
Algemene inkoop- en inkoopconsignatievoorwaarden van Fresh Diamond B.V. 

 

Algemeen 

 

De onderstaande inkoopvoorwaarden zijn van toepassing indien Fresh Diamond B.V. de 

inkopende partij is. De hierna volgende inkoopconsignatievoorwaarden zijn van toepassing 

indien Fresh Diamond B.V. zaken in consignatie van haar leverancier aanvaardt teneinde deze 

aan derden te verkopen. Indien Fresh Diamond B.V. zaken van een leverancier betrekt, zonder 

dat een uitdrukkelijke keuze voor koop of consignatie wordt gemaakt, geldt dat tussen partijen 

een consignatieovereenkomst tot stand komt. Hoofdstuk 3 van deze algemene voorwaarden 

geldt zowel voor inkooptransacties, waarop hoofdstuk 1 van toepassing is, als voor 

inkoopconsignatietransacties waarop 

hoofdstuk 2 van toepassing is. 

 

Hoofdstuk 1: Inkoopvoorwaarden 

 

Artikel 1: Het tot stand komen van een overeenkomst; prijzen 

 

1. Indien de leverancier niet binnen 48 uur na orderdatum schriftelijk aan Fresh Diamond 

B.V. laat weten dat hij de order en/of deze algemene voorwaarden niet accepteert worden de 

order en deze algemene inkoopvoorwaarden beschouwd te zijn geaccepteerd. 

2. Overeengekomen prijzen zijn vast en exclusief omzetbelasting. Tenzij anders 

overeengekomen worden prijzen geacht alle kosten en heffingen te omvatten die 

voortvloeien uit het door Fresh Diamond B.V. met de leverancier overeengekomen 

leveringsbeding. 

 

Artikel 2: Levering 

 

1. Tenzij het tegendeel wordt overeengekomen geldt als leveringsconditie: "DDP" op de 

door Fresh Diamond B.V. aangegeven plaats van aflevering. De verplichtingen van partijen in 

het kader van het in de vorige zin bedoelde leveringsbeding, alsmede in het kader van 

andere leveringsbedingen, die partijen mochten overeenkomen, worden bepaald aan de hand 

van de meest recente versie van de incoterms. 

 

2. Onder aflevering wordt in ieder geval mede verstaan de aflevering van 

gezondheidscertificaten en andere door Fresh Diamond B.V. in redelijkheid te verlangen 

documenten terzake voedselveiligheid, die noodzakelijk zijn voor de import van de 

gekochte zaken, en het veilige gebruik daarvan door consumenten, in het 

overeengekomen land van aflevering, respectievelijk indien er geen sprake is van 

import, voor het veilige gebruik van de gekochte zaken door consumenten in het land 

waar aflevering plaatsvindt. Deze documenten dienen onverwijld per expressepost aan 

Fresh Diamond B.V. te worden toegezonden terwijl deze documenten, voorts, indien Fresh 

Diamond B.V. dat wenst, voorafgaand aan aflevering per fax of e-mail aan haar moeten 

worden verschaft. 

 

3. Overeengekomen afleveringstermijnen, respectievelijk tijdstippen van aflevering, zijn 

fataal. Indien de leverancier de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, 

raakt hij door dit enkele gebeuren in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling door Fresh 

Diamond B.V. noodzakelijk is. 

 



4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is een leverancier gehouden om de 

inkoopafdeling van Fresh Diamond B.V. onverwijld te informeren met betrekking tot een 

(mogelijke) vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, dit onder opgave van 

redenen daarvan, en onder mededeling van hetgeen de leverancier op welk moment, en 

onder welke condities, in staat is te leveren. 

 

5. De leverancier staat ervoor in dat de zaken deugdelijk worden verpakt met 

inachtneming van de in het land van aflevering, en de landen waardoorheen het vervoer 

mocht plaatsvinden, geldende eisen en eventuele (redelijke) pakinstructies van Fresh 

Diamond B.V. 

 

6. Onverminderd nadere redelijke instructies van Fresh Diamond B.V. dienen de zaken te 

worden gemerkt met het ordernummer van Fresh Diamond B.V. terwijl zij per 

verpakkingseenheid melding moeten maken van de productbenaming, het nettogewicht en het 

land van origine. 

 

7. Fresh Diamond B.V. heeft het recht om, zolang de leverancier niet tot aflevering is 

overgegaan, van de leverancier te verlangen dat hij de aflevering uitstelt en/of de plaats van 

bestemming wijzigt. De in de vorige zin neergelegde bevoegdheid van Fresh Diamond B.V. 

geldt slechts indien en voor zover de leverancier redelijkerwijze aan het betreffende verzoek 

van Fresh Diamond B.V. kan voldoen terwijl Fresh Diamond B.V. voorts gehouden is om 

eventuele, redelijke, meerkosten van de leverancier aan hem te vergoeden. 

