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Algemene voorwaarden 

 

Toepasselijkheid 

Artikel 1 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van 

toepassing op alle offertes en 

overeenkomsten, uitgebracht 

respectievelijk gesloten door of 

namens de besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid Agri 

Service Jeuken B.V. gevestigd te 

Millingen aan de Rijn, alsmede aan 

haar gelieerde ondernemingen, hierna 

te noemen Jeuken. --------------------------  

2. De onderhavige algemene 

voorwaarden zijn van toepassing op 

alle offertes en overeenkomsten, 

uitgebracht respectievelijk gesloten met 

dezelfde wederpartij, ongeacht of deze 

samenhangen met dan wel volgen op 

reeds gedane offertes of gesloten 

overeenkomsten.  ----------------------------  

3. Wijzigingen van of aanvullingen op 

deze algemene voorwaarden dienen 

door Jeuken uitdrukkelijk en schriftelijk 

te worden bevestigd en gelden slechts 

voor die offerte of overeenkomst bij 

gelegenheid van het uitbrengen, 

respectievelijk het sluiten waarvan de 

wijziging of aanvulling is aangebracht.  -  

 

 

 

Offertes en overeenkomsten 

Artikel 2 

1. Alle offertes van Jeuken zijn 

vrijblijvend, tenzij in de offerte 

uitdrukkelijk anders is vermeld. -----------  

2.  Jeuken kan niet aan zijn offerte of 

overeenkomst worden gehouden 

indien de wederpartij redelijkerwijs kan  

 

 

 

 begrijpen dat de offerte of aanbieding, 

dan wel een onderdeel daarvan, een 

kennelijke vergissing of verschrijving 

bevat. -------------------------------------------  

3. Jeuken heeft, indien er geen 

overeenkomst tot stand komt, recht op 

vergoeding van alle kosten, gemaakt 

ter voorbereiding van de offerte, van 

degene die om het uitbrengen van de 

offerte heeft verzocht. ----------------------  

4. Een overeenkomst komt eerst tot stand 

indien Jeuken schriftelijk, waaronder 

mede wordt begrepen langs 

elektronische weg, heeft bevestigd het 

aanbod of de opdracht van de 

wederpartij te aanvaarden. ----------------  

5. Mondelinge toezeggingen door en 

afspraken met werknemers van Jeuken 

of voor de uitvoering van de 

overeenkomst ingeschakelde derden 

binden Jeuken niet, tenzij deze 

schriftelijk door Jeuken worden 

bevestigd. -------------------------------------  

6. Indien de aanvaarding al dan niet op 

ondergeschikte punten afwijkt van het 

in de offerte opgenomen aanbod van 

Jeuken, dan wordt Jeuken niet 

gebonden en komt er geen 

overeenkomst tussen partijen tot stand.  

7. De wederpartij staat in voor de door 

hem ter beschikking gestelde 

gegevens. -------------------------------------  
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Industriële en intellectuele 

eigendom 

Artikel 3 

1. Jeuken behoudt zich alle rechten 

betreffende de intellectuele eigendom 

met betrekking tot door hem geleverde 

producten, gegevens, ontwerpen, 

berekeningen, monsters en dergelijke 

voor. --------------------------------------------  

2. De door of vanwege Jeuken bij de 

offerte verstrekte producten, gegevens, 

ontwerpen, berekeningen, monsters en 

dergelijke blijven eigendom van Jeuken 

en dienen bij het niet tot stand komen 

van de overeenkomst door de 

wederpartij terstond geretourneerd te 

worden. ----------------------------------------  

3. De producten, gegevens, ontwerpen, 

berekeningen, monsters en dergelijke 

door of vanwege Jeuken verstrekt, 

mogen op geen enkele wijze geheel of 

ten dele worden verveelvoudigd, 

geopenbaard of ter beschikking gesteld 

aan derden of op enigerlei andere wijze 

worden gebruikt zonder de 

voorafgaande uitdrukkelijke en 

schriftelijke toestemming van Jeuken. -  

4. De wederpartij is aan Jeuken per 

overtreding van voorgaande 

bepalingen een boete verschuldigd van 

€ 5.000 (zegge: vijfduizend euro). Deze 

boete kan naast schadevergoeding op 

grond van de wet worden gevorderd. --  

5. Door de wederpartij ter beschikking 

gestelde producten, gegevens, 

ontwerpen, berekeningen, monsters en 

dergelijke, worden door Jeuken niet 

teruggegeven of bewaard, tenzij door 

partijen anders wordt 

overeengekomen. ---------------------------  

 

