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Artikel 1: De Jong Cheese  
Kaasmakerij De Jong B.V. en De Jong Cheese 
zijn de handelsnamen van de besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

Kaasmakerij De Jong B.V.  (hierna: De Jong).  

Artikel 2: Toepasselijkheid  
1.Deze algemene voorwaarden zijn van 

toepassing op en maken deel uit van alle offertes 
c.q. overeenkomsten  uitgebracht door c.q. 

gesloten met De Jong, behoudens wijzigingen in 

deze voorwaarden die door De Jong  
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 

2.Degene aan wie de door De Jong uitgebrachte 

offertes zijn gericht c.q. met wie De Jong 
overeenkomsten heeft gesloten, wordt hierna ‘de 

wederpartij’ genoemd. 

3.Deze algemene voorwaarden  zijn ook van 
toepassing op alle volgende overeenkomsten  en 

verdere (rechts)handelingen van De Jong met, 

voor of jegens wederpartij. Indien de algemene 
voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij 

ook zonder nadere van toepassing verklaring van 

toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen 
partijen. 

4.De toepasselijkheid van algemene voorwaarden 

van de wederpartij wordt door De Jong 
uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

5. Indien enig beding van deze algemene 

voorwaarden nietig zou zijn of vernietigd wordt, 
blijven de voorwaarden voor het overige zoveel 

mogelijk in stand en zal het betreffende beding 

onverwijld worden vervangen door een beding 
dat de strekking van het oorspronkelijke beding 

zoveel mogelijk benadert.  

6.Op alle overeenkomsten gesloten met De Jong 
is het Nederlands recht van toepassing. De 

bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet 

van toepassing.  
Geschillen zullen worden beslecht door de 

daartoe bevoegde rechter in het arrondissement 

waarin De Jong is gevestigd voor zover wettelijke 
bepalingen zich daartegen niet verzetten. 

Artikel 3: Offertes en Overeenkomsten  
1.Alle offertes, aanbiedingen, prijsopgaven, 

aanduidingen van technische gegevens en 

dergelijke van/door De Jong zijn vrijblijvend, 

tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Eventuele 
termijnen zijn nimmer fataal, tenzij schriftelijk 

anders is overeengekomen. 
2.Een overeenkomst komt tot stand zodra de 

wederpartij de overeenkomst heeft ondertekend 

of de opdracht op een andere wijze heeft 
bevestigd. 

3.Het bewijs van de totstandkoming van de 

overeenkomst kan door beide partijen ook met 
andere middelen worden bewezen. 

 4.De wederpartij verleent toestemming tot 

contractsovername. 

Artikel 4: Prijzen en Betaling 
1. Alle genoemde en overeengekomen prijzen 

zijn exclusief de daarover verschuldigde 
omzetbelasting. 

2.De Jong behoudt zich het recht voor de 

overeengekomen prijzen te verhogen indien na 
het tot stand komen van de overeenkomst doch 

voor tijdstip van uitvoering wijziging in één of 

meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven. 
De Jong stelt de wederpartij hiervan tijdig 

schriftelijk op de hoogte. 

2.Voor iedere order worden verzendkosten in 
rekening gebracht. De hoogte is afhankelijk van 

land van bestemming, gewicht, verzendwijze etc. 

3.Tenzij anders overeengekomen worden alle 
prijzen gesteld in Nederlandse valuta. 

4.Betaling dient te geschieden op een door De 

Jong op de factuur aangegeven wijze, met dien 
verstande dat openstaande facturen door De Jong 

te allen tijde verrekend mogen worden met 

vorderingen die de wederpartij op DeJong heeft. 
Een dergelijke verrekening dient alsdan te 

worden beschouwd als (gedeeltelijke) betaling 

van de koopsom. 

6.Indien betaling op de op de factuur vermelde 

wijze (redelijkerwijze) niet mogelijk is, is De 
Jong  gerechtigd betaling van de prijs in natura of 

op een andere wijze te vorderen. 

