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Algemene voorwaarden versie 2021 
Gebruiker: Kuijpers Graszoden B.V. (KvK nr. 18045956) Gijzelsestraat 18,  

5074 RS Biezenmortel (hierna te noemen: Kuypers) 

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID 
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Kuypers en 

haar wederpartij. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk, indien Kuypers daarmee 
schriftelijk heeft ingestemd. 

1.2 Deze voorwaarden zijn eveneens toepasselijk voor het geval Kuypers bij de uitvoering van een 
overeenkomst tussen haar en de wederpartij gebruik maakt van de werkzaamheden van (een) derde(n). 

1.3 Algemene voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand 
gewezen. 

1.4 De wederpartij aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden eveneens voor alle 
toekomstige aanbiedingen en overeenkomsten. 

 

Artikel 2. AANBIEDINGEN 
2.1 Alle aanbiedingen van Kuypers, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 14 

dagen na de datum van de aanbieding, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 
2.2 Kuypers kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de wederpartij had behoren te begrijpen 

dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
2.3 Kuypers is slechts aan haar aanbieding gebonden nadat deze aanbieding binnen 14 dagen door de 

wederpartij schriftelijk wordt aanvaard, dan wel een mondelinge aanvaarding van de wederpartij 
schriftelijk wordt bevestigd. 

 

Artikel 3. PRIJZEN 
3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven zijn de prijzen in Euro’s, af kwekerij en exclusief btw. Er 

kunnen eventuele andere kosten extra in rekening worden gebracht. 
3.2 Indien Kuypers met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Kuypers niettemin gerechtigd tot 

verhoging van de (afgesproken) prijs over te gaan indien Kuypers kan aantonen dat tussen het moment 
van aanbieding en levering de kostprijsbepalende factoren van de door Kuypers te leveren zaken, te 
verrichten werkzaamheden en/of door Kuypers te verlenen diensten wijzigen c.q. zijn gewijzigd, 
ongeacht het feit of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van 
totstandkoming van de overeenkomst. 

3.3 Kuypers is gerechtigd (eventuele) door de overheid na de aanbieding ingevoerde heffingen in de prijs 
door te berekenen. 

 
Artikel 4. LEVERING / RISICO 

4.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is, geschiedt levering af kwekerij. 
4.2 De wederpartij is verplicht de bestelde zaken af te nemen op het moment waarop deze door Kuypers 

geoogst of klaar voor aflevering zijn gemaakt, de zaken bij de wederpartij worden afgeleverd dan wel op het 
moment waarop de zaken volgens de overeenkomst aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld. 
Vanaf dat moment komen c.q. zijn alle risico’s voor rekening van de wederpartij. 

4.3 Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies – 
zie ook artikel 5 – noodzakelijk voor de levering, zullen de bestelde zaken worden opgeslagen, naar het 
oordeel van Kuypers gekoeld of niet gekoeld, maar altijd voor rekening en risico van de wederpartij. 
Indien de bestelde, door Kuypers opgeslagen zaken op enig moment vanwege bederf of wat voor reden 
ook, dienen te worden afgevoerd, blijft de wederpartij de voor die zaken overeengekomen prijs 
verschuldigd. In dat geval is de wederpartij tevens verplicht om de kosten voor het afvoeren van de 
zaken aan Kuypers te vergoeden. Het oordeel van Kuypers over de vraag of zaken moeten worden 
afgevoerd is bindend. 

4.4 De door Kuypers opgegeven leveringstermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale 
termijnen. Overschrijding van de leveringstermijn, door welke oorzaak ook, geeft de wederpartij in geen 
geval recht op schadevergoeding. 

4.5 Bij niet tijdige levering dient de wederpartij Kuypers schriftelijk in gebreke te stellen en Kuypers een 
redelijke termijn – ten minste 6 weken – te stellen om haar verplichtingen alsnog na te komen. 

