
1. Algemeen
1. Deze algemene (verkoop)voorwaarden, hierna: ‘’Algemene

Voorwaarden’’, zijn van toepassing op alle door Queens of
Dairy, hierna ‘’QoD’’, uitgebrachte offertes en op alle door
haar gesloten overeenkomsten tussen QoD en de wederpar-
tij, hierna: ‘’Afnemer’’, betreffende de verkoop en levering
van producten (QoD Holstein Melk en QoD Jersey Melk, QoD
koelkast of MilkMate) of diensten door QoD aan Afnemer.

2. Eventuele (inkoop)voorwaarden van de Afnemer zijn
slechts van toepassing indien tussen partijen uitdrukkelijk
en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting
van deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

3. In geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van
deze Algemene Voorwaarden en een overeenkomst, preva-
leert de overeenkomst, gevolgd door deze Algemene Voor-
waarden.

2. Orders en totstandkoming van de overeenkomst
1. Elke order van Afnemer wordt beschouwd als een aanbod

van Afnemer aan QoD strekkende tot de koop van producten
waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

2. Een overeenkomst komt tot stand nadat QoD de order van
de Afnemer schriftelijk heeft aanvaard, onder andere  maar
doch niet uitsluitend via een orderbevestiging.

3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is een over-
eenkomst voor de Afnemer bindend en onherroepelijk. QoD
heeft het recht de overeenkomst vóór de levering, door
schriftelijke kennisgeving aan de Afnemer, aan te passen of
te herroepen.

3. Leveringsvoorwaarden
1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst worden de pro-

ducten door QoD aan Afnemer verkocht en geleverd vol-
gens de leveringsvoorwaarden zoals weergeven op de web-
site van QoD.

2. Levering van de melk vindt plaats middels koeltransport,
aangezien de melk een versproduct betreft en dus te allen
tijde bij minimaal 2 graden en maximaal 7 graden Celsius
(QoD Holstein Melk) dan wel  bij minimaal 2 graden en maxi-
maal 4 graden Celsius (QoD Jersey Melk) dient te worden
bewaard.

3. Vanaf de dag van levering heeft de melk een houdbaarheids-
datum tot aan het eerstvolgende leveringsmoment van de
Afnemer, mits de melk door Afnemer direct na levering
gekoeld (minimaal 2 graden en maximaal 7 graden Celsius
voor QoD Holstein Melk en minimaal 2 graden en maximaal
4 graden Celsius voor QoD Jersey Melk) wordt bewaard.
Afnemer verplicht zich om naar de door QoD opgelegde in-
structies met betrekking tot het bewaren van de melk en
het gebruik daarvan te handelen.

4. De opgegeven leverings- en verzendtermijnen van de pro-
ducten van QoD zijn niet fataal. Deze termijnen dienen
slechts als schatting te worden beschouwd. Indien de le-
vering niet tijdig geschiedt, dient de Afnemer QoD schrif-
telijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te
gunnen om haar verplichtingen alsnog na te komen. Alleen
in het geval QoD na ommekomst van die aanvullende termijn
haar verplichtingen jegens Afnemer niet nakomt, kan spra-
ke zijn van een tekortkoming.

4. Prijzen en informatie
1. Alle op de website en in de tussen partijen gesloten over-

eenkomsten vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting
(btw), in- en uitvoerrechten, accijnzen en ander opslagen,
belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrek-
king tot de producten. Deze komen derhalve voor rekening
van Afnemer.

2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk
en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst door QoD
aan Afnemer worden gemeld. De eventuele verzendkosten
zullen in het bestelproces en/of  op factuur apart worden
weergegeven.

3. Indien zich na de datum waarop de overeenkomst is aan-
gegaan omstandigheden voordoen die aanleiding geven tot
prijswijziging, zoals bijvoorbeeld stijging van de prijs van
de grondstoffen of stijging van de lonen, heeft QoD het
recht de prijs van de producten aan te passen. In geval
van een wijziging van de prijs zal QoD Afnemer hiervan zo
spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor de ingangsdatum van
de prijswijziging, schriftelijk op de hoogte stellen. Indien
Afnemer de overeenkomst niet beëindigt en vanaf de datum
van de aangekondigde ingangsdatum van de prijswijziging
producten blijft afnemen, dan is de gewijzigde prijs vanaf
dat moment op de tussen partijen gesloten overeenkomst
van toepassing.

4. De inhoud van de website is met de grootse zorgvuldigheid
samengesteld. QoD kan echter niet garanderen dat alle in-
formatie op de website te allen tijde juist en volledig is.
Alle prijzen en overige informatie op de website zijn dan
ook onder voorbehoud.

