
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Jack Doggies B.V. 
 
Artikel 1. Definities: 
1. Onder "Producten" wordt verstaan: de door 
Jack Doggies B.V. in de handel gebrachte 
waren. 
2. Onder "Leverancier" wordt verstaan: Jack 
Doggies B.V.  
3. Onder "Afnemer" wordt verstaan: degene die 
de Producten betrekt van Leverancier.  
4. Onder "Overeenkomst" wordt verstaan: 
iedere tussen Leverancier en Afnemer gesloten 
overeenkomst van koop en verkoop van de 
Producten alsmede iedere 
overeenkomst/rechtsverhouding tussen 
Leverancier en Afnemer die daarmee (enigszins) 
verband houdt.  
5. Onder "Partijen" wordt verstaan: Leverancier 
en Afnemer.  
 
Artikel 2. Toepassing 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op 
alle offertes en/of aanbiedingen alsmede op de 
totstandkoming en inhoud van tussen 
Leverancier en Afnemer gesloten en te sluiten 
Overeenkomsten.  

2. De toepasselijkheid van eventueel door 
Afnemer gebruikte voorwaarden wordt hierbij 
uitdrukkelijk van de hand gewezen.  
3. Leverancier is te allen tijde gerechtigd deze 
voorwaarden te wijzigen. Een dergelijke wijziging 
wordt van kracht dertig (30) dagen na de datum 
van verzending aan Afnemer van de gewijzigde 
voorwaarden. Indien Afnemer uiterlijk op de 
datum waarop de gewijzigde voorwaarden van 
kracht worden schriftelijk bezwaar maakt tegen 
deze wijziging, zullen ten aanzien van hem de 
oorspronkelijke voorwaarden van toepassing 
blijven. Voor het overige zijn wijzigingen in deze 
voorwaarden of in de Overeenkomst slechts 
geldig indien Leverancier daarmee schriftelijk en 
uitdrukkelijk heeft ingestemd.  
4. De nietigheid van enige bepaling uit deze 
voorwaarden tast de geldigheid van overige 
bepalingen uit deze voorwaarden niet aan.  
5. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen 
uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden 
overeengekomen.  
 
Artikel 3. Offertes en orders; totstandkoming 
van de Overeenkomst  
1. Alle offertes en/of aanbiedingen zijn 
vrijblijvend en herroepelijk.  

2. Een Overeenkomst tussen Leverancier en 
Afnemer komt uitsluitend tot stand wanneer 
Leverancier een order van Afnemer schriftelijk 

en uitdrukkelijk heeft aanvaard dan wel nadat 
Leverancier met de uitvoering daarvan is 
begonnen.  
 
Artikel 4. Aflevering van de Producten 
1. Een overeengekomen dan wel opgegeven 
afleveringstermijn geldt niet als een fatale 
termijn. De enkele overschrijding van de 
overeengekomen afleveringstermijn brengt 
Leverancier niet in verzuim en er bestaat in een 
dergelijk geval evenmin een verplichting tot 
schade vergoeding.  

2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, 
geschiedt de levering "af-fabriek" (EXW) ter 
plaatse van waar de Producten geleverd dienen 
te worden, overeenkomstig het daaromtrent 
bepaalde in Incoterms 2010. 
3. Op Afnemer rust een afnameplicht.  
4. Het risico van (onder meer) verlies, 
vernietiging en/of schade gaat op Afnemer over 
op het moment dat de Producten de 
overeengekomen plaats van aflevering bereiken 
en blijft verder steeds bij Afnemer. Dezelfde 
risico-overgang heeft plaats op het moment dat 
Leverancier de Producten conform de 
Overeenkomst ter aflevering aanbiedt en 
Afnemer om welke reden dan ook niet (tijdig) 
afneemt.  
5. Indien Afnemer de afname weigert of nalatig 
is met het verstrekken van informatie of 
instructies die noodzakelijk zijn voor de 
aflevering, zullen de Producten worden 
opgeslagen voor rekening en risico van Afnemer.  
 
Artikel 5. Prijzen 
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, 
luiden alle prijzen in euro's en zijn alle prijzen 
exclusief BTW, exclusief eventuele 
overheidsheffingen en exclusief eventuele 
kosten voor transport en verzekering. 

2. Leverancier is gerechtigd de 
overeengekomen prijs eenzijdig te verhogen 
indien zich tussen de datum waarop de prijs is 
overeengekomen en de beoogde datum van 
levering een kostenstijging voordoet. Leverancier 
zal Afnemer daarvan zo spoedig mogelijk 
schriftelijk op de hoogte brengen. Indien 
Afnemer niet akkoord gaat met de 
aangekondigde prijswijziging, dient hij dat 
uiterlijk vóór de beoogde leveringsdatum 
schriftelijk aan Leverancier mede te delen, in 
welk geval Leverancier de keuze heeft om de 
order te annuleren of om de oorspronkelijke prijs 
voor Afnemer te laten gelden.  



