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1. Algemeen 
1.1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle 

rechtsverhoudingen tussen FOOD BASICS BV, hierna te noemen "FOOD BASICS" 
en de wederpartij, hierna te noemen "de koper", ook na het beëindigen van een 
rechtsverhouding. 

1.2. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts uitdrukkelijk en 
schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten 
worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen. 

1.3. Inkoop- en andere voorwaarden, welke de koper van toepassing verklaart, verbinden 
FOOD BASICS niet, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door FOOD BASICS zijn 
aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid 
dat FOOD BASICS een mededeling van de koper, dat deze onze verkoop- en 
leveringsvoorwaarden niet aanvaardt, en zijn eigen voorwaarden toepasselijk 
verklaart, onweersproken laten. 

1.4. Het onverbindend zijn van een gedeelte van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden, 
tast de geldigheid van het restant niet aan. 

1.5. Indien FOOD BASICS niet steeds de strikte naleving van deze verkoop- en 
leveringsvoorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mede, dat deze voorwaarden 
niet van toepassing zouden zijn of dat FOOD BASICS het recht zou verliezen om in 
toekomstige al dan niet soortgelijke gevallen, de strikte naleving van deze 
voorwaarden te verlangen. 

 
2. Aanbod en overeenkomst 
2.1. Het aanbod van FOOD BASICS is steeds vrijblijvend. Zij is eerst gebonden, nadat zij 

een opdracht uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. Mondelinge toezeggingen 
verbinden FOOD BASICS slechts, nadat deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. 

2.2. De schriftelijke verkoopbevestigingen van FOOD BASICS gelden als volledig bewijs 
van de overeenkomst, tenzij de koper tegen de inhoud ervan binnen 3 werkdagen na 
ontvangst schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. 

2.3. Ingeval er verschil mocht bestaan tussen de inhoud van de bevestiging, welke een 
vertegenwoordiger, agent of andere tussenpersoon mocht hebben gedaan, ongeacht 
of de bevestiging van FOOD BASICS vóór of na de bevestiging van de 
vertegenwoordiger, agent of andere tussenpersoon plaatsvindt en de inhoud van de 
bevestiging van FOOD BASICS, prevaleert de bevestiging van FOOD BASICS. 

 
3. Controle en reclame 
3.1. De koper dient de geleverde zaken terstond bij de feitelijke aflevering op conformiteit 

(juistheid, kwaliteit, gewicht/hoeveelheid en/of verpakking) te controleren. Indien de 
geleverde zaken volgens de koper niet met de schriftelijke verkoopbevestiging 
mochten overeenstemmen, dient de koper FOOD BASICS hiervan binnen 14 dagen 
na ontvangst van de zaken schriftelijk op de hoogte te stellen met daarbij een 
duidelijke omschrijving van de geconstateerde gebreken.  

3.2. Indien echter kwaliteitsgebreken niet bij een deugdelijke ingangscontrole binnen 14 
dagen na ontvangst kunnen worden geconstateerd, vangt de in 3.1 bedoelde termijn 
eerst aan op het moment dat de koper het gebrek redelijkerwijze had kunnen 
constateren. 3.3. Bij gebreke van een tijdige melding binnen de in artikel 3.1 en 3.2 
genoemde termijn worden de zaken geacht conform de verkoopbevestging in goede 
orde, compleet en zonder gebreken aan de koper te zijn geleverd en als zodanig door 
de koper te zijn aanvaard. De koper kan na deze termijn geen enkel recht meer doen 
gelden ten aanzien van enige tekortkoming met betrekking tot de geleverde zaken. 

 Onverminderd artikel 3.1, 3.2 en 3.3 verjaren alle vorderingen van de koper, 
gebaseerd op de stelling dat een door FOOD BASICS geleverd product een 
tekortkoming als bedoeld in artikel 3.1 heeft, na verloop van 2 maanden na de datum 
van aflevering aan de koper. 

3.4. Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven hoeveelheden en andere gegevens 
gelden niet als tekortkomingen. Onder geringe afwijking wordt verstaan elke afwijking 
minder dan 5% van de totaal opgegeven hoeveelheid. 

