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Algemene verkoop & leveringsvoorwaarden van B. Poliste K.I. B.V. alsmede B. Poliste K.I. 

Dierhouderij V.O.F. 

 

Artikel 1 Definities 

Algemene Voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden. 

Leverancier: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B. Poliste K.I. B.V., statutair 

gevestigd en kantoorhoudende te (7451 NJ) Holten aan de Lambooysweg 1, ingeschreven in het 

Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63618443 dan wel B. Poliste 

Dierhouderij V.O.F. eveneens gevestigd en kantoorhoudende  te (7451 NJ) Holten aan de 

Lambooysweg 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 

08085144. Bezoekadres van bovengenoemde ondernemingen is 7475 TE Markelo aan de 

Stokkumerbroekweg 4a. 

Afnemer: De natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie Leverancier zaken levert, diensten 

verricht, een aanbieding doet, een offerte uitbrengt of waarmee Leverancier in andere zin een 

samenwerking aangaat in de ruimste zin van het woord. 

Directe schade: Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling 

van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade 

in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie 

van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Leverancier 

toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor 

zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld 

in deze algemene voorwaarden; 

Overeenkomst: De overeenkomst tot het incidenteel of periodiek leveren van inseminatie- en 

fokmateriaal (waaronder sperma), (vlees)konijnen, varkens en andersoortige zaken (waaronder 

diverse benodigde materialen ten aanzien van het insemineren) en/of het verrichten van diensten, 

aangegaan tussen Leverancier, inclusief eventueel door Leverancier in de uitvoering van de 

Overeenkomst ingeschakelde derden, en Afnemer tezamen. 

Order: Een bestelling door Afnemer bij Leverancier, al dan niet ingevolge een overkoepelende 

Overeenkomst, voor het leveren van zaken en/of het verrichten van diensten. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, 

leveringen van zaken (waaronder dieren) en verrichtingen van diensten door Leverancier. 

2. Leverancier bedingt de Algemene Voorwaarden tevens uitdrukkelijk voor de door haar in het 

kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. Deze derden komen op 

grond van de Algemene Voorwaarden jegens Afnemer zelfstandige rechten toe en zij kunnen 

derhalve een zelfstandig beroep doen op de in de Algemene Voorwaarden vervatte bepalingen. 

3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand 

gewezen. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing op de 

rechtsverhouding tussen Leverancier en Afnemer. 

4. Wanneer één of meerdere bepalingen uit de Algemene Voorwaarden onverbindend blijkt c.q. 

blijken te zijn, bijvoorbeeld wegens gebleken nietigheid of vernietiging, zullen de overige 

bepalingen onverminderd in stand blijven. Partijen zullen in dat geval een nieuwe bepaling c.q. 

nieuwe bepalingen formuleren die naar aard en strekking zoveel mogelijk aansluit(en) bij de 

onverbindende bepaling(en), doch waarbij geen sprake is van onverbindendheid.  
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Artikel 3 Aanbod, offerte en overeenkomst 

1. Alle aanbiedingen en offertes van Leverancier zijn vrijblijvend, behoudens het geval de 

aanbieding of offerte uitdrukkelijk een onherroepelijke termijn voor aanvaarding bevat. 

2. De vermelde prijzen en bedragen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, exclusief BTW of 

andere heffingen van overheidswege. 

3. Het staat Leverancier vrij een door Afnemer geplaatste Order al dan niet te bevestigen. Eerst na 

schriftelijke bevestiging van een Order ontstaat er een Overeenkomst en is Leverancier 

gehouden jegens Afnemer de verlangde zaken te leveren en/of de gewenste diensten te 

verrichten. Afnemer is gehouden een Order af te nemen indien deze door Leverancier wordt 

bevestigd, dan wel indien door Leverancier een begin van uitvoering aan de Order wordt 

gegeven. 

4. Voor zover de door Leverancier vermelde prijzen en volumes zijn gebaseerd op informatie van 

Afnemer, komt een eventuele prijsverhoging wegens een niet-tijdige, onjuiste of onvolledige 

informatievoorziening voor rekening en risico van Afnemer. 

5. Indien na het uitbrengen van een aanbieding of offerte een verhoging optreedt in lonen, 

grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies, heffingen van 

overheidswege of andere kostprijsbepalende factoren, een en ander in de ruimste zin van het 

woord, is Leverancier gerechtigd de meerkosten aan Afnemer door te berekenen. Leverancier zal 

Afnemer onverwijld op de hoogte stellen van een dergelijke kostenverhoging.  

