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General terms Soho Produce Coöperatie UA. 
Kantoorhoudende aan de Honderdland 384 2676LV Maasdijk Nederland 

KvK nr. 56394616 

Wij zijn een transparante onderneming die zich ten doel stelt om de handel in AGF in de breedste zin van 
het woord zo goed mogelijk te bedienen in Nederland en buiten de eigen lands grenzen met kwalitatief 
hoogwaardige producten en een uitgebreid assortiment. 
Uitgangspunt van onze bedrijf is, om voor u, een gezonde bedrijfsvoering mogelijk te maken. 

Artikel 1 
Door het enkel plaatsen van een order en/of de ontvangst van de geleverde goederen aanvaardt de 
koper/opdrachtgever de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: “ALV”) en geeft aan 
akkoord te zijn gegaan met de uitsluitende toepasselijkheid van deze ALV. De leveringsvoorwaarden van 
koper/opdrachtgever worden derhalve uitgesloten. Aanpassingen zijn slechts geldig indien schriftelijk 
overeengekomen tussen koper/opdrachtgever en verkoper/opdrachtnemer. De door ons uitgebrachte 
offertes behelzen een vrijblijvend aanbod. 

Artikel 2 
Overeenkomsten komen pas tot stand na onze uitdrukkelijke aanvaarding, welke blijkt uit een schriftelijke 
bevestiging aan de koper en/of opdrachtgever, dan wel uit het feit dat wij uitvoering geven aan een 
mondelinge overeenkomst. Komt de overeenkomst niet schriftelijk tot stand, dan is het risico voor een 
onjuiste of onvolledige levering geheel voor de koper en/of opdrachtgever. Voorstellen tot wijziging of 
aanvulling van een tot stand gekomen overeenkomst moeten schriftelijk bij ons worden aangeleverd en 
dienen door ons op bovenvermelde wijze te worden aanvaard. Al onze prijzen zijn in Euro (tenzij anders 
vermeld) en exclusief omzetbelasting. Wij zijn niet gehouden een overeenkomst gestand te doen tegen 
een vermelde prijs die duidelijk berust op een druk- of schrijffout. 

Artikel 3 
De aflevering geschiedt in overleg met afnemer . Vanaf het moment van aflevering is de zaak voor risico 
van de koper. Overschrijding van eventueel overeengekomen levertijden kan de verkoper niet verplichten 
tot enige schadevergoeding. 

Artikel 4 
Alle producten blijven, ook na aflevering, eigendom van de verkoper, totdat zij volledig zijn betaald. Koper 
is verplicht zich te onthouden van iedere handeling die aan voornoemd eigendomsvoorbehoud afbreuk 
doet, zoals de overdracht aan een derde of verkoop. 
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Artikel 5 
Betaling dient te geschieden binnen afgesproken dagen na factuurdatum. Verkoper is gerechtigd, alvorens 
te leveren of met de levering of de nakoming van de koopovereenkomst en/of opdracht voort te gaan, 
zekerheid te verlangen van de koper en/of opdrachtgever voor de nakoming van de 
betalingsverplichtingen. Indien koper/opdrachtgever in verzuim is, hetgeen op de afgesproken dag na het 
verstrijken van de dag waarop de uiterlijke betaling had moeten plaatsvinden, het geval is, is de 
verkoper/opdrachtnemer genoodzaakt de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle hieruit 
voortkomende kosten van incasso, waaronder mede inbegrepen het salaris van een door 
verkoper/opdrachtnemer ingeschakelde advocaat, deurwaarder of incassobureau, zowel betrekking 
hebbende op werkzaamheden in rechte als buiten rechte, komen ten laste van de koper/opdrachtgever. 
Over de vordering zal een verzuimrente berekend worden groot 5% per maand. De buitengerechtelijke 
kosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief, dat door de Nederlandse Orde van Advocaten 
wordt geadviseerd. Ingeval van procedures is daarenboven verschuldigd het geliquideerde salaris volgens 
het geldende tarief en de na kosten. Door de koper/opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter 
afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare vorderingen blijkens 
facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper/opdrachtgever uitdrukkelijk, dat de 
voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
Koper/opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van haar recht op verrekening met een eventuele 
vordering van haar op de verkoper/opdrachtnemer. Betaling dient te geschieden zonder enige korting, 
schuldvergelijking of opschorting van betaling tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 6 
Zichtbare gebreken dienen te worden vermeld op het vervoersdocument dan wel uiterlijk binnen 24 uur na 
feitelijke afgifte door de vervoerder aan koper en/of opdrachtgever of aan het opgegeven adres te worden 
gemeld. Overige gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld binnen bekwame tijd nadat deze zijn 
ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt. De koper mag het geleverde in hiervoor beschreven 
situatie ook binnen 24 uur retour zenden zonder daarvan melding te doen. Na verstrijken van voormelde 
termijnen vervalt het recht zich op enig gebrek te beroepen. 

