
Algemene levering- en betalingsvoorwaarden Jager & Zn. B.V. te Sappemeer

Art.  1.  Leverings-  en  betalingsvoorwaarden;  afnemer  en  leverancier;  koop/verkoop;  totstandkoming  van  een 
overeenkomst
1.1 Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden  maken deel uit van alle overeenkomsten tussen Jager&Zn B.V. 
(verder te noemen: Jager) en afnemer.
1.2 Inkoopvoorwaarden die de afnemer hanteert, zijn enkel van toepassing voorzover niet strijdig met de voorwaarden 
van Jager en enkel  en alleen wanneer  deze aan Jager overhandigd zijn  en Jager  de ontvangst  van de voorwaarden 
expliciet schriftelijk bevestigd heeft.
Art. 2. Offerte
2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.
2.2  Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig  
gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Ingeval van gedeeltelijke afname heeft Jager het recht om de opgegeven  
deelprijs te verhogen naar een gebruikelijk in haar bedrijf gehanteerde prijs.
2.3 Slechts  uitdrukkelijk  en  als  zodanig  schriftelijk  overeengekomen prijzen  en  condities  binden  Jager.  Mondelinge 
toezeggingen binden Jager enkel wanneer uitdrukkelijk schriftelijk door Jager bevestigd.
Art. 3. Wijziging in de overeenkomst
3.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst van welke aard ook, door of namens de afnemer aangebracht, die 
hogere (b.v. transport- en/of afever-) kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de  
afnemer extra in rekening gebracht. Daarentegen zullen veranderingen die vermindering van kosten ten gevolge hebben, 
voor Jager aanleiding zijn tot facturering van een lager bedrag dan aanvankelijk overeengekomen.
3.2 Door de afnemer, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten 
door de afnemer tijdig en schriftelijk aan de leverancier ter kennis zijn gebracht.
3.3 Indien  veranderingen  door  afnemer  in  een  reeds  verstrekte  opdracht  aangebracht,  tot  gevolg  hebben  dat  de 
leverancier de voor de veranderingen overeengekomen levertijd overschrijdt, komt deze overschrijding voor rekening en 
risico van de afnemer.
Art. 4. Eigendommen van afnemer, materialen of halffabrikaten ter beschikking gesteld door de afnemer
4.1 Jager wordt geacht dezelfde zorg, die zij voor haar eigen zaken heeft, besteed te hebben aan zaken die haar door of  
vanwege de afnemer ter beschikking zijn gesteld, bijvoorbeeld in het kader van bewaring en gebruik, bewerking en 
verwerking.
4.2 De afnemer draagt te allen tijde het risico voor de bedoelde zaken, behoudens in geval van beschadiging/vernietiging  
ten gevolge van opzet of grove schuld door de leverancier of haar ondergeschikten. Indien afnemer bedoeld risico gedekt  
wil zien dient hij zelf voor zijn rekening voor verzekering zorg te dragen.
4.3 Pallets,  vaten, IBC’s en alle andere zaken die door afnemer verstrekt worden voor reiniging, herstel en/of andere 
bewerkingen  worden,  tenzij  specifek  voor  de  afnemer  bestemd,  eigendom van  Jager  vanaf  afevering.  Jager  levert 
soortgelijke zaken terug na bewerking die voldoen aan de overeengekomen kwaliteit.
4.4 Te reinigen zaken blijven het eigendom van afnemer ingeval deze zodanig vervuild zijn dat (economische) reiniging  
niet meer mogelijk is. Pas wanneer Jager deze zaken inneemt voor verwerking worden deze het eigendom van Jager. Het  
staat Jager altijd vrij om vervuilde zaken te weigeren en tegen kostenvergoeding terug te zenden aan afnemer.
Art. 5. Overgang van risico; verzending en vervoersrisico van het uitgevoerde werk; afevering voor huis
5.1 Het risico voor de te leveren zaken gaat over van de leverancier op de afnemer bij afevering.
5.2 Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd. Bij elke andere wijze van verandering 
op verzoek van afnemer komen de meerkosten ten laste van de afnemer.
5.3 Het aannemen der zaken door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs dat  
de zaken in goede staat waren.
5.4 Oponthoud of  vertraging  van  transport  is  niet  voor  rekening  van  Jager  tenzij  door  haar  opzet  of  grove  schuld 
veroorzaakt.5.5 Afevering geschiedt op een voor een vrachtauto toegankelijk deel van het bedrijfsterrein danwel aan de 
openbare weg. Degene die in het bedrijf van de afnemer aanwezig is ten tijde van de afevering en de zaken in ontvangst  
neemt, wordt geacht daartoe de bevoegdheid te hebben, waardoor de afnemer zijn/haar eventuele onbevoegdheid niet 
kan inroepen jegens de leverancier.
