
Algemene Verkoop- en Verkoopconsignatievoorwaarden van Fresh Diamond B.V.  

 

Algemeen 

 

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

verkopende partij is. De hierna volgende verkoopconsignatievoorwaarden zijn van toepassing 

indien Fresh Diamond B.V. zaken in consignatie verkoopt. Indien Fresh Diamond B.V. zaken 

levert, zonder dat een uitdrukkelijke keuze voor verkoop of consignatie wordt gemaakt, geldt 

dat tussen partijen een verkoopovereenkomst tot stand komt. Hoofdstuk 3 van deze algemene 

voorwaarden geldt zowel voor verkooptransacties, waarop hoofdstuk 1 van toepassing is, als 

op verkoopconsignatietransacties, waarop hoofdstuk 2 van toepassing is. 

 

Hoofdstuk 1: Verkoopvoorwaarden 

 

Artikel 1: Aanbod, prijzen 

 

1. Tenzij anders door Fresh Diamond B.V. aangegeven zijn haar aanbiedingen vrijblijvend. 

Fresh Diamond B.V. heeft, ook indien zij reeds heeft afgeleverd, het recht om een 

vrijblijvende aanbieding binnen drie werkdagen na de aanvaarding daarvan te herroepen. 

Tenzij anders vermeld zijn de door Fresh Diamond B.V. te noemen prijzen in euro's en 

gebaseerd op het leverbeding ex works, en exclusief omzetbelasting. Fresh Diamond B.V. 

heeft het recht om druk- en schrijffouten alsmede overige fouten die zij in communicatie 

maakt, te herstellen. Voorts geschieden prijsopgaven onder de veronderstelling van gunstige 

kweek- en oogstcondities en een zonder hindernissen verlopende logistieke afhandeling. 

Tevens wordt verondersteld dat zich geen bijzondere prijsontwikkeling aan de inkoopzijde 

van Fresh Diamond B.V. zal voordoen. Indien zich een of meer van deze veronderstellingen 

niet realiseren, en als gevolg daarvan voor Fresh Diamond B.V. een verhoging van de 

kostprijs met meer dan 10% plaatsvindt, heeft Fresh Diamond B.V. het recht om de volledige 

kostenstijging(en) aan de koper door te berekenen. 

 

 

Artikel 2: Levering 

 

1. Een tussen Fresh Diamond B.V. en haar koper overeengekomen tijdstip van levering, 

respectievelijk een overeengekomen leveringstermijn, is niet fataal. Fresh Diamond B.V. 

raakt slechts in verzuim nadat het in de vorige zin genoemde tijdstip, resp. de in de vorige zin 

bedoelde termijn, is verstreken en de koper aan Fresh Diamond B.V. een na overleg met Fresh 

Diamond B.V. vast te stellen redelijke termijn heeft gegund om, alsnog, binnen die termijn te 

leveren en Fresh Diamond B.V. dit nalaat. 

 

2. Indien het vervoer niet door of namens Fresh Diamond B.V. zal plaatsvinden vindt 

aflevering plaats Ex Works magazijn …………………………… 

 

3. Indien het vervoer door of namens Fresh Diamond B.V., al dan niet door middel van haar 

eigen transportbedrijf, zal plaatsvinden, vindt levering plaats op basis van CPT op de 

overeengekomen plaats van bestemming, waarbij de plaats van aflevering aan de 

vervoerder, tenzij anders overeengekomen, of anders door Fresh Diamond B.V. wordt 

medegedeeld, is de in lid 2 van dit artikel genoemde plaats. 

 

 



 

4. De verplichtingen van partijen in het kader van de in de vorige twee leden van dit 

artikel bedoelde leverbedingen, en andere leverbedingen, die partijen mochten 

overeenkomen, worden bepaald aan de hand van de meest recente editie van de Incoterms. 

 

5. Indien de verkochte zaak op verzoek van de koper door Fresh Diamond B.V. bij haar of bij 

een derde wordt opgeslagen, geschiedt zulks voor rekening en risico van de koper. Fresh 

Diamond B.V. behoeft de zaak die zij in bewaring neemt, niet te verzekeren. 

 

6. Het risico van de zaak is voor de koper vanaf het moment van de aflevering daarvan. 

Indien de koper in gebreke blijft met een handeling waarmee hij aan de aflevering moet 

meewerken, is hij vanaf dat ogenblik in verzuim en is het risico van de zaak voor hem. 