 

Artikel 3: Overmacht 

 

1. Indien de leverancier een beroep wenst te doen op overmacht is hij verplicht om aan Fresh 

Diamond B.V. de redenen van zijn beroep daarop onverwijld mede te delen en, indien Fresh 

Diamond B.V. dat wenst, het bestaan van die redenen onverwijld aannemelijk te maken. 

 

2. De leverancier is verplicht om de in de vorige zin bedoelde mededeling vergezeld te 

laten gaan van een bericht van datgene waartoe hij naar redelijke verwachting op welk 

tijdstip in staat zal zijn. 

 

3. Fresh Diamond B.V. zal na ontvangst van de mededeling van de leverancier binnen 

redelijke 

termijn beslissen of, en zo ja, welke prestatie zij van de leverancier verlangt en de 

leverancier daarvan op de hoogte stellen. 

 

4. Fresh Diamond B.V. heeft in het geval van overmacht het recht om te kiezen voor een al 

dan niet volledige ontbinding van de overeenkomst door middel van een schriftelijke 

mededeling aan de leverancier. Fresh Diamond B.V. is niet verplicht om de leverancier 

voorafgaand aan de ontbindingsverklaring, in gebreke te stellen. 

5. Onder overmacht van de leverancier wordt in geen geval verstaan de omstandigheid dat 

de leverancier een prestatie, die van belang is in verband met de door hem zelf te 

leveren prestatie, niet, niet tijdig, of niet behoorlijk geleverd krijgt. 

 

 

 

 

 



Artikel 4: Keuring en klachten 

 

1. Fresh Diamond B.V. heeft, indien zij constateert dat de prestatie van de leverancier niet aan 

de overeenkomst beantwoordt, het recht om pas een klacht te uiten nadat zij van haar afnemer 

een klacht heeft ontvangen. 

 

2. In het geval zaken door Fresh Diamond B.V. op goede grond wordt afgekeurd, blijft het 

risico daarvan voor de leverancier. 

 

Artikel 5: Hoedanigheid van de te leveren zaken 

 

De leverancier garandeert dat de te leveren zaken beantwoorden aan de overeenkomst, 

waaronder de overeengekomen specificaties, en dat hij alle geldende wettelijke bepalingen in 

acht neemt. Voorts dienen de zaken te voldoen aan alle op de plaats van aflevering geldende 

wettelijke vereisten terzake voedselveiligheid. 

 

Artikel 6: Niet-nakoming en aansprakelijkheid door/van de leverancier 

 

In het geval van niet, niet tijdige dan wel niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst 

door de leverancier kan Fresh Diamond B.V., naar eigen keuze en onverminderd de haar 

overigens op grond van deze algemene voorwaarden en de wet toekomende rechten, 

aanspraak maken op: 

- onverwijlde kosteloze vervanging, 

- onverwijld kosteloos herstel, 

- vermindering van de koopprijs of restitutie daarvan. Een schriftelijke verklaring van Fresh 

Diamond B.V. dat zij vermindering (al dan niet tot de volledige koopprijs) wenst houdt een 

beroep op een evenredige ontbinding van de overeenkomst in, 

- schadevergoeding, waaronder gevolgschade, al dan niet in verband met een door Fresh 

Diamond B.V. verrichte dekkingskoop en al dan niet tezamen met overige door Fresh 

Diamond B.V. uit te oefenen rechten, 

- al dan niet gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, 

- opschortingen van haar verplichtingen jegens haar leverancier, dus ook van die 

verplichtingen die niet in verband staan met de overeenkomst die de leverancier niet 

nakomt, 

- het stellen van afdoende zekerheid door de leverancier terzake de nakoming door de 

leverancier van al zijn verplichtingen, dus ook van die verplichtingen die niet in 

verband staan met de overeenkomst die de leverancier niet nakomt. 

Onder "onverwijld" wordt in deze alinea verstaan een zodanige termijn dat Fresh Diamond 

B.V. in staat is om haar verplichtingen jegens haar afnemer(s) na te komen. 

 

Artikel 7: Geheimhouding en intellectuele en industriële eigendom 

 

1. De leverancier zal alle van Fresh Diamond B.V. ontvangen mondelinge en schriftelijke 

informatie uitsluitend aanwenden voor de uitvoering van de betreffende order. Deze 

informatie blijft de eigendom van Fresh Diamond B.V. en dient, voorzover in schriftelijke 

vorm, op verzoek van Fresh Diamond B.V. aan haar te worden teruggezonden, evenals de 

kopieën die daarvan zijn gemaakt. 