3.5. In geval van levering van niet aan de overeenkomst beantwoordende producten is 
FOOD BASICS niet tot meer of anders gehouden dan tot herleveren van deugdelijke 
producten ofwel het crediteren van de koopprijs, zulks ter vrije keuze van FOOD 
BASICS. Indien de door FOOD BASICS geleverde producten op enige wijze worden 
bewerkt of verwerkt, dan wel geheel of gedeeltelijk worden beschadigd, worden 
(ver)verpakt, of niet worden opgeslagen, vervoerd, bewaard of verwerkt 
overeenkomstig wettelijke voorschriften, door FOOD BASICS afgegeven (bewaar-, 
transport-, verwerk- en andere) voorschriften, dan wel algemeen geldende gebruiken 
c.q. normen, of indien het geleverde aan een derde wordt doorverkocht, vervalt het 
recht van de koper op vergoeding of vervanging van de geleverde producten. 

3.6. Reclame ontheft de koper niet van zijn verplichting tot betaling van de 
factuurbedragen. 

 
4. Levering 
4.1  Levering geschiedt, volgens de in de offerte of verkoopbevestiging door FOOD 

BASICS genoemde Incoterm, (conform de Incoterms 2010 of een meer recente editie 
daarvan) , tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. 

4.2. Voor de toepassing van deze voorwaarden geldt in het 4.1 bepaalde moment van 
risico overgang op de koper als het moment van levering. 

4.3. Indien koper op de dag van levering geen vervoermiddel heeft gesteld, geen 
laadruimte heeft verschaft, zijn instructies voor de levering niet zo tijdig geeft, dat 
FOOD BASICS binnen de overeengekomen termijn kan leveren, of anderszins 
levering c.q. tijdige levering onmogelijk maakt, zijn alle door zodanig verzuim 
ontstane schade en kosten voor rekening van de koper. 

4.4. Indien de koper zijn instructies voor de levering niet tijdig geeft, heeft FOOD BASICS 
het recht de zaken per de laatste uit de koop volgende leveringsdag te factureren en 
betaling te vorderen als waren zij die dag geleverd, op voorwaarde dat FOOD 
BASICS deze zaken voor de kopers kosten en risico ter beschikking van hem houdt, 
dan wel FOOD BASICS bereid verklaart op een nieuwe afroep termijn van 8 dagen te 
leveren. In zodanig geval is FOOD BASICS echter ook bevoegd de koop als 
ontbonden te beschouwen en schadevergoeding te vorderen, na sommatie op een 
termijn van 8 dagen. Deze sommatie kan achterwege blijven, indien de koper 
duidelijk te kennen heeft gegeven, dat hij niet wil afnemen, alsmede indien uit 
overeenkomst duidelijk voortvloeit dat de leveringstermijn ten gunste van FOOD 
BASICS fataal zal zijn. Bij voldoening aan deze sommatie behoudt FOOD BASICS 
zijn recht op vergoeding van de door vertraagde afname veroorzaakte schade. 

4.5. Het door FOOD BASICS gegeven tijdstip van levering of de termijn geldt bij 
benadering. De levertijd vangt niet aan nadat FOOD BASICS de opdracht schriftelijk 
heeft bevestigd, alle details van de uitvoering zijn vastgelegd en de koper de door 
hem verstrekte informatie en andere benodigdheden aan FOOD BASICS ter 
beschikking heeft gesteld en de eventueel overeengekomen aanbetaling is 
ontvangen. 

4.6. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, zal koper nimmer het recht 
geven op schadevergoeding, tot weigeren van de zaken, gehele of gedeeltelijke 
ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting, welke voor 
hem uit deze of enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst 
mocht voortvloeien. 

 
5. Prijs, betaling 
5.1. Alle prijzen zijn, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, in Euro’s en exclusief 

B.T.W. 
5.2. Indien na de peildatum, zijnde de datum van de schriftelijke koopbevestiging door 

FOOD BASICS, één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaat, 
respectievelijk ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare 
omstandigheden, is FOOD BASICS gerechtigd de overeengekomen prijs 
dienovereenkomstig te verhogen. De koper is niet gerechtigd tot ontbinding van de 
overeenkomst als gevolg van dergelijke prijsverhogingen, mits deze redelijk en billijk 
zijn. Onder kostprijsfactoren wordt onder meer begrepen: de inkoopprijs (van 
bijvoorbeeld ingrediënten of grondstoffen), koersverschillen, overheidsmaatregelen, 
in- en uitvoerrechten, transportkosten en verzekeringspremies.  