 

Artikel 3: Eigendomsvoorbehoud 

 

1. Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. Fresh Diamond B.V. behoudt het 

eigendom van de krachtens enige overeenkomst aan de koper uitgeleverde en uit te 

leveren zaken totdat de koper: 

a. de prijs van al die zaken, vermeerderd met verschuldigde rente en kosten, volledig 

heeft voldaan en, 

b. alle vorderingen heeft voldaan terzake van werkzaamheden die Fresh Diamond 

B.V. ten behoeve van hem heeft verricht of zal verrichten in het kader van de 

desbetreffende overeenkomsten en, 

c. alle vorderingen heeft voldaan die Fresh Diamond B.V. op hem verkrijgt indien hij 

tekort schiet in de nakoming van de hiervoor bedoelde verplichtingen. 

 

2. De koper mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken op geen enkele wijze 

laten strekken tot zekerheid van andere vorderingen dan die van Fresh Diamond B.V.. Fresh 

Diamond B.V. machtigt de koper om de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken in het 

kader van de normale bedrijfsuitoefening van de koper aan derden te verkopen. In het geval 

de koper jegens Fresh Diamond B.V. in verzuim raakt ten aanzien van vorderingen waarvoor 

het in lid 1 bedongen eigendomsvoorbehoud geldt, heeft Fresh Diamond B.V. het recht om 

deze machtiging met onmiddellijke ingang op te zeggen. In dat geval heeft Fresh Diamond 

B.V. ook het recht om de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken terug te vorderen. De 

koper zal hieraan alle redelijke medewerking verlenen. De koper machtigt Fresh Diamond 

B.V. onherroepelijk om daartoe zijn bedrijventerreinen en zijn opslagruimten te betreden. 

 

Artikel 4: Overmacht 

 

Naast hetgeen volgens de Wet als overmacht geldt gelden als zodanig ongunstig verlopende 

kweek- en oogstomstandigheden alsmede een andere dan geplande logistieke afhandeling. 

Voorts gelden als overmacht wanprestatie en/of overmacht en/of onrechtmatig handelen aan 

de zijde van de leveranciers van Fresh Diamond B.V., haar vervoerders of andere derden die 

bij de overeenkomst zijn betrokken, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand- en 

andere ongevallen in haar bedrijf en/of in het bedrijf van toeleveranciers en/of hulppersonen 

van Fresh Diamond B.V., alsmede overige omstandigheden voorzover als gevolg daarvan de 

(verdere) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet of niet volledig van Fresh 

Diamond B.V. kan worden verlangd. Indien Fresh Diamond B.V. zich beroept op overmacht, 

heeft ieder van de partijen het recht om de overeenkomst geheel - indien althans de overmacht 

voldoende substantieel is - of – voor het deel ten aanzien waarvan er sprake is van overmacht 



- gedeeltelijk te ontbinden, in welk laatste geval partijen verplicht zijn om de overeenkomst 

voor het niet-ontbonden deel na te komen. Indien op de voet van dit artikel tot ontbinding 

wordt overgegaan is geen van de partijen ten aanzien van het ontbonden gedeelte van de 

overeenkomst aan de andere partij schadevergoeding verschuldigd. 

 

Artikel 5: Keuring en klachten 

 

1. Keuring bij Fresh Diamond B.V.; het uiten van klachten: 

Indien de koper de zaak bij Fresh Diamond B.V. afhaalt, is hij verplicht om die zaak 

ter gelegenheid daarvan aan een volledige keuring te onderwerpen, en de klacht 

onverwijld, en ter plaatse waar de zaak wordt afgehaald, te uiten. In de vorige zin 

wordt onder: "de koper" begrepen de koper zelf, een of meer van zijn personeelsleden, 

zijn afnemer of de vervoerder die namens de koper tot keuring overgaat. Indien de 

koper het verkochte door een ander dan de in de vorige zin bedoelde personen laat 

afhalen dan dient het verkochte in ieder geval op hoeveelheid en uiterlijke staat te 

worden gekeurd. 

 

2. Keuring, en het uiten van klachten, ten overstaan van de chauffeur van Fresh Diamond 

B.V.: Indien de zaak door het vervoersbedrijf van Fresh Diamond B.V. wordt 

vervoerd dient de koper de zaak terstond na aankomst op de plaats van bestemming op 

niet reeds gekeurde eigenschappen te keuren, en eventuele klachten te noteren op de 

door de chauffeur te presenteren pakbon of vrachtbrief, of, indien de chauffeur geen 

pakbon of vrachtbrief presenteert, deze op andere wijze jegens de chauffeur te uiten. 

