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ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
MISS BERRY B.V.
Gevestigd te Noordhoek
KvK nr. 81160119
1.

Definities

2.

Algemeen

1.1.Onder "Miss Berry" wordt in deze voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Miss Berry B.V., statutair gevestigd te Noordhoek;
1.2.Onder "Partijen" wordt in deze voorwaarden verstaan: Miss Berry en Verkoper;
1.3.Onder "Overeenkomst" wordt in deze voorwaarden verstaan: elke overeenkomst tussen
Partijen, ongeacht of dit een raam- dan wel een individuele overeenkomst is, die ertoe
strekt (a) dat Verkoper zaken aan Miss Berry levert tegen betaling van een prijs in geld
(koopovereenkomst) en/of (b) dat Verkoper zaken aan Miss Berry ter beschikking stelt
teneinde deze door Miss Berry voor rekening en risico van Verkoper te laten verkopen
(commissieovereenkomst) en/of (c) dat Verkoper zaken aan Miss Berry levert tegen
betaling van een minimumgarantieprijs (mgp-overeenkomst) en/of (d) dat Verkoper
diensten verleent aan Miss Berry en/of (e) dat Verkoper enige andere prestatie ten
behoeve van Miss Berry verricht, elke wijziging of aanvulling van deze overeenkomst,
alsmede alle feitelijke en rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van deze
overeenkomst, aanbiedingen daaronder begrepen;
1.4.Onder "Producten" wordt in deze voorwaarden verstaan: alle zaken en/of diensten en/of
andere prestaties die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;
1.5.Onder "Persoon" wordt in deze voorwaarden verstaan: natuurlijke of rechtspersoon of
vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid;
1.6.Onder "Verkoper" wordt in deze voorwaarden verstaan: de Persoon met wie Miss Berry
een Overeenkomst heeft gesloten of met wie Miss Berry ter zake in onderhandeling is;
1.7.Onder "schriftelijk" wordt in deze voorwaarden mede verstaan: per e-mail.

2.1.Deze voorwaarden zijn - met uitdrukkelijke uitsluiting van alle andere algemene
voorwaarden - van toepassing op alle Overeenkomsten. Indien Miss Berry in voorkomend
geval niet verlangt dat deze voorwaarden strikt worden nageleefd, brengt dit niet mee dat
Miss Berry het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen wel
de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen. Bedingen die van deze
voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend bindend indien deze schriftelijk zijn
overeengekomen en gelden slechts voor het desbetreffende geval.
2.2.Alle bedingen in deze voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van Miss Berry,
maar ook ten behoeve van de volgende Personen, die zich te allen tijde kunnen beroepen op
dit derdenbeding: (i) de bestuurders en de aandeelhouders van Miss Berry (haar middellijke
bestuurders en aandeelhouders daaronder begrepen), (ii) alle Personen die voor Miss Berry
werkzaam zijn, (iii) alle Personen die bij de uitvoering van een Overeenkomst door Miss
Berry zijn ingeschakeld, en (iv) alle Personen voor wier handelen of nalaten Miss Berry
aansprakelijk zou kunnen zijn.
2.3.Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden en/of een Overeenkomst nietig
blijken te zijn of door de rechter vernietigd worden, behouden de overige bepalingen van
deze voorwaarden en de Overeenkomst hun rechtskracht. De nietige of vernietigde
bepalingen zullen worden vervangen door geldige bepalingen die, gelet op het doel en de
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strekking van deze voorwaarden en de Overeenkomst, zo min mogelijk afwijken van de
oorspronkelijke bepalingen.
2.4.Deze voorwaarden worden opgemaakt in verschillende talen. Als er verschil van mening
bestaat over de inhoud of de strekking van deze voorwaarden, zal de Nederlandse tekst
bindend zijn.
2.5.Miss Berry heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen.

