveringstermijnen. 

4.7. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Klant nimmer het recht tot enigerlei vorm 

van schadevergoeding, of ontbinding van de Overeenkomst of enige andere actie jegens 

Leverancier. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld aan de kant van 

Leverancier dan wel haar leidinggevend personeel, of indien de leveringstermijn met meer 

dan acht (8) weken wordt overschreden. Alsdan heeft Klant het recht de Overeenkomst te 

ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.  
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Artikel 5 Inspectie en reclame 

5.1. Klant is verplicht bij de levering van de goederen nauwkeurig inspectie uit te (doen) voeren 

ten aanzien van hoeveelheid, gewicht en kwaliteit (waaronder begrepen doch niet beperkt 

tot maat en kleur). Indien de goederen door Leverancier bij levering aan een vervoerder 

ter beschikking moeten worden gesteld, dient Klant deze goederen door een door hem aan 

te wijzen persoon te laten inspecteren. Als géén persoon is aangewezen, wordt de 

bestuurder van het vervoermiddel die de goederen namens Klant in ontvangst neemt, 

geacht de goederen bij de betreffende levering namens Klant te hebben geïnspecteerd en 

geaccepteerd. 

5.2. Eventuele reclames in verband met de in dit artikel bedoelde inspectie dienen door Klant 

zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval uiterlijk binnen 24 uur na levering als bedoeld in 

artikel 4 van deze algemene voorwaarden schriftelijk en gemotiveerd aan Leverancier te 

worden gemeld. Bij gebreke van reclame binnen de genoemde termijn, wordt een klacht 

niet in behandeling genomen en heeft Klant geen aanspraken ter zake. Indien 

tekortkomingen in of aan de geleverde goederen van welke aard dan ook en die schriftelijk 

werden erkend door Leverancier en op minder dan 10% van de totale hoeveelheid 

betrekking hebben, is Klant gehouden de geleverde goederen volledig te accepteren tegen 

evenredige vermindering van de koopprijs. 

5.3. Reclames zijn niet toegestaan ter zake van in de handel en de branche gebruikelijke of 

geringe afwijking in kwaliteit, maat, gewicht, kleur, hoeveelheid e.d. Klant zal aan 

Leverancier alle voor het onderzoek van reclames noodzakelijke medewerking verlenen. 

Indien Klant geen medewerking verleent of onderzoek anderszins niet (meer) mogelijk is, 

worden de reclames niet in behandeling genomen en heeft Klant geen aanspraken ter zake.  

5.4. Klant is gehouden te allen tijde als een zorgvuldig schuldenaar althans zaakwaarnemer voor 

het behoud van de goederen te zorgen. Het staat Klant niet vrij de goederen te retourneren 

voordat Leverancier daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Als Klant klachten heeft over de 

kwaliteit van de geleverde goederen, dient hij de goederen binnen 24 uur na levering als 

bedoeld in artikel 4 van deze algemene voorwaarden door een beëdigd expert te laten 

expertiseren en Leverancier gelegenheid te bieden tegelijkertijd een contraexpertise te 

laten uitvoeren.  
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5.5. Te late of op verkeerde wijze bij Leverancier ingediende reclames hebben geen rechtsgevolg 

en ontheffen Leverancier van iedere aansprakelijkheid.  

5.6. Indien door Partijen wordt vastgesteld dat de geleverde goederen niet voldoen aan de 

overeengekomen specificaties, heeft Leverancier gedurende een met de oorspronkelijke 

leveringstermijn overeenkomende termijn gelegenheid tot het vervangen daarvan. De 

betalingsvoorwaarden zoals opgenomen in artikel 6 en 8 van deze algemene voorwaarden 

blijven onverminderd van kracht.  

5.7. Eventuele rechtsvorderingen verband houdend met reclames dienen op straffe van verval 

daarvan uiterlijk één (1) jaar na tijdige reclame aanhangig te zijn gemaakt.  

Artikel 6 Prijzen, facturen en betaling 

6.1. In aanbiedingen of Overeenkomsten opgenomen prijzen gelden voor levering ꞌꞌfranco huisꞌꞌ, 

tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

6.2. Prijzen kunnen na het sluiten van de Overeenkomst door Leverancier worden verhoogd op 

grond van al dan niet voorziene wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, hieronder 

vallen, doch niet uitsluitend inkoopprijzen, belastingen, valutakoersen, grondstoffen, lonen 

en sociale lasten, invoerrechten en heffingen. Klant heeft in een dergelijk geval het recht 

om de Overeenkomst te ontbinden, tenzij sprake is van een prijsverhoging krachtens enige 

wettelijke bepaling. Klant dient in het geval hij van zijn recht tot ontbinding gebruik wenst 

te maken, Leverancier hiervan binnen drie (3) werkdagen na mededeling van de 

prijsverhoging per aangetekende brief op de hoogte te stellen. Partijen hebben in een 

dergelijk geval geen recht op vergoeding van enige schade.   

6.3. Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee Leverancier bij aangaan van 

de Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden, komen voor rekening van 

Klant. 