5.3. Alle facturen zullen door de koper binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum 
worden voldaan, tenzij op de factuur of in de verkoopbevestiging specifieke (andere) 
betalingscondities zijn vermeld. De koper is ter zake van de facturen niet bevoegd tot 
verrekening, opschorting of schuldcompensatie. Ingeval de koper meent dat een 
factuur niet overeenkomstig de geleverde zaken is, dan dient de koper dit uiterlijk 
binnen zeven (7) dagen na factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij FOOD BASICS 
aan te geven, bij gebreke waarvan de factuur door de koper geacht wordt te zijn 
aanvaard en goedgekeurd. 

5.4. Betaling geschiedt in euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
5.5.  Betalingen van de koper strekken primair ter voldoening van de door hem 

verschuldigde rente alsmede van de in artikel 5.6. bedoelde gerechtelijke en 
buitengerechtelijke kosten en worden daarna in mindering geboekt op de oudste 
openstaande factuur, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op 
een latere factuur. 

5.6. De koper zal enkel door het verstrijken van de betalingstermijn, dan wel indien 

(buiten)gerechtelijke surseance van betaling of het faillissement of 
schuldsaneringsregeling is aangevraagd dan wel uitgesproken ten aanzien van de 
koper, in verzuim geraken, zonder dat enige (verdere) sommatie of ingebrekestelling 
nodig is. In geval de koper in verzuim is dan is de koper aan FOOD BASICS 
vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 3% per maand cumulatief, te berekenen 
over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden 
aangemerkt. Bovendien zal de koper gehouden zijn tot volledige vergoeding van de 
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle volledige daadwerkelijke 
kosten berekend voor (proces)rechtsbijstand en juridisch advies, zoals volledige 
deurwaarders- en advocaatkosten en eventueel kosten van andere derden, welke 
verband houden met de inning van de vordering, waarvan de hoogte wordt bepaald op 
minimaal 15% van het totale openstaande bedrag, (exclusief btw) met een minimum 
van € 500,- (zegge: vijfhonderd euro). 

5.7 In geval door FOOD BASICS een korting is verleend aan de koper op de te leveren 
zaken, dan gelden deze kortingen slechts onder de voorwaarde dat de factuur uiterlijk 
op de vervaldatum wordt betaald. In geval niet binnen de vervaltermijn van de factuur 
is betaald, dan vervallen alle eventueel verleende kortingen en is de koper vanaf de 
vervaldatum van de factuur de reguliere prijs aan FOOD BASICS verschuldigd. 

 
 
6. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht 
6.1. De koper wordt slechts onder opschortende voorwaarden eigenaar van de door FOOD 

BASICS geleverde of nog te leveren zaken. FOOD BASICS blijft eigenaar van de 
geleverde of nog te leveren zaken, zolang de koper de vorderingen van FOOD 
BASICS uit hoofde van of verband houdende met de met de koper gesloten 
overeenkomst of soortgelijke overeenkomst(en) niet (volledig) betaald heeft., 
waaronder mede begrepen vorderingen terzake van (boete)rente en kosten. 

6.2. De koper kan de geleverde zaken slechts verkopen, afleveren of verwerken, voor 
zover dit in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is. De koper is, 
zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd om op de 
door FOOD BASICS geleverde zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te 
vestigen en verbindt zich tegenover derden, die daarop een dergelijk recht willen 
vestigen op eerste verlangen van FOOD BASICS te zullen verklaren, dat hij niet tot 
het vestigen  een pandrecht bevoegd is. 

6.3. Ingeval de koper enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte 
zaken jegens FOOD BASICS niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd 
de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuw gevormde zaken, terug te 
nemen. De koper verplicht zich alle daarvoor benodigde medewerking te verlenen, 
zoals, maar niet beperkt tot, het bekendmaken van de locatie van de zaken en het 
verschaffen van toegang tot die zaken. 