5. Betaling
1. Afnemer stemt ermee in dat de factuur voor de levering van

de producten maandelijks van het door afnemer opgegeven
bankrekeningnummer wordt afgeschreven. Daarnaast geeft
Afnemer toestemming om na de eerste betaling doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar de bank van Afnemer
om het factuurbedrag maandelijks van het door  Afnemer
opgegeven bankrekeningnummer te incasseren.

2. Betalingen dienen plaats te vinden zonder korting of verre-
kening. Uitstel van betaling wordt niet verleend.

3. In het geval het factuurbedrag niet kan worden geïncas-
seerd, zal een tweede poging worden ondernomen om het
factuurbedrag van het door Afnemer opgegeven bankre-
keningnummer te incasseren.  Wanneer bij een tweede po-
ging het bedrag eveneens niet kan worden geïncasseerd,
zal aan afnemer een factuur worden verzonden met een
betalingstermijn van 8 kalenderdagen. Voor het opmaken
van deze factuur wordt € 25,00 aan administratiekosten
in rekening gebracht. In het geval Afnemer niet binnen de
gestelde termijn heeft betaald, maakt QoD aanspraak op de
wettelijke (handels)rente en buitengerechtelijke incasso-
kosten en behoudt QoD zich het recht voor de vordering
over te dragen aan een derde partij.

4. QoD factureert elektronisch.

6. Garantie en Reclamaties
1. QoD staat er voor in dat de producten voldaan aan de

overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan
de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid
en de op datum van totstandkoming van de overeenkomst
bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoor-
schriften.

2. Afnemer is verplicht om de producten bij ontvangst direct
te inspecteren. Indien het afgeleverde product niet aan
de overeenkomst beantwoordt, dient Afnemer de gebreken
aan het product uiterlijk de eerstvolgende dag na ont-
vangst van het product vóór 12 uur schriftelijk aan QoD
te melden. Indien de gebreken telefonisch worden gemeld,
dient de Afnemer dit binnen de hiervoor genoemde termijn
schriftelijk aan QoD te bevestigen.

3. Alle klachten over de producten moeten een nauwkeurige
beschrijving bevatten van het gebrek. Klachten of het in-
stellen van een vordering op een andere wijze ontslaat
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Afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen. 
4. Indien Afnemer niet binnen de in lid 2 van dit artikel ge-

noemde termijn klaagt, vervalt elke aanspraak van Afnemer 
jegens QoD. 

5. Indien de desbetreffende producten door of namens Afnemer 
ondeugdelijk dan wel in strijd met de door of namens QoD 
gegeven instructies zijn behandeld, gebruikt, bewerkt of 
bewaard, vervalt elke aanspraak van Afnemer jegens QoD. 

6. Bij een gerechtvaardigde en tijdige reclamatie van produc-
ten, kan QoD naar eigen keuze in plaats van het ter beschik-
king stellen van vervangende producten, aan Afnemer het 
reeds betaalde bedrag te verrekenen met de eerstvolgende 
factuur dam we; Afnemer voor het voor deze producten in 
rekening gebrachte bedrag crediteren. =

7. Recall
1. QoD behoudt zich het recht voor om aan Afnemer te ver-

plichten de verkoop van producten waaraan een gebrek 
kleeft of een gebrek zich dreigt te openbaren, te staken 
en gestaakt te houden. Alsdan zal Afnemer tevens worden 
verplicht alle producten waaraan dit gebrek kleeft of een 
gebrek zich dreigt te openbaren uit enige opslagplaats te 
verwijderen. Afnemer zal onmiddellijk aan een dergelijk 
verzoek van QoD voldoen. 

8. Overmacht 
1. QoD is niet aansprakelijk voor door Afnemer geleden scha-

de als gevolg van een tekortkoming wegens een voorval dat 
niet te wijten is aan de schuld van QoD en noch krachtens 
de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende 
opvatting voor rekening van QoD komt (‘’overmacht’’). 

2. Onder overmacht als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt 
onder andere maar doch niet uitsluitend verstaan: werksta-
king, ziekte, brand, storingen bij QoD of haar leveranciers, 
transportproblemen, weersomstandigheden, geweld, op-
roer, rellen of optreden van politie en/of brandweer. 

3. Mocht de overmacht langer dan twee maanden duren, dan 
hebben zowel QoD als Afnemer het recht, door schrifte-
lijke kennisgeving aan de andere partij, de overeenkomst 
eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte zonder 
rechtelijke tussenkomst te beëindigen. 

