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Artikel 1. Toepasselijkheid 
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Vitelia Voeders en haar Opdrachtgever(s) ook na de 

beëindiging van de overeenkomst, voor zover dat van toepassing is.  
1.2  Algemene voorwaarden van Opdrachtgevers worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.  
1.3  De Opdrachtgever kan zich niet beroepen op reglementen of bepalingen voor zover die met deze voorwaarden in strijd zijn.  
1.4 Indien één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn dan  wel worden vernietigd, laat dit 

de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet. 
 
Artikel 2. Totstandkoming 
2.1 Een overeenkomst met Vitelia Voeders komt tot stand op het moment dat Vitelia Voeders deze schriftelijk heeft bevestigd dan 

wel een begin van uitvoering wordt gemaakt.  
2.2.  Door mondelinge of telefonische mededelingen of afspraken wordt Vitelia Voeders slechts gebonden indien onmiddellijk een 

schriftelijke bevestiging is gevolgd.  
2.3 Vitelia Voeders is gerechtigd om zonder opgave van redenen een opdracht van een Opdrachtgever te weigeren. 
2.4 Opdrachtgever staat er voor in dat aan Vitelia Voeders verstrekte informatie en omschrijvingen behorende tot de opdracht 

juist en volledig is. 
 
Artikel 3. Betaling 
3.1 Betaling aan Vitelia Voeders dient te geschieden uiterlijk voor of op de op de factuur vermelde vervaldatum, zonder 

verrekening, korting en/of opschorting, door voldoening op het door Vitelia Voeders opgegeven bankrekeningnummer.  
3.2 Indien het volledige bedrag niet uiterlijk op de vervaldag is betaald, is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling van 

rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is Opdrachtgever over de hoofdsom de wettelijke handelsrente verschuldigd en is 
Opdrachtgever verplicht alle ter incasso te maken buitengerechtelijke– en gerechtelijke kosten te vergoeden.  

3.3 Opdrachtgever stemt bij voorbaat in met de verrekening van zijn schuld aan Vitelia Voeders met een vordering van een aan 
Vitelia Voeders verbonden moeder-, zuster- of dochter-vennootschap (kruislinkse verrekening). 

 
Artikel 4. Zekerheid  
4.1  Vitelia Voeders is te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet opeisbare betalingsverplichtingen 

zekerheidstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.  
4.2  Indien de Opdrachtgever deel uitmaakt van een groep (in de zin van artikel 2:24b BW) kan Vitelia Voeders verlangen dat een 

groepsmaatschappij van de Opdrachtgever de in het vorige lid vastgelegde verplichting nakomt.  
 
Artikel 5. Overdracht respectievelijk overgang van zaken  
5.1  Overdracht of overgang van eigendom van bij Vitelia Voeders aanwezige zaken resp. de overdracht of overgang van het recht 

op uitlevering daarvan door een Opdrachtgever aan een derde, is tegenover Vitelia Voeders ongeldig en heeft tegenover Vitelia 
Voeders geen rechtsgevolgen, noch wordt deze door Vitelia Voeders erkend, tenzij alle vorderingen die Vitelia Voeders uit 
welke hoofde ook op de oorspronkelijke en/of overdragende Opdrachtgever heeft, zijn voldaan.  

5.2  Op de Opdrachtgever rust de plicht om Vitelia Voeders van een eigendomsoverdracht of -overgang van zaken, resp. 
overdracht of overgang van het recht op uitlevering van zaken terstond schriftelijk op de hoogte te stellen.  

5.3  Onverminderd het hiervoor bepaalde heeft overdracht of overgang tegenover Vitelia Voeders geen rechtsgevolgen, noch wordt 
deze door Vitelia Voeders erkend, dan nadat de nieuwe rechthebbende(n) alle bepalingen van de overeenkomst tussen Vitelia 
Voeders en de oorspronkelijke en/of overdragende Opdrachtgever alsmede de onderhavige voorwaarden schriftelijk heeft 
aanvaard.  

5.4  Vitelia Voeders behoeft overdracht of overgang van eigendom resp. recht op uitlevering niet te erkennen en is zelfs gerechtigd 
een gedane erkenning te herroepen en Vitelia Voeders kan uitlevering van de zaken weigeren, indien naar het oordeel van 
Vitelia Voeders gebreken kleven aan de rechtstitel met betrekking tot enige eigendomsoverdracht of -overgang van de zaken 
resp. enige overdracht of overgang van het recht op uitlevering en indien de nieuwe rechthebbende(n) zich erop beroept 
(beroepen) de onderhavige voorwaarden niet te hebben aanvaard of daaraan niet te zijn gebonden.  