6.4. Bij doorlevering van de zaken door de koper verplicht de koper zich de daaruit 
voortvloeiende vorderingen te verpanden aan FOOD BASICS. Het bedrag der 
vorderingen en de namen der afnemers dienen aan FOOD BASICS op eerste verzoek 
te worden meegedeeld. 

 
7. Ontbinding 
7.1. Indien de koper op enige wijze jegens FOOD BASICS tekort schiet in de nakoming 

van enige verplichting, is FOOD BASICS gerechtigd de overeenkomst - zonder 
rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, 
onverminderd het recht van FOOD BASICS om (in plaats daarvan) nakoming en/of (in 
plaats daarvan of daarnaast) schadevergoeding te vorderen en/of overige 
(rechts)maatregelen te nemen alsmede in geval van een aanvraag, tot surséance van 
betaling, verkregen surséance van betaling, faillissementsaanvraag, -aangifte of -
vordering, faillissement of liquidatie of staking van (een gedeelte van) de onderneming 
van de koper, is FOOD BASICS, onverminderd de overige aan haar toekomende 
rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst 
geheel of gedeeltelijke met onmiddellijke ingang te ontbinden dan wel de (verdere) 
nakoming door FOOD BASICS van de overeenkomst op te schorten. 

7.2. Aan de koper komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe in 
geval van een substantiële tekortkoming en op voorwaarde dat FOOD BASICS, na 
een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling binnen de 
daarvoor in artikel 9.1 gestelde termijn, waarbij een redelijke termijn gegeven wordt 
voor zuivering van de substantiële tekortkoming, (nog steeds) toerekenbaar 
tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen onder de overeenkomst. De 
redelijke termijn voor nakoming die door de koper wordt gesteld, dient rekening te 
houden met alle omstandigheden van het concrete geval. 

7.3 Indien de behoorlijke nakoming door FOOD BASICS ten gevolge van een of meer 
omstandigheden, die niet voor rekening van FOOD BASICS komen, waaronder de 
omstandigheden in artikel 8.2 genoemd, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, heeft 
FOOD BASICS het recht de leveringsdatum op te schorten dan wel de overeenkomst 
met de koper te ontbinden. 

7.4 FOOD BASICS kan de overeenkomst voorts zonder ingebrekestelling en zonder 
rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang 
geheel of gedeeltelijk beëindigen indien ten aanzien van de koper faillissement wordt 
aangevraagd c.q. uitgesproken, indien zijn onderneming wordt geliquideerd, beëindigd 
of gestaakt, of indien de koper tot (gehele of gedeeltelijke) boedelafstand overgaat, 
dan wel indien (conservatoir of executoriaal) beslag op het geheel of gedeelte van de 
eigendommen van de koper wordt gelegd, of indien de onderneming van de koper 
wordt verkocht of er een verandering in het bestuur van de koper optreedt. FOOD 
BASICS zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn 
gehouden.  

 
8. Overmacht 
8.1. In geval FOOD BASICS niet in staat is om aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst 

te voldoen als gevolg van een situatie van overmacht,  - ook al zou deze ten tijde van 
het afsluiten van de overeenkomst voorzien kunnen worden geacht -,  is 
FOOD BASICS gerechtigd te zijner keuze de leveringsdatum te verschuiven zolang de 
desbetreffende overmachtssituatie blijft voortbestaan, dan wel de overeenkomst 
zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

8.2. Als overmacht wordt ondermeer beschouwd alle gebeurtenissen buiten de macht van 
FOOD BASICS, waardoor normale fabricage of aflevering van de zaken wordt 
belemmerd, zoals (burger-) oorlog, oproer, mobilisatie, staking, uitsluiting, 
bedrijfsbezetting, brand, vorst overstroming of andere bedrijfsstoring, zowel in de 
onderneming van FOOD BASICS als in ondernemingen, waarvan FOOD BASICS 
materialen en/of grondstoffen betrekt of doet bewerken, het niet tijdig geleverd krijgen 
van materialen, grondstoffen, brandstoffen, enz., transportmoeilijkheden, gebrek aan 
brand- en/of grondstoffen en/of materialen en/of arbeidskrachten, in- en 
uitvoerbelemmeringen, E.U.- of regeringsmaatregelen, alles in de ruimste zin des 
woords. 

