ALGEMENE VOORWAARDEN SFI ROTTERDAM B.V.

Artikel 1 ALGEMEEN
1.1 in deze voorwaarden wordt SFI Rotterdam B.V. verder aangeduid als SFI en de wederpartij
van SFI als wederpartij;
1.2 op alle overeenkomsten met SFI en op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van
toepassing met daarin het CISG (Weens Koopverdrag);
1.3 deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen door en overeenkomsten tussen SFI en de
wederpartij, waaronder ook wordt verstaan de vertegenwoordiger van de wederpartij,
indien diens identiteit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst door de
vertegenwoordiger niet of niet voldoende bekend is gemaakt;
1.4 de voorwaarden zijn niet alleen van toepassing op koopovereenkomsten, maar ook op
leveringen die uit anderen hoofde door SFI aan de wederpartij of aan degene die door deze
of zijn vertegenwoordiger is aangewezen worden gedaan;
1.5 indien enig beding of gedeelte ervan uit deze voorwaarden in strijd of onverenigbaar is met
enige bepaling in een overeenkomst - niet zijnde algemene voorwaarden – die tussen
partijen bestaat, zal dat beding of gedeelte ervan buiten beschouwing worden gelaten, maar
blijven de overige bedingen of het restant gedeelte van het desbetreffende beding uit deze
voorwaarden van kracht;
1.6 SFI heeft het recht deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. De gewijzigde
voorwaarden worden van kracht zodra de andere partij de redelijke mogelijkheid heeft
gehad daarvan kennis te nemen;
1.7 deze voorwaarden zijn, behoudens hetgeen sub 1.8 hieronder is bepaald, de enige die
tussen partijen gelden met uitsluiting van alle andere voorwaarden, zoals de (algemene)
voorwaarden van de wederpartij van SFI, waaronder ook bedingen die betrekking hebben
op het recht van eigendomsoverdracht of het verstrekken van een pandrecht op door of
namens SFI geleverde zaken en worden die voorwaarden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
Ook de door de wederpartij van SFI gedane aanpassingen van het aanbod van SFI al dan niet
bij aanvaarding van het aanbod van SFI en/of van haar voorwaarden blijven buiten
toepassing. Hetgeen in art. 6:225 lid 3 BW en art. 19 CISG wordt bepaald of bedoeld kan niet
ten nadele van het aanbod van SFI en/of de voorwaarden van SFI worden ingeroepen.
Voorzover nodig maakt SFI reeds thans bezwaar tegen enige wijziging of verschil in haar
voorwaarden of wijziging van haar aanbod bij de aanvaarding door de wederpartij van het
door SFI gedane aanbod;
1.8 Naast deze Algemene Voorwaarden zijn de COFREUROP voorwaarden, zoals deze van kracht
zijn vanaf 5 december 2008, van toepassing. De COFREUROP voorwaarden zijn
ondergeschikt aan deze voorwaarden van SFI en In geval van tegenstrijdigheid of
onverenigbaarheid of niet toepasbaarheid van de Algemene Voorwaarden van SFI met de
COFREUROP voorwaarden, zullen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden voorrang

hebben boven de daarmede in strijd of onverenigbaar zijnde of niet toepasbare bepalingen
van de COFREUROP voorwaarden. De COFREUROP voorwaarden zijn beschikbaar op
http://www.interfel.com/fr/le-cofreurop;

Artikel 2 OFFERTES

2.1 alle door SFI uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde voor de
aanvaarding door haar worden herroepen;
2.2 de overeenkomst komt tot stand door de uitdrukkelijke bevestiging door SFI. SFI kan
daarvoor alle middelen aanwenden, waaronder het verzenden van e-mail. Het tijdstip van
verzending door SFI is doorslaggevend en bindend;
2.3 de door SFI gedane vermeldingen, waaronder de verpakkingssoorten, getoonde
afbeeldingen e.d. zijn niet bindend;
2.4 wijziging van de overeenkomst kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen
worden overeengekomen;