Het in deze alinea bepaalde geldt ook indien Fresh Diamond B.V. een ander 

vervoersbedrijf dan het eigen vervoersbedrijf inschakelt en de chauffeur ter 

gelegenheid van de aflevering een volledige keuring wenst. 

 

3. Andere gevallen van keuring, en het uiten van klachten: 

Indien de zaak niet op de voet van het bepaalde in lid 1 wordt gekeurd en er geen 

keuring op de voet van het bepaalde in lid 2, plaatsvindt, dient de keuring, en het uiten 

van de klacht, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen een tijdsbestek van vier 

uur na aflevering plaats te vinden. 

 

4. Controle door enige keuringsinstantie: 

Indien de koper door enige keuringsinstantie met openbaar gezag, wordt bezocht en 

deze keuringsorganisatie gebreken meent te ontdekken aan door Fresh Diamond B.V. 

geleverde zaken, is de koper verplicht om Fresh Diamond B.V. terstond, in ieder geval 

telefonisch, te waarschuwen zodat Fresh Diamond B.V., zover mogelijk, in staat is om 

de keuringsinstantie, nog tijdens het bezoek aan de koper, te woord te staan. 

 

5. De koper dient een klacht zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven en een mondeling 

geuite klacht zo spoedig mogelijk schriftelijk, dan wel per e-mail, aan Fresh Diamond 

B.V. te bevestigen. 

 

6. De koper is verplicht om, indien naar aanleiding van het uiten van de klacht niet 

terstond een oplossing wordt bereikt, Fresh Diamond B.V. de gelegenheid te geven om 

zelf een keuring te (laten) verrichten. Indien Fresh Diamond B.V. er niet voor kiest om 

de keuring ter plaatse waar de zaak zich bevindt, te laten plaatsvinden, heeft zij het 

recht om van de koper te verlangen dat hij het geleverde, danwel een door Fresh 



Diamond B.V. aan te geven deel daarvan, op kosten van ongelijk aan Fresh Diamond 

B.V. retourneert in welk geval de koper een representatief monster kan achterhouden. 

 

7. Steeds geldt dat de koper de bewijslast draagt van zijn stellingname dat de zaak, ten 

aanzien waarvan hij een klacht heeft geuit, reeds ten tijde van de aflevering de 

eigenschappen bezat terzake waarvan hij de klacht uit. 

 

8. Indien de koper de hiervoor bedoelde verplichtingen terzake keuring en klachten niet 

nakomt brengt dat het verval van een eventuele vordering van de koper terzake een 

beweerdelijk toerekenbare tekortkoming of onrechtmatig handelen zijdens Fresh 

Diamond B.V., met zich mee. 

 

9. Indien de koper zich niet houdt aan de in dit artikel bedoelde regels en Fresh Diamond 

B.V. niettemin een klacht in behandeling neemt, dienen haar inspanningen te worden 

aangemerkt als coulance zonder aanvaarding van enige verplichting of 

aansprakelijkheid. Indien blijkt dat een klacht ten onrechte is geuit en Fresh Diamond 

B.V. in het kader daarvan werkzaamheden verricht of zaken levert, dan kan Fresh 

Diamond B.V. de kosten daarvan tegen de normaal bij haar geldende prijzen aan koper 

in rekening brengen. 

 

Artikel 6: Nakoming en aansprakelijkheid 

 

1. Indien koper de voorschriften, die in het vorige artikel zijn neergelegd, in acht heeft 

genomen, kan Fresh Diamond B.V. met inachtneming van hetgeen in deze algemene 

voorwaarden is gesteld slechts gedurende een periode van één jaar na datum aflevering 

wegens een toerekenbare tekortkoming in rechte worden aangesproken. 

 

2. Indien Fresh Diamond B.V. erkent dat zij toerekenbaar tekort is geschoten, of dit 

anderszins komt vast te staan, heeft zij het recht om binnen een redelijke termijn aan 

koper mede te delen, en van de koper te verlangen dat hij dit accepteert, dat Fresh 

Diamond B.V., onverminderd de haar verder op grond van deze algemene 

voorwaarden of de wet toekomende rechten: 

-  de door de koper betaalde prijs zal terugbetalen, 

-  kosteloos tot herlevering zal overgaan, 

-  kosteloos tot aflevering van het ontbrekende zal overgaan, 

-  indien mogelijk: tot kosteloos herstel van de prestatie zal overgaan. 