8.3. Iedere aanspraak op schadevergoeding is in al deze gevallen uitgesloten, terwijl 
FOOD BASICS het recht op betaling van het eventuele reeds geleverde behoudt. 

 
9. Aansprakelijkheid 
9.1. FOOD BASICS zal slechts aansprakelijk zijn voor schade, rechtstreeks voortvloeiende 

uit toerekenbare tekortkomingen en direct verband houden met (de uitvoering van) de 
overeenkomst. FOOD BASICS is niet aansprakelijk in geval van niet behoorlijke 
naleving door de koper van wettelijke voorschriften en/of eventueel door FOOD 
BASICS afgegeven bewaar-, transport-, verwerk-, gebruik- en andere voorschriften, 
dan wel algemeen geldende gebruiken c.q. normen met betrekking tot de zaken van 
FOOD BASICS. FOOD BASICS is bovendien niet aansprakelijk voor schade, van 
welke aard ook, ontstaan doordat FOOD BASICS is uitgegaan van door of namens de 
koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

9.2 FOOD BASICS is uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van directe schade. Onder 
directe schade moet uitsluitend worden verstaan: 

 (a)  materiële schade aan (de eigendommen van) de koper;  
 (b) redelijke kosten, die de koper heeft gemaakt ter vaststelling van de 

aansprakelijkheid voor en de omvang van de directe schade, en; 
 (c)  redelijke kosten, die de koper redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon 

en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de directe schade, voor zover de 
koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe 
schade als bedoeld in deze voorwaarden; 

9.3 FOOD BASICS kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor c.q. 
worden verplicht tot vergoeding van eventuele indirecte schade, tenzij toepasselijke 
dwingendrechtelijke wetgeving deze uitsluiting, althans een gehele uitsluiting, van 
(een deel van) deze schade niet toelaat. Onder indirecte schade wordt onder andere 
(doch niet uitsluitend) verstaan: gevolgschade, omzet- en/of winstderving, verlies aan 
goodwill, gemiste besparingen, gedane investeringen, schade door bedrijfsstagnatie 
c.q. stilstand en/of kosten gemaakt ter voorkoming, vaststelling of beperking van 
indirecte schade en/of de aansprakelijkheid daarvoor, kosten gemaakt ter verkrijging 
van voldoening buiten rechte van de indirecte schade. 

9.4 Aansprakelijkheid van FOOD BASICS wegens een toerekenbare tekortkoming in de 
nakoming van een verplichting of van verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, 
ontstaat enkel nadat de koper FOOD BASICS onverwijld en binnen de in artikel 3.1 en 
3.2 gestelde termijn, schriftelijk in gebreke stelt, waarbij de koper FOOD BASICS een 
redelijke termijn gunt om alsnog aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te 
voldoen en FOOD BASICS ook na deze termijn nog (steeds) toerekenbaar 
tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst. De redelijke termijn voor nakoming 



die door de koper wordt gesteld, dient rekening te houden met alle omstandigheden 
van het concrete geval. 

9.5 Voor zover FOOD BASICS aansprakelijk mocht zijn, dan is die  aansprakelijkheid, uit 
welken hoofde dan ook, te allen tijde beperkt tot maximaal de factuurwaarde van het 
geleverde, dan wel, indien de factuurwaarde (ex btw) van de desbetreffende prestatie 
niet kan worden vastgesteld, tot € 5.000,- (vijfduizend euro´s) per schadegeval. 

9.6. De koper vrijwaart FOOD BASICS voor alle gevolgen, welke dan ook, van de 
aanspraken door diens afnemers of derden ter zake van de door FOOD BASICS 
geleverde of te leveren producten. Indien FOOD BASICS uit dien hoofde door derden 
mocht worden aangesproken, dan is de koper gehouden FOOD BASICS zowel buiten 
als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval 
verwacht mag worden. Mocht de koper in gebreke blijven in het nemen van adequate 
maatregelen, dan is FOOD BASICS, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe 
over te gaan. Alle kosten en schade die aan de zijde van FOOD BASICS en derden 
daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de koper. 