5.6 Afhankelijk van de te leveren zaken dient afnemer zorg te dragen voor hulpmiddelen voor het snel lossen van de 
vrachtauto, bijvoorbeeld een heftruck of soortgelijk middel.
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Art. 6. Leveringstermijn, leveringsdatum, afname
6.1 De  overeengekomen  leveringstermijn  c.q.  leveringsdatum/tijdstip  is  nooit  fatale  termijn/datum/tijdstip,  tenzij  
uitdrukkelijk anders en schriftelijk is overeengekomen. Bedingen in inkoopvoorwaarden die dit beding teniet doen binden 
Jager nimmer. Met de afevering van de zaken worden de rechten van afnemer geacht te zijn verwerkt. 
6.2 Ingeval van speciale bestellingen van zaken die Jager specifek voor de afnemer aanschaft is de afnemer is verplicht  
de uitgevoerde order/te leveren zaken conform afspraak af te nemen. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is  
met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor 
risico van de afnemer. De afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder opslagkosten en vrachtkosten, 
verschuldigd zijn.
6.3 Jager is nimmer verantwoordelijk voor (gevolg)schade ingeval zij op enige moment niet (tijdig) kan leveren, opzet of  
grove  schuld  daargelaten.  Afnemer  erkent  de  (soms  tijdelijke)  onmogelijkheid  om  gebruikte  materialen  te  leveren 
wanneer de aanvoer in het bedrijf van Jager tegen gebruikelijke inkoopprijzen onvoldoende is.
Art. 7. Annuleringen
Indien de afnemer een aanvaarde order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan de leverancier alle met oog 
op de uitvoering deze order gemaakte en te maken onkosten te vergoeden, zomede van de overige uit de annulering van 
de aanvaarde order voortvloeiende schaden, kosten en interessen.
Art. 8. Betaling
8.1 Betaling  dient  binnen  14  dagen  na  factuurdatum te  geschieden  op  de  bankrekening  van  Jager,  tenzij  expliciet 
schriftelijk anders overeengekomen. Opschorting van betaling en verrekening van vorderingen is niet toegestaan. Nooit is 
enige verrekening of opschorting toegestaan van een onbetwist deel van de factuur in kwestie. Aan eerder (langdurig)  
verleende langere betalingstermijn kan geen recht ontleend worden. 
8.2 Jager is, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd om te allen tijde zekerheid voor de betaling te 
verlangen en de uitlevering van de order te staken indien deze zekerheid niet wordt gegeven.
8.3 Indien de afnemer een langere krediettermijn dan 30 dagen na factuurdatum neemt, is de afnemer de wettelijke 
handelsrente verhoogd met 5% op jaarbasis over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de factuurdatum. 
Art. 9. Retentierecht en uitgebreid eigendoms-voorbehoud
9.1 Jager is gerechtigd zaken onder zich te houden tot voldoening van alle fnanciële verplichtingen van afnemer aan 
Jager, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere zaken van de afnemer, tenzij de  
afnemer voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft de leverancier ook in geval de 
afnemer in staat van faillissement komt te verkeren.
9.2 De door de Jager geleverde zaken blijven het eigendom van de Jager, ongeacht het moment dat Jager deze leverde, 
totdat de afnemer alle navolgende verplichtingen, direct en indirect, uit welke hoofde dan ook, uit alle met Jager gesloten  
overeenkomsten is nagekomen:
9.3 Door Jager geleverde zaken, die krachtens dit lid onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader 
van een normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht. Overigens is de afnemer niet bevoegd de zaken te verpanden of 
hier enig ander recht op te vestigen.
Art. 10. Wanprestatie zijdens de afnemer; ingebrekestelling, incasso-kosten, ontbinding
10.1 Indien de afnemer enige verplichting uit overeenkomst jegens Jager niet nakomt, is laatstgenoemde zonder enige 
ingebrekestelling gerechtigd door haar geleverde onbetaalde zaken, waar en in welke staat zij zich ook bevinden, tot zich 
te nemen. De afnemer geeft de leverancier hierbij voor alsdan het recht en stelt hem voor alsdan in de gelegenheid om  
zelf alle plaatsen te betreden ter uitoefening van zijn recht die zaken tot zich te nemen.
