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Algemene leveringsvoorwaarde van de besloten vennootschap Biosecurity BV gevestigd te
Someren, Boerenkamplaan 25, 5721 AA, Nederland, ingeschreven Kamer van Koophandel
Eindhoven, onder register nummer 17184709

Artikel1:
1.Deze voorwaarde gelden voor alle offertes, overeenkomsten en levering van Biosecurity BV,
tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk, uitdrukkelijk en schriftelijk niet van toepassing zijn
verklaard, dan wel slechts van toepassing zijn verklaard voor zover niet strijdig met de
schriftelijke vastgestelde afspraken door koper en Biosecurity BV.
2.Algemene(inkoop)-voorwaarde van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en
schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de
overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.
Artikel 2: Offertes
1.Offertes CQ, aanbiedingen van Biosecurity BV zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts
zonder afwijkingen worden aanvaard. Een offerte wordt in elk geval geacht te zijn verworpen
indien deze niet binnen een maand is aanvaard.
2.Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Biosecurity BV een tot haar gericht aanbod heeft
aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een aan Biosecurity BV gedaan voorstel tot het aangaan
van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door aanvaarding ervan onmiddellijk een
overeenkomst is ontstaat.Voor zover zich bij levering onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte
van een offerte voordoen zal Biosecurity BV de koper hiervan in een vroeg mogelijk stadium
inlichten.
Artikel 3 : Prijzen
Al de verkoopovereenkomsten van Biosecurity BV worden geacht tot stand te zijn gekomen in de
vestigingsplaats van Biosecurity BV, zowel voor wat betreft uitvoering als betaling. Alle prijzen
zijn in de afgesproken valuta exclusief vervoers en verpakkings kosten ( tenzij anders
overeengekomen) en exclusief BTW
Biosecurity BV is niet geboden een overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs die
duidelijk berust op een druk-of-schrijffout.
Indien na de aanvaarding van de offerte van de koper,de prijzen van energie,grondstoffen
transportkosten en/of lonen in belangrijke mate worden verhoogd dan wel een belangrijke wijzing
in de wisselkoersen ontstaat is Biosecurity BV gerechtigd om deze prijsverhoging CQ
wijzingen aan de koper door te berekenen.
Artikel 4: Plaats en wijze van levering en risico
1.Levering vindt plaats vanaf Biosecurity BV
2.Indien is overeengekomen dat het vervoer door of vanwege Biosecurity BV zal geschieden,vindt
afname plaats op het moment van aflevering op de overeengekomen plaats.
3.Wanneer de goederen door of vanwege Biosecurity BV,worden opgeslagen,vindt de aflevering
plaats op het moment dat de goederen zijn opgeslagen.
4.Vertraging in de aflevering,voorzover binnen redelijke grenzen blijven, geeft koper geen recht
op ontbindingen van de overeenkomst.
5.Het risico is voor de koper vanaf het moment van aflevering van goederen en,indien koper geen
medewerking verleend aan aflevering vanaf het moment dat levering is geweigerd.
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Artikel 5: Geleverde hoeveelheid
De geleverde hoeveelheid wordt voor wat betreft aantal en gewicht,alsmede publiek-en/of
privaatrechtelijk voorgeschreven eisen geacht te voldoen aan hetgeen is overeengekomen
respectievelijk voorgeschreven,behoudens door de koper te leveren tegenbewijs.
Artikel 6 : Leveringstermijn.
1.Ingeval van opgave van de leveringsdatum is slechts de desbetreffende leveringsweek
maatgevend,tenzij een meer exacte leveringsdatum uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.
2.Onmogelijkheid tot levering dan wel overschrijding van de leveringstermijn,ongeacht de
herkomst van goederen, verplicht Biosecurity BV niet tot enige vergoeding.
3.Overschrijding van de leveringstermijn geeft de koper ook in het geval van dekkings koop niet
het recht de koop te ontbinden, noch zijn betalingsverplichtingen niet na te komen.
Artikel 7 : Verplichtingen van de koper
1.Bij bezorging door Biosecurity BV(zoals bedoeld in art 4 lid 2)dient de koper de bezorgde
goederen te controleren,hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst
beantwoord,te weten
a.of de juiste zaken zijn geregeld.
b.of de afgeleverde goederen,voldoen aan de kwaliteitseisen,die gesteld mogen worden voor een
normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
c.of de afgeleverde goederen wat betreft kwantiteit(aantal en hoeveelheid gewicht)
overeenstemmen met het overeen gekomene. Bij afwijking in gewicht en/of hoeveelheid tot 5%
zal Biosecurity BV evenwel geen vergoeding verschuldigd zijn. Indien de tekortkoming tussen 5
en de 10% van het totaal bedraagt, zal de koper gehouden zijn het geleverde volledig te accepteren
tegen evenredige vermindering van de prijs.