4. Indien QoD omwille van een overmacht situatie slechts een 
deel van haar verplichtingen jegens Afnemer kan uitvoeren, 
heeft zij het recht Afnemer afzonderlijk te factureren 
voor de gedeeltelijke nakoming en is Afnemer gehouden tot 
het betalen van een dergelijke factuur alsof sprake was 
van een afzonderlijke overeenkomst.

9. Aansprakelijkheid  
1. QoD is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Onder 

indirecte schade wordt verstaan alle schade die niet 
valt onder de definitie van directe schade als bedoeld 
in lid 2 van dit artikel. Onder indirecte schade valt on-
der andere, maar niet uitsluitend, schade aan goederen 
van Afnemer of derden, schade als gevolg van niet tij-
dige levering van producten, gebruiksderving, gederfde 
winst, gederfde besparingen, reputatieschade, verlies 
van goodwill of enige indirecte of gevolgschade of ver-
liezen die voortvloeien uit of verband houden met de 
overeenkomst.

2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de 
kosten van het leveren van een vervangend product van 
het verkorte en geleverde product of de verkochte en 
geleverde producten. Indien gebruiker aansprakelijk is 
voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid be-
perkt tot maximaal het bedrag van de door verzekeraar 
van QoD te verstrekken uitkering, althans tot maximaal 
éénmaal het factuurbedrag van de geleverde producten. 

3. QoD is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade 
als gevolg van het door Afnemer en haar ondergeschik-

ten onjuist of ongeoorloofd gebruik van de producten 
alsmede het niet opvolgen van de door QoD gegeven pro-
duct- en gebruiksaanwijzingen van de Producten. 

4. Afnemer vrijwaart QoD tegen eventuele aanspraken van 
derden (consumenten/gebruikers van de Producten daar-
onder begrepen) terzake schade die verband houdt met de 
door QoD geleverde producten of anderszins met de tussen 
Afnemer en QoD gesloten overeenkomst.  

5. Deze beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid 
zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan 
opzet of bewuste roekeloosheid van QoD. 

10. Ontbinding 
1. QoD heeft het recht om, zonder dat terzake enige ver-

goeding aan de Afnemer is verschuldigd, de overeenkomst 
en alle andere lopende overeenkomsten tussen partijen 
zonder rechtelijke tussenkomt eenzijdig, geheel of ge-
deeltelijk, te beëindigen en de geleverde goederen terug 
te nemen, indien:

a. Afnemer één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt 
of vaststaat dat nakoming zonder tekortkoming onmoge-
lijk zal zijn;

b. Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard c.q.  
Afnemer surseance van betaling  vraagt c.q. de Wet 
schuldsanering natuurlijke personen (al dan niet voorlo-
pig) op Afnemer van toepassing wordt verklaard. 

2. In geval van beëindiging van de overeenkomst op de gron-
den zoals vermeld onder lid 1 sub a en b van dit artikel 
wordt elke vordering, die QoD op de Afnemer mocht heb-
ben, terstond in zijn geheel opeisbaar.

3. Indien beëindiging van de overeenkomst conform de voor-
gaande bepalingen heeft plaatsgevonden, heeft Afnemer 
jegens QoD geen recht op enige schadevergoeding ten ge-
volge van die beëindiging. 

4. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet het recht van QoD 
op volledige vergoeding van de door haar geleden schade. 

11. Risico en Eigendomsvoorbehoud
1. Zodra de te leveren producten op het opgegeven aflever-

adres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze produc-
ten betreft, over op de Afnemer. 

2. Alle door QoD geleverde producten blijven eigendom van 
QoD tot aan het moment van volledige voldoening van al 
hetgeen QoD uit welke hoofden ook van Afnemer te vor- 
deren heeft. 

12. Slotbepalingen
1. Op alle offertes, overeenkomsten en deze Algemene Voor-

waarden is Nederlands recht van toepassing. 
2. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voor-

waarden ongeldig blijkt/blijken te zijn, tast dit niet de 
geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Par-
tijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe be-
paling(en) vaststellen, waarmee zoveel als mogelijk aan 
de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte 
wordt gegeven. 

3. Onder ‘’schriftelijk’’ wordt in deze Algemene Voorwaarden 
naast communicatie per post, ook communicatie per e-mail 
verstaan, op voorwaarde dat de identiteit van de afzender 
en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat. 

4. Alle geschillen tussen partijen die voortvloeien uit  
enige overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zullen 
uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter 
van de rechtbank Oost-Brabant, tenzij de wet dwingend 
anders voorschrijft. 

5. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de 
Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch.

6. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie 
respectievelijk de versie zoals die gold ten tijde van het 
totstandkoming van de overeenkomst.