6. Indien meerdere Afnemers zich voor een Overeenkomst verbinden, zijn zij allen hoofdelijk 

aansprakelijk voor de nakoming van het geheel aan verbintenissen zoals deze jegens 

Leverancier uit de Overeenkomst voortvloeien. 

 

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst 

1. Bij uitvoering van de Overeenkomst gelden de door partijen schriftelijk overeengekomen 

specificaties, werkwijze en volumes zoveel mogelijk als uitgangspunt. Door of namens 

Leverancier verstrekte productspecificaties, voorbeelden, productbeschrijvingen of andersoortige 

informatie wordt slechts ten behoeve van de beeldvorming verstrekt en biedt Afnemer geen 

rechten of garanties met betrekking tot de eigenschappen van het geleverde. 

2. Geringe afwijkingen in samenstelling, bestanddelen, ingrediënten, kenmerken, hoeveelheid, 

gewicht, kleur of andersoortige eigenschappen van het geleverde vormen geen tekortkoming in 

de nakoming van de Overeenkomst en geven aldus geen grond voor een vordering tot 

schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst door Afnemer. Onder dergelijke geringe 

afwijkingen worden in ieder geval verstaan een afwijking van het geleverde product van ten 

hoogste 10% ten opzichte van de productspecificatie. Indien de betreffende afwijking niet op een 

percentage kan worden bepaald, dient bij beantwoording van de vraag of sprake is van een 

geringe afwijking in de zin van het onderhavig artikellid zoveel mogelijk aansluiting te worden 

gezocht bij voornoemde maatstaf. 

3. Een door partijen overeengekomen, of door Leverancier opgegeven levertermijn geldt enkel bij 

benadering. Zulks is slechts anders indien partijen schriftelijk uitdrukkelijk zijn overeengekomen 

dat sprake is van een fatale (lever)termijn. In geval van een overschrijding van de levertermijn 

dient Afnemer eerst een (schriftelijke) ingebrekestelling te versturen en Leverancier een redelijke 

termijn van minstens één maand te bieden om alsnog na te komen. Afnemer kan in dat geval 

geen vordering tot schadevergoeding of andersoortige rechten jegens Leverancier geldend 

maken wegens de overschrijding van de levertermijn. 

4. Levering door Leverancier geschiedt in beginsel ‘EXW’ (‘ex works’) in de zin van de meest 

recente International Commercial Terms (‘Incoterms’) van de International Chamber of 

Commerce (‘ICC’) vanaf de vestiging van Leverancier te (7451 NJ) Holten aan de Lambooysweg 
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1 dan wel (7475 TE) Markelo aan de Stokkumerbroekweg 4a, behoudens het geval partijen 

schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen. Leverancier stelt derhalve de zaken (waaronder de 

dieren en sperma) ter beschikking van de vervoerder van Afnemer, dan wel levert zij deze aan de 

vervoerder van Afnemer, waarna alle kosten, verplichtingen en risico’s met betrekking tot de 

zaken overgaan op de Afnemer. Vervoersschade kan derhalve nimmer worden verhaald op 

Leverancier. Het moment van levering wordt in geval van een levering EXW geduid als het 

moment waarop de goederen door of namens Leverancier aan Afnemer of een door Afnemer 

ingeschakelde derde ter beschikking worden gesteld. Het punt van aflevering aan de vervoerder 

wordt in geval van een levering EXW als zijnde de vestiging van Leverancier te (7451 NJ) Holten 

aan de Lambooysweg 1 dan wel (7475 TE) Markelo aan de Stokkumerbroekweg 4a geduid. 

Voorgaande doet niet af aan het ingevolge art. 5 door Leverancier bedongen 

eigendomsvoorbehoud, welk eigendomsvoorbehoud onverminderd van kracht blijft. 

5. Het staat Leverancier vrij bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. 

6. Indien Afnemer de tijdige- en correcte levering van zaken verhindert, is Leverancier gerechtigd de 

zaken voor rekening en risico van Afnemer (voor zover mogelijk) op te slaan dan wel in bewaring 

te nemen. Leverancier zal in dat geval Afnemer schriftelijk van een en ander op de hoogte stellen 

en Afnemer een termijn bieden alsnog de zaken, tegen betaling van de factuur vooraf, te 

vermeerderen met eventuele meerkosten, af te nemen. Na het verstrijken van voornoemde 

termijn is Leverancier gerechtigd de opgeslagen zaken ten gelde te maken en zich voor 

vergoeding van de door hem geleden schade op de opbrengst te verhalen. 