10.2  Afnemer is in verzuim en gebreke wanneer hij  de factuur 30 dagen onbetaald heeft  gelaten.  Een (schriftelijke) 
sommatie zijdens Jager is niet noodzakelijk voor het vorderen van boete en kosten conform artikel 10.3 
10.3 Is de afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, is afnemer een  
direct  opeisbare  boete  verschuldigd  van  10%  van  het  factuurbedrag  alsmede  de  buitengerechtelijke  incassokosten 
overeenkomstig de tabel  van de Wet Incassokosten.  Indien Jager aantoont hogere kosten te hebben gemaakt,  welke  
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
Art. 11. Overmacht
11.1 Tekortkomingen van Jager in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend indien 
zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvatting voor  
zijn rekening komen.
11.2 Onder  overmacht  wordt  in  ieder  geval  verstaan:  oorlog  mobilisatie,  onlusten,  overstroming,  stagnatie  in  resp.  
beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of 
andere middelen tot energie-opwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden 
van werknemersorganisaties, waardoor produceren belemmerd wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering van 
noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan de leverancier door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook 
in het land van herkomst van deze materialen en halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang verstoren en de uitvoering  
van een  order vertragen of redelijkerwijze onmogelijk maken.

Algemene Voorwaarden Jager & Zn B.V. – Versie 1 – pagina 2 van 4



11.3 Indien de prestatie door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd is ieder der partijen, onder uitsluiting van  
verdere  rechten,  bevoegd  de  overeenkomst,  respectievelijk  het  deel  der  overeenkomst  dat  betrekking  heeft  op  de 
betreffende levering, te ontbinden volgens de wet, zonder dat de leverancier tot enige vergoeding van schade, door de 
afnemer of derden geleden, gehouden zal zijn.
11.4 Jager heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert,  
ontstaat nadat Jager haar verbintenis had moeten nakomen.
11.5 Indien Jager bij  het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts  
gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk 
te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter  
niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Art. 12. Prijzen
12.1 Bij stijging of daling der prijzen van materialen, grondstoffen, halffabrikaten en inkoopprijzen van gebruikte zaken, 
die  voor  de  uitvoering  der  order  nodig  zijn,  veranderingen  van  lonen,  sociale  werkgeverslasten  en  andere  
arbeidsvoorwaarden, wijziging der valutaverhoudingen en dergelijke omstandigheden zich voordoende na aanvaarding 
ener order, is de leverancier gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, resp. te verlagen. 
Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de afnemer het recht de overeenkomst middels een schriftelijke 
verklaring te ontbinden. De ontbinding dient onverwijld na kennisneming van de prijsverhoging te geschieden.
12.2 Prijzen zijn altijd exclusief B.T.W.
Art. 13. Verpakking: emballage
13.1 Jager dient zorg te dragen voor een behoorlijke en in de branche gebruikelijke verpakking van de zaken.
13.2 Kisten, kratten en dergelijke emballage-artikelen die afzonderlijk in rekening worden gebracht, kunnen – indien 
binnen 30 dagen in goede staat franco teruggezonden – tegen de berekende prijs worden teruggenomen, onder aftrek van 
reparatiekosten, die na terugontvangst nodig mochten blijken.
Art. 14. Tolerantie
14.1 Jager levert zaken voor voornamelijk industrieel gebruik, waardoor technische eigenschappen van de geleverde zaak 
belangrijker zijn dan de esthetische eigenschappen, tenzij  uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Afnemer 
erkent dat reklameren op grond van esthetische eigenschappen hierdoor slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk  
is.
14.1 Kleur,  oppervlakte,  afwerking,  gladheid en  structuur,  vochtgehalte  en corrosie  etc  zijn  eigenschappen  die  niet 
signifcant geacht worden te zijn tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen
14.2 Veroudering, geur, kleur, vervuiling en dergelijke eigenschappen van gebruikte zaken zijn eigenschappen die niet  
signifcant geacht worden.
14.3 Ingeval van bulkproducten wordt Jager geacht behoorlijk gepresteerd te hebben, indien afwijkingen in hoeveelheid 
en/of gewicht niet meer bedragen dan 5%
14.4 Voor andere specifcaties dan de in dit artikel genoemde, zijn de bij eerdere levering toegestane afwijking en bij  
gebreken daarvan de gebruikelijke afwijkingen toelaatbaar.
Art. 15 Gebruikte en gereinigde/gereconditioneerde/gerepareerde IBC’s, vaten en pallets
15.1 De geschiktheid van gebruik van gebruikte, gereinigde, gereconditioneerde en/of gerepareerde zaken zoals IBC’s, 
vaten, pallets en soortgelijke materialen, verder te noemen : gebruikte zaken, is ter beoordeling van afnemer.