3.
Koop-, commissie- en mgp-overeenkomst; oogstverzekering
3.1.Indien Miss Berry Producten van Verkoper betrekt zonder dat Partijen een uitdrukkelijke
en schriftelijke koopovereenkomst hebben gesloten, wordt tussen Partijen geacht een
commissieovereenkomst tot stand te zijn gekomen.
3.2.In geval van een commissieovereenkomst geldt het volgende:
a. op Miss Berry rust geen keurings- en klachtplicht met betrekking tot de Producten;
b. Miss Berry zal de Producten in eigen naam, doch steeds voor rekening en risico van
Verkoper aan derden verkopen en leveren;
c. zonder enig resultaat te garanderen zal Miss Berry zich inspannen om een, alle
omstandigheden in aanmerking genomen, zo hoog mogelijke verkoopopbrengst te
realiseren;
d. de verkoopopbrengst is afhankelijk van de kwaliteit van de Producten en de situatie op
de - veelal volatiele - markt; voor zover Miss Berry opgave doet van indicatieve
verkoopprijzen, geschiedt dit dan ook louter ter informatie zonder dat Verkoper hier
enig recht aan kan ontlenen;
e. Miss Berry zal de uit haar verkoopafrekeningen blijkende netto verkoopopbrengst aan
Verkoper voldoen, met dien verstande (i) dat Miss Berry steeds gerechtigd zal zijn tot
verrekening van de netto verkoopopbrengst met eventueel door haar betaalde
voorschotten en tot verrekening van positieve netto verkoopopbrengsten met
eventuele negatieve netto verkoopopbrengsten en (ii) dat Miss Berry steeds wordt
geacht een voorbehoud te maken voor nagekomen claims van haar afnemers en
nagekomen creditfacturen aan haar afnemers; onder "netto verkoopopbrengst" wordt in
deze voorwaarden verstaan: de bruto verkoopopbrengst onder aftrek van enerzijds de
commissie die Miss Berry toekomt en anderzijds de kosten die Miss Berry in verband
met de verkoop van de Producten heeft gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot de
kosten van zeevracht, terminal handling charges (THC), documenten, invoerrechten,
transport, handling, opslag, koeling, kwaliteitscontrole en laboratoriumonderzoek en, zo
nodig, sorteren en ompakken;
f. wanneer - rekening houdend met de verkoopafrekeningen, de door Miss Berry verrichte
betalingen, nagekomen claims van afnemers van Miss Berry en nagekomen
creditfacturen aan haar afnemers - na afloop van het programma dan wel het seizoen
wordt vastgesteld dat Verkoper per saldo nog een bedrag aan Miss Berry verschuldigd
is, zal Verkoper dit bedrag op eerste verzoek van Miss Berry aan haar (terug)betalen;
g. de Producten blijven de eigendom van Verkoper totdat Miss Berry deze aan derden
heeft verkocht en geleverd; het risico met betrekking tot de Producten gaat op geen
enkel moment over op Miss Berry; Miss Berry behoeft de Producten niet te verzekeren;
h. Miss Berry heeft steeds het recht om de Producten zonder opgave van redenen
wederom aan Verkoper ter beschikking te stellen in haar magazijn, in welk geval de
commissieovereenkomst als ontbonden wordt beschouwd zonder dat Miss Berry tot
enige schadevergoeding gehouden is, Verkoper de Producten zo spoedig mogelijk zal
terugnemen en Verkoper de door Miss Berry gemaakte kosten, waaronder begrepen
maar niet beperkt tot koel- en opslagkosten, zal vergoeden. De overige artikelen van
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deze voorwaarden zijn mede van (al dan niet overeenkomstige) toepassing op
commissieovereenkomsten, behoudens voor zover deze toepassing gelet op de aard van
een commissieovereenkomst niet mogelijk is. Voor zover dit artikel 3 lid 2 strijdig is met
enig ander artikel of artikellid van deze voorwaarden, prevaleert het bepaalde in dit
artikel 3 lid 2.
3.3.In geval van een mgp-overeenkomst geldt het volgende:
a. Verkoper is verplicht de Producten in eigendom over te dragen aan Miss Berry;
b. op voorwaarde dat de Producten in alle opzichten aan de Overeenkomst beantwoorden
en dat Verkoper zijn verplichtingen ook overigens nakomt, is Miss Berry in elk geval de
overeengekomen minimumgarantieprijs verschuldigd;
c. indien het bedrag van de netto verkoopopbrengst hoger is dan dat van de
minimumgarantieprijs, is Miss Berry tevens het verschil tussen deze beide bedragen
verschuldigd;
d. artikel 3 lid 2 onder c t/m f van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.
De overige artikelen van deze voorwaarden zijn mede van (al dan niet overeenkomstige)
toepassing op mgp-overeenkomsten, behoudens voor zover deze toepassing gelet op de
aard van een mgp-overeenkomst niet mogelijk is. Voor zover dit artikel 3 lid 3 strijdig is
met enig ander artikel of artikellid van deze voorwaarden, prevaleert het bepaalde in dit
artikel 3 lid 3.
3.4.Ingeval Miss Berry zich verbindt tot het betalen van een of meer voorschotten met het oog
op de levering dan wel terbeschikkingstelling van agrarische Producten door Verkoper in
het kader van een koop- of commissieovereenkomst, is Verkoper verplicht ten genoegen
van Miss Berry een oogstverzekering met hageldekking aan te gaan en in stand te houden
waarin is bepaald dat Miss Berry medeverzekerde op de polis is en dat eventuele
verzekeringsuitkeringen rechtstreeks aan Miss Berry worden gedaan. Verkoper zal Miss
Berry op haar eerste verzoek in het bezit stellen van een kopie van de desbetreffende polis
en van het bewijs van de premiebetaling ter zake.