 

 

6. De wederpartij vrijwaart Jeuken tegen 

alle aanspraken van derden gebaseerd 

op inbreuk op intellectuele 

eigendomsrechten voortvloeiende uit 

de door de wederpartij ter beschikking 

gestelde producten, gegevens, 

ontwerpen, berekeningen, monsters en 

dergelijke, welke tegen Jeuken worden 

ingesteld. --------------------------------------  

 

 

Prijs en prijsaanpassing 

Artikel 4 

1. Alle geoffreerde en overeengekomen 

prijzen zijn exclusief de eventueel 

daarover verschuldigde 

omzetbelasting, verpakkings- en 

verzendkosten, in- en uitvoerrechten 

en andere heffingen van 

overheidswege, tenzij uitdrukkelijk 

anders vermeld.------------------------------  

2. Tenzij uitdrukkelijk anders 

overeengekomen worden alle prijzen 

gesteld in euro’s. ----------------------------  

3. Jeuken behoudt zich het recht voor de 

overeengekomen prijzen te verhogen 

indien na het tot stand komen van de 

overeenkomst maar voor het tijdstip 

van de uitvoering ervan, wijzigingen in 

een of meer kostprijsfactoren daartoe 

aanleiding geven. ----------------------------  

4. Jeuken stelt de wederpartij tijdig 

schriftelijk in kennis indien en voor 

zover hij gebruik maakt van het 

hierboven bedoelde recht 

prijswijzigingen door te voeren. ----------  
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5. De wederpartij heeft alsdan gedurende 

een week het recht de overeenkomst 

schriftelijk te ontbinden indien er sprake 

is van een prijswijziging welke leidt tot 

een prijsverschil met de 

overeengekomen prijs van meer dan 

vijftien procent (15%). -----------------------  

6. Indien van overheidswege het 

percentage omzetbelasting wordt 

gewijzigd, zal tussen partijen 

verrekening plaatsvinden in 

overeenstemming met de wettelijke 

bepalingen. ------------------------------------  

 

 