15.2 Afnemer wordt geacht zelf onderzoek te plegen naar de mogelijkheid van gebruik van gebruikte zaken alsmede de 
gebruikelijke eigenschappen van deze zaken zoals deze door Jager gebruikelijk geleverd worden.
15.3 Jager kan niet garanderen dat gebruikte zaken met betrekking tot reinheid, draagkracht, levensduur, beschadigingen 
en restverontreiniging/verkleuring etc altijd gelijk van kwaliteit en oorsprong zijn, afnemer erkent daarvan op de hoogte te  
zijn.
15.4 Afnemer zal gebruikte IBC’s, vaten en dergelijke nimmer gebruiken voor zaken bedoeld voor consumptie van mens 
en dier alsmede de consumptiekolom daarvan.
15.5 Afnemer  vrijwaart  Jager  van  alle  aanspraken  terzake  geleverde  gebruikte  materialen,  opzet  en  grove  schuld 
daargelaten
Art. 16. Klachten, aansprakelijkheid, vrijwaring
16.1 Eventuele klachten moeten schriftelijk geschieden binnen 8 dagen na ontvangst der zaken. De afnemer, die het 
geleverde niet binnen 8 dagen na ontvangst op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering of de 
verrichting akkoord te hebben bevonden.
16.2 De afnemer dient Jager in de gelegenheid te stellen de aard, omvang en gegrondheid van de klacht ter plaatse vast te 
stellen.
16.3 Indien Jager aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
16.4 Indien Jager aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de 
door de assuradeur van Jager te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van de 
geleverde  zaken,  althans  dat  gedeelte  van  de  levering,  waarop  de  aansprakelijkheid  betrekking  heeft.  De 
aansprakelijkheid van Jager voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 50.000,-- (vijftigduizend Euro).
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16.5 In afwijking van hetgeen onder 4. van dit artikel is bepaald, wordt bij een order met een langere looptijd dan zes 
maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot de factuurwaarde van de laatste zes maanden van de levering vanaf het  
moment van aansprakelijkheid.
16.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:-de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang 
van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; -de door afnemer in 
redelijkheid gemaakte kosten om de gebrekkige prestatie van Jager aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij de 
gebrekkigheid van de prestatie of de hier bedoelde kosten niet aan Jager 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.
16.7 Jager is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg schade, gederfde winst, gemiste  
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Ingeval van wettelijke aansprakelijkheid voor een zulke schade, is die  
aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 1,--;
16.8 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden 
niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Jager
16.9 Foutieve opslag van de zaken door de afnemer sluit aansprakelijkheid van de zijde van Jager uit.
16.10 De afnemer zal in geen geval enige aanspraak tegen de leverancier kunnen doen gelden nadat het geleverde of een 
gedeelte ervan in gebruik is genomen, be- of verwerkt is.
Art. 17 Opschorting en ontbinding
17.1 Jager  is  bevoegd  de  nakoming  van  de  verplichtingen  uit  hoofde  van  de  overeenkomst  op  te  schorten  of  de  
overeenkomst te ontbinden, indien:
– afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst Jager op grond van haar ter kennis gekomen omstandigheden goede grond heeft te 
vrezen dat de afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen  
dat de afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de  
tekortkoming haar rechtvaardigt;
– afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen 
uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
17.2 Voorts is Jager bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien 
aard zijn dat nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk is, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet  
langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat  
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Jager mag worden verwacht.
17.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Jager op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.  
Indien Jager de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst
17.4 Jager behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Art. 18. Geschillen
18.1 Op elke aanbieding, offerte, order, orderbevestiging, overeenkomst en rechtshandelingen die daarvan het uitvloeisel 
zijn, is Nederlands recht van toepassing. Een geschil dat hieruit voortvloeit kan, indien de rechtbank bevoegd is, in eerste  
aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank in het arrondissement waarin de leverancier is gevestigd. De 
bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing.
18.2 Indien een (deel van een) voorwaarde in deze Algemene Voorwaarden ongeldig verklaard wordt, is het (overige deel)  
van de voorwaarde(n) onverminderd van kracht.
18.3 Indien een (deel van een) voorwaarde in deze Algemene Voorwaarden nadere uitleg behoeft, is het aan Jager om 
deze uitleg te verstrekken, welke uitleg deel van de voorwaarde(n) zal worden.
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