 

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud 

1. De door Leverancier geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier tot het moment dat de 

Afnemer volledig heeft voldaan aan haar (betalings)verplichtingen jegens Leverancier uit hoofde 

van de Overeenkomst, waaronder mede worden begrepen vorderingen zijdens Leverancier 

voortvloeiende uit een tekortkoming in de nakoming door Afnemer. Artikel 5 is niet van 

toepassing op door Leverancier geleverd sperma, aangezien deze zaken direct dienen te worden 

toegediend door Afnemer.  

2. Afnemer verplicht zich de geleverde zaken, welke ingevolge het eigendomsvoorbehoud of 

anderszins aan Leverancier toebehoren, op deugdelijke wijze alsmede op een voor het product 

geschikte wijze te bewaren. Voorts verplicht Afnemer zich deze zaken behoorlijk te verzekeren en 

verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en 

vandalisme. Afnemer zal Leverancier op eerste verzoek een bewijs van verzekering en een 

afschrift van de betreffende polissen doen toekomen. Afnemer verleent door ondertekening van 

de Overeenkomst een onherroepelijke volmacht aan Leverancier om namens Afnemer eventuele 

uitkeringen op basis van voornoemde verzekeringen namens haar in ontvangst te nemen. 

3. Afnemer garandeert dat de door Leverancier geleverde zaken zolang daarop een 

(voorbehouden) eigendomsrecht van Leverancier rust, afgescheiden van soortgelijke zaken 

worden opgeslagen en bewaard alsmede dat deze zaken individualiseerbaar zijn en zullen 

blijven. 

4. Indien Afnemer op enigerlei wijze in verzuim geraakt met betrekking tot een op haar rustende 

verplichting jegens Leverancier voortvloeiende uit- of verband houdende met de Overeenkomst, 

is Leverancier gerechtigd terstond de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op te eisen. 

Afnemer verplicht zich daartoe de volledige medewerking te verlenen en Leverancier in staat te 

stellen de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op te halen. Afnemer zal Leverancier in 

dat kader onder meer toegang (doen) verschaffen tot de lokalen waar de onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zijn opgeslagen en worden bewaard. 
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5. Afnemer is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden of op 

andere wijze met beperkte rechten of aanspraken door derden te bezwaren zolang zij niet aan 

haar verplichtingen jegens Leverancier heeft voldaan. Evenmin is Afnemer bevoegd onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verwerken of bewerken op zodanige wijze dat 

vermenging of zaaksvorming plaatsvindt. Indien Afnemer een zaak (mede) vormt uit onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wordt Afnemer geacht deze zaak voor Leverancier 

te houden en in diens naam te hebben gevormd. 

6. Afnemer zal Leverancier terstond telefonisch op de hoogte stellen van iedere omstandigheid die 

van belang kan zijn voor een eventueel beroep zijdens Leverancier op het door haar bedongen 

eigendomsvoorbehoud. Afnemer zal een en ander tevens uiterlijk op de eerstvolgende dag aan 

Leverancier schriftelijk bevestigen. Onder dergelijke omstandigheden wordt in ieder geval 

begrepen een onder- of ten laste van Afnemer gelegd beslag, het uitspreken van faillissement of 

de toepassing van surseance van betaling ten aanzien van Afnemer of de situatie waarin 

Afnemer anderszins de vrije beschikking over haar vermogen verliest dan wel gerede grond geeft 

zulks te vrezen. 

7. Indien Afnemer nalaat te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit artikel 5 leden 1 tot en 

met 6, is Afnemer aansprakelijk is voor de door Leverancier geleden schade (waaronder 

gevolgschade). 

 

Artikel 6 Reclamaties 

1. Partijen erkennen en verklaren zich bekend met de gevoelige aard van de door Leverancier 

geleverde zaken en dieren, meer in het bijzonder het door Leverancier geleverd sperma. Mede 

gelet op de gevoelige aard van deze zaken, dient Afnemer direct na levering, zoals in de 

hiernavolgende artikelleden bepaald, de geleverde zaken te controleren.  