Artikel 7 
Indien de koper/opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede in geval van 
faillissementsaanvraag, faillissement, liquidatie van de koper/opdrachtgever of aangevraagde of verkregen 
surseance van betaling van de koper/opdrachtgever, heeft verkoper/opdrachtnemer het recht de 
overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden of de uitvoering ervan geheel of 
gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle door 
verkoper/opdrachtnemer verder toekomende rechten. In vorenbedoelde gevallen zullen voorts alle 
vorderingen op de koper/opdrachtgever terstond ten volle opeisbaar zijn. 
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Artikel 8 
Bij overmacht is verkoper/opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te (laten) 
ontbinden of de uitvoering van de verplichtingen van verkoper/opdrachtnemer tegenover de 
koper/opdrachtgever op te schorten voor de duur van de overmacht situatie zonder tot enige 
schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid die ten 
tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten was en buiten de 
invloedssfeer ligt van de verkoper/opdrachtnemer. Daaronder wordt mede verstaan 
overheidsmaatregelen, stakingen, vervoersstremmingen, ziekte, onlusten en/of oorlogen, en een 
toerekenbare tekortkoming in de nakoming en/of overmacht aan de zijde van de fabrikant of aan de zijde 
van die personen, waarvan verkoper/opdrachtnemer afhankelijk is voor de fabricage en/of levering van de 
producten, alsmede vertragingen die ontstaan zijn door weer en/of oogstomstandigheden. 

Artikel 9 
Verkoper/opdrachtnemer beperkt de aansprakelijkheid tot schade die door de koper/opdrachtgever is 
geleden als gevolg van opzet of schuld van de kant van de verkoper, en overigens met inachtneming van 
het hierna volgende. Niet voor vergoeding komt in aanmerking gevolgschade, zoals schade veroorzaakt 
door bedrijfsstagnatie, door welke oorzaak ook ontstaan. Koper/opdrachtgever dient zich desgewenst 
tegen deze schade zelf te verzekeren. 
De aansprakelijkheid wordt overigens beperkt tot het factuurbedrag ter zake de koopovereenkomst. In 
afwijking van het vorenstaande geldt dat, indien verkoper voor de desbetreffende schade verzekerd is, 
onze aansprakelijkheid wordt beperkt tot het op grond van die verzekering door de verzekeraar uit te 
keren bedrag. 

Artikel 10 
Indien verpakkingsmateriaal op leenbasis wordt verstrekt, zoals onder andere emballage, dan dient de 
koper hiervoor als een goed huisvader zorg te dragen. Op eerste verzoek dient het verpakkingsmateriaal 
weer ter beschikking te worden gesteld. Emballage dient netjes gesorteerd, zonder afval ‘bezem’ schoon te 
worden ingeleverd, zo niet dan worden er kosten bij u in rekening gebracht.  

Artikel 11 
Verkoper behoudt zich eventuele rechten van intellectuele en/of industriële eigendom (merken) in 
verband met hem geleverde producten uitdrukkelijk voor. 

Artikel 13 
Op alle overeenkomsten, zowel inkoop- als andere overeenkomsten, met verkoper gesloten, is uitsluitend 
het Nederlandse recht van toepassing. 
De Nederlandse tekst is maatgevend. Voor transacties met het buitenland geldt, dat de toepasselijkheid 
van de zogenaamde Eenvormige Koopwetten en het Weense Koopverdrag uitdrukkelijk wordt uitgesloten. 
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General Terms of Delivery Soho Produce Coöperatie UA. 
With office at Honderdland 384 2676LV Maasdijk The Netherlands 

Chamber of Commerce no 56394616 

We are a transparent company that aims to serve the fruit and vegetable trade in the broadest sense of 
the word as well as possible in the Netherlands and beyond its own borders with high-quality products and 
an extensive range. 

The starting point of our company is to enable healthy business operations for you. 

 

Article 1 

By merely placing an order and / or receipt of the delivered goods, the buyer / client accepts the present 
General Terms and Conditions of Delivery (hereinafter: “GMS”) and indicates that it has agreed to the 
exclusive applicability of this GMS. The delivery conditions of the buyer / client are therefore excluded. 
Adjustments are only valid if agreed in writing between the buyer / client and the seller / contractor. The 
offers made by us include a non-binding offer. 

Article 2 

Agreements are only concluded after our express acceptance, which is apparent from a written 
confirmation to the buyer and / or client, or from the fact that we implement an oral agreement. If the 
agreement is not concluded in writing, the risk of incorrect or incomplete delivery is entirely for the buyer 
and / or client. Proposals to amend or supplement an agreement that has been concluded must be 
submitted to us in writing and must be accepted by us in the aforementioned manner. All our prices are in 
Euro (unless otherwise stated) and exclusive of sales tax. We are not obliged to fulfil an agreement at a 
stated price that is clearly based on a printing or writing error. 