2.Reclames betreffend gebreken, in bijzonder afwijkingen in kwaliteit, gewicht of hoeveelheid
daaronder begrepen dienen zo spoedig mogelijk na het tijdstip waarop de gebreken waarop de
gebreken redelijkerwijs konden worden ontdekt,doch uiterlijk 6 uur na de aflevering aan
Biosecurity BV te worden medegedeeld en dienen daarna binnen 6 uur schriftelijk worden
bevestigd,vergezeld van fotomateriaal.
Biosecurity BV is niet aansprakelijk voor de niet herkenbare gebreken aan het geleverde, tenzij
koper bewijst dat Biosecurity BV of haar leverancier daarvan op de hoogte waren.
3.Indien de levering geschiedt vanaf Biosecurity BV(zoals bedoeld in art 4) dientde koper de
goederen direct te controleren conform lid 1
4.Indien de goederen bij een derde worden afgeleverd, die deze houdt voor de koper, is de koper
verplicht de in lid 1 bedoelde inspectie uit te voeren of te doen uitvoeren op de dag van aflevering.
5.de betreffende partij dient in zijn geheel aanwezig te blijven en koper dient Biosecurity BV in
de gelegenheid stellen, de geleverde goederen te bezichtigen, tenzij partijenanders
overeengekomen, bijvoorbeeld inschakeling van een expert.
6 de koper is gehouden te allen tijde als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de
goederen te zorgen.
7.het indienen van een reclame ontslaat koper niet van zijn betalingsverplichtingen
overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden, tenzij de reclame door Biosecurity BV
schriftelijk is geaccepteerd.
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8.Ingeval van een door Biosecurity BV geaccepteerde reclame kan Biosecurity BV naar haar
keuze de koper recht te geven op prijsvermindering, dan wel het geleverde vervangen. De koper
heeft echter recht op enige schade vergoeding en/of terug neming van de goederen
Bij geaccepteerde reclames in het bijzonder buiten Europa,zullende kosten van vervanging van het
geleverde ook voor 50% voor rekening van Biosecurity BV komen en voor 50% voor rekening
van koper.

Artikel 8 : Betaling
1.Betaling van het geleverde dient uiterlijk binnen 7 dagen na leveringsdatum plaats te vinden
ook indien koper de factuur later CQ niet ontvangen zou hebben, tenzij partijen anders zijn
overeenkomen.
2.Iedere betaling op openstaande facturen wordt geacht te zijn geschied ter voldoening van de
oudste openstaande posten.
3.De koper heeft, ook indien hij cheques heeft afgegeven, eerst dan betaald wanneer het
factuurbedrag op de rekening van Biosecurity BV is bijgeschreven. Indien de bijschrijvingsdatum
de overeengekomen betalingstermijn overschrijdt heeft Biosecurity BV het recht om terzake deze
overschrijding een rente nota te sturen.
4.De door Biosecurity BV in het kader van een gerechtelijke procedure gemaakte kosten bij niet
volledig nakoming CQ niet tijdig volledig nakoming CQ van de overeenkomst waaronder
onder meer begrepen proceskosten alsmede overige kosten van juridische bijstand ook voorzover
deze kosten door een rechter niet worden toegewezen,zijn voor rekening van de koper,tenzij
Biosecurity BV door de rechter als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. De door
koper verschuldigde rente, verschuldigde rente ingeval van niet tijdige betaling bedraagt 1 %
rente van het factuur bedrag voor elke maand en of een gedeelte van een maand waarmee de
vervaldag is overschreden.
5.De koper heeft nimmer recht op betalingskorting, noch het recht om bedragen, uit welke hoofde
dan ook, van het betalen van het factuurbedrag af te trekken. Slechts de creditnota’s van
Biosecurity BV, kunnen alle tijde worden verrekend. ,van beslag op de goederen van koper, heeft
Biosecurity BV het recht de overeenkomst dan wel het
6.In geval van niet tijdige betaling van enige opeisbaar bedrag, van aanvraag van surseance van
betaling van faillissement of liquidatie de goederen der koper nog niet uitgevoerde gedeelte
daarvan, te ontbinden en de nog niet betaalde goederen terug te nemen,onverminderd het recht op
vergoeding van eventueel gederfde winst en/of geleden schade direct ban wel indirect. In deze
gevallen is iedere vorderingen die Biosecurity BV ten laste van koper hebben ineens en dadelijk
opeisbaar.