4.6 Vanaf het moment van oogsten, klaar maken voor levering c.q. levering -zie ook artikel 4.2.- zijn de zaken 
voor risico van de wederpartij en komt voor haar rekening alle directe en indirecte schade, welke aan 
en/of door die zaken voor haar en/of derden mocht ontstaan. 
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Artikel 5. VERVOER / VERZENDING 

5.1 De wederpartij is gehouden een zodanige plaats om te lossen aan te wijzen welke door een 
vrachtwagencombinatie op eigen kracht bereikt en verlaten kan worden. Het oordeel van de chauffeur 
betreffende de bereikbaarheid van de plaats om te lossen is voor beide partijen bindend.   

  5.2. De wederpartij is gehouden de meerkosten welke ontstaan wanneer op haar verzoek op meer dan één 
plaats moet worden gelost te betalen. 

 

Artikel 6. EMBALLAGE 
6.1 De kosten van de pallets, waarop de zaken door Kuypers worden aangevoerd c.q. aangeleverd, zijn 

voor rekening van de wederpartij. 
6.2 Indien de wederpartij binnen 14 dagen na aflevering de pallets in onbeschadigde staat retourneert, 

zullen de reeds gefactureerde emballagekosten worden gecrediteerd. 
 

Artikel 7. KWALITEIT VAN HET GELEVERDE 
7.1 Kuypers is niet aansprakelijkheid voor het uitblijven van hergroei – hieronder wordt verstaan het 

wortelen van geleverde zaken op de door de wederpartij gewenste plaats – van de door haar geleverde 
zaken. 

7.2 De door Kuypers geleverde graszoden kunnen voorzien zijn van kunststof netting. 
7.3 Kuypers is niet aansprakelijk voor het uitblijven van gewenst resultaat na gebruik van geleverde 

meststoffen. 
7.4 Kuypers is niet aansprakelijk voor het uitblijven van gewenst resultaat van zaken die Kuypers vacuüm 

heeft gekoeld. 
 

Artikel 8. VERHUUR / BRUIKLEEN VAN ZAKEN 
8.1 Diefstal van door Kuypers aan de wederpartij verhuurde en/of in bruikleen gegeven machines komt voor 

rekening van de wederpartij. Voorts komt voor rekening van de wederpartij schade aan deze machines, 
ongeacht de oorzaak of de aard van de schade. 

8.2 Indien door ontstane schade aan de verhuurde en/of in bruikleen gegeven machines vervanging of 
reparatie noodzakelijk is, zal deze vervanging of reparatie door Kuypers uitgevoerd worden. De kosten 
welke hiermee verband houden komen voor rekening van de wederpartij. 

8.3 De gehuurde en/of in bruikleen gegeven machines c.q. materialen mogen niet aan derden worden 
onderverhuurd c.q. ter beschikking worden gesteld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Kuypers. 

8.4 Schade aan (eigendommen van) derden, welke ontstaan door gebruik van de (gehuurde en/of in 
bruikleen gegeven) machines, komt voor rekening van de wederpartij. De wederpartij vrijwaart Kuypers 
voor aanspraken van derden ter zake. 

 
Artikel 9. KLACHTEN / RECLAMES 

9.1 De wederpartij is verplicht het geleverde terstond bij (af)levering op eventuele tekorten of 
beschadigingen of andere gebreken te controleren. Eventuele tekorten of beschadigingen van het 
geleverde welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleverbon, de facturen en/of 
de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan het geleverde voor wat betreft 
hoeveelheid en uiterlijke staat als juist geldt. 

9.2 Klachten c.q. reclames inzake leveringen van zaken of diensten kunnen door de wederpartij bij Kuypers 
slechts geldend worden gemaakt door schriftelijke opgave binnen 3 dagen na ontvangst van de zaken 
of binnen 3 dagen na de geleverde dienst, bij gebreke waarvan mag worden aangenomen dat er geen 
klachten zijn. Een klacht zal een omschrijving van de geconstateerde gebreken moeten behelzen. 

9.3 Zijn de door Kuypers geleverde zaken geheel of gedeeltelijk verwerkt door de wederpartij en/of in 
opdracht van de wederpartij, dan zijn zij daarmee goedgekeurd en is de aansprakelijkheid van Kuypers 
daarvoor en daardoor komen te vervallen. 

9.4 Klachten c.q. reclames geven aan de wederpartij niet het recht over te gaan tot opschorting van 
betalingsverplichtingen of andere verplichtingen jegens Kuypers. 