9.7. Met betrekking tot zaken die door FOOD BASICS van derden zijn betrokken, zullen 
de op die relatie betrekking hebbende (contracts-, garantie en/of aansprakelijkheids-
beperkende) bepalingen ook gelden jegens de koper, indien en voor zover FOOD 
BASICS op dergelijke bepalingen een beroep wenst te doen. 

9.8 Door aanvaarding van een geleverde partij zaken verbindt de koper zich de eventueel 
door deze zaken, hetzij voor hemzelf, hetzij voor FOOD BASICS veroorzaakte 
financiële schade ten gevolge van niet-betaling of terugvordering van enige daarop 
betrekking hebbende subsidie, niet van FOOD BASICS terug te vorderen, 
respectievelijk aan FOOD BASICS te vergoeden. 

 
10. Toepasselijk recht, vertalingen 
10.1. Op alle overeenkomsten tussen FOOD BASICS en de koper is Nederlands recht van 

toepassing. 
10.2. Ingeval vertalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden worden gemaakt en er 

een geschil zou rijzen met betrekking tot de tekst ervan, geeft de Nederlandse tekst 
de doorslag. 

 
11. Geschillen 
11.1. Alle geschillen welke tussen de koper en FOOD BASICS mochten ontstaan naar 

aanleiding van een overeenkomst, waarop deze leveringsvoorwaarden van 
toepassing zijn, alsmede van nadere overeenkomsten, welke daarvan het gevolg 
mochten zijn, zullen worden gebracht voor de bevoegde rechter van de plaats van 
vestiging van FOOD BASICS, te weten de rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen. 

11.2. Onverminderd hetgeen bepaald in 11.1 is FOOD BASICS gerechtigd enig geschil te 
brengen voor de rechter van de woonplaats van de koper. Eveneens blijft met het in 
11.1 bepaald onverlet de bevoegdheid van de rechterlijke macht ten aanzien van 
conservatoire maatregelen en derzelver van waar de verklaring, alsmede 
spoedeisende maatregelen en korte gedingen. 

 
12. Zekerstelling 
12.1. De koper is verplicht om op eerste verzoek van FOOD BASICS de door hem bestelde 

producten vooruit aan FOOD BASICS te betalen dan wel genoegzame zekerheid te 
verstrekken voor de volledige nakoming van alle verplichtingen van de koper terzake 
van door FOOD BASICS uitgevoerde of niet geheel of gedeeltelijk uit te voeren 
opdrachten in elke door FOOD BASICS gewenste vorm. 

12.2 Indien de koper geen gevolg geeft aan een door FOOD BASICS gedaan verzoek als 
gedoeld in artikel 12.1, wordt, onverminderd de overige rechten van FOOD BASICS, 
al hetgeen de koper aan FOOD BASICS uit welke hoofde ook is verschuldigd, ineens 
opeisbaar en zal FOOD BASICS zijn gerechtigd de verdere uitvoering van enige 
opdracht onmiddellijk op te schorten. 

 
13. Intellectuele eigendomsrechten 
13.1 Alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder in ieder geval begrepen 

auteursrechten, modelrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, 
databankrechten en know how) en de daarbij behorende materialen zoals (eventuele) 
analyses, rapporten, ontwerpen, adviezen, schetsen, tekeningen, documentatie, 
gebruikershandleidingen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan van FOOD 
BASICS (of haar eventuele licentiegevers/leveranciers) zullen uitdrukkelijk bij FOOD 
BASICS (of haar licentiegevers/leveranciers) blijven berusten. Dit geldt eveneens met 
betrekking tot een krachtens een overeenkomst (van opdracht) voor Afnemer 
ontwikkelde of ter beschikking gestelde zaken. 

13.2 Het is de koper niet toegestaan, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming 
van FOOD BASICS, de intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder merken of 
handelsnamen van FOOD BASICS te gebruiken. Het is de koper tevens niet 
toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten van de zaken 
van FOOD BASICS te verwijderen of te wijzigen.  

14. Conversie 
14.1 Indien en voorzover op grond van de redelijkheid en de billijkheid of het onredelijk 

bezwarend karakter op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan 
worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking 
in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel 
een beroep kan worden gedaan. 

 
15. Depot 
15.1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer 

van Koophandel. 