4.

Aanbiedingen, Overeenkomsten

4.1.Onder offerte wordt in dit artikel verstaan: een aanbod van Verkoper.
4.2.Onder aanbod van Miss Berry wordt in dit artikel verstaan: een schriftelijke order van Miss
Berry die afwijkt van een offerte dan wel een schriftelijke order die Miss Berry bij Verkoper
plaatst zonder een offerte te hebben ontvangen.
4.3.Alle aanbiedingen van Miss Berry zijn vrijblijvend. Miss Berry heeft het recht haar aanbod
binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door Verkoper te herroepen.
4.4.Een aanvaarding door Verkoper die, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het
aanbod van Miss Berry, geldt steeds als een verwerping van dit aanbod en als een nieuwe
offerte. Een Overeenkomst komt slechts overeenkomstig deze nieuwe offerte tot stand na
schriftelijke aanvaarding door Miss Berry.
4.5.Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat:
a. Miss Berry een offerte schriftelijk accepteert; dan wel
b. 3 werkdagen zijn verstreken nadat Miss Berry de aanvaarding van haar aanbod door
Verkoper heeft ontvangen en Miss Berry haar aanbod gedurende deze periode niet
heeft herroepen; dan wel
c. Miss Berry de Overeenkomst schriftelijk bevestigt; dan wel
d. Miss Berry een begin maakt met de uitvoering van de Overeenkomst.
4.6.Miss Berry is niet gehouden een aanbod en/of een Overeenkomst gestand te doen tegen
een vermelde prijs indien deze prijs berust op een druk- en/of schrijffout.
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4.7.Het is Verkoper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Miss Berry niet
toegestaan een Overeenkomst of een of meer van zijn rechten en verplichtingen uit een
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen. Dit verbod heeft naast
verbintenisrechtelijke werking ook goederenrechtelijke werking (zoals bedoeld in artikel
3:83 lid 2 BW).

5.

Prijzen

6.

Garantie

5.1.Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden de prijzen in euro's
weergegeven.
5.2.De prijzen zijn exclusief btw. Voor het overige zijn de prijzen "all inclusive".
5.3.Alle overeengekomen prijzen zijn vast. Prijsstijgingen na het tot stand komen van de
Overeenkomst, uit welken hoofde ook, zijn en blijven voor rekening van Verkoper,
ongeacht de periode verstreken tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst en
de uitvoering ervan.

