
Algemene voorwaarden BioFriends Nederland BV 
 
1. Algemeen   6. Betaling           

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door 
BioFriends Nederland B.V., verder te   

6.1 Betaling van door verkoper gevoerde 
goederen dient contant te geschieden bij 
aflevering, 

noemen verkoper, met (een) derde(n), verder koper 
genaamd, gesloten overeenkomsten,   behoudens een andersluidende door verkoper 

aangeduide termijn op haar factuur. 
dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten 
alsmede op alle door verkoper gedane   In ieder geval dient koper evenwel uiterlijk 

binnen 14 dagen na factuurdatum voor betaling 

aanbiedingen, dan wel verstrekte adviezen.   zorg te dragen, zulks zonder enige korting en op 
een door verkoper aan te wijzen bank- of 

1.2 Te allen tijde zullen deze voorwaarden prevaleren 
boven eventueel door koper gehanteerde   girorekening, dan wel in kontanten ten kantoren 

van verkoper. Schuldvergelijking wordt 
voorwaarden, voorzover althans schriftelijk niet 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.   uitdrukkelijk uitgesloten. 

    6.2 Indien betaling niet contant plaatsvindt, dan 
wel gebreke van een betaling uiterlijk op de 

2. Aanbiedingen en prijzen   vervaldag als bedoeld in par. 6 sub 1., verkeert 
koper van rechtswege in uitdrukkelijk  

2.1 Alle door verkoper gedane aanbiedingen zijn 
vrijblijvend, behoudens een schriftelijk    verzuim en gebreke, zonder dat daartoe een 

sommatie, dan wel ingebrekestelling, vereist zal 

genoemde termijn van bindendheid.   zijn. In zodanig geval is de totale vordering van 
verkoper, ook die betrekkelijk tot nog niet 

2.2 Ingeval er terzake enigerlei overeenkomst een 
schriftelijke bevestiging zijdens verkoper is   vervallen facturen, terstond en ineens opeisbaar. 

Tevens is koper alsdan aan verkoper 
verzonden, dan zijn partijen aan die 
bevestiging  gebonden en wordt de bevestiging geacht   verschuldigd een rente van 1% per maand of 

een gedeelte daarvan. Voorts is koper aan 

de juiste inhoud van de overeenkomst weer te geven.   
verkoper verschuldigd alle kosten, zowel 
gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke 
verkoper 

2.3 Verkoper is gerechtigd prijsverhogingen door te 
berekenen. Indien de prijsverhoging meer   moet maken om tot de voldoening van zijn 

vordering te geraken. De buitengerechtelijke 
dan 10% is, heeft koper het recht de overeenkomst te 
ontbinden.                                                incassokosten bij het uit handen geven van de 

vordering belopen 15% van het ter incasso 
2.4 Eventueel gedane mededelingen, c.q. toezeggingen 
van door verkoper ingeschakelde   gegeven bedrag, zulks zonder een maximum 

en  met een minimum van f. 50,00. Deze 
tussenpersonen, medewerkers en/of 
vertegenwoordigers binden verkoper niet, dan na   kosten zijn gefixeerd en niet vatbaar voor 

rechterlijke matiging. Uit het enkele feit, dat 

schriftelijke bevestiging.   verkoper zich verzekert van de hulp van een 
derde om tot incasso te geraken, blijkt de 

2.5 Afbeeldingen, catalogi, technische specificaties, dan 
wel andersoortige gegevens, geven   hoogte van en de gehoudenheid van koper tot 

vergoeding van de buitengerechtelijke 
een algemene voorstelling van door verkoper gevoerde 
artikelen en kunnen nimmer als een   incassokosten. Ingeval in het kader van 

incassomaatregelen het faillissement van koper 

garantie gelden.   wordt aangevraagd is deze eveneens de in het 
desbetreffende Arrondissement gebruikelijke 

    kosten van een faillissementsaanvrage 
verschuldigd. 

3. Levering en levertijd   6.3 Indien koper in staat van faillissement wordt 
verklaard, hem surséance van betaling wordt 

3.1 Alle goederen reizen voor risico van de koper en 
levering wordt geacht te hebben   

verleend, tot liquidatie of verkoop van zijn 
bedrijf overgaat, beslag op diens goederen of 
een 

plaatsgevonden door aanbieding van de goederen op de 
overeengekomen plaats. Verkoper   gedeelte daarvan wordt gelegd, is verkoper 

gerechtigd - ongeacht enig getroffen regeling, 

is vrij in de keuze van het transportmiddel en koper is 
immer gehouden diens medewerking   

dan wel niet, dan wel niet verstreken 
betalingstermijnen - reeds geleverde goederen 
terug te 

te verlenen aan de afleveringshandeling.   nemen, c.q. is zijn vordering ineens opeisbaar, 
dan wel heeft verkoper het recht de 