5.5  De oorspronkelijke en/of overdragende Opdrachtgever blijft jegens Vitelia Voeders aansprakelijk voor alle vorderingen van 
Vitelia Voeders terzake van of in verband met de opslag en/of met betrekking tot die zaken verrichte werkzaamheden, ook 
indien deze zijn verricht na de eigendomsoverdracht of - overgang resp. na de overdracht of overgang van het recht op 
uitlevering.  

5.6  Na overdracht of overgang van de eigendom resp. het recht op uitlevering van de zaken geldt de nieuwe rechthebbende als de 
Opdrachtgever en is hij naast zijn rechtsvoorganger hoofdelijk aansprakelijk voor alle bovenbedoelde vorderingen, ook voor 
zover deze vóór de overdracht of overgang zijn ontstaan.  

 
Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud 
6.1 De door Vitelia Voeders geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de Opdrachtgever aan alle verplichtingen 

voortvloeiend uit de overeenkomst tegenover Vitelia Voeders heeft voldaan. Indien een factuur van Vitelia Voeders terzake 
van geleverde producten of verrichte diensten niet tijdig wordt betaald of Vitelia Voeders op de Opdrachtgever een vordering 
heeft wegens tekortschieten in de nakoming van  en overeenkomst, heeft Vitelia Voeders de bevoegdheid het door haar 
geleverde als  haar eigendom terug te vragen. 

6.2 Vitelia Voeders zal bij terugname van de geleverde producten zoals bedoeld in lid 1 gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang 
tot de producten, waarbij de Opdrachtgever nu de verplichting op zich neemt aan Vitelia Voeders alle medewerking te 
verlenen, om het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde producten. Niet nakoming van 
deze verplichting door of namens de Opdrachtgever leidt tot een direct opeisbare boete van Є 100,-- per dag, onverminderd 
het recht van Vitelia Voeders om in en/of buiten rechte het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen en/of te effectueren. 

 
Artikel 7. Retentierecht en pandrecht  
7.1  Vitelia Voeders heeft jegens Opdrachtgever een retentierecht op alle zaken, documenten en gelden die Vitelia Voeders uit 

welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft totdat alle vorderingen van Vitelia Voeders op Opdrachtgever 
zijn voldaan, dan wel daarvoor afdoende zekerheid is gesteld. Dit geldt ook voor vorderingen die voortspruiten uit andere of 
eerdere overeenkomsten met Opdrachtgever. 
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7.2 Vitelia Voeders heeft jegens Opdrachtgever een recht van vuistpand op alle zaken die Vitelia Voeders uit welke hoofde en met 
welke bestemming dan ook onder zich heeft, totdat alle vorderingen van Vitelia Voeders op Opdrachtgever zijn voldaan.  

7.3  Vitelia Voeders kan de haar in lid 1 en 2 toegekende rechten eveneens uitoefenen voor hetgeen Opdrachtgever aan 
groepsvennootschappen van Vitelia Voeders is verschuldigd.  

7.4  Bij niet voldoening van de vordering geschiedt de verkoop van het onderpand op de bij de wet bepaalde wijze of - indien 
daaromtrent overeenstemming bestaat - onderhands.  

7.5  Indien aannemelijk is dat bij een verkoop op de in de wet bepaalde wijze de kosten hoger zullen zijn dan de baten, dan is 
Vitelia Voeders gerechtigd om de zaken te verwijderen, te doen verwijderen of te vernietigen. De Opdrachtgever blijft dan 
aansprakelijk voor hetgeen verschuldigd is, vermeerderd met de kosten van verwijdering of vernietiging.  

 
Artikel 8. Overmacht  
8.1.  Indien Vitelia Voeders door omstandigheden buiten zijn wil en/of schuld een overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk 

kan nakomen, wordt dit aangemerkt als overmacht voor Vitelia Voeders. Vitelia Voeders is in dat geval niet aansprakelijk voor 
de schade die ontstaat door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst. Onder overmacht wordt in 
ieder geval verstaan overheidsmaat-regelen, plundering, diefstal, explosie, brand, broei (waaronder begrepen smeulen en 
zengen), stakingen en prikacties, ongevallen en vertraagde toelevering of uitvoering door al dan niet door Vitelia Voeders 
ingeschakelde derden en extreme weersomstandigheden en hoog of laag (rivier)water waardoor de terreinen van Vitelia 
Voeders onbereikbaar zijn. 

