
 

 

Algemene voorwaarden van toepassing op verkoop en levering van levend vee 
 
 
1. Algemeen 
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van en op alle 

opdrachten aan handelaren geregistreerd bij de Commissie Veehandel ressorterend onder het 
Productschap voor Vee en Vlees (hierna: “Verkoper”) tot verkoop en levering door Verkoper van 
levend vee (hierna: “vee”), en op alle overeenkomsten met Verkoper terzake. 

    
1.2 Onder vee wordt in deze voorwaarden verstaan het aantal stuks vee als beschreven in de 

overeenkomst. 
 
1.3 De toepasselijkheid van voorwaarden van de wederpartij, klant, koper of enige andere partij 

(hierna: “Koper”) van Verkoper wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 
1.3 Op bedingen die afwijken van deze voorwaarden kan door Koper slechts een beroep worden 

gedaan indien en in zoverre deze door Verkoper schriftelijk zijn aanvaard. 
 
1.4 De Koper met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met 

toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Verkoper. 
 
1.5 Indien om welke reden dan ook een bepaling uit deze voorwaarden als ongeldig wordt 

beschouwd, blijven de overige bepalingen van kracht. In dat geval voorzien de partijen in 
onderling overleg in vervanging van de ongeldige bepaling, met de bedoeling om zoveel 
mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepaling te handhaven.  

 
2. Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten 
2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is 

vermeld. 
 
2.2 Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door Koper, inclusief mondelinge opdrachten of 

acceptaties, gelden als onherroepelijk. 
 
2.3 Verkoper heeft het recht een opdracht, waaronder begrepen een door een vertegenwoordiger 

van Verkoper opgenomen bestelling, te weigeren onder opgave van redenen. 
 
2.4 Verkoper is eerst dan gebonden aan haar schriftelijke aanbiedingen en aan door Koper aan 

Verkoper gegeven opdrachten, wanneer de aanvaarding schriftelijk is bevestigd, dan wel met 
uitvoering van de opdracht is begonnen. Verkoper is bovendien slechts gebonden zoals zij 
schriftelijk heeft aanvaard. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel, 
vertegenwoordigers, verkopers of andere tussenpersonen binden Verkoper niet dan nadat en in 
zoverre Verkoper deze schriftelijk heeft bevestigd. 

 
2.5 Aanvullende afspraken, wijzigingen en of annuleringen zijn slechts bindend, indien en in zoverre 

deze door Verkoper schriftelijk zijn bevestigd, danwel indien deze in de uitvoering van de 
opdracht zijn verwerkt. 

 
2.6 Bij mondelinge opdrachten of bestellingen berust het risico voor vergissingen uitsluitend bij 

Koper. 
 
3. Prijs 
3.1 Door Verkoper opgegeven of met Verkoper overeengekomen prijzen zijn netto en derhalve 

onder meer exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde belastingen. Indien door 



 

 

Verkoper in rekening te brengen belastingen van overheidswege worden gewijzigd, zullen deze 
wijzigingen door Verkoper aan de Koper worden doorberekend. 

 
3.2 De prijzen gelden per kilo levend gewicht hetzij per kilo geslacht gewicht tenzij anders 

overeengekomen.  
 
3.3 In geval van prijzen per kilo levend gewicht bindt het in de facturen van Verkoper aangegeven 

totaal levend gewicht Koper tenzij: 
a. Verkoper bij levering aan de chauffeur over het totaal aantal geleverd vee een onderwicht 

opgeeft; 
b. Koper binnen vier uren na voltooide levering een gespecificeerde opgave van het gevonden 

onderwicht aan Verkoper verstrekt; en 
c. Koper tijdig alle nodige medewerking aan Verkoper verleent om desgewenst het opgegeven 

onderwicht te controleren of te laten controleren. 
De bewijslast van het onderwicht rust in de gevallen a tot c op Koper. 

 
3.4 Door Verkoper opgegeven of met Verkoper overeengekomen prijzen zijn mede gebaseerd op 

(kost)prijs bepalende factoren (zoals kosten van vervoer, lonen, sociale en andere 
overheidslasten, prijzen en andere kosten) geldend voor levering op het  moment van de 
aanbieding of aanvaarding van een opdracht door Verkoper. Indien de kostprijs nadien voor 
aflevering verhoging ondergaat, is Verkoper gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te 
verhogen en die prijsverhoging aan Koper in rekening te brengen. 

