Algemene leveringsvoorwaarden van Wilba Blend & Pack (SBF Wilba B.V.)
________________________________________________________________________
Artikel 1: Algemeen
Tenzij schriftelijk anders is overgekomen, zijn de onderhavige voorwaarden van toepassing op alle
offertes, aanvragen, mededelingen en overeenkomsten van SBF WILBA B.V., de uitvoering daaronder
begrepen.
Afwijkende voorwaarden verbinden SBF WILBA B.V. slechts indien dat uitdrukkelijk schriftelijk en
bevoegdelijk met/door SBF WILBA B.V. is overeengekomen.
Opdrachtgever is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie door SBF WILBA B.V. een
aanbieding of opdrachtbevestiging is gericht, dan wel met wie enigerlei overeenkomst wordt gesloten
als bedoeld in lid 1.
Artikel 2: Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen van SBF WILBA B.V. zijn vrijblijvend en herroepelijk.
Een overeenkomst komt pas tot stand door schriftelijke bevestiging zijdens SBF WILBA B.V.. Eventueel
later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldend indien SBF
WILBA B.V. deze schriftelijk heeft bevestigd.
Prijzen zijn gebaseerd op de meest actuele suikerprijs, materiaalkosten, vervoer, lonen, belasting en
heffingen, invoerrechten, prijzen van toeleveranciers en overige prijsbepalende factoren, geldend op
de dag van totstandkoming van de overeenkomst.
SBF WILBA B.V. is te allen tijde gerechtigd, ook na opdrachtbevestiging of aanbieding, indien enige
verhoging van prijsbepalende factoren optreedt, voorzienbaar of onvoorzienbaar, de prijs dien
overeenkomstig te wijzigen. Indien de overeengekomen prijs binnen drie maanden na het sluiten van
de overeenkomst wordt verhoogd is de opdrachtgever bevoegd in dat geval de overeenkomst
buitengerechtelijk te ontbinden.
Artikel 3: Levering
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt een leveringstermijn slechts als indicatief en is
deze nimmer als fataal aan te merken. SBF WILBA B.V. is in dergelijke gevallen derhalve niet
aansprakelijk voor overschrijding ervan.
De levering geschiedt ter plaatse van verzending. Alle risico’s worden vanaf levering door de
opdrachtgever gedragen. De SBF WILBA B.V. heeft de keuze van de wijze van verzending van het
gekochte. Slechts in uitzonderingsgevallen zal hiervan kunnen worden afgeweken. In deze gevallen
heeft SBF WILBA B.V. het recht bovenmatige vrachtkosten voor rekening van de opdrachtgever te
brengen.
Vertraagde levering geeft generlei recht op schadevergoeding of, behoudens het bepaalde in punt 4
van dit artikel, op annulering der overeenkomst.
Wanneer nochtans bij de overeenkomst uitdrukkelijk is bedongen dat de levering op een bepaald tijdstip
zal geschieden en opdrachtgever aan SBF WILBA B.V. heeft doen weten dat deze termijn in geen
geval mag worden overschreden, dan is de opdrachtgever gerechtigd om na het verstrijken van de
overeengekomen termijn zonder dat de levering heeft plaatsgevonden, de overeenkomst
buitengerechtelijk te ontbinden middels een daartoe strekkende, aan opdrachtgever gerichte,
schriftelijke verklaring.

Artikel 4: Overmacht
In geval van overmacht heeft SBF WILBA B.V. het recht, na kennisgeving aan de opdrachtgever zijn
verplichting tot levering voorzover niet uitgevoerd, op te schorten of geheel of gedeeltelijk, zulks ter
keuze van SBF WILBA B.V., buitengerechtelijke te ontbinden middels een daartoe strekkende, aan
opdrachtgever gerichte, schriftelijke verklaring. Een en ander laat de verplichting van opdrachtgever
om het reeds geleverde en de reeds gemaakte kosten te betalen onverlet. Onder “overmacht” zal in
ieder geval begrepen zijn:
A. het geheel of gedeeltelijk uitvallen der installaties van SBF WILBA B.V.;
B. belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken;
C. oorlog en mobilisatie;
D. onlusten;
E. stakingen;
F. storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen/diensten, alsmede water
en energie leveringen;
G. brand of ongevallen;
H: transportbelemmeringen;
I. beslaglegging van welke soort en om welke reden dan ook;
J. iedere storing in de geregelde productie anders dan A.
Artikel 5: Reclames
Opdrachtgever is gehouden de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden en/of diensten ter
stond bij aflevering te inspecteren c.q. te keuren.