Article 3 

Delivery takes place in consultation with the customer. The goods are at the risk of the buyer from the time 
of delivery. Exceeding any agreed delivery times cannot oblige the seller to pay any compensation. 

Article 4 

All products remain the property of the seller, even after delivery, until they have been paid in full. The 
buyer is obliged to refrain from any action that violates the aforementioned retention of title, such as the 
transfer to a third party or sale. 
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Article 5 

Payment must be made within agreed days after the invoice date. The seller is entitled, before delivering 
or continuing with the delivery or the fulfilment of the purchase agreement and / or order, to demand 
security from the buyer and / or client for the fulfilment of the payment obligations. If the buyer / client is 
in default, which is the case on the agreed day after the expiry of the day on which the final payment 
should have taken place, the seller / contractor is obliged to hand over the claim for collection. All costs of 
collection arising from this, including the salary of a lawyer, bailiff or collection agency engaged by the 
seller / contractor, both in connection with legal and extrajudicial activities, will be borne by the buyer / 
client. 

A default interest of 5% per month will be calculated on the claim. The extrajudicial costs are calculated in 
accordance with the collection rate, which is advised by the Dutch Bar Association. In addition, in the event 
of proceedings, the liquidated salary in accordance with the applicable rate and after-costs is due. 
Payments made by the buyer / client always serve to settle all interest and costs owed and subsequently 
due and payable due according to invoices that have been open the longest, even if the buyer / client 
explicitly states that the payment relates to a later invoice. 

The buyer / client expressly waives its right to set-off against any claim it may have against the seller / 
contractor. Payment must be made without any discount, set-off or suspension of payment unless 
otherwise agreed in writing. 

Article 6 

Visible defects must be stated on the transport document or at the latest within 24 hours after actual 
delivery by the carrier to the buyer and / or client or reported to the specified address. Other defects must 
be reported in writing within a reasonable time after they have been discovered or should reasonably have 
been discovered. The buyer may also return the delivered goods in the situation described above within 24 
hours without notifying us of this. After expiry of the aforementioned periods, the right to invoke any 
defect lapses. 

Article 7 

If the buyer / client does not, does not comply on time or does not perform properly, as well as in the 
event of bankruptcy filing, bankruptcy, liquidation of the buyer / client or suspension of payment of the 
buyer / client applied for or obtained, the seller / contractor has the right to enter into the agreement with 
to dissolve the immediate effect in writing or to suspend its implementation in whole or in part without 
being obliged to pay any compensation, without prejudice to any further rights accruing to the seller / 
contractor. In the aforementioned cases, all claims against the buyer / client will also be immediately due 
and payable in full. 
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Article 8 

In the event of force majeure, the seller / contractor is entitled to dissolve the agreement in whole or in 
part or have it dissolved or to suspend the performance of the obligations of the seller / contractor 
towards the buyer / client for the duration of the force majeure situation without being obliged to pay any 
compensation. Force majeure also includes a circumstance that could not reasonably be expected at the 
time of the conclusion of the agreement and which is beyond the sphere of influence of the seller / 
contractor. This also includes government measures, strikes, transport restrictions, illness, disturbances 
and / or wars, and an attributable shortcoming in the fulfilment and / or force majeure on the part of the 
manufacturer or on the side of those persons, on which the seller / contractor is dependent for the 
manufacture and / or delivery of the products, as well as delays caused by weather and / or harvesting 
conditions. 

 

Article 9 

The seller / contractor limits the liability to damage suffered by the buyer / client as a result of intent or 
fault on the part of the seller, and with due observance of the following. Consequential damage, such as 
damage caused by business interruption, for whatever reason, is not eligible for compensation. If desired, 
the buyer / client must insure itself against this damage. 

The liability is also limited to the invoice amount with regard to the purchase agreement. Contrary to the 
above, if the seller is insured for the damage in question, our liability is limited to the amount to be paid 
out by the insurer on the basis of that insurance. 

Article 10 

If packaging material is provided on a loan basis, such as packaging, for example, the buyer must take care 
of this as a good family man. The packaging material must be made available again on first request. 
Packaging must be neatly sorted, without waste "broom" and returned clean, otherwise you will be 
charged. 

Article 11 

The seller expressly reserves any intellectual and / or industrial property rights (brands) in connection with 
products supplied to it. 

Article 13 

All agreements, both purchase and other agreements, concluded with the seller are exclusively governed 
by Dutch law. 

The Dutch text is normative. For transactions with foreign countries, the applicability of the so-called 
Uniform Purchasing Laws and the Vienna Sales Convention is expressly excluded. 

 