 
3.5 Indien een (vaste) prijs is overeengekomen en Koper wijzigingen in en/of aanvullingen op de 

opdracht wenst, is Verkoper gerechtigd de prijs aan te passen dienovereenkomstig de gevolgen 
van die wijzigingen en aanvullingen. 

 
4. Levertijd en levering 
4.1 De met Verkoper overeengekomen data waarop en/of termijnen waarbinnen het door haar te 

verstrekken vee wordt geleverd zijn geen fatale data, Verkoper is derhalve eerst in verzuim na 
ingebrekestelling door Koper. 

 
4.2 De levertijd gaat in na totstandkoming van de overeenkomst, nadat Verkoper beschikt over alle 

door Koper te verstrekken bescheiden en gegevens en nadat een eventueel overeengekomen 
vooruitbetaling door Verkoper is ontvangen of zekerheid voor betaling ten behoeve van 
Verkoper is gesteld. Indien ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst Koper aan 
Verkoper enige betaling uit hoofde van enig andere overeenkomst opeisbaar verschuldigd is, 
gaat de termijn van levering eerst in op de dag, waarop Verkoper al hetgeen haar uit die andere 
overeenkomst verschuldigd is, heeft ontvangen. 

  
4.3 Overschrijding van levertijden geeft Koper geen recht op aanvullende of vervangende 

schadevergoeding of op niet-nakoming door hem van enige uit de overeenkomst voortvloeiende 
eigen verplichting. Koper is echter gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring 
te ontbinden, indien en in zoverre Verkoper het te leveren vee niet binnen een met Koper na 
bovenbedoelde overschrijding schriftelijk overeengekomen redelijke termijn alsnog geleverd 
heeft. 

 
4.4 Levertijden worden verlengd met de tijd dat de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd 

door overmacht. Zij worden ook verlengd met de tijd dat Koper met de uitvoering van enige 
verplichting later is dan overeengekomen of door Verkoper redelijkerwijze verwacht kan worden. 
Verkoper behoudt het recht voor de levertijd te verlengen indien een uiterste datum is 
overeengekomen en Koper wijzigingen in en/of aanvullingen op de opdracht wenst. 



 

 

 
4.5 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering van het vee DDU bestemming 

(Incoterms 2000). Het door Verkoper te leveren vee geldt als geleverd zodra het vee op het 
overeengekomen afleveradres aan Koper ter beschikking wordt gesteld. Indien Koper het door 
Verkoper te leveren vee niet op het afgesproken tijdstip in ontvangst kan of wenst te nemen, 
geldt zij als geleverd op het moment dat zij voor ontvangst zou zijn aangenomen indien aan de 
zijde van Koper geen beletsel zou hebben bestaan. 

 
4.6 Verkoper zorgt voor de voldoening aan douane- en andere formaliteiten, zoals benodigde 

vergunningen, die vóór de levering vervuld moeten worden en door een ander dan Koper of 
diens vertegenwoordiger vervuld kunnen worden. De kosten van genoemde formaliteiten zijn 
voor rekening van Verkoper met uitzondering van kosten bij – of in verband met – de invoer in 
het land van bestemming. 

 
4.7 Koper zorgt voor de voldoening aan alle douane- en andere formaliteiten zoals benodigde 

vergunningen die volgens de bepalingen van het voorafgaande lid niet door Verkoper vervuld 
worden en draagt alle kosten die volgens diezelfde bepalingen niet voor rekening van Verkoper 
zijn. 

 
4.8 Verkoper heeft het recht om in gedeelten te leveren. Voor de toepassing van deze voorwaarden 

wordt iedere deellevering als zelfstandige levering aangemerkt. 
 
5. Risico en eigendomsovergang 
5.1 Het risico voor het door Verkoper te leveren vee is voor Koper vanaf het moment dat het vee als 

geleverd geldt als bedoeld in artikel 4.5.  
 
5.2 Al het door Verkoper geleverde vee blijft eigendom van Verkoper tot aan het moment van 

algehele voldoening van al hetgeen Verkoper in verband met de onderliggende overeenkomst 
en/of eerdere danwel latere overeenkomsten van dezelfde aard van Koper te vorderen heeft, 
schade, kosten en rente daaronder begrepen. Een retentierecht op het vee komt Koper niet toe. 
Koper is gehouden aan Verkoper in eigendom toebehorend vee afdoende tegen normale 
bedrijfsrisico’s te verzekeren en gescheiden en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van 
Verkoper te houden. 

