VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
van Coöperatie De Mossel Compagnie B.A.gevestigd en kantoorhoudende te Yerseke aan de Dregweg 2
Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71691251
I ALGEMEEN
Artikel 1
1.1 Op al onze overeenkomsten waarbij wij mosselen verkopen en onze
leveringen, zijn deze algemene voorwaarden en de Algemene
Voorwaarden C van de Nederlandse Mosselveiling B.V. te Yerseke van
toepassing, voor zover daarvan niet in het contract of in onze schriftelijke
bevestiging van de overeenkomst wordt afgeweken. Bij strijdigheid
tussen de tekst van onze overeenkomsten en deze algemene
voorwaarden, prevaleert de tekst van de overeenkomst. Bij strijdigheid
tussen onze algemene voorwaarden en de toepasselijke Algemene
Voorwaarden C van de Nederlandse Mosselveiling prevaleren de
veilingvoorwaarden C.
1.2 Bij een geschil over de betekenis van de vertaling van deze voorwaarden
is de Nederlandse tekst maatgevend.
1.3 Een overeenkomst komt met ons eerst definitief tot stand door het
oordeel van de veilingmeester van de Nederlandse Mosselveiling dat
een koopovereenkomst tot stand is gekomen.
1.4 Met ‘ons’, ‘onze’ en ‘wij’ etc. wordt in deze voorwaarden bedoeld
Coöperatie De Mossel Compagnie B.A., de bij haar werkzame personen
en haar bestuurders.
II LEVERING EN AFNAME
Artikel 2
2.1 Al onze verkoopovereenkomsten worden geacht te Yerseke tot stand te
zijn gekomen.
2.2 Onze mosselen worden geleverd zodra meting en monstername van de
lading mosselen conform de veilingvoorwaarden van de Nederlandse
Mosselveiling heeft plaatsgevonden. Na levering worden de goederen
voor risico van de koper vervoerd. Kwaliteitsachteruitgang door en tijdens
het vervoer is voor rekening en risico van de koper. Schade en kosten
door vertraging in het vervoer, zoals demurragekosten, zijn voor rekening
en risico van de koper.
2.3 Betaling van de koopsom vindt te Yerseke plaats. De koopsom is
vermeld in euro’s en exclusief de BTW.
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Artikel 3
3.1 De koper is verplicht de door hem gekochte mosselen af te nemen (en
zonodig af te roepen), op de overeengekomen plaats en tijd.
III OVERMACHT
Artikel 4
4.1 Indien een kweker door overmacht de partij mosselen niet kan leveren,
is de kweker gehouden dit onmiddellijk te melden aan ons kantoor,
waarna wij direct de koper in kennis zullen stellen. Wij zullen ons
inspannen om de levering van de partij op een andere wijze en/of op een
ander tijdstip plaats te laten vinden, dan wel om een vervangende partij
aan te bieden. Hiertoe zal een telefonische consultatie onder de leden
plaatsvinden.
4.2 Wij zijn gerechtigd de nakoming van onze overeenkomsten op te
schorten voor de duur van de overmacht. Wij kunnen de overeenkomst
ontbinden, zonder dat de wederpartij recht heeft op schadevergoeding,
indien wij er niet in slagen de partij op een andere wijze en/of een ander
tijdstip te leveren, dan wel een vervangende partij te leveren. indien de
overmachtsituatie langer dan één maand duurt en/of het vooruitzicht
bestaat dat de overmachtsituatie langer dan een maand zal duren.
4.2 Als overmacht wordt beschouwd elke bijzondere omstandigheid, die de
nakoming van onze leveringsverplichting onmogelijk of zó bezwaarlijk
maakt, dat nakoming redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd,
zoals oorlog, mobilisatie, staking, ziekteverzuim van personeel,
arbeidsonlusten, revolutie, oproer, opstootjes, storm, ijsgang,
watersnood, stagnatie in de elektriciteits- of watervoorziening,
bedrijfsbrand, bedrijfsstagnatie door machinebreuk of moeilijkheden in
de
energievoorziening,
belemmeringen
in
het
verkeer,
transportproblemen, gehele of gedeeltelijke misoogst, verontreiniging in
het kweekperceel, in gebreke blijven van toeleveranciers, etc. Bovendien
hebben wij het recht de overeenkomst, voor zover niet nagekomen, te
ontbinden zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade,
wanneer overheidsmaatregelen de in-, uit- of doorvoer van verkochte
goederen belemmeren en/of financieel nadeliger voor ons maken en
koper niet bereid is op eerste verzoek het nadeel van deze maatregel
aan ons voor levering van de goederen, te vergoeden.
4.3 Overmacht van onze leveranciers, waaronder ook begrepen kwekers,
geldt als overmacht van ons.