6.4. Betaling van de factuur zal door Klant uiterlijk binnen dertig (30) kalenderdagen na 

factuurdatum geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  

6.5. Leverancier is te allen tijde gerechtigd op voorschotbasis te factureren dan wel in termijnen 

te factureren. 
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6.6. Bij gebreke van tijdige betaling is Klant aan Leverancier een rente verschuldigd ter hoogte 

van 1% per maand, een gedeelte van een maand daaronder begrepen. Klant is bij niet 

tijdige of volledige nakoming van een of meer betalingsverplichtingen naast de rente de 

werkelijke gemaakte buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Leverancier. De 

buitengerechtelijke incassokosten bedragen in ieder geval minimaal 15% van de hoofdsom.  

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud 

7.1. Alle door Leverancier geleverde goederen blijven eigendom van Leverancier totdat Klant 

aan alle betalingsverplichtingen jegens Leverancier heeft voldaan. Zolang Klant niet aan 

zijn betalingsverplichting heeft voldaan, mag Klant de goederen niet verpanden dan wel 

enig ander recht daarop verlenen aan een ander. Het is Klant uitsluitend toegestaan de 

onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kader van diens normale 

bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren. Indien Klant onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde goederen aan derden heeft verkocht zonder dat 

Leverancier de koopprijs voor die goederen heeft ontvangen, zal Klant op eerste verzoek 

van Leverancier onverwijld gedetailleerde informatie verschaffen over die derden en de met 

deze gesloten overeenkomst(en). 

7.2. Indien Klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Leverancier, of 

laatstgenoemde goede gronden heeft te vrezen dat hij daarin tekort zal schieten, is 

Leverancier gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen. Klant zal Leverancier hierbij 

alle medewerking verlenen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan Leverancier 

of de door Leverancier aan te wijzen persoon of personen om de plaats waar de betreffende 

goederen zich bevinden te betreden teneinde die goederen terug te nemen en op te slaan 

op een locatie ter keuze aan Leverancier.  

7.3. Indien het recht van het land waar de te leveren of geleverde goederen zich bevinden 

verdergaande mogelijkheden kent tot het voorbehouden van de eigendom dan hiervoor in 

dit artikel is bepaald, dan geldt tussen Partijen dat deze verdergaande mogelijkheden 

geacht worden ten behoeve van Leverancier te zijn bedongen, met dien verstande dat 

wanneer objectief niet vast te stellen is om welke verdergaande regels het gaat, het 

hiervoor bepaalde blijft gelden.  
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7.4. Door Klant verrichte betalingen worden allereerst en zoveel mogelijk toegerekend aan 

vorderingen van Leverancier waarvoor geen eigendomsvoorbehoud geldt.  

Artikel 8 Opschorten, verrekening en ontbinding 

8.1. Klant is niet gerechtigd over te gaan tot opschorting of verrekening van zijn verplichtingen.  

8.2. Leverancier kan de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een 

schriftelijke mededeling aan Klant met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk 

ontbinden indien: 

 het faillissement of (voorlopig) surseance van betaling van Klant wordt 

aangevraagd dan wel hij dit zelf aanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt 

verklaard, (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, dan wel Klant 

krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld; 

 Klant (onderdelen van) zijn onderneming althans zijn activiteiten geheel of 

gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt dan wel staakt; 

 Ten laste van Klant conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd; 

 Leverancier goede gronden heeft te vrezen dat Klant tekort zal schieten in de 

nakoming van zijn verplichtingen, dan wel tekort schiet in de nakoming van zijn 

verplichtingen. 

Het voorgaande laat de overige rechten van Leverancier onverlet. 

8.3. In voornoemde gevallen is iedere vordering op Klant voorts onmiddellijk en geheel 

opeisbaar. Leverancier zal in verband met voornoemde ontbinding nimmer tot enige 

schadevergoeding aan Klant gehouden zijn. 

8.4. Leverancier is steeds gerechtigd om – al dan niet opeisbare – vorderingen van een of meer 

van de groepsmaatschappijen behorende tot de Platsvis Holding B.V. namens zodanige 

groepsmaatschappij(en) te verrekenen met vorderingen die Klant heeft op Leverancier uit 

hoofde van enige overeenkomst. Voor zover enigerlei toestemming van de zijde van Klant 
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is vereist, wordt deze toestemming geacht onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan 

Leverancier te zijn verleend. 

8.5. Leverancier is te allen tijde gerechtigd van Klant zekerheidsstelling te verlangen voor de 

nakoming van Klant van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Klant zal daaraan op 

eerste verzoek voldoen. Indien Klant geen of onvoldoende zekerheid stelt, is Leverancier 

gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Klant is in dat geval aansprakelijk voor alle 

schade van Leverancier. 

Artikel 9 Aansprakelijkheid Leverancier 

9.1. Leverancier aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door Klant geleden schade die het 

gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar contractuele 

verplichtingen of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid wordt 

gedekt door haar verzekering, één en ander tot het bedrag van de door de verzekering 

gedane uitkering. Leverancier is nimmer gehouden tot vergoeding van schade anders dan 

aan zaken of personen. 