 
5.3 Verkoper heeft het recht aan Koper geleverd vee dat eigendom van Verkoper is gebleven, terug 

te (doen) nemen, indien Koper niet aan zijn verplichtingen voldoet of Verkoper aanleiding heeft 
aan te nemen dat Koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Koper is verplicht deze 
terugname mogelijk te maken. De aan de terugname verbonden kosten zullen Koper in 
rekening worden gebracht. Bij terugname wordt gecrediteerd op basis van de waarde die het 
vee bij terugname blijkt te hebben, zulks ter beoordeling van Verkoper. 

 
5.4  lngeval voorbehouden eigendom ingevolge bewerking of verwerking van het geleverde vee 

teniet gaat, zal Koper de eigendom van de daardoor ontstane zaak als vertegenwoordiger van 
en derhalve namens Verkoper verwerven. Verkoper is alsdan tot de eigendom daarvan 
gerechtigd in de verhouding van de waarde van het door Verkoper geleverde vee tot de waarde 
van de tot stand gebrachte zaak. Koper is steeds gehouden op eerste verzoek van Verkoper 
een bezitloos pandrecht te verschaffen op alle zaken welke hij aldus tot stand brengt en 
verleent Verkoper hierbij voor het geval bedoelde mede-eigendom niet tot stand zou zijn 
gekomen, een bezitloos pandrecht op die toekomstige zaak. Koper zal op eerste verzoek al die 
handelingen verrichten welke nodig zijn ter feitelijke effectuering van het hierbij 
overeengekomen pandrecht. 



 

 

6. Overmacht 
6.1 Verkoper is gerechtigd, zonder gehoudenheid tot schadevergoeding, zich op overmacht te 

beroepen indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, 
wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze buiten haar wil, daaronder 
begrepen dierziekten, export- en/of importverboden, werkstakingen, excessief ziekteverzuim 
van personeel, bedrijfsblokkades, technische- en computerstoringen, opslag- en 
transportstoringen, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, vertraagde 
verstrekking aan Verkoper van bij derden bestelde diensten anders dan door aan Verkoper toe 
te rekenen omstandigheden, ongevallen en bedrijfsstoringen. 

 
6.2 In geval van overmacht aan de zijde van Verkoper word(t)(en) hetzij de overeenkomst geheel of 

gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring van Verkoper ontbonden hetzij zijn verplichtingen 
opgeschort, een en ander naar keuze van Verkoper. Indien de verplichtingen aan de zijde van 
Verkoper worden opgeschort en de overmacht langer duurt dan 60 dagen zijn zowel Verkoper 
als Koper bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke 
verklaring te ontbinden, onverminderd het bepaalde in artikel 11. 

 
7. Afname en keuring 
7.1 Koper is gehouden het vee onmiddellijk in ontvangst te nemen zodra Verkoper het vee voor 

ontvangst aanbiedt. Alle door Verkoper gemaakte kosten verband houdend met het niet in 
ontvangst nemen van het vee door Koper zijn voor rekening van Koper, daaronder begrepen 
kosten van opslag en vervoer. 

 
7.2 Koper is gehouden het door Verkoper geleverde vee binnen een redelijke termijn na de datum 

van levering op kwaliteit en kwantiteit te inspecteren. Deze redelijke termijn zal niet langer zijn 
dan binnen 2 dagen na levering Indien Koper deze inspectie nalaat, zal het door Verkoper 
geleverde vee als goedgekeurd gelden.  

 
8. Garantie 
8.1 Verkoper staat ervoor in dat het vee is goedgekeurd door de, naar keuze van Verkoper, 

verantwoordelijke EU overheidsinstantie en dat de zending wordt vergezeld van zulke 
documenten die vòòr de levering benodigd zijn volgens geldende nationale – en E.G.-wetgeving 
voor zover bekend op de dag voorafgaand aan de verlading in Nederland. 

 
9. Aansprakelijkheid  
9.1 Mits het geleverde vee is goedgekeurd als bedoeld in het vorige artikel, is Verkoper niet 

aansprakelijk voor enig zichtbaar of onzichtbaar gebrek waaronder mede wordt verstaan enige 
zichtbare of onzichtbare ziekte waarmee het vee te eniger tijd behept mochten zijn, noch voor 
enig gevolg daarvan. 

 
9.2 Verkoper is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding 

behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van Verkoper of 
haar eigen werknemers is toegebracht. Behoudens opzet van Verkoper zelf is aansprakelijkheid 
van Verkoper voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade echter steeds uitgesloten. 