6.1.De Verkoper garandeert:
a. dat de Producten in alle opzichten beantwoorden aan de Overeenkomst, waaronder in
elk geval wordt verstaan dat zij:
- overeenstemmen met een eventueel getoond of verstrekt monster;
- afkomstig zijn van Global-GAP gecertificeerde telers;
- niet zijn bewerkt met gewasbeschermingsmiddelen die wettelijk verboden zijn;
- voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van voedselveiligheid;
- van optimale kwaliteit, versheid en houdbaarheid zijn;
- vrij zijn van ziektes (waaronder maar niet beperkt tot rot), ongedierte,
productvreemde bestanddelen, verontreinigingen, (andere) voor de gezondheid
schadelijke stoffen en (overige) zichtbare en onzichtbare gebreken;
- voldoen aan de door Miss Berry geformuleerde specificaties en vereisten en, voor
zover Miss Berry deze niet heeft geformuleerd, aan de specificaties en vereisten die
gelden voor Producten van Klasse I;
- voldoen aan (i) alle eisen die voortvloeien uit de relevante Nederlandse en Europese
wet- en regelgeving die op het moment van de levering resp. terbeschikkingstelling
van kracht is, en (ii) de eventuele aanvullende en/of strengere eisen die ter zake door
afnemers van Miss Berry worden gesteld en waarover Miss Berry Verkoper
voorafgaand aan de levering resp. terbeschikkingstelling heeft geïnformeerd;
b. dat de Producten adequaat en deugdelijk en conform de eventuele instructies van Miss
Berry zijn verpakt, dat de verpakkingen en de verpakkingsmaterialen geen gevaar
opleveren voor de voedselveiligheid, dat de verpakkingen zijn voorzien van alle wettelijk
verplichte aanduidingen en dat alle wettelijke etiketteringsvoorschriften zijn nageleefd;
c. dat de Producten gedurende het gehele vervoerstraject onder de optimale temperatuur
en ook overigens onder optimale omstandigheden worden vervoerd, zonder
onderbreking van de koelketen;
d. dat de volledige traceerbaarheid van de Producten is gewaarborgd en dat Verkoper
binnen 24 uur na een hiertoe strekkend verzoek van Miss Berry zorg zal dragen voor de
verstrekking in digitale vorm van alle relevante informatie met betrekking tot de
Producten, waaronder maar niet beperkt tot de gegevens van de telers en de percelen,
alsmede een volledige en actuele registratie van de gebruikte
gewasbeschermingsmiddelen;
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e. dat Verkoper Miss Berry onmiddellijk schriftelijk op de hoogte zal stellen van een
calamiteit en dat Verkoper Miss Berry onmiddellijk schriftelijk zal informeren wanneer
Verkoper (anderszins) voorziet of ermee bekend is dat de Producten en/of de
verpakkingsmaterialen niet (zullen) voldoen aan de in dit artikel genoemde vereisten.
6.2.De inontvangstneming respectievelijk de goedkeuring respectievelijk de betaling van
Producten door Miss Berry houdt geen erkenning in dat de Producten aan de
Overeenkomst beantwoorden, ontslaat Verkoper niet van enige andere
garantieverplichting of aansprakelijkheid en laat de rechten van Miss Berry op grond van de
Overeenkomst, deze voorwaarden en de wet onverlet.

7.

Levertijd, levering, eigendom

8.

Keuring en klachten

7.1.De overeengekomen levertijd is fataal. Verkoper is door overschrijding van de levertijd van
rechtswege in verzuim. Zodra Verkoper weet of behoort te weten dat de uitvoering van de
Overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren zal plaatsvinden, stelt hij Miss Berry
hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte.
7.2.De levering geschiedt Delivery Duty Paid (DDP) op de door Miss Berry aangegeven plaats
van aflevering. "DDP" zal worden uitgelegd in overeenstemming met de laatste versie van
de Incoterms.
7.3.Deelleveringen en leveringen voorafgaand aan het overeengekomen tijdstip kunnen door
Miss Berry worden geweigerd indien zij daarvoor geen schriftelijke toestemming heeft
verleend.
7.4.Miss Berry heeft te allen tijde het recht verpakkingsmaterialen voor rekening en risico van
Verkoper te retourneren.
7.5.De eigendom van Producten gaat over op Miss Berry op het moment van de levering.
Verkoper garandeert dat de volledige en onbezwaarde eigendom van de Producten wordt
geleverd.

