
 
INKOOPVOORWAARDEN 

van de besloten vennootschappen Duca Frozen Food B.V. en Le Duc Fine Food B.V., beide 
gevestigd te Stellendam, gemeente Goeree-Overflakkee 

 
 
Artikel 1 
1.1 Op al onze aanbiedingen en de met ons gesloten overeenkomsten zijn deze inkoopvoorwaarden 
van toepassing, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk in het schriftelijk contract of in onze schriftelijke 
bevestiging van de overeenkomst wordt afgeweken.  
1.2 Met “wij”, “ons/onze” etc. worden Duca Frozen Food B.V. en Le Duc Fine Food B.V. bedoeld. Met 
“wederpartij” is bedoeld degene die wij een aanbieding hebben gedaan en/of die met ons een 
overeenkomst sluit. 
1.3 Bij een geschil over de betekenis van de vertaling of van onderstaande voorwaarden is de 
Nederlandse tekst maatgevend.  
1.4 Indien er strijdigheid is tussen deze inkoopvoorwaarden en/of de handelsvoorwaarden van de 
wederpartij, prevaleert de tekst van deze inkoopvoorwaarden. 
1.5 In het geval één van de bedingen in deze voorwaarden, of een onderdeel daarvan, dan wel enig 
onderdeel van de onderliggende overeenkomst, nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, 
dan laat dat voor het overige de inhoud van het beding en de voorwaarden onverlet, c.q. blijft de 
onderliggende overeenkomst zoveel als mogelijk in stand. Partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. 
vernietigde passage een regeling treffen die de bedoeling, die partijen met de onderliggende 
overeenkomst dan wel met de voorwaarden beoogden, het dichtst benadert, tenzij dit beding c.q. dit 
onderdeel van de overeenkomst voor ons van zodanig belang is, dat in redelijkheid van ons niet 
gevergd kan worden de overeenkomst alsdan in stand te houden. 
 
Artikel 2 
2.1 Al onze offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld. 
2.2 Een overeenkomst met ons komt eerst definitief tot stand door onze schriftelijke bevestiging per 
brief, telefax of email of door ondertekening of acceptatie van het door ons aangeboden contract. 
2.3 Onze agenten zijn niet bevoegd ons onvoorwaardelijk te binden. Zij mogen alleen kopen onder 
voorbehoud van onze goedkeuring. 
2.4 De wederpartij kan en mag zonder onze schriftelijke toestemming haar vorderingen op ons en 
overeenkomsten met ons niet aan derden overdragen en/of verpanden. 
 
Artikel 3 
3.1 In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten 
voor de duur van de overmacht. Indien de duur of de ernst van de overmacht zulks noodzakelijk 
maakt - en zulks is ter onzer beoordeling - zijn wij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst en 
zonder gehoudenheid tot betaling van een schadevergoeding, de overeenkomst, voor zover deze nog 
niet is uitgevoerd, als ontbonden te beschouwen. In ieder geval kunnen wij de overeenkomst 
ontbinden zonder recht op door ons te betalen schadevergoeding. 
3.2 Tenzij hierna anders is bepaald, wordt als overmacht aan onze zijde beschouwd elke bijzondere 
omstandigheid, die de nakoming van onze afnameverplichting onmogelijk of zó bezwaarlijk maakt, 
dat nakoming redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, zoals oorlog, pandemie, geheel of  
 



gedeeltelijke stilstand fabriek en/of mobilisatie, staking, arbeidsonlusten, revolutie, oproer, 
opstootjes, storm, ijsgang, overstroming, stagnatie in de elektriciteits- of watervoorziening, 
bedrijfsbrand, gebreken aan de koeling, bedrijfsstagnatie door machinebreuk of moeilijkheden in de 
energievoorziening, belemmeringen in het verkeer, gehele of gedeeltelijke misoogst, abnormale 
droogte of voortdurende regen, ziekte in het gewas, plagen van ongedierte, in gebreke blijven van 
afnemers, etc. Overmacht van onze afnemers wordt als overmacht van ons beschouwd. 
3.3 Overheidsmaatregelen die in-, door- of uitvoer van verkochte - of gekochte goederen 
belemmeren of financieel nadelig maken, geven ons het recht de overeenkomst, voor zover deze nog 
niet is nagekomen, te ontbinden zonder dat wij tot betaling van schadevergoeding zijn gehouden, of 
van de wederpartij te verlangen ons het nadeel van deze maatregelen te vergoeden voordat wij tot 
levering of in-ontvangst-name overgaan. 
 