7.De wederpartij is gehouden ten behoeve van De 
Jong op eerste vordering van De Jong zakelijke 

zekerheid te verschaffen voor alles wat De Jong 

van de wederpartij te vorderen heeft. 
8.De Jong behoudt zich het recht voor 

tussentijdse rekeningen te zenden en/of 

vooruitbetaling te verlangen. Zolang de 
wederpartij het door hem verschuldigde niet heeft 

voldaan, is De Jong gerechtigd de nakoming van 

haar verplichtingen op te schorten.  
9.De wederpartij mag niets van het factuurbedrag 

aftrekken, met het factuurbedrag verrekenen en/of 

de betaling opschorten zonder uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming daartoe van De Jong. 

10.Als de wederpartij niet binnen de gestelde 

betalingstermijn heeft betaald, is de wederpartij 
van rechtswege in verzuim. De wederpartij is 

alsdan de wettelijke rente over het factuurbedrag 

verschuldigd aan De Jong. Wettelijke rente is de 
rente van de artikelen 6:119 en 6:119a van het 

Burgerlijk Wetboek. 

11.Als de wederpartij in verzuim is, komen ook 
de kosten die De Jong moet maken om de 

wederpartij tot nakoming van zijn verplichtingen 

te bewegen, voor rekening van de wederpartij.  

Artikel 5: Levering en risico 
1.De levering geschiedt op de wijze als in offerte 

of opdrachtbevestiging is vermeld.  
De termijn waarbinnen de levering dient te 

geschieden vangt niet eerder aan dan op het 

moment waarop De Jong over alle voor de 
levering en transport van het te leveren goed 

noodzakelijke gegevens, vergunningen, 

instructies, documenten, ontheffingen, 
toewijzingen en leveranties beschikt. 

2.De levering geschiedt ‘af fabriek’, tenzij 

schriftelijk anders is overeengekomen.  
3.Indien de wederpartij de goederen niet, niet 

tijdig of niet op de overeengekomen wijze 

afneemt, is de wederpartij van rechtswege in 

verzuim en heeft De Jong het recht de goederen 

vanaf de plaats waar en vanaf het tijdstip waarop 

de levering dient plaats te vinden, voor rekening 
en risico van de wederpartij te vervoeren naar en 

op te slaan op een door De Jong vast te stellen 
plaats. De Jong heeft alsdan recht op vergoeding 

van de door haar geleden schade. Deze 

vergoeding bedraagt tenminste 15% van het 
netto-factuurbedrag, zulks onverminderd het 

recht om voor het meerdere schadevergoeding te 

vorderen. 
4.Indien de goederen niet binnen één maand na 

aanbieding ter levering door de wederpartij zijn 

afgenomen, is De Jong gerechtigd de 
overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en 

de te leveren goederen te verkopen of terug te 

nemen. De Jong heeft alsdan recht op vergoeding 
van de door haar geleden schade. Deze 

vergoeding bedraagt tenminste 25% van het 

netto-factuurbedrag, zulks onverminderd het 
recht om voor het meerdere schadevergoeding te 

vorderen. 

5.Het risico van verlies, beschadiging dan wel het 
(gedeeltelijk) tenietgaan van de te leveren 

goederen komt voor rekening van de wederpartij 

vamaf het moment van levering danwel vanaf het 
moment dat levering krachtens de gesloten 

overeenkomst dient plaats te vinden. 

Artikel 6: Garantie 
1.De Jong garandeert de deugdelijkheid en de 

overeengekomen kwaliteit van het geleverde. 

2.Gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg 
zijn van een door de wederpartij voorgeschreven 

wijze van verwerken danwel geheel of 

gedeeltelijk zijn veroorzaakt door de wederpartij 
of een door hem ingeschakelde derde, vallen niet 

onder de garantie. 