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID 
10.1 Kuypers is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van de wederpartij of een derde in verband 

met (de uitvoering van) een overeenkomst of een door Kuypers geleverde zaak of dienst, waaronder 
mede wordt begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade. 
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10.2 Iedere aansprakelijkheid voor directe schade van Kuypers jegens de wederpartij, uit welke hoofde dan 
ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) 
beperkt tot het daadwerkelijk door de wederpartij aan Kuypers betaalde factuurbedrag van de 
desbetreffende maand waarin de schade heeft plaatsgevonden exclusief verzendkosten, doch is in elk 
geval beperkt tot het bedrag waarvoor Kuypers is verzekerd en haar verzekering daadwerkelijk uitkeert. 

10.3 De aansprakelijkheidsuitsluiting in dit artikel blijft buiten toepassing, indien schade is veroorzaakt door 
opzet of grove schuld van Kuypers of haar leidinggevend personeel. 

10.4 Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Kuypers of haar leidinggevend 
personeel, zal de wederpartij Kuypers vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect 
verband houdende met (het gebruik van) een door Kuypers geleverde zaak of dienst en zal de 
wederpartij alle schade van Kuypers, waaronder mede begrepen (juridische) adviseurskosten, 
vergoeden die Kuypers lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken. 

10.5 De wederpartij kan alleen een beroep doen op de verplichtingen, zoals die voortvloeien uit dit artikel, 
indien zij zelf aan al haar verplichtingen ten opzichte van Kuypers heeft voldaan. 

10.6 Ieder vorderingsrecht uit welke hoofde dan ook van de wederpartij op Kuypers verjaart uiterlijk één jaar 
na aflevering van de aan de wederpartij verkochte zaken, de door Kuypers voor de wederpartij verrichte 
werkzaamheden en/of de door Kuypers aan de wederpartij geleverde diensten. 

 
Artikel 11. BETALING 

11.1 Alle betalingen dienen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, binnen (30) dertig dagen na 
factuurdatum te geschieden. De betalingen dienen te worden verricht zonder aftrek van enige korting 
en/of verrekening en/of opschorting. 

11.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te 
zijn, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, en is al hetgeen Kuypers van de wederpartij 
te vorderen heeft terstond en in zijn geheel opeisbaar. 

11.3 Indien aangegeven door Kuypers is de wederpartij gerechtigd en verplicht (ook) op andere wijze te 
betalen dan in geld, bijvoorbeeld – doch niet daartoe beperkt – door overdracht van goederen 
(inbetalinggeving). 

11.4 Ingeval van faillissement, surseance van betaling, wettelijke schuldsanering, overlijden of onder curatele 
stelling van de wederpartij, alsmede in het geval van conservatoir of executoriaal beslag op goederen 
en/of vorderingen van de wederpartij zal al hetgeen Kuypers van de wederpartij te vorderen heeft 
terstond en in zijn geheel opeisbaar zijn. 

11.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij aan Kuypers een rente verschuldigd van 2% 
per maand vanaf de vervaldag van de factuur, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is. 

11.6 Voorts is de wederpartij verschuldigd alle incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die 
door Kuypers worden gemaakt, om nakoming van de betalingsverplichting van de wederpartij te 
bewerkstelligen. De buitengerechtelijke kosten worden door partijen geacht te zijn minimaal 15% van 
het factuurbedrag, met een minimum van € 250,00, onverminderd het recht van Kuypers om hogere 
werkelijke buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. 

11.7 Alle door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde renten 
en kosten en vervolgens opeisbare facturen die het langst openstaan doch te allen tijde eerstens op die 
facturen waarvoor Kuypers geen eigendomsvoorbehoud kan doen gelden, alles ook indien de 
wederpartij vermeldt dat de betaling betrekking heeft op andere openstaande bedragen / latere facturen. 