 
Artikel 9. Aansprakelijkheid 
9.1 Mocht in verband met de uitvoering van enige overeenkomst met Vitelia Voeders terzake van verkoop en levering van enig 

product schade ontstaan, dan geldt het volgende:  

a. Indien de schade is veroorzaakt door enig product, dat bij Vitelia Voeders geen enkele bewerking heeft ondergaan, of die  
 het gevolg is van een verplichtende overheidshandeling dan wel van niet in rekening gebrachte diensten en/of adviezen, is  
 Vitelia Voeders voor die schade niet aansprakelijk. Vitelia Voeders is eveneens niet aansprakelijk voor schade die het 
 gevolg is van een door de Opdrachtgever zelf gekozen en/of samengesteld product.   
b. Indien de schade is veroorzaakt door een gebrekkige bewerking of vervaardiging van een product door Vitelia Voeders dan 
 wel door een gebrekkig verrichte dienst of een onjuist schriftelijk advies, is de aansprakelijkheid van Vitelia Voeders 
 beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheids-
 verzekering wordt uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook geen verzekeringsuitkering  plaatsvindt, is de 
 aansprakelijkheid van Vitelia Voeders tot ten hoogste het terzake in rekening gebrachte bedrag, echter met een maximum 
 van € 45.000,-- (vijfenveertigduizend Euro).  
c. Onder gevolgschade wordt schade verstaan, die het onmiddellijk en uitsluitend gevolg is van een gebruik van het product 
 overeenkomstig zijn aard en bestemming. Gevolgschade wordt geacht begrepen te zijn in de onder b van dit artikel 
 bedoelde schade.  
d. De gezamenlijke aanspraken van meerdere contractpartijen wegens schade als onder b van dit artikel bedoeld, 
 voortvloeiend uit eenzelfde oorzaak, zijn beperkt tot een maximum van vijfmaal € 45.000,- (vijfenveertigduizend 
 Euro), naar rato van ieders individuele aanspraak met toepassing van het onder b bepaalde te verdelen.  
e. Voor mondelinge adviezen is Vitelia Voeders nimmer aansprakelijk. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de 
 aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld.  

 
Artikel 10. Privacy en persoonsgegevens 
10.1 Partijen zijn bekend met de relevante wetten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Partijen houden zich 

bij de uitvoering van de Overeenkomst aan de toepasselijke wetten met betrekking tot de persoonsgegevens. Partijen zijn is 
uitsluitend en alleen gerechtigd persoonsgegevens te verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de 
Overeenkomst. 

10.2 Partijen nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de persoons-gegevens die betrekking hebben op 
Vitelia Voeders te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige inbreuk dan wel verwerking. Voor zover dit binnen haar 
mogelijkheden ligt stelt Vitelia Voeders de Opdrachtgever zoveel mogelijk in staat om de verplichtingen uit de wetten met 
betrekking tot de persoonsgegevens na te komen. Op eerste verzoek van Vitelia Voeders zal de Opdrachtgever, indien 
noodzakelijk, de verwerkersovereenkomst van Vitelia Voeders ondertekenen; 

 
Artikel 11. Klachten  
11.1 Opdrachtgever wordt geacht de zaken in goede staat te hebben ontvangen, tenzij hij zichtbare verliezen of beschadigingen dat 

onmiddellijk bij levering van het product of verlening van de dienst schriftelijk aan Vitelia Voeders meldt. Bij onzichtbare 
verliezen of beschadigingen dient de Opdrachtgever dat binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk bij Vitelia Voeders te 
melden. 

11.2 In andere gevallen kan Opdrachtgever op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen 7 
dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij Vitelia Voeders heeft 
geklaagd. 

 
Artikel 12. Verval 
12.1 De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering (waaronder medebegrepen het voeren van verweer tot 

schadevergoeding jegens Vitelia Voeders) dan wel het aanhangig maken van enig geschil door de Opdrachtgever ter zake van 
of naar aanleiding van de overeenkomst tussen partijen vervalt na verloop van één jaar nadat de aanleiding daartoe is
 ontstaan.  

 
Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen 
13.1 Op rechtsverhoudingen met Vitelia Voeders is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens 

Koopverdrag wordt uitgesloten. 
13.2  Bij geschillen is uitsluitend de rechtbank Limburg, locatie Roermond, bevoegd, tenzij dwingend een ander bevoegde rechter 

door de Wet is voorgeschreven. 
 