Artikel 4 
4.1 Onze aansprakelijkheid voor schade, op welke wijze deze ook ontstaan, is uitdrukkelijk 
uitgesloten, behoudens en voor zover deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van onze 
bestuurders. 
 
Artikel 5 
5.1 Wij hebben het recht al onze (al dan niet opeisbare) vorderingen op eenieder die met ons een 
overeenkomst heeft gesloten, te verrekenen met onze betalingsverplichtingen. Ook hebben wij het 
recht om (al dan niet opeisbare) vorderingen van onze ene groepsmaatschappij op de wederpartij te 
verrekenen met schulden van een andere groepsmaatschappij aan diezelfde wederpartij. Verder 
hebben wij het recht om onze (al dan niet opeisbare) vorderingen en die van onze 
groepsmaatschappijen op de wederpartij en de aan de wederpartij gelieerde ondernemingen en 
personen te verrekenen met al hetgeen wij en onze groepsmaatschappijen aan hen verschuldigd zijn. 
Wij hebben dus het recht vorderingen te verrekenen die in van elkaar gescheiden vermogens vallen 
(artikel 6:127 lid 2 en 3 BW zijn niet van toepassing). 
5.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, betalen wij de leveranties niet voor 60 dagen na 
ontvangst van de factuur en de goederen. Alle prijzen die met de wederpartij zijn afgesproken, blijven 
onveranderd. De wederpartij mag die prijzen niet verhogen om welke reden dan ook. 
5.3 Betaling door ons houdt op geen enkele wijze afstand van rechten in. 
5.4 Wij zijn slechts in verzuim nadat wij de goederen in deugdelijke staat hebben ontvangen en de 
wederpartij ons na het verstrijken van de 60 dagen termijn bedoeld in artikel 5.2, per aangetekende 
post of deurwaardersexploot met inachtneming van een aanvullende termijn van 30 dagen in gebreke 
stelt. Vanaf dat moment zijn wij de laagste van de navolgende twee rentetarieven verschuldigd: de 
1-weeks euribor rente of de gewone wettelijke (niet-handels)rente. Wij zijn nimmer 
buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Artikel 6:96 BW is uitgesloten.   
  
Artikel 6  
6.1 Het Nederlands recht is op al onze overeenkomsten van toepassing.  
6.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag, voor zover van toepassing, worden uitgesloten. Al 
onze overeenkomsten worden geacht in Nederland tot stand te zijn gekomen. Tenzij anders in het 
contract bepaald, dient de wederpartij franco op ons bedrijf of op het door ons aangegeven adres te 
leveren, ofwel “Delivered Duty Paid”, volgens Incoterms, editie 2020. 
 
 



6.3 De wederpartij dient op ons eerste verzoek te leveren. Indien in het koopcontract en/of de 
bevestiging is vermeld dat levering niet franco geschiedt, maar op vrachtauto koper of af bedrijf 
wederpartij, betekent dit slechts dat de transportkosten voor onze rekening komen. De juridische en 
feitelijke levering vindt namelijk altijd en alleen plaats op ons bedrijf of op het door ons aan te wijzen 
ontvangende bedrijf. 
6.4 Alle vorderingen op ons verjaren door verloop van één jaar nadat zij zijn ontstaan. Het recht om 
ons in een procedure te betrekken vervalt na verloop van één jaar nadat dit recht is ontstaan. 
6.5 Alle geschillen uit onze overeenkomsten voortvloeiend, zullen in eerste aanleg worden berecht 
door de rechtbank te Rotterdam. We hebben evenwel het recht om in afwijking van het vorenstaande 
de berechting te doen plaatsvinden door de rechter van de woonplaats van de wederpartij. 
 
Artikel 7 
7.1 De te leveren goederen moeten bij aankomst op ons bedrijf of op het overeengekomen 
ontvangend bedrijf voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen. Zij moeten geschikt zijn voor 
normale (machinale) productbehandeling. Zij moeten zijn van goede kwaliteit, gezond, vrij van 
productvreemde bestanddelen, vrij van allergene stoffen, vrij van ziekte, vrij van schimmels en 
schadelijke bacteriën, beschadigingen, vorst- en hagelschade, grond, in- en uitwendige, zichtbare en 
onzichtbare gebreken. De goederen moeten de vereiste temperatuur hebben en voldoen aan alle 
wettelijke normen, waaronder de residunormen voor gewasbeschermingsmiddelen. Zij moeten 
tevens voldoen aan de residuenorm van onze afnemers. Bij bio moeten zij vrij zijn van (residuen van) 
gewasbeschermingsmiddelen en andere chemische stoffen. Koelversproducten moeten een 
temperatuur hebben van 4ºC. 
7.2 Wij produceren voedingsmiddelen voor menselijke consumptie. De ingrediënten moeten aan de 
hoogste eisen voldoen. De wederpartij dient GFSI te zijn gecertificeerd.  
 