8.1.Voorafgaand aan de aflevering van de Producten in haar magazijn is Miss Berry steeds
bevoegd, doch nimmer verplicht, om deze te keuren of te doen keuren, waaronder in dit
artikel wordt verstaan: steekproefsgewijs en visueel te (laten) inspecteren. In voorkomend
geval zal Verkoper alle medewerking verlenen aan de keuring.
8.2.Na de aflevering van de Producten in haar magazijn zal Miss Berry deze binnen een
redelijke termijn keuren of doen keuren. Als Miss Berry de Producten niet binnen 4 dagen
na de genoemde aflevering heeft afgekeurd, worden deze geacht te zijn goedgekeurd onder
het voorbehoud dat zij een normale houdbaarheid hebben en niet behept zijn met
verborgen gebreken.
8.3.In het geval een keuring voorafgaand aan de aflevering van de Producten plaatsvindt, geldt
voor Miss Berry geen klachtplicht. In alle andere gevallen rust op Miss Berry in zoverre een
klachtplicht, dat zij er binnen 14 dagen na de aflevering of zoveel later als zij dit heeft
ontdekt een beroep op moet doen dat de Producten niet aan de Overeenkomst
beantwoorden of dat de prestatie van Verkoper anderszins gebrekkig is.
8.4.Miss Berry wordt ook geacht een ontdekking als bedoeld in lid 3 van dit artikel te hebben
gedaan wanneer zij van een van haar afnemers een klacht over de Producten heeft
ontvangen en uit onderzoek is gebleken dat deze klacht gegrond is. In dit geval is Miss Berry
bevoegd de Producten alsnog af te keuren.
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8.5.Aan de eventuele schending van de op Miss Berry rustende keurings- en klachtplicht kan
slechts een rechtsgevolg worden verbonden indien Verkoper daardoor in concrete
belangen is geschaad.
8.6.De in lid 5 van dit artikel bedoelde schending leidt niet tot verval van recht aan de zijde van
Miss Berry.

9.

Weigering en afkeuring

9.1.Onverminderd de overige rechten die haar op grond van de wet en/of de Overeenkomst
en/of deze voorwaarden toekomen, is Miss Berry in geval van weigering of afkeuring van de
Producten bevoegd:
a. de geleverde Producten voor rekening en risico van Verkoper te retourneren en alsnog
nakoming te verlangen, al dan niet in combinatie met schadevergoeding;
b. de Overeenkomst te ontbinden en aanspraak te maken op schadevergoeding;
c. de Overeenkomst gedeeltelijk te ontbinden en voor het desbetreffende gedeelte alsnog
nakoming te vorderen, al dan niet in combinatie met schadevergoeding;
d. de Overeenkomst gedeeltelijk te ontbinden door de prijs (een eventueel
overeengekomen minimum garantieprijs daaronder begrepen) te verminderen;
dan wel
e. de Producten voor rekening en risico van Verkoper te verkopen op commissiebasis.
9.2.Vanaf het moment dat de Producten geheel of gedeeltelijk worden geweigerd of afgekeurd,
draagt Verkoper het risico met betrekking tot de Producten.

10. Rechten van derden

10.1.Verkoper garandeert dat de Producten en de bijbehorende verpakkingen en
verpakkingsmaterialen, alles in de ruimste zin van het woord, geen inbreuk maken op een
intellectueel eigendomsrecht of enig ander recht van een derde en dat Miss Berry het
onvoorwaardelijke en onherroepelijke recht heeft de Producten en de bijbehorende
verpakkingen en verpakkingsmaterialen in te voeren, op te slaan, te koop aan te bieden, te
verkopen of op andere wijze in de handel te brengen, uit te voeren en anderszins te
gebruiken, alles in de ruimste zin van het woord.
10.2.Verkoper dient Miss Berry te vrijwaren tegen aanspraken van derden in verband met een
inbreuk of een gestelde inbreuk op een of meer van de in lid 1 van dit artikel bedoelde
rechten. Alle schade die voor Miss Berry uit een dergelijke inbreuk of gestelde inbreuk
voortvloeit, daaronder mede begrepen de redelijke kosten van verweer tegen de
aanspraken van derden, zal door Verkoper aan Miss Berry worden vergoed.