Reclames van welke aard ook, kunnen slechts schriftelijk worden ingediend, binnen de in dit artikel
omschreven termijnen.
Reclames betreffende gewichten, aantallen, emballages en berekende prijs kunnen slechts gedaan
worden binnen acht dagen na aflevering der goederen/diensten.
Reclames over de kwaliteit der geleverde goederen/diensten kunnen slechts gedaan worden binnen
acht dagen na ontvangst der goederen/diensten door of namens de opdrachtgever. Opdrachtgever
dient voor gebruik van SBF WILBA B.V. geleverde goederen/diensten door eigen onderzoek vast te
stellen of deze kwalitatief overeenstemmen met de volgens de overeenkomst te leveren
goederen/diensten. Wijzigingen van aard en/of samenstelling van het goed doet ieder recht op reclame
vervallen.
Bij een door SBF WILBA B.V. gegrond bevonden reclame op de kwaliteit zal SBF WILBA B.V. de
goederen/diensten om niet vervangen. Bij een door SBF WILBA B.V. gegrond bevonden reclame met
betrekking tot de hoeveelheid zal SBF WILBA B.V. de te weinig geleverde hoeveelheid naar keuze
hetzij naleveren dan wel in geld vergoeden.
Reclames of meningsverschillen van welke aard dan ook heffen de betalingsplicht van opdrachtgever
niet op.
Artikel 6: Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige korting of verrekening.
SBF WILBA B.V. behoudt zich het recht voor aan enige opdrachtgever slechts te leveren met in
achtneming van een kortere betalingstermijn.
In geval van niet tijdige betaling is koper/opdrachtgever zonder ingebrekestelling een rente
verschuldigd van 2% per maand of gedeelte daarvan. Bij overschrijding van de overeengekomen
betalingstermijn is opdrachtgever aan SBF WILBA B.V. verschuldigd de buitengerechtelijke kosten die
SBF WILBA B.V. ter inning van haar vordering dient te maken, met een minimum van € 100,00.
In geval van niet betaling van een opeisbaar bedrag, een aanvraag tot surseance, faillissement of
liquidatie van de opdrachtgever, of indien op roerende of onroerende zaken van opdrachtgever beslag
wordt gelegd, heeft SBF WILBA B.V. het recht de overeenkomst dat gedeelte daarvan dat nog dient te
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worden uitgevoerd, buitengerechtelijke te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te
zijn. In deze gevallen is elke vordering die SBF WILBA B.V. op opdrachtgever heeft in eens en dadelijk
opeisbaar.
Artikel 7: Administratiekosten
SBF WILBA B.V. behoudt zich het recht voor om op orders beneden € 100,00 een bedrag van € 5,00
voor administratiekosten in rekening te brengen aan koper/opdrachtgever.
Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
Alle goederen/diensten blijven het eigendom van de SBF WILBA B.V. totdat zij geheel zijn betaald. Tot
dat moment wordt opdrachtgever geacht de zaken van SBF WILBA B.V. in bruikleen te hebben. Hij
mag de geleverde zaken derhalve niet verkopen, verpanden, vervreemden of leveren. SBF WILBA B.V.
is behalve eigenaar tevens (middels opdrachtgever) bezitter van de zaken.
Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillen
Op alle door SBF WILBA B.V. gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een door SBF WILBA B.V. gesloten
overeenkomst c.q. met deze voorwaarden, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig
wordt beschouwd, zullen met uitsluiting van andere instanties worden berecht door de Rechtbank te ’sGravenhage, voorzover de rechtbank de bevoegde rechter is, tenzij SBF WILBA B.V. er de voorkeur
aangeeft zich te wenden tot de bevoegde rechter ter woonplaats of vestigingsplaats van de
opdrachtgever.
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