9.2. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet 

door verzekering is gedekt, is in alle gevallen de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt 

tot het bedrag van de netto factuurwaarde van de levering die de vordering van Klant tot 

gevolg heeft gehad.  

9.3. In afwijking van voorgaande leden en onverminderd het bepaalde in artikel 4 van deze 

algemene voorwaarden aanvaardt Leverancier geen aansprakelijkheid voor overschrijding 

van leveringstermijnen, noch voor bedrijfs- en gevolgschade, zowel van Klant als haar 

afnemers.  

9.4. Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, is Leverancier voor zaken die zij van derden 

heeft betrokken ten opzichte van Klant nooit verder aansprakelijk dan deze derden jegens 

Leverancier zijn.  

9.5. Leverancier bedingt alle verweermiddelen die zij ter afwering van haar eigen 

aansprakelijkheid jegens Klant kan inroepen mede ten behoeve van al diegenen voor wier 

gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.  
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9.6. Leverancier is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht als 

bedoeld in artikel 10 van deze algemene voorwaarden.  

9.7. Klant is jegens Leverancier steeds volledig aansprakelijk voor zuivering van douane- en 

transitdocumenten. Op eerste verzoek zal Klant aan Leverancier afdoende zekerheid 

verschaffen voor de gevolgen van de mogelijke niet-zuivering van de hier bedoelde 

documenten, zoals het verschuldigd worden van invoerrechten en BTW, boetes en renten.  

9.8. De in deze algemene voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van 

aansprakelijkheid gelden niet voor zover bewezen wordt dat de schade het gevolg is van 

opzet of grove schuld van Leverancier of haar leidinggevende ondergeschikten.  

Artikel 10 Overmacht 

10.1. Ingeval van overmacht, zijnde een niet toerekenbare tekortkoming van Leverancier in de 

nakoming van haar verplichtingen, wordt de leveringsverplichting van Leverancier 

opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. 

10.2. Onder overmacht wordt hier verstaan elke niet aan de schuld in subjectieve zin van 

Leverancier te wijten omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens 

Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van de Overeenkomst 

redelijkerwijs door Klant niet meer van Leverancier kan worden verlangd zoals, doch niet 

beperkt tot oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, burgeroorlog, brand, watersnood, 

vorst, bliksem, arbeidsgeschil, staking (zowel aan de zijde van Leverancier als bij haar 

leveranciers), vertragingen in de aanvoer, het – door welke oorzaak dan ook – niet ter 

beschikking zijn van de verkochte goederen, transportonmogelijkheden, nalatigheid van 

hulppersonen, gebreken in transportmiddelen, inbeslagname van goederen en 

handelsblokkade.  

10.3. Indien het nakomen van de Overeenkomst onmogelijk is geworden ten gevolge van 

overmacht voor een periode van meer dan één (1) maand, heeft elke partij het recht om 

de Overeenkomst door een uitdrukkelijke en schriftelijke mededeling te ontbinden, zonder 

dat daarvoor enige rechtelijke tussenkomst vereist is.  
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10.4. In het geval van overmacht is Leverancier nimmer tot enige schadevergoeding jegens Klant 

gehouden. 

10.5. Indien Leverancier bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen 

heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd 

het reeds geleverde ofwel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Klant gehouden 

deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst betreft.  

Artikel 11 Uitbesteding 

11.1. Leverancier is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van aan haar opgedragen 

werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden.  

Artikel 12 Emballage 

12.1. Leverancier kan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikmaken van 

emballage. Tot emballage worden o.a. pallets en kratten gerekend. Op de door Leverancier 

gebruikte emballage rust statiegeld welke aan Klant in rekening kan worden gebracht.  

12.2. De emballage blijft eigendom van Leverancier en Klant is niet bevoegd de emballage te 

vervreemden of voor andere doeleinden te (laten) gebruiken dan waarvoor zij zijn bestemd. 

De emballage dient door Klant leeg, gereinigd en onbeschadigd klaar te worden gezet voor 

retourtransport.  

Artikel 13 Geheimhouding 

13.1. Klant verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van de inhoud van de 

Overeenkomst waaronder tevens valt enige bedrijfsinformatie en know how in de meest 

ruime zin des woords, afkomstig van Leverancier, die door Leverancier in het kader van de 

Overeenkomst ter kennis van Klant zijn gebracht of gekomen.  

13.2. Klant zal de door haar bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken personeelsleden 

en/of ingeschakelde derden schriftelijk tot dezelfde geheimhouding verplichten. 

13.3. De voor Klant uit lid 1 van dit artikel voortvloeiende verplichtingen blijven ook na 

beëindiging van de Overeenkomst voortduren.  
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Artikel 14 Rechtskeuze en forumkeuze 

14.1. Op alle aanbiedingen en Overeenkomsten met Leverancier gesloten en alle daaruit 

voorvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De 

toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Convention on the international Sale of 

Goods) is uitdrukkelijk uitgesloten. 

14.2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met een tussen 

Partijen gesloten Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, daaronder begrepen 

die geschillen welke slechts door een van de Partijen als zodanig worden beschouwd, zullen 

worden beslecht door de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Holland. 

 