7.Biosecurity BV is steeds bevoegd om voor de koopprijs of een gedeelte daarvan, van de koper
verlangen dat deze een bankgarantie doet stellen of een daarmee vergelijkbare zekerheid verschaft.
8.De koper moet zich er van vergewissen dat de bankgegevens correct zijn en zonodig
controleren, niet correcte gegevens onthoud Biosecurity BV niet van vordering op de koper.
Artikel 9:
1.Door Biosecurity BV geleverde goederen blijven eigendom van Biosecurity BV tot het moment
van volledige betaling van alle vordering van Biosecurity BV op de koper uit hoofde van tussen
partijen gesloten overeenkomst, met inbegrip van rente en kosten.
2.Door Biosecurity BV geleverde goederen, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud
vallen mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitvoering van de koper worden door
verkocht.
3. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks
niet zal doen is Biosecurity BV gerechtigd de geleverde goederen,waarop in het lid 1
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bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te
halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.
4.Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen wil vestigen of
doen gelden is de verkoper verplicht Biosecurity BV hiervan zo snel als redelijkerwijs verwacht
mag worden op de hoogte te stellen.
5.De Koper verplicht zich binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen
die Biosecurity BV ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde
goederen wil treffen.
Artikel 10: Overmacht
1.Indien een geval van overmacht blijvende aard zich voordoet,is Biosecurity BV gerechtigd
zonder enige verplichting tot schade vergoeding, de overeenkomst met onmiddellijke ingang te
ontbinden.
2.Indien een geval van overmacht van tijdelijke aard zich voordoet is Biosecurity BV gerechtigd
zonder enige verplichting tot schade vergoeding,hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten,hetzij de overkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3.Onder overmacht van tijdelijke of blijvend aard wordt verstaan alle omstandigheden die de
uitvoering van de overeenkomst verhinderen,ook al waren die omstandigheden voorzienbaar ten
tijde van totstandkoming van de overeenkomst,zoals stormschade en andere
weeromstandigheden,brand,oorlog, oorlogsgevaar,staat van beleg, mobilisatie,vijandelijke heden
werklieden uitsluiting,gebrek aan arbeidskrachten,gebrek in de aanvoer van grondstoffen,
transportmoeilijkheden,uitvoer-invoer of doorvervoerverboden,niet tijdige levering door onze
leveranciers, stagnatie inde haven of bij transport,stakingen ziektes van
en alle ander omstandigheden die Biosecurity BV redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen.
Artikel 11 : Aansprakelijkheid Biosecurity BV
Biosecurity BV is buiten het geval van overmacht niet aansprakelijk voor verlies en/of schade
wanneer de niet CQ niet tijdige,nakoming is te wijten aan hetzij opzet hetzij grove schuld van
haarzelf of haar ondergeschikten en tot minimaal de factuurwaarde van het geleverde van de
goederen,Biosecurity BV is nimmer aansprakelijk voor enige andere schade,hoe ook genaamd.
Artikel 12: Ontbinding en aansprakelijkheid koper
Indien de koper niet(tijdig) aan zijn verplichtingen als hiervoor omschreven voldoet, heeft
Biosecurity BV het recht elke verdere levering op te schorten. Koper zal alsdan ingebreke zijn. In
dit geval is Biosecurity BV bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst
middels een schriftelijke verklaring te ontbinden en is koper aansprakelijk voor alle door
Biosecurity BV geleden schade,onder meer bestaande winstderving gelden verlies productschade,
kosten en rente, transportkosten, commissie, gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten alsmede
alle verdere direct of indirect met de koop verband houdende kosten.
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Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten
Biosecurity BV behoudt zich eventuele rechten van intellectuele eigendom,(merken) in verband
met door haar geleverde zaken uitdrukkelijk voor.
Artikel 14: Toepassing recht
1.Op alle overeenkomsten zowel koop als andere overeenkomsten met Biosecurity BV gesloten is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing
2.Alle geschillen uit of naar aanleiding van de door Biosecurity BV uitgebrachte offertes en/of
aanbiedingen en/of met Biosecurity BV gesloten overeenkomsten,zullen in eerste instantie
uitsluitend worden beslist door een bevoegd rechter te Eindhoven.