    
9.3 In alle gevallen waarin Verkoper gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit 

hoger zijn dan, te harer keuze, hetzij de factuurwaarde van het geleverde vee waardoor of in 
verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade gedekt is door een 
verzekering van Verkoper, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar terzake wordt 
uitgekeerd. 

 
9.4 Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband 

met het geleverde vee door leveranciers of onderaannemers van Verkoper aan Verkoper 



 

 

kunnen worden tegengeworpen, zullen door Verkoper ook aan Koper kunnen worden 
tegengeworpen. 

 
9.5 De werknemers van Verkoper of door Verkoper voor de uitvoering van de overeenkomst 

ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens Koper beroepen op alle aan de overeenkomst 
te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij. 

 
9.6 Koper zal Verkoper, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst 

ingeschakelde hulppersonen vrijwaren van iedere aanspraak van derden in verband met de 
uitvoering door Verkoper van de overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn 
dan die welke Koper toekomen jegens Verkoper. 

 
10. Betaling en zekerheid 
10.1 Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Verkoper heeft te allen tijde het 

recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling 
zekerheid te verkrijgen. 

 
10.2  Verkoper heeft het recht overeenkomsten die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering 

te factureren. 
 
10.3  Koper doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. 

Door het indienen van reclames worden de betalingsverplichtingen van Koper niet opgeschort. 
 
10.4 Betalingen door Koper strekken steeds ter voldoening van de oudste van de bij Verkoper 

openstaande facturen met nevenvorderingen in de volgorde rente en kosten, en eventuele 
vaststaande vorderingen ter zake, en hoofdsom. 

 
10.5 Indien Koper enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van het voorgaande voldoet of 

laat voldoen is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra Koper met enige betaling in 
verzuim is, zijn alle overige vorderingen van Verkoper op Koper opeisbaar en treedt ook ten 
aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. 

 
10.6 Alle kosten (gerechtelijke of buitengerechtelijke) gemaakt door Verkoper als gevolg van het 

verzuim van Koper, zijn voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten worden 
vastgesteld op 15% van de factuurwaarde. Met ingang van de dag waarop Koper in verzuim is, 
is hij aan Verkoper een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente 
vermeerderd met 4% per maand of gedeelte van een maand waarover het verzuim voortduurt, 
onverminderd verdergaande rechten op schadevergoeding.  

 
11. Opschorting en ontbinding 
11.1 Indien Koper een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in 

staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, overgaat 
tot liquidatie van zijn bedrijf alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag 
wordt genomen of de ten behoeve van hem afgegeven kredietlimiet door de kredietverzekeraar 
wordt ingetrokken of te beperkt blijkt, heeft Verkoper het recht om de uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling 
geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, één en ander naar haar 
keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade 
en interesten. In deze gevallen is elke vordering van Verkoper ten laste van Koper direct 
opeisbaar.  

 



 

 

11.2 Koper is slechts tot ontbinding gerechtigd in de gevallen bedoeld bij artikelen 4.3 en 6.2 van 
deze voorwaarden en alsdan niet dan na betaling aan Verkoper van alle op dat ogenblik aan 
Verkoper al dan niet opeisbaar verschuldigde bedragen.  

 
11.3 Indien de overeenkomst eindigt op de voet van artikel 11.1 voordat het overeengekomen vee is 

geleverd, heeft Verkoper recht op de volle overeengekomen prijs voor het vee verminderd met 
de rechtstreeks uit de beëindiging voortvloeiende besparingen. Indien de overeenkomst eindigt 
op de voet van artikel 11.2, heeft Verkoper recht op een deel van de overeengekomen prijs 
evenredig met de verhouding waarin de omvang van de reeds verrichte werkzaamheden en de 
gemaakte kosten staat tot de overeengekomen levering van vee en de daartoe benodigde 
werkzaamheden, verminderd met de rechtstreeks uit de beëindiging voortvloeiende 
besparingen. Ten tijde van de beëindiging van de overeenkomst reeds gemaakte kosten of 
gedane investeringen dienen steeds volledig door Koper te worden vergoed. 

 
12. Geschillen en toepasselijk recht 
12.1 Op alle betrekkingen tussen Verkoper en Koper is Nederlands recht van toepassing. De 

toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
12.2 Alle geschillen welke tussen partijen bestaan zullen uitsluitend worden beslecht door de 

arbitragecommissie van de Stichting voor Veearbitrage in overeenstemming met het reglement 
van de Stichting voor Veearbitrage, tenzij Verkoper aan een andere bevoegde Nederlandse 
rechter de voorkeur geeft. 

 
 
 