 



2. De leverancier is verplicht tot geheimhouding van van Fresh Diamond B.V. verkregen 

informatie met betrekking tot de onderneming van Fresh Diamond B.V., en waarvan de 

leverancier het vertrouwelijke karakter moet begrijpen, dit tenzij een wettelijk voorschrift de 

leverancier tot het tegendeel verplicht. 

 

3. Fresh Diamond B.V. wordt rechthebbende op alle intellectuele en industriële rechten die 

ontstaan door, respectievelijk het gevolg zijn van de uitvoering van de overeenkomst door de 

leverancier. Voorzover nodig draagt de leverancier deze rechten door het sluiten van de 

overeenkomst aan Fresh Diamond B.V. over terwijl hij zich daarnaast verplicht om de 

noodzakelijke formaliteiten te vervullen, teneinde te bewerkstelligen dat Fresh Diamond B.V. 

de rechthebbende wordt. 

 

Artikel 8: Betaling en kosten 

 

1. Fresh Diamond B.V. zal, tenzij het tegendeel wordt overeengekomen, de overeengekomen 

prijs binnen 45 dagen na ontvangst van de zaak en een naar behoren opgemaakte factuur 

betalen, tenzij Fresh Diamond B.V. de zaken en/of de daarbij behorende documentatie heeft 

afgekeurd. Fresh Diamond B.V. behoudt zich de rechten van verrekening en opschorting 

voor. 

 

2. De leverancier zal op zijn facturen het ordernummer van Fresh Diamond B.V. vermelden. 

 

3. Indien Fresh Diamond B.V. een betaling aan de leverancier verricht, betekent dat niet dat 

zij daarmee haar recht verwerkt om de leverancier terzake een tekortkoming en/of 

onrechtmatig handelen aan te spreken. 

 

4. Indien de leverancier enige vordering van Fresh Diamond B.V. niet betaalt en Fresh 

Diamond B.V. haar vordering aan een derde in handen geeft wordt de leverancier de daardoor 

veroorzaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd. Deze kosten zijn gelijk 

aan het tarief dat, voorzover redelijk, al dan niet op uurbasis, door de door Fresh Diamond 

B.V. ingeschakelde derde in rekening wordt gebracht, vermeerderd met de door die derde in 

redelijkheid aan derden te betalen kosten. Terzake de gerechtelijke kosten geldt als 

minimum de door de rechter buiten overeenkomst te liquideren bedragen. 

 

Hoofdstuk 2: Consignatieinkoop 

 

Artikel 9: Consignatieinkoopcontract, verkoop door Fresh Diamond B.V. 

 

1. De hierna volgende bepalingen zijn, tenzij het tegendeel wordt overeengekomen, van 

toepassing op alle leveringscontracten, waarbij Fresh Diamond B.V. als inkoper in 

consignatie optreedt. 

 

2. Fresh Diamond B.V. zal de in consignatie aangenomen zaken op eigen naam, doch steeds 

voor rekening en risico van haar leverancier, aan derden leveren. De zaken blijven de 

eigendom van de leverancier totdat Fresh Diamond B.V. hen aan een derde verkoopt en 

aflevert. Fresh Diamond B.V. behoeft de door haar in consignatie te ontvangen zaken niet te 

verzekeren. 

 

 



3. Fresh Diamond B.V. heeft steeds het recht om zonder opgave van redenen de door de 

leverancier in consignatie afgegeven zaken in haar opslagruimte aan de leverancier ter 

beschikking te stellen, en de door haar gemaakte kosten aan de leverancier in rekening te 

brengen. Onder deze kosten zijn, niet limitatief, begrepen de koel- en opslagkosten. In dat 

geval geldt de consignatieovereenkomst als ontbonden, en zal de leverancier die zaken zo 

spoedig mogelijk in de opslagruimte van Fresh Diamond B.V. terugnemen, zonder aan Fresh 

Diamond B.V. schadevergoeding in rekening te brengen. 

 

Artikel 10: Aanvragen van offerten door Fresh Diamond B.V.: ontbinding van 

overeenkomsten en prijzen 

 

1. Alle aanvragen van Fresh Diamond B.V. met betrekking tot de afgifte van zaken in 

consignatie door de leverancier zijn vrijblijvend. Fresh Diamond B.V. heeft het recht om een 

dergelijke aanvraag binnen drie werkdagen na aanvaarding daarvan door de leverancier, te 

herroepen. 