11. Betaling

11.1.Alle facturen van Verkoper dienen te worden gericht aan Miss Berry ter attentie van de
crediteurenadministratie, te verwijzen naar het relevante ordernummer, deugdelijk te zijn
gespecificeerd en te voldoen aan de in Nederland geldende wettelijke factuurvereisten.
Miss Berry behoudt zich het recht voor om facturen die niet aan alle genoemde vereisten
voldoen, niet in behandeling te nemen en terug te sturen aan Verkoper.
11.2.Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, zal betaling geschieden binnen 30
dagen na ontvangst van de desbetreffende correcte en volledige factuur, dan wel, indien de
inontvangstneming en de goedkeuring van de Producten later geschiedt, binnen 30 dagen
na de inontvangstneming en de goedkeuring van de desbetreffende Producten.
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11.3.Betaling door Miss Berry strekt in de eerste plaats in mindering van de hoofdsom,
vervolgens in mindering van de eventueel verschuldigde rente en ten slotte in mindering
van de eventueel verschuldigde kosten.
11.4.De eventueel door Miss Berry verschuldigde schadevergoeding wegens vertraging in de
voldoening van een geldsom zal niet bestaan in de wettelijke handelsrente als bedoeld in
artikel 6:119a BW, maar in de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW.
11.5.De eventueel door Miss Berry verschuldigde vergoeding voor kosten als bedoeld in artikel
6:96 lid 2 onder c BW zal niet worden vastgesteld aan de hand van de staffel van artikel 2 lid
1 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, maar bestaan in het
minimumbedrag als genoemd in artikel 2 lid 2 van het genoemde Besluit.
11.6.In geval van gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling dan wel betaling van een of meer
voorschotten heeft Miss Berry het recht om van Verkoper te verlangen dat deze
genoegzame zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verbintenissen, al dan niet in de
vorm van een op eerste verzoek van Miss Berry opeisbare bankgarantie, gesteld door een
eerste klas Nederlandse bank.
11.7.Miss Berry is te allen tijde gerechtigd om de bedragen die zij uit welken hoofde ook
verschuldigd is aan Verkoper of enige aan hem gelieerde Persoon ("Verkoper c.s.") te
verrekenen met de bedragen die Miss Berry of enige aan haar gelieerde Persoon ("Miss
Berry c.s.") uit welken hoofde ook te vorderen heeft van Verkoper c.s. De hier bedoelde
bevoegdheid tot verrekening bestaat ook indien de betaling van de vorderingen nog niet
afdwingbaar is en indien de prestatie die Miss Berry c.s. te vorderen heeft niet beantwoordt
aan haar schuld.

12. Retentie- en pandrecht

12.1.Tot het moment dat Verkoper al zijn verbintenissen jegens Miss Berry uit welken hoofde
ook volledig is nagekomen, heeft Miss Berry zowel een retentie- als een pandrecht op alle
zaken die Miss Berry in verband met een Overeenkomst middellijk dan wel onmiddellijk
onder zich heeft of zal krijgen. Onder zaken wordt in dit artikel verstaan: roerende zaken,
rechten aan toonder of order, waardepapieren, documenten en gelden.
12.2.Door het van toepassing worden van deze voorwaarden heeft Verkoper zich ertoe
verplicht het in lid 1 van dit artikel genoemde pandrecht aan Miss Berry te verlenen. Het
pandrecht wordt gevestigd door de zaken in de macht te brengen van Miss Berry of van een
derde die de zaken voor Miss Berry houdt, waaronder maar niet beperkt tot een vervoerder
of een op- en overslagbedrijf.
12.3.De uitoefening van het recht van parate executie geschiedt op de bij de wet bepaalde
wijze. Onderhandse verkoop is mogelijk indien daaromtrent tussen Partijen
overeenstemming bestaat dan wel, op voorwaarde dat Miss Berry over een deugdelijk
taxatierapport beschikt, indien de zaken aan een dermate snel bederf onderhevig zijn dat
van Miss Berry in redelijkheid niet kan worden gevergd zich tot de Voorzieningenrechter te
wenden. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Miss Berry met het oog op de
uitoefening van het recht van parate executie maakt, waaronder begrepen maar niet
beperkt tot de werkelijk door Miss Berry gemaakte kosten van juridische bijstand en de
kosten van de taxatie, zijn voor rekening van Verkoper en worden op de (bruto)
verkoopopbrengst verhaald.

13. Cessie- en verpandingsverbod

Het is Verkoper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Miss Berry niet toegestaan
om zijn vorderingen op Miss Berry te cederen, te verpanden of onder welke andere titel dan
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ook over te dragen of te bezwaren. Dit verbod heeft naast verbintenisrechtelijke werking
ook goederenrechtelijke werking. De vorderingen van Verkoper op Miss Berry zijn niet
overdraagbaar (zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW) en niet verpandbaar (zoals bedoeld
in artikel 3:83 lid 2 BW juncto artikel 3:98 BW).