Levering en risico 

Artikel 5 

1. De levering geschiedt op de plaats en 

op het tijdstip als in de overeenkomst is 

vermeld. Indien in de overeenkomst 

geen plaats of tijdstip van levering 

vermeld is, vindt levering plaats binnen 

zeven dagen na het sluiten van de 

overeenkomst. --------------------------------  

2. De bepaalde termijn waarbinnen de 

levering dient plaats te vinden, wordt 

door Jeuken naar redelijkheid en 

billijkheid nagestreefd, doch is niet 

bindend. ----------------------------------------  

 De levertijd is gebaseerd op ten tijde 

van het sluiten van de overeenkomst 

geldende omstandigheden en op tijdige 

aflevering van door Jeuken bij zijn 

leveranciers bestelde zaken. --------------  

 Bij overschrijding van de bepaalde 

termijn dient de wederpartij Jeuken 

schriftelijk in gebreke te stellen. Jeuken 

dient daarbij een redelijke termijn te 

worden geboden om alsnog uitvoering 

te geven aan de overeenkomst. ----------  

3. Overschrijding van de bepaalde termijn 

voor de levering geeft de wederpartij 

niet het recht zijn verplichtingen uit 

hoofde van de overeenkomst op te 

schorten. ---------------------------------------  

4. Overschrijding van de termijn 

waarbinnen de levering dient plaats te 

vinden leidt nimmer tot 

aansprakelijkheid van Jeuken voor 

directe of indirecte gevolgen van de te 

late levering. ----------------------------------  

5. Tenzij uitdrukkelijk anders is 

overeengekomen, heeft Jeuken het 

recht de door hem te leveren goederen 

in fasen te leveren, waarbij iedere 

leverantie afzonderlijk gefactureerd kan 

worden. ----------------------------------------  

6. Indien Jeuken gegevens dient te 

ontvangen van de wederpartij ten 

behoeve van de uitvoering van de 

overeenkomst, vangt de 

leveringstermijn niet eerder aan dan 

nadat de wederpartij deze gegevens 

juist en volledig aan Jeuken ter 

beschikking heeft gesteld. -----------------  

7. Leveringen vanaf een bedrag van 

€ 110 geschieden netto franco thuis via 

GLS of een andere pakketdienst. De 

kosten verband houdende met levering 

van goederen tot een bedrag van € 110 

zijn voor rekening van de wederpartij. --  

8.  Vervoer en verzending geschiedt voor 

risico van de wederpartij. Jeuken is niet 

aansprakelijk voor geheel of 

gedeeltelijk verlies en voor 

beschadiging van het geleverde, 

ontstaan tijdens het vervoer daarvan. 

Evenmin is Jeuken aansprakelijk voor 

vertraging in de levering. ------------------  
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Eigendomsvoorbehoud 

Artikel 6 

1. Tot zekerheid van de juiste en 

volledige nakoming van de 

verplichtingen van de wederpartij, 

behoudt Jeuken zich de eigendom van 

het geleverde voor tot op het moment 

waarop de wederpartij volledig aan al 

zijn verplichtingen jegens Jeuken, uit 

welke hoofde dan ook, heeft voldaan. --  

 Onder verplichtingen worden in dit 

kader verstaan, verplichtingen ter zake 

van de tegenprestatie verschuldigd aan 

Jeuken betreffende: ------------------------  

 a. de krachtens enige overeenkomst 

geleverde of nog te leveren zaken; 

 b. krachtens enige overeenkomst ten 

behoeve van de wederpartij te 

verrichten werkzaamheden; --------  

 c. vorderingen wegens 

tekortschieten in de nakoming van 

enige overeenkomst. -----------------  

2. Indien Jeuken vorderingen op de 

wederpartij bezit ter zake waarvan een 

eigendomsvoorbehoud is gemaakt 

alsmede vorderingen op de wederpartij 

ter zake waarvan geen 

eigendomsvoorbehoud is gemaakt, 

dan strekt een betaling van de 

wederpartij eerst tot voldoening van de 

vordering ter zake waarvan geen 

eigendomsvoorbehoud is gemaakt. ----  

3. Zolang de eigendom van het geleverde 

niet op de wederpartij is overgegaan, is 

het deze niet toegestaan het geleverde 

in eigendom over te dragen dan wel 

zakelijk of verbintenisrechtelijk te 

bezwaren of te vervreemden, onder 

welke titel dan ook.--------------------------  

4. Zolang de eigendom van het geleverde 

niet op de wederpartij is overgegaan is   

 

 

 

de wederpartij verplicht het geleverde 

afzonderlijk en duidelijk herkenbaar als 

eigendom van Jeuken op te slaan. ------  

5. Jeuken heeft het recht om het onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde terug 

te nemen indien en voor zover de 

wederpartij met de nakoming van enige 

verplichting jegens Jeuken in gebreke 

blijft, dan wel naar het oordeel van 

Jeuken in betalingsmoeilijkheden 

verkeert. ---------------------------------------  

6. De wederpartij verleent Jeuken nu 

reeds voor alsdan het onherroepelijke 

recht om de bedrijfsgebouwen van de 

wederpartij te betreden of te laten 

betreden door een door Jeuken aan te 

wijzen derde indien Jeuken het 

geleverde wenst terug te nemen. --------  

 

 

Reclame en garantie 

Artikel 7 

1. Jeuken garandeert de deugdelijkheid 

en de overeengekomen kwaliteit van 

het geleverde, doch uitsluitend voor 

zover dit elektronische zaken betreft, 

voor een periode van een jaar te 

rekenen vanaf het tijdstip van levering. 