3.Indien de wederpartij wijzigingen aan het 

geleverde heeft aangebracht, vervalt de garantie. 

Artikel 7: Reclame en Aansprakelijkheid  

1.Een reclame met betrekking tot geleverde 

goederen en/of het factuurbedrag dient op straffe 
van verval van alle aanspraken binnen 5 dagen na 

de levering van de goederen of ontvangst van de 

factuur waarover de wederpartij reclameert, dan 
wel, indien de wederpartij aantoont dat hij het 

gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, 

binnen 5  dagen na de ontdekking van het gebrek, 
schriftelijk aan De Jong te worden kenbaar 

gemaakt. Ten aanzien van zachte en verse kaas 

geldt in afwijking van het voorgaande een termijn 
van 2 dagen. Een termijn van 2 dagen is tevens 

van toepassing op reclames met betrekking tot het 

geleverde gewicht. 
Een reclame schort de betalingsverplichtingen 

van de wederpartij niet op.  

2.Retourzendingen van reeds door De Jong 
geleverende goederen worden eerst na 

schriftelijke toestemming daartoe van De Jong 

geaccepteerd. Deze retourzendingen zijn geheel 
voor rekening en risico van de wederpartij. 

3.De aansprakelijkheid van De Jong voor schade 

tengevolge van eventuele toerekenbare 
tekortkomingen van De Jong, daaronder begrepen  

de werknemers en al degenen die voor De Jong 

werkzaam zijn of zijn geweest, is steeds beperkt 
tot het bedrag dat de 

aansprakelijkheidsverzekering van De Jong   

uitkeert, vermeerderd met het eigen risico 
volgens de betreffende polis. Desgewenst 

ontvangt de wederpartij een samenvatting van de 

desbetreffende polis. 
4. Als de aansprakelijkheidsverzekeraar van De 

Jong om welke reden dan ook geen uitkering 

doet, is de aansprakelijkheid van De Jong  
beperkt tot het factuurbedrag exclusief BTW dat 

De Jong in de desbetreffende zaak in rekening 

heeft gebracht. 
5.De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in 

geval er sprake zou zijn van opzet aan de zijde 

van De Jong. 

6.De wederpartij vrijwaart De Jong tegen alle 

aanspraken van derden welke direct of indirect, 

middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van 
de werkzaamheden samenhangen.  

7. Indien De Jong door omstandigheden buiten 
haar wil en/of schuld de overeenkomst niet, niet 

tijdig of niet behoorlijk kan nakomen, wordt dit 

aangemerkt als overmacht voor De Jong. De Jong 
is in dat geval niet aansprakelijk voor de schade 

die ontstaat door het niet, niet tijdig of niet 

behoorlijk nakomen van de overeenkomst.  

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud  

1.De Jong behoudt zich de eigendom voor van 

alle goederen die De Jong in het kader van de 
overeenkomst aan de wederpartij ter beschikking 

stelt, zulks tot het moment waarop alle door de 

wederpartij aan De Jong verschuldigde 
bedrag/bedragen volledig en deugdelijk is/zijn 

voldaan.  

2.Door De Jong geleverde goederen die 
ingevolge het eerste lid van dit onder artikel 

onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen 

door de wederpartij niet worden vervreemd, in de 
meest ruime zin van het woord, behalve in het 

kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. 

Tevens mogen deze goederen niet worden 
bezwaard, op welke wijze dan ook. 

3.De Jong heeft het recht om het onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde terug te nemen 
indien en voorzover de wederpartij in gebreke 

blijft jegens De Jong, danwel naar het oordeel 

van De Jong in betalingsmoeilijkheden verkeert. 
4.De wederpartij verleent De Jong nu reeds voor 

alsdan het onherroepelijke recht om de 

bedrijfsgebouwen van de wederpartij te betreden 
of tel aten betreden door een door De Jong aan te 

wijzen derde indien De Jong het geleverde wenst 

terug te nemen of te controleren. 