ARTIKEL 3 PRIJZEN, KOSTEN, HEFFINGEN, TARIEVEN e.d.
3.1 alle genoemde prijzen zijn excl. BTW, af loods/koelcel en zijn gebaseerd op de ten tijde van
het sluiten van de overeenkomst geldende tarieven, waaronder invoerrechten,
opslagkosten, uitslagkosten etc. Wijzigingen in deze kosten en tarieven kunnen door SFI in
de prijs worden doorberekend;
3.2 daarnaast zijn verkopen in transit mogelijk. Dit wordt dan zo tussen partijen uitdrukkelijk
overeengekomen en in de verkoopbevestiging van SFI vermeld;

ARTIKEL 4 LEVERING
4.1 tenzij anders overeengekomen, vindt levering plaats op de in de opdrachtbevestiging
voorkomende locatie;
4.2 de wederpartij is verplicht de door hem gekochte zaken binnen 48 uren na verkoopdatum te
doen ophalen. Dit is een resultaatsverbintenis;
4.3 indien de wederpartij de zaken binnen deze termijn niet in ontvangst neemt, is SFI
gerechtigd deze voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, te verkopen of te
vernietigen. De daarmede samenhangende kosten, verschuldigde rechten etc. komen voor
rekening van de wederpartij en blijft deze de koopprijs geheel verschuldigd;
4.4 SFI is niet verantwoordelijk voor een vertraging in de levering indien daarbij een redelijke
termijn, afhankelijk van de aard van de zaken, niet wordt overschreden. De wederpartij

heeft dan evenmin recht op opschorting van zijn verplichtingen, ontbinding van de
overeenkomst, koopprijsverlaging of schadevergoeding, zowel directe als indirecte;
4.5 ingeval het uitblijven van levering of een vertraging in de levering wordt veroorzaakt door
overmacht, waaronder moet worden verstaan natuurlijke hindernissen, zoals stakingen,
vertraagde bootaankomsten, weersomstandigheden, overstromingen etc., maar ook
schaarste, gebrek aan voldoende zaken door misoogsten of verminderde opbrengsten, de
situatie, dat SFI door haar leverancier, vervoerder of andere derde waarvoor zij al dan niet
verantwoordelijk is niet of niet tijdig van de te leveren zaken is voorzien of dat door deze
hetzij direct hetzij indirect uitlevering wordt verhinderd of bemoeilijkt, is SFI van haar
leveringsverplichting ontheven zonder dat op haar enige aansprakelijkheid komt te rusten of
zij tot het betalen van schadevergoeding kan worden gehouden. De wederpartij vrijwaart SFI
voor aanspraken van derden ten gevolge van overmacht;
4.6 indien levering wel mogelijk is, maar slechts tegen andere condities, is SFI daartoe niet
eerder gehouden dan nadat partijen daarover overeenstemming hebben bereikt;