Artikel 8 
8.1 De aan ons te leveren goederen dienen ook gedurende een redelijke termijn na levering aan de 
overeengekomen kwaliteitsnormen te voldoen. Gedurende een periode van tenminste 5 werkdagen 
nadat wij het gebrek hebben ontdekt, hebben wij het recht over de kwaliteit van de geleverde 
goederen te reclameren. Klachten kunnen mondeling dan wel schriftelijk worden medegedeeld. 
Indien de wederpartij onze klacht niet binnen twee uur (als het gaat om koelversproducten) 
respectievelijk vierentwintig uur (als het gaat om diepvriesproducten en ambient-producten) 
schriftelijk heeft aanvaard, zullen wij een onafhankelijke expert opdracht geven de klacht te 
onderzoeken. De uitkomst van dit onderzoek bindt de wederpartij en ons. De kosten van het 
onderzoek komen voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij. 
8.2 De weegkosten zijn voor rekening van de wederpartij. 
8.3 Indien de goederen niet aan de overeengekomen kwaliteitseisen voldoen, hebben wij het recht 
de goederen te weigeren en de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden. Bij afkeuring en/of 
weigering van de ter levering aangeboden goederen, hebben wij het recht te onzer keuze 
vervangende levering te vorderen of de geweigerde hoeveelheid af te boeken op het nog resterende 
deel van het contract; dit alles met volledige schadevergoeding. 
8.3 Bij niet of niet tijdige levering en/of ondeugdelijke levering hebben wij zonder nadere 
ingebrekestelling het recht de overeenkomst te ontbinden, dan wel, één en ander ter onzer keuze, 
het recht nakoming te vorderen; en in alle gevallen hebben wij recht op volledige schadevergoeding. 
8.4 De wederpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden die verband houden met de tussen 
ons en de wederpartij gesloten overeenkomst.  
 



8.5 De wederpartij dient zich deugdelijk te verzekeren tegen de risico’s die aan de koopovereenkomst 
met ons verbonden zijn en is verplicht ons op eerste verzoek de polis van die verzekering te 
overhandigen. Indien wederpartij de verkochte producten zelf teelt, dient zij ze tegen teeltrisico’s 
zoals hagel-, water- en stormschade te verzekeren. De wederpartij dient het gekochte product bij 
opslag tegen brand- en waterschade te verzekeren. Deze verplichting laat onverlet dat de wederpartij 
bij geheel of ten dele mislukken van de oogst, verplicht is de gecontracteerde hoeveelheid product 
aan ons te leveren en gehouden is het tekort elders in te kopen. Bij hagel-, brand- en waterschade 
kan de wederpartij zich niet op overmacht beroepen. 
 
Artikel 9 
9.1 Indien na het sluiten van de overeenkomst de informatie over de financiële positie van de 
wederpartij zodanig is dat de nakoming van de leveringsverplichting als onzeker moet worden 
beschouwd, hebben wij het recht van de wederpartij een zekerheidsstelling te verlangen voor de 
nakoming van haar leveringsverplichtingen in de door ons gestelde vorm. Indien de wederpartij die 
zekerheid niet tijdig verstrekt, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden en/of 
schadevergoeding te vorderen. 
9.2 Indien de wederpartij met de nakoming van diens verplichtingen in gebreke is en de prijs van door 
de wederpartij reeds geleverde goederen/diensten opeisbaar is geworden, hebben wij het recht de 
betaling van die eerder geleverde goederen en/of diensten op te schorten, totdat de wederpartij 
alsnog deugdelijk is nagekomen. 
 
Artikel 10 
10.1 De Inkoopvoorwaarden zijn te raadplegen en te downloaden op onze website. Op het adres 
https://www.ducafrozenfood.nl/contact/ is de meest recente versie van de Inkoopvoorwaarden te 
raadplegen, te downloaden en te printen. 
10.2 Op de overeenkomsten met ons is steeds de meest recente versie van de Inkoopvoorwaarden 
van toepassing. Wij hebben het recht de Inkoopvoorwaarden eenzijdig aan te passen. Aanpassingen 
zijn ook van toepassing op bestaande overeenkomsten. Aanpassingen zullen schriftelijk of per e-mail 
worden medegedeeld aan de wederpartij en zullen 30 dagen na deze mededeling in werking treden. 
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