2. Indien en voor zover ten aanzien van 

het geleverde een leverancier jegens 

Jeuken tot enige vorm van garantie 

gehouden is, strekt de garantie 

verleend door Jeuken nimmer verder 

dan de garantie verleend door deze 

leverancier. -----------------------------------  

3. De wederpartij is gehouden het 

geleverde te (doen) onderzoeken, 

onmiddellijk op het moment dat de 

zaken hem ter beschikking worden 

gesteld. Daarbij behoort de wederpartij 
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te onderzoeken of de kwaliteit en/of 

kwantiteit van het geleverde 

overeenstemt met hetgeen is 

overeengekomen. ----------------------------  

4.  Zichtbare gebreken aan het geleverde 

dienen uiterlijk vijf dagen na levering 

aan Jeuken kenbaar te worden 

gemaakt. Onzichtbare gebreken, 

waarvan de wederpartij aantoont dat hij 

deze redelijkerwijs niet binnen vijf 

dagen na de levering heeft kunnen 

ontdekken, dienen terstond, doch 

uiterlijk binnen vijf dagen na ontdekking 

van het gebrek aan Jeuken kenbaar te 

worden gemaakt, in beide gevallen met 

een nauwkeurige, schriftelijke opgave 

van de aard van de klacht en met 

overlegging van de originele factuur. ----  

5. Indien niet binnen de in lid 3 gestelde 

termijn wordt gereclameerd, wordt de 

wederpartij geacht het geleverde 

onvoorwaardelijk te hebben 

geaccepteerd, tenzij uit de aard van de 

zaak of de overige omstandigheden 

van het geval een langere termijn 

voortvloeit. Indien de wederpartij niet 

tijdig reclameert, komt hem geen recht 

meer toe op herstel, vervanging of 

schadeloosstelling. ---------------------------  

6. De wederpartij dient Jeuken in de 

gelegenheid te stellen een klacht te 

(doen) onderzoeken. ------------------------  

7. Reclames geven de wederpartij geen 

recht om betaling op te schorten dan 

wel te verrekenen. De wederpartij blijft 

in geval van reclamatie ook gehouden 

tot afname en betaling van de 

overigens bestelde zaken. -----------------  

8. Niet onder de garantie vallen gebreken 

die geheel of gedeeltelijk zijn terug te 

voeren op: --------------------------------------   

 a. onoordeelkundig gebruik door de 

wederpartij; -----------------------------  

 b. onoordeelkundige opslag door de 

wederpartij waardoor het 

geleverde blootgesteld wordt aan 

de inwerking van vocht, vervuiling, 

hoge en lage temperaturen dan 

wel te langdurige opslag; ------------  

 c. gebruik of verwerking van het 

geleverde anders dan 

overeenkomstig de bij het 

geleverde verstrekte advies, 

richtlijnen en specificaties of 

anders dan overeenkomstig het 

doel waarvoor de goederen 

geleverd zijn; ---------------------------  

 d. het naleven van enig 

overheidsvoorschrift. ------------------------  

9.  Het geleverde dient bij een klacht voor 

inspectie beschikbaar te zijn. Indien de 

klacht juist wordt bevonden, heeft 

Jeuken het recht het gebrek in het 

geleverde naar keuze kosteloos te 

herstellen of volledig te vervangen. 

Jeuken kan, naar keuze, de 

garantieverplichting ook nakomen door 

het crediteren van (een deel van) de 

prijs.  ---------------------------------------------  

10. Jeuken is gerechtigd bij vervanging van 

het geleverde een gelijkwaardige zaak 

te leveren, indien het leveren van 

dezelfde zaak niet of niet tijdig mogelijk 

is.  -----------------------------------------------  

11. Indien Jeuken overgaat tot gehele of 

gedeeltelijke vervanging van het 

geleverde of tot gehele of gedeeltelijke 

terugbetaling van de koopsom, kan hij 

het voordeel van het tijdelijke gebruik 

door de wederpartij verrekenen. ---------  

12. Door vervanging of herstel van het 

geleverde krachtens deze 

garantiebepalingen wordt de 
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overeengekomen garantietermijn niet 

verlengd. --------------------------------------  

13. Indien komt vast te staan dat de klacht 

van de wederpartij ongegrond is, is de 

wederpartij gehouden de door Jeuken 

gemaakte kosten, zoals reiskosten en 

onderzoekskosten, te vergoeden. -------  

14. Gedurende de periode waarin de 

wederpartij in verzuim is enige 

verplichting welke voor hem uit de 

onderhavige of enig andere met deze 

overeenkomst samenhangende 

overeenkomst na te komen, is Jeuken 

niet gehouden tot het verlenen van 

enige garantie. -------------------------------  

 