14. Overmacht

14.1.Verkoper kan zich slechts op overmacht beroepen indien:
a. de (dreigende) tekortkoming van Verkoper noch te wijten is aan zijn schuld noch
krachtens de wet, de Overeenkomst, deze voorwaarden of de in het verkeer geldende
opvattingen voor zijn rekening komt; en
b. de omstandigheid die de overmacht oplevert is ingetreden voorafgaand aan het moment
waarop Verkoper gehouden is zijn verbintenis na te komen; en
c. Verkoper Miss Berry onverwijld, maar in elk geval binnen 24 uur nadat de
overmachtssituatie is ontstaan, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte stelt van de
omstandigheid die de overmacht oplevert.
14.2.In geval van tijdelijke overmacht aan de zijde van Verkoper is Miss Berry bevoegd:
a. aan Verkoper gedurende een redelijke termijn van maximaal 2 maanden uitstel te
verlenen voor de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Indien
Verkoper na afloop van deze termijn niet in staat is zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst alsnog na te komen, is Miss Berry bevoegd de Overeenkomst te
ontbinden;
dan wel, naar keuze van Miss Berry:
b. de Overeenkomst te ontbinden. In geval van blijvende overmacht aan de zijde van
Verkoper is Miss Berry bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.
14.3.Onder overmacht aan de zijde van Verkoper wordt in elk geval niet verstaan: gebrek aan
personeel, ziekte van personeel, stakingen, en overmacht en/of wanprestatie
("toerekenbare niet-nakoming") en/of onrechtmatig handelen aan de zijde van leveranciers
of vervoerders van Verkoper of aan de zijde van andere derden die bij de uitvoering van de
Overeenkomst zijn betrokken.
14.4.In geval van overmacht aan de zijde van Miss Berry is zij gerechtigd de nakoming van haar
verbintenis of een gedeelte daarvan op te schorten. Als de periode van overmacht aan haar
zijde langer duurt dan een maand of als het zeker is dat deze periode langer gaat duren dan
een maand, is Miss Berry bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Onder overmacht aan de zijde van Miss Berry wordt verstaan: elke niet aan de schuld in
subjectieve zin van Miss Berry te wijten omstandigheid die maakt dat het voor Miss Berry
onmogelijk of praktisch te bezwaarlijk is om haar verbintenis of een gedeelte daarvan na te
komen of verder na te komen, waaronder - maar uitdrukkelijk niet beperkt tot - overmacht
aan de zijde van afnemers van Miss Berry, alsmede overheidsmaatregelen die de in-, uit- of
doorvoer van Producten belemmeren of financieel nadelig maken.
14.5.Ontbinding van de Overeenkomst als bedoeld in dit artikel vindt plaats door middel van
een schriftelijke kennisgeving aan Verkoper, zonder dat enige ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst vereist is en zonder dat Miss Berry tot enige schadevergoeding
gehouden is.

15. opschorting, ontbinding

15.1.Onverminderd de overige rechten die haar op grond van de wet en/of de Overeenkomst
en/of deze voorwaarden toekomen, is Miss Berry bevoegd haar verbintenis op te schorten
dan wel, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de
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Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Verkoper geheel of
gedeeltelijk te ontbinden indien:
a. Verkoper een op hem rustende verbintenis niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
b. Miss Berry goede grond heeft om te vrezen dat Verkoper in de nakoming van een of
meer van zijn verbintenissen zal tekortschieten;
c. Verkoper in staat van faillissement is verklaard of zijn faillissement is aangevraagd;
d. aan Verkoper, al dan niet voorlopige, surseance van betaling is verleend of een verzoek
daartoe is gedaan;
e. ten aanzien van Verkoper een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is
verklaard of een verzoek daartoe is gedaan;
f. het bedrijf van Verkoper wordt geliquideerd; of
g. op zaken van Verkoper executoriaal beslag is gelegd dan wel conservatoir beslag dat niet
binnen een maand na de datum van de beslaglegging is opgeheven.
15.2.Indien het verzuim van de Verkoper op grond van zowel de wet als de Overeenkomst als
deze voorwaarden eerst intreedt na ingebrekestelling, zal Miss Berry in het in lid 1 onder (a)
van dit artikel bedoelde geval niet eerder overgaan tot gehele dan wel gedeeltelijke
ontbinding van de Overeenkomst dan nadat zij Verkoper een schriftelijke aanmaning heeft
gestuurd waarbij een redelijke termijn voor de nakoming is gesteld en nakoming binnen
deze termijn is uitgebleven.
15.3.In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst door Miss Berry is zij
niet gehouden tot enige schadevergoeding en zijn al haar vorderingen op Verkoper
onmiddellijk en geheel opeisbaar.