Artikel 5 DE ZAKEN EN RECLAME
5.1 de geleverde zaken worden geacht aan de overeengekomen of bedoelde kwaliteit,
temperaturen, waarbij de gebruikelijke marges gelden, en conditie te voldoen, ook bij
geringe afwijkingen in maat, gewicht, kwaliteit, kleur, temperatuur en conditie;
5.2 ongeacht het categorie-stempel op de verpakking, wordt slechts ingestaan dat de zaken
voldoen aan de eisen van categorie II;
5.3 de wederpartij dient de zaken op het moment van ontvangst dadelijk – ook op hun inhoud te controleren en te keuren op hoeveelheden, maten, gewichten, temperatuur en de
kwaliteit. Daarbij moet hij beoordelen of de afgeleverde zaken voldoen aan de
kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een
normaal gebruik en/of handelsdoeleinden;
5.4 hij kan zich er niet op beroepen, dat de zaken zich in een gesloten verpakking bevonden of
dat er sprake was van een niet uiterlijk waarneembaar gebrek. De wederpartij dient zich van
de inhoud van de verpakking te vergewissen en de zaken op hun volledige conditie, dus ook
inwendige, te controleren en te keuren, waarbij rekening dient te worden gehouden met de
aard van de zaak. Een eventueel niet te constateren gebrek komt voor risico van de
wederpartij. De eventuele gebreken dient de wederpartij onverwijld aan SFI mede te delen,
bij gebreke waarvan hij zich niet op enige tekortkoming meer kan beroepen en hij geen
recht van klagen meer heeft. Enig bewijs dat door hem later wordt bijgebracht is zonder
effect en van generlei waarde;
5.5 ook indien de wederpartij om welke reden dan ook een recht zou toekomen zich even later
op een tekortkoming te beroepen dan nog dient de wederpartij in ieder geval binnen 24
uren na levering de gebreken aan SFI schriftelijk en deugdelijk gedocumenteerd –
expertiseverslag - kenbaar te maken waarbij het overige van het vorige lid eveneens geldt;

5.6 indien de wederpartij de zaken vanwege enig gebrek niet wenst te accepteren, zal hij SFI
dadelijk dienen uit te nodigen ten einde partijen in de gelegenheid te stellen een redelijke
oplossing te bereiken. Indien wederpartij in gebreke is SFI deze uitnodiging te zenden, heeft
dit tot gevolg dat de zaken geacht worden alsnog door de wederpartij als gezond en
voldoende te zijn geaccepteerd;
5.7 indien de tekortkoming minder dan 10% van het totaal bedraagt, zal de wederpartij
gehouden zijn het geleverde volledig te accepteren tegen evenredige vermindering van de
prijs;

ARTIKEL 6 EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1 de geleverde zaken blijven eigendom van SFI, totdat de wederpartij aan alle verplichtingen
jegens haar, uit welken hoofde ook, heeft voldaan;
6.2 t.a.v. alle geleverde zaken geldt een verlengd en uitgebreid eigendomsvoorbehoud. De
eigendom blijft aan SFI voorbehouden tot zekerheid van alle aanspraken die SFI toekomen
uit hoofde van de huidige en toekomstige handelsverhouding met de wederpartij tot aan de
volledige voldoening van alle schulden. De goederenrechtelijke gevolgen van het verlengde
en uitgebreid eigendomsvoorbehoud worden beheerst naar het recht van het land alwaar
de zaken zich op dat moment bevinden;
6.3 de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen slechts in het kader van de
normale bedrijfsuitoefening van de wederpartij worden doorverkocht en is de wederpartij
niet gerechtigd de zaken te verpanden;
6.4 indien de wederpartij een of meerder verplichtingen onder de voorgaande leden niet
nakomt, is SFI gerechtigd de geleverde zaken tot zich te nemen, ongeacht waar de zaken
zich bevinden. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen en
eventuele derden bij wie de zaken zich bevinden daartoe te instrueren;

Artikel 7 BETALING, BETALINGSTERMIJNEN EN OPSCHORTING/ONTBINDING
7.1 de facturen worden geacht juist te zijn indien niet binnen 5 dagen na factuurdatum tegen de
inhoud ervan schriftelijk is geprotesteerd en dienen zonder enige korting binnen de op de
factuur voorkomende termijn te worden voldaan. Indien deze termijn op de factuur
ontbreekt dan moet zijn betaald binnen 14 dagen na de overeengekomen leveringsdatum.
De bankkosten of andere kosten van het betalingsverkeer zijn voor rekening van de
wederpartij. De wederpartij heeft geen recht om uit welken hoofde ook betaling op te
schorten of met enige vordering te compenseren. Protest is alleen mogelijk indien de
vermeldingen van de aard van de zaak, de hoeveelheden en de bedragen afwijken van
hetgeen tussen partijen is overeengekomen. De bewijslast rust op de wederpartij van SFI;