 
Artikel 6. Betaling 
1. Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen dient betaling zonder 
verrekening plaats te vinden binnen 
veertien (14) dagen na factuurdatum.  

2. Indien Afnemer niet binnen de 
overeengekomen termijn (volledig) betaalt, is 
Afnemer van rechtswege in verzuim en heeft 
Leverancier het recht Afnemer over de hoofdsom 
de wettelijke handelsrente (ex artikel 6:119a BW) 
van de vervaldag af in rekening te brengen. 
3. Leverancier is te allen tijde gerechtigd om, al 
dan niet aanvullende, zekerheid te vragen voor 
de betaling door Afnemer van de aan 
Leverancier verschuldigde bedragen. 
4. Indien Leverancier goede grond heeft te 
vrezen dat Afnemer niet (volledig) aan zijn 
financiële verplichtingen zal kunnen voldoen, is 
Leverancier gerechtigd om de uitvoering van de 
order op te schorten, zulks onverminderd zijn 
wettelijke opschortingsrechten en overige 
rechten uit hoofde van een (dreigende) 
tekortkoming aan de zijde van Afnemer.  
5. Afnemer is niet bevoegd zijn 
betalingsverplichtingen op te schorten nadat de 
Producten zijn geleverd. Afnemer is evenmin 
gerechtigd zijn schuld met een tegenvordering 
op Leverancier te verrekenen.  
6. Alle buitengerechtelijke kosten door 
Leverancier gemaakt met betrekking tot de 
invordering van het door Afnemer verschuldigde 
en niet tijdig betaalde zijn voor rekening van 
Afnemer. De in de vorige zin bedoelde kosten 
worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom. 
 
Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud 
1. Alle aan Afnemer geleverde Producten blijven 
eigendom van Leverancier, totdat alle bedragen 
die Afnemer aan Leverancier verschuldigd is 
(met inbegrip van eventuele rente en kosten) 
volledig aan Leverancier zijn voldaan.  

2. Het is Afnemer toegestaan de onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde Producten in 
het kader van de normale bedrijfsvoering te 
gebruiken. Elk ander gebruik is verboden. 
Afnemer is met name niet gerechtigd de onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te 
verpanden of hier enig ander recht op te 
vestigen.  
3. Leverancier is gerechtigd bij enige niet 
(tijdige) betaling de zijn in eigendom 
toebehorende zaken (waaronder de Producten) 
eigenmachtig, en voor rekening en risico van 
Afnemer, terug te nemen, waar deze zaken zich 

ook bevinden. Afnemer is verplicht hiertoe alle 
medewerking te verlenen.  
 
Artikel 9. Reclames 
1. Afnemer dient eventuele klachten over een 
onjuiste of onvolledige uitvoering van de 
Overeenkomst binnen zeven (7) dagen na de 
dag waarop de Producten zijn geleverd , 
schriftelijk en onderbouwd bij Leverancier in te 
dienen op straffe van verval van elk 
vorderingsrecht dat uit de onjuiste of onvolledige 
uitvoering van de Overeenkomst zou kunnen 
voortvloeien.  

2. Het indienen van een klacht ontslaat Afnemer 
niet van zijn verplichtingen uit hoofde van de 
Overeenkomst.  
3. Indien een klacht door Leverancier als 
gegrond wordt beschouwd, zal Leverancier naar 
zijn keuze (i) de geleverde Producten herstellen, 
(ii) de geleverde Producten vervangen, of (iii) de 
geleverde Producten terugnemen en de door 
Afnemer betaalde koopprijs crediteren.  
 
Artikel 10. Overmacht 
1. Onder overmacht aan de zijde van 
Leverancier wordt verstaan een omstandigheid 
die de nakoming van de verbintenis verhindert 
en die niet is te wijten aan de schuld van 
Leverancier, noch krachtens wet, 
rechtshandeling of in het verkeer geldende 
opvattingen voor rekening van Leverancier 
komt. 