 

Retourzendingen 

Artikel 8 

 Retourzendingen van reeds door Jeuken 

geleverde goederen dienen plaats te vinden 

binnen veertien dagen na ontvangst van de 

levering en worden eerst na schriftelijke 

toestemming daartoe door Jeuken 

geaccepteerd. De reden van retourzending 

dient bij de retourzending te worden 

vermeld. Deze retourzendingen zijn volledig 

voor rekening en risico van de wederpartij. -  

 

 

Aansprakelijkheid 

Artikel 9 

1. De aansprakelijkheid van Jeuken voor 

alle directe kosten en schade, op 

enigerlei wijze verband houdend met, 

dan wel veroorzaakt door een fout of 

tekortkoming in de uitvoering van de 

overeenkomst c.q. de levering en 

werking van producten is te allen tijde 

beperkt tot het netto factuurbedrag met 

betrekking tot de opdracht. ----------------  

2. Jeuken is nimmer aansprakelijk voor 

alle indirecte kosten en indirecte 

schade, daaronder begrepen 

gevolgschade, gederfde winst, gemiste 

besparingen, schade door 

bedrijfsstagnatie en reputatieschade, 

op enigerlei wijze verband houdende 

met, dan wel veroorzaakt door een fout 

of tekortkoming in de levering en 

werking van zijn producten. ---------------  

3. De wederpartij vrijwaart Jeuken tegen 

alle aanspraken van derden tot 

vergoeding van schade of anderszins, 

welke direct of indirect, middellijk of 

onmiddellijk samenhangen met de 

levering en werking van zijn producten. 

 

 

Gebruik producten 

Artikel 10 

1. Jeuken zal de advisering ten aanzien 

van het gebruik van de door of namens 

hem geleverde producten naar beste 

inzicht en vermogen, overeenkomstig 

de eisen van goed vakmanschap en op 

grond van de op dat moment bekende 

stand van de wetenschap laten 

plaatsvinden. ---------------------------------  

2. Correct gebruik door de wederpartij 

van door Jeuken geleverde producten 

is voor rekening en risico van de 

wederpartij. ------------------------------------  

 

 

Betaling 

Artikel 11 

1. Alle betalingen dienen plaats te vinden 

binnen veertien (14) dagen na de 

factuurdatum, zonder enig recht op 

korting of verrekening, ook in 

faillissement, ten kantore van Jeuken 

of door middel van storting op een door 
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laatstgenoemde aangewezen 

bankrekening. ---------------------------------  

2. De door de wederpartij gedane 

betalingen strekken steeds ter 

voldoening van alle verschuldigde 

kosten, rente en vervolgens van de 

oudste opeisbare facturen, zelfs al 

vermeldt de wederpartij dat de 

voldoening betrekking heeft op een 

latere factuur. ----------------------------------  

3. Indien de wederpartij niet binnen de 

hierboven aangeduide termijn heeft 

betaald, is hij in verzuim zonder dat 

een nadere ingebrekestelling vereist is 

en heeft Jeuken het recht de 

wederpartij een rente van een (1) 