IV KWALITEIT
Artikel 5
5.1 Wij maken voor de indeling van de kwaliteit van de door ons verkochte
mosselen gebruik van een kwaliteit/prijsstaffel. De geldende Staffel wordt
gepubliceerd op onze website, alsmede in het veilingsysteem van de
Nederlandse Mosselveiling.
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Valt, volgens de analyse van het ladingmonster door de Nederlandse
Mosselveiling na aanvoer van de verkochte partij mosselen op de veiling,
de partij binnen een hogere of dezelfde kwaliteitsklasse als gemeten op basis
van het initiële monster op basis waarvan de koopovereenkomst door ons
via veiling met de koper is gesloten, dan is de definitieve koopprijs gelijk aan
de door de koper geboden koopprijs.
Valt, volgens de analyse van het ladingmonster door de Nederlandse
Mosselveiling na aanvoer van de verkochte partij mosselen op de veiling, de
partij in een kwaliteitsklasse die binnen de Staffel niet meer dan één positie
minder is dan de kwaliteitsklasse als gemeten op basis van het initiële
monster op basis waarvan de koopovereenkomst door ons via veiling met de
koper is gesloten, dan is de definitieve koopprijs gelijk aan de koopprijs die
volgens de Staffel hoort bij de kwaliteitsklasse van het ladingmonster
vermeerderd met het bedrag dat de koper op de veiling heeft geboden boven
de initiële koopprijs.
Valt, volgens de analyse van het ladingmonster door de Nederlandse
Mosselveiling na aanvoer van de verkochte partij mosselen op de veiling, de
partij in een kwaliteitsklasse die binnen de Staffel meer dan één positie
minder is dan de kwaliteitsklasse als gemeten op basis van het initiële
monster op basis waarvan de koopovereenkomst door ons via veiling met de
koper is gesloten, dan treden wij – nadat de koper heeft voldaan aan de
verplichting als bedoeld in artikel 5.5 – in overleg met de koper omtrent een
aanpassing van de koopprijs.
Over de kwaliteit en de hoeveelheid van de geleverde mosselen kan door de
koper alleen gereclameerd worden binnen twee uur na de levering van de
mosselen, dat wil zeggen binnen twee uur nadat meting en monstername van
de lading mosselen conform de veilingvoorwaarden van de Nederlandse
Mosselveiling heeft plaatsgevonden.
De koper heeft zijn recht op reclame verwerkt, wanneer hij niet binnen twee uur
nadat de mosselen zijn geleverd heeft gereclameerd over de kwaliteit en/of de
hoeveelheid van de geleverde mosselen, dan wel - wanneer binnen die twee
uur is aangevangen met het lossen van de geleverde partij – op het moment dat
een aanvang is genomen met het lossen van de geleverde partij.
Indien niet conform artikel 5.4 tot overeenstemming omtrent een aanpassing van
de koopprijs kan worden gekomen en de koper de geleverde c.q. te leveren
mosselen weigert te ontvangen, zijn wij bevoegd de terecht geweigerde
mosselen door andere te vervangen, doch wij zijn daartoe niet gehouden. In het
laatste geval zijn wij bevoegd de geweigerde hoeveelheid in mindering op het
totaal verkochte kwantum te brengen.
Indien de koper de ter levering aangeboden mosselen ten onrechte weigert te
ontvangen, zijn wij bevoegd, ook wanneer het slechts een deellevering betreft,
de gehele overeenkomst voor zover deze niet is uitgevoerd, te ontbinden en
schadevergoeding te verlangen.
De koper die in zijn verplichtingen tekortschiet, is jegens ons schadeplichtig door
het enkele feit van de niet of niet-tijdige afname.

V AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 6
6.1 Onze aansprakelijkheid voor schade, op welke wijze deze ook ontstaat, is
uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens en voor zover deze schade te wijten is aan
onze opzet of grove schuld. In dat geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot
het netto factuurbedrag van het geleverde product of de geleverde dienst,
waaruit de schade is voortgekomen, en indien de schade niet samenhangt met
de levering van een product of dienst tot het bedrag dat in voorkomend geval
onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het
eigen risico. Alle vorderingen van de wederpartij op ons, verjaren na verloop van
12 maanden, nadat die vorderingen zijn ontstaan.
VIII GESCHILLEN
Artikel 7
7.1 Het Nederlands recht is op al onze aanbiedingen en overeenkomsten van
toepassing. Onze overeenkomsten worden geheel in Nederland ten uitvoer
gelegd.
7.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag worden uitgesloten.
7.3 Alle geschillen die uit onze aanbiedingen en overeenkomsten of uitvloeisels
daarvan ontstaan, zullen worden berecht door de rechtbank te Zeeland-WestBrabant.