2. Afnemer is verplicht het geleverde inseminatiemateriaal (waaronder sperma) inclusief verpakking, 

terstond bij levering te controleren op uiterlijke tekortkomingen, beschadigingen, tekenen van 

lekkage en andersoortige onvolkomenheden. Indien Afnemer bij deze controle enig gebrek 

constateert, zal zij zulks onverwijld, doch uiterlijk binnen 24 uur na het moment van levering 

schriftelijk en voorzien van een gemotiveerde toelichting aan Leverancier melden, zulks op straffe 

van verval van enig recht op nakoming, herstel, schadevergoeding of andersoortige aanspraken 

voortvloeiende uit- dan wel verband houdende met het gebrek.  

3. Zover er sprake is van de levering van slachtdieren, is Afnemer verplicht alle geleverde dieren zo 

spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na het moment van levering, grondig te controleren 

teneinde zich ervan te verzekeren dat het geleverde geen gebreken kent. Indien Afnemer bij deze 

controle enig gebrek constateert, zal zij zulks onverwijld, doch uiterlijk binnen de genoemde 24 

uur na het moment van levering schriftelijk en voorzien van een gemotiveerde toelichting aan 

Leverancier melden, zulks op straffe van verval van enig recht op nakoming, herstel, 

schadevergoeding of andersoortige aanspraken voortvloeiende uit- dan wel verband houdende 

met het gebrek. 

4. Zover er sprake is van de levering van fokdieren, is Afnemer verplicht alle geleverde dieren zo 

spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur na het moment van levering, grondig te controleren 

teneinde zich ervan te verzekeren dat het geleverde geen gebreken kent. Indien Afnemer bij deze 

controle enig gebrek constateert, zal zij zulks onverwijld, doch uiterlijk binnen de genoemde 48 

uur na het moment van levering schriftelijk en voorzien van een gemotiveerde toelichting aan 

Leverancier melden, zulks op straffe van verval van enig recht op nakoming, herstel, 

schadevergoeding of andersoortige aanspraken voortvloeiende uit- dan wel verband houdende 

met het gebrek. 



Pagina 5 van 7 

5. Afnemer is verplicht op eerste verzoek van Leverancier aan te tonen dat een eventueel 

geconstateerd gebrek niet is te wijten aan de wijze van vervoer of opslag/bewaring van de 

gebrekkige zaak. Bij gebreke aan dergelijk bewijs, wordt de oorzaak vermoed te zijn gelegen in 

de wijze van vervoer en/of opslag/bewaring van de gebrekkige zaak door Afnemer en komt een 

en ander voor diens rekening en risico. 

6. Leverancier is enkel verplicht een conform voorgaande artikelleden ingediende reclame in 

behandeling te nemen. In geval van een terechte reclame is Leverancier verplicht de gebrekkige 

zaak te vervangen, doch zal zij niet zijn gehouden tot vergoeding van enige schade 

voortvloeiende uit- dan wel verband houdende met die zaak dan wel zaken. Zulks is slechts 

anders indien een en ander het gevolg is van grove schuld of opzet zijdens Leverancier. 

7. Afnemer zal geleverde zaken eerst na het verkrijgen van schriftelijke toestemming van 

Leverancier retourneren. Behoudens het geval partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, 

of zulks gezien de aard van de zaak niet mogelijk is dan wel naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid onaanvaardbaar is te noemen.  

 

Artikel 7  Verschuldigdheid en betaling 

1. Betaling door Afnemer van een Order geschiedt vooraf, behoudens het geval partijen uitdrukkelijk 

anders zijn overeengekomen. In dat geval dient Afnemer de factuur van Leverancier uiterlijk 14 

dagen na factuurdatum volledig te hebben voldaan. Enkel een betaling aan Afnemer op de 

bankrekening zoals op de factuur gespecificeerd werkt bevrijdend. 

2. De betalingstermijn vermeld op de factuur is uitdrukkelijk een fatale termijn, waardoor Afnemer bij 

overschrijding daarvan van rechtswege in verzuim geraakt. Afnemer is vanaf de datum intreding 

verzuim tot aan de dag der algehele voldoening maandelijks, waarbij een gedeelte van een 

maand als één maand telt, een contractuele rente verschuldigd ad 1,2% per maand, met een 

minimum van € 25,00 per maand, over het alsdan verschuldigde. 