 

Artikel 12. ONTBINDING 
12   De overeenkomst tussen Kuypers en de wederpartij kan door Kuypers onmiddellijk – zonder 

ingebrekestelling en/of rechtelijke tussenkomst –, zonder dat er in dat geval een verplichting tot 
schadevergoeding ontstaat, ontbonden worden indien: 

a. na het sluiten van de overeenkomst aan Kuypers omstandigheden ter kennis komen c.q. zijn gekomen 
die Kuypers goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan haar verplichtingen zal c.q. kan 
voldoen; 

b. zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Kuypers zich bij 
de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de 
uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar 
wordt, in geval waarvan naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer gevergd kan worden; 
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c. er sprake is van faillissement, surseance van betaling, wettelijke schuldsanering, overlijden of onder 
curatele stelling van de wederpartij, alsmede in het geval van conservatoir of executoriaal beslag op 
goederen en/of vorderingen van de wederpartij; 

d. er sprake is van een periode van minimaal 2 maanden waarin door overmacht nakoming van de 
verplichtingen door Kuypers niet mogelijk is. 

 
Artikel 13. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

13.1 Levering vindt plaats onder uitgebreid eigendomsvoorbehoud. Kuypers blijft eigenaar van alle door hem 
aan de wederpartij verkochte c.q. geleverde zaken zolang de wederpartij het totaal verschuldigde uit 
alle overeenkomsten – alsmede daarmee samenhangende overeenkomsten en vorderingen, inclusief 
rente en kosten – niet heeft voldaan, ongeacht of deze zaken al geheel of gedeeltelijk verwerkt zijn. 

13.2 De wederpartij is verplicht voor zorgvuldige behandeling van de door Kuypers geleverde zaken zorg te 
dragen en mist het recht de zaken te bezwaren, verpanden, belenen, verhuren of in eigendom over te 
dragen, tot het tijdstip van volledige betaling. 

13.3 In het geval de wederpartij zijn betalingsverplichtingen niet nakomt is Kuypers gerechtigd, zonder dat 
daartoe een ingebrekestelling vereist is, de geleverde zaken onverwijld terug te nemen. De 
overeenkomst kan alsdan door Kuypers zonder gerechtelijke tussenkomst worden ontbonden, 
onverminderd het recht van Kuypers een vergoeding van schade, kosten en rente te vorderen. 

 
Artikel 14. OVERMACHT 

14.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet 
en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop 
Kuypers geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Kuypers niet in staat is haar verplichtingen na te 
komen. Hieronder wordt in ieder geval verstaan werkstakingen in het bedrijf van Kuypers, het mislukken 
van de graszodenteelt, verzuim en/of tekortkoming door of bij leveranciers en/of vervoerders van 
Kuypers, brand bij Kuypers, rellen of oproer, oorlog of mobilisatie, epidemie, pandemie, 
overheidsmaatregelen waardoor het uitvoeren van de opdracht wordt belemmerd of verboden en vorst, 
watersnood, droogte, verbod tot beregening middels grond- en oppervlaktewater en bedrijfsstoring door 
weersomstandigheden. 

14.2 Ingeval van overmacht heeft Kuypers het recht te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt 
gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft, ofwel heeft Kuypers het recht de leverings- en andere 
verplichtingen op te schorten, zonder dat Kuypers gehouden kan worden tot betaling van 
schadevergoeding. 

14.3 Indien Kuypers bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, 
of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde 
afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen, als zijnde een 
afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde geen zelfstandige waarde 
heeft. 

 
Artikel 15. GESCHILLENBESLECHTING 
Alle eventuele geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen met Kuypers en/of gesloten overeenkomsten 
met Kuypers en/of de daaruit voortvloeiende verbintenissen dienen te worden beslecht door de 
bevoegde rechter ter plaatse van de vestiging van Kuypers, tenzij Kuypers de voorkeur geeft aan de 
volgens de wet bevoegde rechter. 

 

Artikel 16. TOEPASSELIJK RECHT 
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend het 
Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 17. WIJZIGING EN VINDPLAATSEN VAN DE VOORWAARDEN 
Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen 
van de onderhavige transactie. Deze voorwaarden zijn te raadplegen via de website; 
www.kuypersgraszoden.nl. Een exemplaar hiervan zal op verzoek aan de wederpartij worden 
toegezonden. 

http://www.kuypersgraszoden.nl/