 

Indien Fresh Diamond B.V., aldus, op een redelijke termijn presteert betekent dit dat de 

overeenkomst op correcte wijze zal zijn nagekomen respectievelijk, in het geval van 

terugbetaling van de prijs, dat die overeenkomst zal zijn ontbonden, in welke gevallen 

koper geen recht heeft op schadevergoeding. Fresh Diamond B.V. is verplicht om bij het 

maken van haar keuze met de redelijke belangen van koper rekening te houden. 

 

3. Fresh Diamond B.V. beperkt, indien mocht worden geoordeeld dat zij op grond van 

een toerekenbare tekortkoming een schadevergoeding in geld verschuldigd is, haar 

aansprakelijkheid tot maximaal de voor de betreffende zaak overeengekomen prijs, 

exclusief omzetbelasting. Koper vrijwaart Fresh Diamond B.V. tegen alle aanspraken 

van derden, waaronder die terzake productenaansprakelijkheid, voorzover deze 

aanspraken het in de vorige zin bedoelde maximum te boven gaan. Fresh Diamond 



B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade die resulteert uit foutieve opslag of foutief 

gebruik van de door haar geleverde zaak. 

 

4. In het geval dat als gevolg van toerekenbaar tekortschieten door Fresh Diamond B.V. 

letselschade of schade door dood optreedt wordt de aansprakelijkheid door Fresh 

Diamond B.V. beperkt tot het bedrag dat overeenkomstig de door haar afgesloten 

aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien de aansprakelijkheids-

verzekering een lager bedrag uitkeert dan het bedrag tot hetwelk Fresh Diamond B.V. 

blijkens het vermelde in lid 3 van dit artikel haar aansprakelijkheid beperkt, beperkt 

Fresh Diamond B.V. haar aansprakelijkheid tot dat bedrag. 

 

5. In dit artikel is onder toerekenbare tekortschieten tevens onrechtmatig handelen 

begrepen. 

 

Artikel 7: Emballage 

 

1. Van Fresh Diamond B.V. afkomstige emballage waaronder pallets, kratten en dozen, 

waarop Fresh Diamond B.V. statiegeld heeft berekend, wordt retour genomen tegen de 

op het moment van teruggave geldende retourprijs, eventueel verlaagd met een vaste 

emballagevergoeding. De in te leveren emballage dient zodanig schoon en fris te zijn 

dat het geschikt is voor verse, eetbare, tuinbouwproducten. 

 

2. Indien Fresh Diamond B.V. emballage terugneemt via eigen transport, dient de 

emballage gesorteerd voor transport gereed te staan. 

 

3. Steeds geldt dat de koper een redelijke mate van evenredigheid in hoeveelheden tussen 

de door hem afgenomen en de door Fresh Diamond B.V. retour te nemen emballage in 

acht moet nemen. Indien de koper zich hieraan niet houdt, heeft Fresh Diamond B.V. 

het recht om de door de koper aangeboden emballage te weigeren indien en voorzover 

de logistieke situatie bij Fresh Diamond B.V. daartoe aanleiding geeft. 

 

4. Niet door Fresh Diamond B.V. aangeleverde emballage, wordt niet door haar 

teruggenomen. 

 

Artikel 8: Betaling 

 

1. Tenzij anders op de factuur wordt aangegeven dient betaling daarvan binnen twee 

weken na factuurdatum te geschieden. 

 

2. De door koper of derden te verrichten betalingen worden steeds eerst in mindering 

gebracht op andere vorderingen dan die waarvoor Fresh Diamond B.V. het in artikel 3 

omschreven eigendomsvoorbehoud geldend kan maken. Met inachtneming daarvan 

worden betalingen het eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde kosten, 

daarna op alle verschuldigde renten en, tot slot, op de (telkens oudste) hoofdsom. 

 

3. De koper heeft niet het recht om de door hem aan Fresh Diamond B.V. verschuldigde 

betalingen te verrekenen met tegenvorderingen. Ook heeft de koper niet het recht om 

een betaling aan Fresh Diamond B.V. niet te verrichten door een beroep te doen op 

een opschortingsrecht. 