3.2 Een bij de aflevering verstrekt document wordt 
geacht de hoeveelheid en hoedanigheid der   overeenkomst, eventueel voor het nog niet 

uitgevoerde gedeelte, 



goederen juist weer te geven, tenzij koper eventuele 
bezwaren terstond schriftelijk kenbaar   door eenvoudige mededeling en zonder dat 

rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, te 

maakt aan verkoper. Koper is gehouden de goederen 
bij inontvangstneming op hoeveelheid   

ontbinden, een en ander onverminderd 
verkopers recht op vergoeding van schade, 
gederfde 

en hoedanigheid te controleren.   winst, interest en ontstane kosten daaronder 
begrepen. 

3.3 Ingeval van levering op afroep is koper gehouden 
de goederen binnen de daartoe gestelde   

6.4 Zolang koper niet volledig aan diens 
betalingsverplichting heeft voldaan, is verkoper 
niet 

termijn af te roepen en bij gebreke van een vooraf 
overeengekomen termijn uiterlijk binnen 3   gehouden verdere leveranties te doen, hetgeen 

evenzeer geldt voor naar het oordeel van 
maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan wel 
binnen de termijn als gesteld in een   verkoper verminderde kredietwaardigheid van 

koper. Te allen tijde heeft verkoper het recht 
schriftelijke sommatie van de verkoper. Bij gebreke van 
een afroep, c.q. afname binnen één   zekerheid voor de betaling van leveranties  te 

verlangen, terwijl verkoper bij gebreke van een 
der vorenbedoelde termijnen heeft verkoper het recht 
de verkochte goederen in rekening te   verlangde zekerheidstelling gerechtigd is de 

overeenkomst, ook voorzover nog niet 
brengen en deze voor rekening en risico van koper op 
te slaan, dan wel de overeenkomst   uitgevoerd, te annuleren, zulks zonder enigerlei 

gehoudenheid tot schadevergoeding. 
door eenvoudige mededeling, zonder dat rechtelijke 
tussenkomst vereist zal zijn, te     

ontbinden. In geval van facturering gaat de 
betalingsverplichting van koper terstond in, terwijl   7. Aansprakelijkheid 

koper ingeval van ontbinding gehouden is alle door 
verkoper geleden schade te vergoeden.   7.1 Verkoper aanvaardt aansprakelijkheid voor 

door koper gelden schade, die het gevolg is 

3.4 Een overeengekomen levertijd is fatale termijn, 
tenzij uitdrukkelijk anders is   

van een toerekenbare tekortkoming in de 
nakoming van zijn verbintenis, indien en voor 
zover 

overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienst koper 
de verkoper schriftelijk in gebreke te   deze aansprakelijkheid door zijn verzekering 

wordt gedekt, tot het bedrag van de door de 
stellen.                               verzekering gedane uitkering. 
3.5 Koper heeft niet het recht geleverde goederen aan 
de verkoper te retourneren, behoudens   7.2 Indien de verzekeraar om enige reden niet 

tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid 
althans voorafgaande toestemming.   beperkt tot het factuurbedrag. 

    7.3 In afwijking van hetgeen bepaald is in de 
leden 1 en 2 aanvaardt verkoper geen 

Overmacht   
aansprakelijkheid voor schade wegens 
overschrijding van de leveringstermijn als gevolg 
van 

4.1 Tijdens overmacht worden leverings- en andere 
verplichtingen van verkoper opgeschort.   gebrekkige medewerking, informatie of 

materialen van de koper. 
Indien de periode, waarin door overmacht nakoming 
van de verplichtingen voor verkoper niet   7.4 In geval van een onrechtmatige daad van de 

verkoper of van zijn ondergeschikten is 
mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide 
partijen bevoegd de overeenkomst   verkoper slechts aansprakelijk voor vergoeding 

van schade door dood of lichamelijk letsel. In 
zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder 
dat er in geval een verplichting tot   deze gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot 

het maximum van de verzekeringspolis. 

schadevergoeding bestaat.   7.5 Verkoper is niet aansprakelijk wegens 
schending van octrooien, licenties of andere 

4.2 Indien verkoper bij het intreden van de overmacht 
al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft   

rechten van derden door het gebruik van 
gegevens, welke hem door of vanwege de koper 
ter 

voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen 
kan voldoen is hij gerechtigd het reeds   uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. 

geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te 
factureren en is koper gehouden deze     

factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk 
contract.   8. Reclames 