procent per maand vanaf de vervaldag 

van de facturen in rekening te brengen, 

zulks tot aan de datum van algehele 

voldoening en onverminderd de 

overige rechten welke Jeuken 

toekomen. --------------------------------------  

 De wederpartij is in gebreke door het 

feit van niet of niet-behoorlijke 

nakoming. --------------------------------------  

4. Alle kosten, welke voor Jeuken 

voortvloeien uit het niet, niet tijdig of 

niet behoorlijk nakomen door de 

wederpartij van enige verplichting voor 

laatstgenoemde uit deze 

overeenkomst, zijn voor rekening van 

de wederpartij. --------------------------------  

 Onder deze kosten zijn begrepen de 

kosten van sommatie, opzegging, 

incasso, deurwaarder, juridische 

bijstand alsmede alle andere 

(buiten)gerechtelijke kosten en worden 

door Jeuken en de wederpartij gesteld 

op minimaal 15% van de te vorderen 

hoofdsom. --------------------------------------  

5. Indien en voor zover de wederpartij 

met de betaling in gebreke is, alsmede 

in geval van faillissement, aanvrage 

van surséance van betaling en 

stillegging of liquidatie van zijn 

onderneming, is al hetgeen Jeuken van 

de wederpartij te vorderen heeft 

onmiddellijk opeisbaar. ---------------------  

6. Jeuken behoudt zich het recht voor 

gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling 

van de overeengekomen prijs te 

verlangen. Betaling in termijnen is 

alleen mogelijk indien uitdrukkelijk 

tussen partijen overeengekomen. -------  

7. De wederpartij is gehouden op eerste 

vordering van Jeuken zakelijke 

zekerheid te stellen of een 

bankgarantie af te geven voor al 

hetgeen de wederpartij uit hoofde van 

deze overeenkomst of anderszins aan 

Jeuken schuldig mocht zijn. Indien 

zekerheidstelling na deze vordering 

uitblijft, heeft Jeuken, totdat zekerheid 

is gesteld, het recht de nakoming van 

zijn verplichtingen op te schorten tot 

het moment van zekerheidstelling. ------  

8. Aan werknemers van Jeuken, die 

daartoe geen uitdrukkelijke volmacht 

hebben, kan niet bevrijdend worden 

betaald. ----------------------------------------  

 

 

Overmacht 

Artikel 12 

1. Jeuken is niet gehouden tot nakoming 

van enige verplichting jegens de 

wederpartij, indien en voor zover hij 

daartoe gehinderd wordt als gevolg van 

een omstandigheid die niet is te wijten 

aan zijn schuld en noch krachtens de 

wet, een rechtshandeling of in het 

verkeer geldende opvattingen voor zijn 

rekening komt. -------------------------------  
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 Jeuken is alsdan gerechtigd de 

betreffende overeenkomst tot levering 

van zijn producten, zonder rechterlijke 

tussenkomst en zonder deswege 

schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan 

wel de verplichtingen uit de betreffende 

overeenkomst gedurende een door 

hem redelijk te oordelen termijn op te 

schorten. --------------------------------------  

2. Indien Jeuken de uitvoering van de 

overeenkomst heeft opgeschort en de 

periode van overmacht langer 

voortduurt dan zes maanden, dan is 

zowel Jeuken als de wederpartij 

gerechtigd de overeenkomst te 

ontbinden, zonder verplichting tot 

vergoeding van kosten en/of schade 

aan de andere partij, behoudens het 

bepaalde in het volgende lid. -------------  

3. Indien Jeuken bij het intreden van 

overmacht zijn verplichtingen uit de 

overeenkomst al gedeeltelijk is 

nagekomen of deze zal kunnen 

nakomen en aan het nagekomen 

respectievelijk na te komen gedeelte 

zelfstandige waarde toekomt, is Jeuken 

gerechtigd om het nagekomen 

respectievelijk na te komen gedeelte 

afzonderlijk te factureren. De 

wederpartij is gehouden deze factuur te 

voldoen als ware er sprake van een 

afzonderlijke overeenkomst. --------------  

 

 

Toepasselijk recht en forumkeuze 

Artikel 13 

1. Op alle overeenkomsten tussen 

Jeuken en de wederpartij is 

Nederlandse recht van toepassing. De 

toepasselijkheid van het Weens 

Koopverdrag alsmede enige andere 

internationale regeling waarvan 

uitsluiting is toegestaan, wordt 

uitdrukkelijk uitgesloten. -------------------  

2. Alle geschillen welke voortkomen uit de 

overeenkomsten tussen Jeuken en de 

wederpartij  dienen in eerste instantie 

aanhangig gemaakt te worden bij en 

berecht door de rechtbank te 

Gelderland in Nederland. ------------------  