4. Zodra koper de in lid 1 van dit artikel bedoelde betaaltermijn ongebruikt laat 

verstrijken raakt hij van rechtswege in verzuim en wordt hij een rente verschuldigd 

naar rato van 1% per maand, tot de voldoening. 

 

5. Indien Fresh Diamond B.V. enige vordering op de koper uit handen geeft is de koper 

buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd op basis van de door Fresh 

Diamond B.V. ingeschakelde derde gebruikelijk toe te passen tarieven, voorzover 

redelijk. Die tarieven kunnen ook een beloning per tijdseenheid inhouden. Daarnaast is 

de koper de door de bedoelde derde in redelijkheid te maken kosten, verschuldigd. 

Terzake de gerechtelijke kosten geldt als minimum de door de Rechter buiten 

overeenkomst te liquideren bedragen. 

 

Hoofdstuk 2: Verkoopconsignatie 

 

Artikel 9: Definitie verkoopconsignatie 

 

Indien Fresh Diamond B.V. zaken in consignatie ter beschikking stelt betekent dit, tenzij 

partijen anders overeenkomen, dat Fresh Diamond B.V. de betreffende zaken aan de 

consignatiekoper verkoopt, waarbij de bepalingen van hoofdstuk 1 van deze algemene 

voorwaarden van toepassing zijn, en waarbij de koper het recht heeft om deze zaken aan 

Fresh Diamond B.V. terug te verkopen. Indien partijen overeenkomen dat de terbeschikking-

stelling door Fresh Diamond B.V. van consignatiezaken niet als een verkooptransactie moet 

worden beschouwd, is niettemin het bepaalde in hoofdstuk 1 van deze algemene voorwaarden 

van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 10: Terugverkoop door de consignatiekoper 

 

1. De consignatiekoper kan het recht tot wederverkoop aan Fresh Diamond B.V. slechts 

uitoefenen indien hij dit doet binnen de daartoe met Fresh Diamond B.V. overeengekomen 

termijn, en hij bovendien in staat is om die zaken in een zodanige staat terug te leveren dat 

Fresh Diamond B.V. deze voor de met de consignatiekoper overeengekomen prijs in haar 

normale verkoopproces kan opnemen en aan haar kopers kan verkopen, zonder jegens die 

kopers tekort te schieten. Indien geen termijn voor de terugverkoop is overeengekomen, dient 

de terugverkoop, en de daaruit voortvloeiende levering, zodanig spoedig te geschieden, dat 

Fresh Diamond B.V. die zaken op de in de vorige zin bedoelde wijze in haar verkoopcircuit 

kan opnemen. De levering door de consignatiekoper aan Fresh Diamond B.V. geschiedt, 

tenzij anders wordt overeengekomen, onder het leveringsbeding DDP …… . 

 

2. De door Fresh Diamond B.V. aan de consignatiekoper in het kader van de terugverkoop 

verschuldigde prijs is, in het geval Fresh Diamond B.V. de zaak op de in de vorige alinea 

bedoelde wijze in haar verkoopcircuit opneemt, gelijk aan de prijs die door Fresh Diamond 

B.V. in het kader van de verkoop aan de consignatiekoper werd bedongen, verminderd met 

een redelijke inhouding wegens de door Fresh Diamond B.V. in verband met de door haar te 

realiseren verkoop, of anderszins, te maken kosten. 

 

3. Indien tussen Fresh Diamond B.V. en de consignatiekoper een verkoopprijs wordt 

afgestemd die de consignatiekoper zal realiseren, en de consignatiekoper bemerkt dat het niet, 

of slechts tegen onevenredige inspanning, mogelijk is om die prijs te realiseren, dient de 

consignatiekoper met Fresh Diamond B.V. contact op te nemen teneinde een nieuwe 

verkoopprijs af te stemmen. Het in de vorige zin gestelde geldt ook indien de tussen Fresh 



Diamond B.V. en de consignatiekoper afgestemde verkoopprijs slechts een door Fresh 

Diamond B.V. gewenste verkoopprijs is. 

 

4. Indien tussen Fresh Diamond B.V. en de consignatiekoper niet een door de 

consignatiekoper te realiseren verkoopprijs is afgestemd, dient de consignatiekoper steeds, 

alvorens tot verkoop over te gaan, de verkoopprijs met Fresh Diamond B.V. af te stemmen. 

 

Hoofdstuk 3: Steeds geldt 

 

Artikel 11: 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 12: 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. 