    8.1 Eventuele reclames dienen op straffe van 
verval binnen 8 dagen na ontvangst van de 

5. Eigendomsvoorbehoud   goederen schriftelijk aan de verkoper kenbaar te 
worden gemaakt. Elk recht op reclame 



5.1 Behoudens het gestelde in de leden 2 en 3 zal de 
eigendom van de goederen overgaan op   vervalt, indien de goederen door koper in 

gebruik zijn genomen, dan wel door koper zijn 
koper bij aflevering.   doorverkocht. 
5.2a Verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle 
door hem aan koper geleverde zaken   8.2 Ingeval van verborgen gebreken, dan wel 

van gebreken, welke bij normale oplettendheid 
totdat koper aan al zijn verplichtingen tot de gesloten 
overeenkomst heeft voldaan. Tevens   niet terstond door koper konden worden 

geconstateerd, vervalt ieder recht van reclame, 
geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, 
die verkoper tegen koper mocht   indien tussen levering en reclame een periode is 

verstreken van 3 maanden. 
verkrijgen wegens tekortschieten van koper in één of 
meer van zijn verplichtingen jegens   8.3 Bij een eventuele reclame is koper verplicht 

verkoper in de gelegenheid te stellen de 
verkoper. Alle kosten, die samenhangen met het 
terugleveren van de eigendom zullen voor   gestelde ondeugdelijkheid te onderzoeken, bij 

gebreke waarvan ieder recht op reclame komt 

rekening van koper zijn.   te vervallen. Een eventueel monster dient in 
overleg met verkoper en in zijn bijzijn te worden 

5.2b. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet 
op de koper is overgegaan, mag   

genomen en ten behoeve van onderzoek 
verzegeld te worden verzonden. Mocht de 
reclame 

deze de zaken niet verpanden of aan derde enig ander 
recht daarop verlenen, behoudens het   door verkoper gerechtvaardigd worden geachte, 

dan is deze nimmer tot meer gehouden dan 

hieronder in sub e bepaalde.   tot gratis herlevering, dan wel het betalen van 
een vergoeding tot ten hoogste het 

5.2c. De koper is gehouden de onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige   gefactureerde bedrag. 

zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van 
verkoper te bewaren.     

5.2d. Indien koper in de nakoming van zijn 
betalingsverplichtingen jegens verkoper   9. Annulering 

tekortschiet of verkoper goede grond heeft te verzen, 
dat hij in die verplichtingen zal   9.1 Indien koper in enig opzicht in gebreke blijft 

aan diens verplichtingen te voldoen, is 
tekortschieten, is verkoper gerechtigd de onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug   verkoper gerechtigd alle lopende orders, ook 

voorzover reeds gedeeltelijk uitgevoerd te 
te nemen. Na terugneming zal koper worden 
gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in   annuleren. 

geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke 
koopprijs, verminderd met de op de   9.2 Ingeval koper een verstrekte order geheel of 

gedeeltelijk annuleert heeft verkoper naast 

terugneming gevallen kosten.   het recht om nakoming te verlangen, evenzeer 
recht om vergoeding te verlangen, evenzeer 

5.2e. Het is de koper toegestaan, de onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het   recht om vergoeding te verlangen van tot aan 

dat moment geleverde goederen en/of 
kader van de normale bedrijfsuitoefening van zijn 
bedrijf aan derden te verkopen en over te   diensten, alsmede op vergoeding van alle kosten 

en schade, interest en gederfde winst. 
dragen.     
5.3 Indien er gerede twijfel bij de verkoper bestaat 
omtrent de betalingscapaciteit van de   10. Toepasselijk recht en geschillen 

koper, is de verkoper bevoegd de bezorging van de 
goederen uit te stellen, totdat de koper   10.1 Op alle aanbiedingen van verkoper, tussen 

verkoper en derden   totstandgekomen 

zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De 
opdrachtgever is aansprakelijk voor de door   

overeenkomsten, dan wel daaruit 
voortvloeiende   overeenkomsten, is uitsluitend 
Nederlands 

de verkoper door deze vertraagde aflevering te lijden 
schade.   Recht van toepassing. 

5.4 Verkoper behoudt zich de industriële en 
intellectuele eigendom op de goederen/dienst  voor.   10.2 Alle geschillen voortvloeiende uit 

aanbiedingen, overeenkomsten, dan wel daarvan 
5.5 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is het 
gebruiksrecht van de koper met   gederiveerde overeenkomsten, worden 

uitsluitend beslecht door de rechter binnen wiens 
betrekking tot de geleverde goederen/dienst beperkt 
tot de onderneming van de koop. De   ressort verkoper is gevestigd, behoudens althans 

andersluidende dwingende wetsbepalingen. 
goederen/dienst, geleverd door de verkoper, zullen niet 
zonder diens uitdrukkelijke     

toestemming aan derden ter beschikking mogen 
worden gesteld.     

 