3. Betalingen door of namens Afnemer strekken allereerst tot voldoening van de verschuldigde 

rente, daarna tot voldoening van de verschuldigde extra kosten, waaronder buitengerechtelijke 

kosten tot verhaal van de vordering en tot slot tot voldoening van de hoofdsom. 

4. Indien Afnemer in verzuim geraakt met betrekking tot de nakoming van één of meer op haar 

rustende verplichtingen jegens Leverancier, worden alle vorderingen van Leverancier op Afnemer 

direct opeisbaar.  

5. Indien Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling wordt verleend 

dan wel Leverancier op andere wijze gerede grond geeft voor de nakoming van de op Afnemer 

rustende verplichtingen te vrezen, is Leverancier bevoegd de Overeenkomst per direct te 

beëindigen, onverminderd enige verplichting tot nakoming- of schadevergoeding zijdens 

Afnemer. Leverancier is in dat geval tevens bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens 

Afnemer op te schorten, desgewenst in afwachting van verlangde zekerheden zulks 

onverminderd de (betalings)verplichtingen zijdens Afnemer.  

6. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening van enig door Leverancier (vermeend) verschuldigd 

bedrag met de door Afnemer verschuldigde betalingen. Evenmin is Afnemer bevoegd enige 

betalingsverplichting jegens Leverancier op te schorten in afwachting van door Leverancier 

vermeend verschuldigde prestaties. 

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid 

1. Leverancier zal zich inspannen de op haar rustende verplichtingen in het kader van de 

Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Er is in deze uitdrukkelijk geen 

resultaatsverbintenis dan wel garantie van Leverancier jegens Afnemer aan de orde. Daarnaast 
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aanvaardt Afnemer in dat kader conform art. 4 leden 2 en 3 (geringe) afwijkingen met betrekking 

tot de door Leverancier te leveren zaken en de overeengekomen levertermijn. 

2. Behoudens het geval partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is Leverancier nimmer 

aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit- dan wel verband houdende met het onjuiste 

vervoer of de onjuiste opslag/bewaring dan wel onjuiste informatie verstrekt door Afnemer 

waarop de door Leverancier geleverde zaken zijn gebaseerd. Afnemer verplicht zich naar 

behoren inlichtingen in te winnen omtrent veilig vervoer en opslag/bewaring van de door 

Leverancier geleverde zaken alsmede conform de spelregels genoemd in artikel 11 te handelen 

als het gaat om een levering van sperma door Leverancier aan Afnemer.  

3. Leverancier is enkel aansprakelijk voor de Directe Schade die Afnemer of een aan haar gelieerde 

derde lijdt ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming dan wel onrechtmatig 

handelen zijdens Leverancier. Leverancier is derhalve niet aansprakelijk voor indirecte schade, 

waaronder bedrijfsschade, gederfde inkomsten of andere gevolgschade, waaronder mede wordt 

verstaan schade bij klanten van Afnemer ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de 

nakoming dan wel onrechtmatig handelen zijdens Leverancier. Voorgaande is slechts anders 

indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld zijdens Leverancier. 

4. Onverminderd het voorgaande artikellid is de aansprakelijkheid zijdens Leverancier te allen tijde 

beperkt tot maximaal het bedrag dat de Leverancier aan Afnemer in een jaar heeft gefactureerd 

als gevolg van de levering van diverse zaken, tot maximaal een bedrag ad € 3.500,00. 

5. Afnemer dient onverwijld, doch uiterlijk vier weken nadat hij bekend is geworden dan wel 

redelijkerwijs bekend had behoren te zijn met schade waarvoor Leverancier met inachtneming 

van art. 6 aansprakelijk is te houden, Leverancier hiervan schriftelijk en gemotiveerd op de 

hoogte te stellen, zulks op straffe van verval van enig recht op schadevergoeding of 

andersoortige aanspraken. 

6. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens Leverancier, uit welke hoofde dan ook, 

vervallen in ieder geval, voor zover zulks niet reeds aan de orde was op grond van art. 6, na 

verloop van één jaar gerekend vanaf het moment waarop Afnemer bekend werd of redelijkerwijs 

bekend had behoren te zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. 

 

Artikel 9 Overmacht 

1. Tekortkomingen in de nakoming of een onrechtmatig handelen kunnen Leverancier niet worden 

toegerekend indien sprake is van overmacht. Eventuele schade voortvloeiende uit een 

overmachtssituatie komt dan ook niet voor vergoeding door Leverancier in aanmerking. 