7.2 na het verstrijken van de betalingstermijn verkeert wederpartij zonder dat een
ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een rente
verschuldigd van 1% per maand over de openstaande hoofdsom. Daarenboven zijn
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze belopen 15% van de openstaande som
en worden ook berekend over de verzuimrente. Enige betaling door de wederpartij
geschiedt in de eerste plaats ter voldoening van de rente, daarna de incassokosten en
vervolgens de oudste factuur, ook indien de wederpartij bij de betaling anders zou
vermelden;
7.3 indien de wederpartij niet of niet tijdig aan één van zijn verplichtingen, hoe gering ook,
voldoet, is deze van rechtswege in verzuim en heeft SFI het recht elke verdere levering op te
schorten of te annuleren. In dit geval is SFI gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden en is de wederpartij aansprakelijk voor alle door SFI geleden
schade, incl. winstderving;
7.4 SFI is te allen tijde gerechtigd van de wederpartij een voorschotbetaling of genoegzame
zekerheid ter voldoening van al hetgeen de wederpartij aan SFI verschuldigd is of zal worden
te verlangen. Deze zekerheid dient door de wederpartij onverwijld te worden verstrekt, bij
gebreke waarvan de leveringsverplichting van SFI wordt opgeschort of de overeenkomst als
ontbonden moet worden beschouwd, dit naar het oordeel van SFI. De op de wederpartij
rustende verplichtingen, waaronder het betalen van de koopprijs, blijven onverminderd van
kracht. SFI is niet aansprakelijk voor de eventueel schadelijke gevolgen van deze opschorting
of ontbinding;
7.1 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zullen alle
verplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn;

Artikel 8 AANSPRAKELIJKHEID
8.1 SFI, haar directie, personeel, aandeelhouders en door haar ingeschakelde derden zijn jegens
de wederpartij en zijn werknemers of door hem ingeschakelde derden niet aansprakelijk
voor aan de wederpartij, zijn werknemers of aan door hem ingeschakelde derden
toegebrachte directe of indirecte schade van welke aard, waaronder schade ten gevolge van
recall, en door welke oorzaak dan ook;
8.2 mocht er desalniettemin toch aansprakelijkheid op SFI en de overige in het vorige lid
genoemden komen te rusten, dan is deze beperkt tot het bedrag van de factuur en
gemaximeerd tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van SFI onder een
daartoe strekkende polis uitkeert;
8.3 wederpartij vrijwaart SFI en de overige in lid 1 genoemden voor alle aanspraken van derden
die voortvloeien uit of op welke wijze dan ook in verband staan met de verkoop of levering
van de zaken die door SFI al dan niet onder een verkoop- of leveringscontract aan
wederpartij of een door deze aangewezene zijn geleverd, waaronder vorderingen op grond

van (een inbreuk op) rechten van intellectuele eigendom, zoals kwekersrechten, en
aansprakelijkheid welke voortvloeit uit enig gebrek in enig geleverde zaak;
8.4 SFI is niet aansprakelijk voor schade, waaronder bedrijfs- en/of gevolgschade aan de zijde
van wederpartij en/of derden door het niet of niet tijdig beschikbaar zijn van de zaken en zal
de wederpartij SFI tegen de aanspraken van derden terzake vrijwaren;
ARTIKEL 9 GESCHILLEN
9.1 t.a.v. geschillen tussen partijen die voortvloeien uit of in verband staan met een tussen hen
gesloten overeenkomst, is bevoegd de bevoegde rechter te Rotterdam, zulks onverminderd
het recht van SFI om de rechter van de woonplaats van wederpartij te adiëren.
9.2 Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands opgesteld en in het Engels vertaald. Bij
eventuele verschillen tussen de Nederlandse tekst en de Engelse vertaling daarvan is de
Nederlandse tekst beslissend.
ARTIKEL 10 DEPONERING
10. deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam
onder nummer: 24132245.