2. Tijdens een situatie van overmacht worden 
de verplichtingen van Leverancier opgeschort. 
Indien de periode waarin door overmacht 
nakoming van verplichtingen van Leverancier 
niet mogelijk is langer duurt dan dertig (30) 
dagen, mag de Overeenkomst door beide 
Partijen worden ontbonden, zonder dat er in dat 
geval een verplichting tot schadevergoeding 
bestaat.  
3. Indien Leverancier bij het intreden van de 
overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen 
heeft voldaan, of Leverancier slechts gedeeltelijk 
aan zijn verplichting kan voldoen, is Leverancier 
gerechtigd de reeds geleverde c.q. het leverbare 
deel afzonderlijk te factureren en is Afnemer 
gehouden aldus gefactureerde bedragen te 
voldoen. 
 
Artikel 11. Opeisbaarheid, opschorting en 
ontbinding 
1. Hetgeen Afnemer uit hoofde van de 
Overeenkomst aan Leverancier is verschuldigd, 
wordt – zonder dat een ingebrekestelling is 



vereist – ten volle en direct opeisbaar in elk der 
volgende gevallen: 

(a) in geval van enige wanbetaling van de zijde 
van Afnemer of indien na het sluiten van de 
Overeenkomst aan Leverancier omstandigheden 
ter kennis komen die Leverancier goede grond 
geven te vrezen dat Afnemer niet aan zijn 
verplichtingen zal voldoen. 
(b) indien Partijen bij het sluiten van de 
Overeenkomst overeengekomen zijn dat 
Afnemer zekerheid stelt en deze zekerheid 
uitblijft dan wel onvoldoende is; 
(c) in geval van gehele of gedeeltelijke staking of 
overdracht van de onderneming van Afnemer; 
(d) in geval van surséance van betaling of 
faillissement van Afnemer of diens eigen 
aanvraag daartoe; en 
(e) in geval van ontbinding van de vennootschap 
of beëindiging van de bedrijfsactiviteiten van 
Afnemer.  
2. Leverancier is in de gevallen genoemd in lid 1 
van dit artikel bevoegd naar keuze de uitvoering 
van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op 
te schorten of de Overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring en 
zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, 
onverminderd het recht op schadevergoeding.  
 
Artikel 12. Product recall 
1. Afnemer is verplicht alle medewerking te 
verlenen aan het terughalen van Producten in 
het kader van een product recall in het geval dat 
(i) Leverancier dat noodzakelijk acht, of (ii) de 
bevoegde Autoriteit(en) dat van Leverancier 
verlangt/verlangen.  

2. In geval van een product recall zendt 
Afnemer Leverancier zo spoedig mogelijk de 
teruggehaalde Producten of Producten die nog 
in het bezit zijn van Afnemer. Leverancier kan 
vervolgens slechts gehouden worden de 
teruggehaalde Producten te vervangen. 
 
Artikel 13. Aansprakelijkheid 
1. Leverancier is niet aansprakelijk voor enige 
schade of letsel van Afnemer of van derden, 
behoudens aansprakelijkheid als gevolg van 
opzet of bewuste roekeloosheid. De 
aansprakelijkheid van Leverancier is in ieder 
geval steeds beperkt tot het bedrag waarop de 
door de Leverancier afgesloten verzekering 
aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag 
van het eigen risico dat de Leverancier in 
verband met die verzekering draagt.  

2. Lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige 
toepassing voor ondergeschikten van 

Leverancier en door Leverancier ingeschakelde 
derden. 
3. Een aan Afnemer krachtens dit artikel 
toekomende vordering tot schadevergoeding 
verjaart indien de vordering die vordering niet 
binnen een termijn van twaalf (12) maanden 
nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis 
plaatsvond in rechte aanhangig is gemaakt.  
4. Afnemer vrijwaart Leverancier tegen alle 
vorderingen uit welke hoofde dan ook van 
derden in verband met de door Leverancier aan 
Afnemer geleverde Producten.  
 
Artikel 14. Intellectuele eigendom 
1. Alle rechten van intellectueel eigendom ten 
aanzien van de Producten berusten bij 
Leverancier.  

 
Artikel 15. Overdracht 
1. Afnemer mag de rechten en verplichtingen uit 
hoofde van de Overeenkomst niet aan derden 
overdragen zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Leverancier.  

 
Artikel 16. Vertaling 
1. Deze voorwaarden zijn oorspronkelijk 
opgesteld in de Nederlandse taal en ook 
beschikbaar in de Engelse taal. Bij 
onduidelijkheid of verschil in interpretatie en/of 
uitleg van deze voorwaarden is de Nederlandse 
tekst doorslaggevend.  

 
Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen 
1. Op deze voorwaarden, de Overeenkomst, 
alsmede op enige andere rechtsbetrekking 
tussen Leverancier en Afnemer, is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting 
van het Weens Koopverdrag.  
2. De bevoegde rechter bij de rechtbank Zwolle 
is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen 
tussen Leverancier en Afnemer kennis te 
nemen.  