2. Onder overmacht wordt, naast de daaraan krachtens wet, jurisprudentie en literatuur verbonden 

betekenis, mede verstaan de situatie waarin Leverancier of een door haar ingeschakelde derde 

redelijkerwijs niet in staat kan worden geacht de Overeenkomst uit te voeren, bijvoorbeeld 

wegens stakingen, collectieve acties, of bedrijfsinspecties die de productie storen. Voorts zal 

onder overmacht worden verstaan de situatie waarin Leverancier onverwachts wordt 

geconfronteerd met een annulering, ziekten van  dieren, niet-tijdige nakoming of andersoortige 

tekortkoming (waaronder gebreken in het voer) van een ten behoeve van de Overeenkomst 

ingeschakelde derde,  of (toe)leverancier met betrekking tot de door of namens die derde te 

leveren zaken of diensten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder mede 

wordt begrepen het vervoer en de levering van (grond)stoffen, halffabricaten en andersoortige 

bestanddelen.  

3. Leverancier zal Afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een opgetreden 

overmachtssituatie, waarna in onderling overleg een nieuwe datum voor uitvoering van de 

Overeenkomst zal worden bepaald. 
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4. Indien de overmachtssituatie die nakoming door Leverancier verhindert naar alle 

waarschijnlijkheid langer dan drie maanden zal voortduren, is Leverancier gerechtigd de 

overeenkomst tussentijds te ontbinden, zonder dat de schade voortvloeiende uit deze 

tussentijdse beëindiging voor vergoeding door Leverancier in aanmerking komt. Afnemer zal in 

dat geval enkel verplicht zijn de reeds verrichte prestaties alsmede de in redelijkheid gemaakte 

kosten naar evenredigheid te voldoen. 

 

Artikel 10 Intellectuele- en industriële eigendom 

1. Leverancier behoudt zich uitdrukkelijk de intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor op 

door haar vervaardigde producten, productiemethoden, recepturen, merk- en handelsnamen, 

logo’s of andersoortige voortbrengselen die voor vestiging van (enig) recht van intellectueel of 

industrieel eigendom vatbaar zijn. 

2. Behoudens het geval partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen zijn door Leverancier 

ter beschikking gestelde producten, productiemethoden, recepturen of andersoortige 

voortbrengselen in de zin van voorgaand artikellid exclusief voor Afnemer bestemd en wordt 

daardoor nimmer een overdracht van intellectuele- of industriële eigendomsrechten beoogd.  

3. Voor zover Afnemer in het kader van de Overeenkomst aan Leverancier producten, 

productiemethoden, recepturen, ontwerpen, schetsen, merk- of handelsnamen, of andersoortige 

voortbrengselen waarop een intellectueel- of industrieel eigendomsrecht van een derde rust ter 

beschikking stelt, zal Afnemer Leverancier vrijwaren ter zake van aanspraken door die derde 

wegens een (vermeende) schending van diens intellectuele- of industriële eigendom. 

 

Artikel 11  Gebruiksregels inseminatiemateriaal (Zie Bijlage 1) 

1. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor een juist gebruik van het inseminatiemateriaal (waaronder 

sperma) alsmede de verwerking ervan, tenzij anders met Leverancier overeengekomen.  

2. Afnemer is op de hoogte van de “Spelregels voor een goede dracht met KI”, en de daarin 

genoemde voorwaarden alsmede condities. Leverancier is nimmer verantwoordelijk dan wel 

aansprakelijk voor gebreken in de door Leverancier geleverde zaken, indien Afnemer niet 

conform deze spelregels het inseminatiemateriaal (waaronder sperma) heeft bewaard en 

toegediend. 

 

Artikel 12 Slotbepalingen 

1. Op de rechtsverhouding tussen Leverancier en Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing, de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

2. Uitsluitend de bevoegde rechter in Rechtbank Overijssel, locatie Almelo is bevoegd tot 

kennisname en beslechting van eventuele geschillen voortvloeiende uit- dan wel verband 

houdende met de Overeenkomst. 

3. Voordat een der partijen een gerechtelijke procedure bij de bevoegde rechter initiëren ter 

oplossing van een geschil tussen partijen, verplichten ieder der partijen zich tot het uiterste in te 

spannen om het geschil in onderling overleg te regelen. 

 