 

2. Overeenkomsten worden door Fresh Diamond B.V. gesloten onder de verwachting en het 

voorbehoud van gunstige kweek- en oogstcondities en een zonder hindernissen 

verlopende logistieke afhandeling. Indien deze omstandigheden zich zodanig wijzigen 

dat Fresh Diamond B.V. redelijkerwijze voorziet dat verkoop aan een derde tegen de door 

Fresh Diamond B.V. in redelijkheid verwachte prijzen en condities, niet mogelijk is, heeft 

Fresh Diamond B.V., onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 3, het recht om, zonder dat zij 

schadevergoeding verschuldigd wordt, tot ontbinding van de consignatieovereenkomst 

over te gaan en de intussen mogelijk afgegeven zaken in de bedrijfsruimte van Fresh 

Diamond B.V., waar zij werden ontvangen, aan de leverancier ter beschikking te stellen. Het 

in dit lid gestelde geldt ook indien wijziging in kosten, waaronder begrepen invoerrechten, 

leidt tot een hogere kostprijs dan de prijs waarvan Fresh Diamond B.V. is uitgegaan. 

 

3. Overeengekomen prijzen tussen de leverancier en Fresh Diamond B.V. zijn vast en kunnen 

door de leverancier niet worden verhoogd, tenzij Fresh Diamond B.V. met een dergelijke 

verhoging akkoord zou gaan. 

 

Artikel 11: Afgifte van consignatiezaken aan Fresh Diamond B.V. 

 

Het bepaalde in artikel 2 van deze algemene voorwaarden is van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 12: Concurrentiebeding 

 

De leverancier erkent dat Fresh Diamond B.V. in haar organisatie aanzienlijke kosten maakt, 

en heeft gemaakt, voor het werven en behouden van haar klanten. Onder meer in verband 

hiermede is de leverancier aan Fresh Diamond B.V. een redelijke schadevergoeding 

verschuldigd indien hij overgaat tot opzegging van een lopende zakenrelatie. 

 

Artikel 13: Hoedanigheid van de door de leverancier af te geven zaken en (afhandeling van) 

klachten 

 

1. Het bepaalde in de artikelen 3, 4, 5 en 6 van deze algemene voorwaarden is van 

overeenkomstige toepassing. 

 



2. Indien Fresh Diamond B.V. door haar koper – al dan niet in rechte - wordt aangesproken 

zal de leverancier Fresh Diamond B.V. volledig vrijwaren voor alle aanspraken van die koper. 

Fresh Diamond B.V. kan verlangen dat de leverancier een procedure, die de koper van Fresh 

Diamond B.V. tegen Fresh Diamond B.V. aanhangig maakt, indien nodig: op naam van Fresh 

Diamond B.V., overneent en op zijn kosten voert. Indien Fresh Diamond B.V. besluit om zelf 

de procedure te voeren, geschiedt zulks voor rekening en risico van de leverancier. 

 

Artikel 14: Betaling door Fresh Diamond B.V. 

 

Tenzij anders wordt overeengekomen vind betaling door Fresh Diamond B.V. plaats nadat zij 

de betreffende afrekening heeft opgemaakt dan wel – indien is overeengekomen dat Fresh 

Diamond B.V. naar aanleiding van een factuur van de leverancier betaalt – nadat Fresh 

Diamond B.V. een factuur heeft ontvangen, die aan de eisen van de wet voldoet en Fresh 

Diamond B.V. de door de leverancier ter beschikking gestelde zaken aan een derde heeft 

verkocht, en deze derde de koopprijs heeft betaald. Betaling door Fresh Diamond B.V. 

betekent niet dat Fresh Diamond B.V. afziet van haar rechten jegens de leverancier terzake 

enig toerekenbare tekortkoming of enig onrechtmatig handelen, al dan niet met betrekking tot 

de betreffende levering. 

 

Hoofdstuk 3: Steeds geldt 

 

Artikel 15: Industriële en intellectuele eigendomsrechten van Fresh Diamond B.V. 

 

Tenzij Fresh Diamond B.V. uitdrukkelijk en zonder voorbehoud schriftelijk het tegendeel 

mededeelt strekt geen enkele overeenkomst die Fresh Diamond B.V. met een 

(consignatie)koper aangaat tot overdracht door Fresh Diamond B.V. van haar intellectuele en 

industriële eigendomsrechten. 

 

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 

1. Op alle overeenkomsten die Fresh Diamond B.V. sluit is het Nederlands recht van 

toepassing met uitsluiting, indien anders van toepassing, van het Verdrag der Verenigde 

Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. 

 

2. Alle geschillen die tussen Fresh Diamond B.V. en haar wederpartij ontstaan, en waarop 

deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden, tenzij dwingend recht daaraan in 

de weg zou staan, in eerste aanleg beslist door de rechtbank te Breda, onverminderd het 

recht van Fresh Diamond B.V. om haar wederpartij voor een anderszins bevoegde rechter in 

rechte te betrekken. 