16. Aansprakelijkheid

16.1.Verkoper is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die door Miss Berry en/of
derden wordt geleden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van
een verbintenis door Verkoper respectievelijk als gevolg van toerekenbaar onrechtmatig
handelen of nalaten door Verkoper zelf dan wel door een ondergeschikte, nietondergeschikte of vertegenwoordiger van Verkoper.
16.2.De schade als in lid 1 van dit artikel bedoeld omvat, maar is niet beperkt tot, alle boetes die
aan Miss Berry worden opgelegd (contractuele boetes daaronder begrepen), alle schade en
kosten verband houdende met een product recall op initiatief van de bevoegde autoriteiten
en/of Verkoper en/of Miss Berry en alle interne en externe kosten van Miss Berry die
verband houden met de vaststelling van schade en aansprakelijkheid en met de invordering
van schadebedragen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de werkelijk door Miss
Berry gemaakte kosten van advocaten, deurwaarders, deskundigen en vertalers.
16.3.Verkoper dient Miss Berry te vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van
schade als in lid 1 van dit artikel bedoeld. Verkoper zal de redelijke kosten van verweer
tegen de genoemde aanspraken aan Miss Berry vergoeden. Verkoper zal niet verplicht zijn
Miss Berry te vrijwaren voor zover de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of
bewuste roekeloosheid van Miss Berry of tot haar bedrijfsleiding behorende
leidinggevende ondergeschikten.
16.4.Voor de toepassing van dit artikel worden onder anderen personeel, medewerkers en
afnemers van Miss Berry als derden aangemerkt.
16.5.Verkoper zal zijn aansprakelijkheid voor schade als in lid 1 van dit artikel bedoeld
genoegzaam verzekeren en verzekerd houden. Verkoper zal Miss Berry op haar eerste
verzoek in het bezit stellen van een kopie van de desbetreffende polis(sen) en van het
bewijs van de premiebetaling ter zake.
16.6.Indien Miss Berry aansprakelijk is voor schade die door Verkoper en/of derden wordt
geleden, is haar totale aansprakelijkheid uit welken hoofde beperkt tot het bedrag waarop
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de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval
aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de
polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt. Indien, om welke reden dan ook,
geen uitkering krachtens de genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is de totale
aansprakelijkheid van Miss Berry uit welken hoofde ook beperkt tot het bedrag van de
netto factuurwaarde van de Producten in kwestie, dat wil zeggen de prijs exclusief
omzetbelasting en andere belastingen en heffingen en exclusief transportkosten, met een
maximum van € 5.000. Miss Berry is uitsluitend gehouden tot vergoeding van schade aan
personen en aan zaken als omschreven in de polisvoorwaarden van haar
aansprakelijkheidsverzekering. Miss Berry is dus onder meer niet aansprakelijk voor - en
Koper dient zich te verzekeren tegen - indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade,
stagnatieschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van aanspraken
van afnemers van Koper, verlies van klanten, verminderde goodwill en reputatieschade.
Miss Berry zal zich niet beroepen op een beperking van haar aansprakelijkheid voor zover
de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Miss Berry
of tot haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

17. Toepasselijk recht, geschillen en kosten

17.1.De rechtsverhouding tussen Partijen wordt beheerst door het Nederlandse recht, met
uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
17.2.Alle geschillen die tussen Partijen mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met
een Overeenkomst en/of deze voorwaarden, zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden
beslecht door de rechtbank Rotterdam (bodemprocedures) dan wel de
voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam (korte gedingen en andere voorlopige
maatregelen), onverminderd de bevoegdheid van Miss Berry om geschillen als hier bedoeld
voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.
17.3.De kosten die verband houden met gerechtelijke procedures, waaronder begrepen maar
niet beperkt tot de werkelijk door Miss Berry gemaakte kosten van advocaten,
deurwaarders, deskundigen en vertalers, zijn integraal voor rekening van Verkoper indien
deze geheel of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.
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