Algemene Voorwaarden – Blij fruitje
voor zakelijke klanten

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Blijfruitje: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde een vestiging, alsmede een handelsnaam,
van “Van Iterson Interim Management”, beiden ingeschreven in het Handelsregister onder nummer
32117716, gevestigd en kantoorhoudende te (1412 GV) Naarden aan de Lambertus Hortensiuslaan 13.
2. Koper: de natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die in de uitoefening van zijn zaak of beroep producten
wenst af te nemen van Blijfruitje.
3. Partijen: Blijfruitje en Koper.
4. Overeenkomst(en): koopovereenkomst(en) tussen partijen.
5. (de) website: www.blijfruitje.com
Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen partijen, alsmede op alle
aanbiedingen en/of offertes van Blijfruitje, al dan niet vermeld op haar website.
2. Aanvaarding van een offerte, het verstrekken van een opdracht en/of het anderszins tot stand komen en/of
voortzetten van een overeenkomst, houdt in dat de Koper de toepasselijkheid van deze Algemene
Voorwaarden heeft aanvaard.
3. Indien Koper de toepasselijkheid conform lid 2 heeft aanvaard, dan heeft deze aanvaarding ook betrekking
op toekomstige overeenkomsten.
4. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen. De toepasselijkheid van voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
5. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, om welke reden dan ook, onverbindend
blijkt te zijn, onverbindend wordt verklaard of daarvan wordt afgeweken, zullen de overige bepalingen van
kracht blijven.
6. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk naders overeengekomen, niet van toepassing op
overeenkomsten tussen Blijfruitje en consumenten, welke tot stand zijn gekomen via de website. Deze
overeenkomsten zijn aan te merken als “overeenkomst op afstand” en hierop zijn specifieke algemene
voorwaarden van toepassing zoals vermeld op de website.
Artikel 3 Offertes en aanbiedingen.
1. Alle offertes en aanbiedingen van Blijfruitje zijn vrijblijvend, tenzij daarin nadrukkelijk
anders is vermeld, en kunnen tot het moment van aanvaarding door Blijfruitje worden herroepen.
2. Blijfruitje kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan
begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.
Artikel 5 - De overeenkomst
1. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat de Koper de specifiek aan Koper gerichte offerte en/of
aanbieding van Blijfruitje heeft aanvaard, dan wel nadat door partijen ter zake een overeenkomst is
ondertekend.
2. Aanvaarding als bedoeld onder lid 1 kan zowel schriftelijk, per telefax, per e-mail, als wel mondeling
geschieden.
3. In afwijking op het bepaalde in lid 1 geldt dat in het geval van het aanvaarden van een aanbod op de website,
middels het plaatsen van een bestelling via de website, de Overeenkomst eerst tot stand komt op het
moment dat er een bevestigingsmail door Blijfruitje aan de Koper is verstuurd. De inhoud van de
Overeenkomst wordt alsdan bepaald door de bevestigingsmail dan wel de factuur van Blijfruitje.
4. In afwijking van het gestelde in de voorgaande leden komt een overeenkomst eveneens tot stand indien de
Koper aan Blijfruitje een verzoek heeft gedaan voor het leveren van producten,
ongeacht de wijze waarop dit verzoek is overgebracht, en Blijfruitje met medeweten van de Koper met de
uitvoering van de Overeenkomst is gestart.

Artikel 6 - De prijs
1. De prijzen zijn zoals vermeldt in de door de Koper aanvaarde aanbieding en/of offerte dan wel zoals vermeldt
in de overeenkomst.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld dan wel overeengekomen zijn alle prijzen exclusief BTW en exclusief
verzendkosten.
3. Eventueel verleende kortingen zijn, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, eenmalig en voor de
duur zoals bij de korting vermeld.
4. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten
en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
5. In afwijking van het vorige lid is Blijfruitje gerechtigd eenmaal per periode van 6 maanden aan te passen,
voor het eerst nadat 6 maanden zijn verstreken, indien de prijzen van inkoop van producten en/of
grondstoffen zijn gestegen. Een dergelijke prijswijziging zal Blijfruitje minimaal één maand voor de
ingangsdatum van de prijswijziging aan de Koper mededelen.
6. Indien een prijsverhoging meer bedraagt dan 10% dan is de Koper gerechtigd om de overeenkomst op te
zeggen tegen de ingangsdatum van de aangekondigde prijsverhoging. Koper zal hier niet eerder toe over
gaan dan nadat zij Blijfruitje in de gelegenheid heeft gesteld om de aangekondigde prijswijziging in te
trekken.
7. Verzendkosten komen, tenzij anders is overeengekomen, voor rekening van de Koper.
8. Van het bepaalde in dit artikel kan bij overeenkomst worden afgeweken.
Artikel 7-Facturering en betaling
1. Indien levering op basis van bestelling is overeengekomen, dan zal Blijfruitje de bestelling aan de Koper
bevestigen en een factuur toezenden. Tenzij anders is overeengekomen vindt levering eerst plaats na
ontvangst van betaling.
2. In andere gevallen als bedoeld in lid 1 zal Blijfruitje aan de Koper een factuur sturen tegelijk met dan wel na
levering van de bestelde producten.
3. Koper dient bezwaren tegen de juistheid van een factuur binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk
gemotiveerd aan Blijfruitje kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Koper geacht wordt met de factuur te
hebben ingestemd.
4. Indien Koper de juistheid van de factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot tijdige betaling van het niet
betwiste gedeelte van de factuur.
5. Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bevrijdende betaling vindt
plaats door overboeking van het factuurbedrag op de bankrekening van Blijfruitje als vermeld op de factuur.
6. In geval van niet-tijdige betaling is Koper van rechtswege in verzuim zonder dat voorafgaande
ingebrekestelling is vereist. Alsdan is Blijfruitje gerechtigd:
over het factuurbedrag de wettelijke handelsrente in rekening te brengen.
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15 procent van het
factuurbedrag met een minimum van € 100,00.
7. Indien Koper in verzuim is met betaling dan is Blijfruitje gerechtigd, nadat zij Koper daarvan op de hoogte
heeft gesteld, leveringen c.q. de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
8. Indien er gerede twijfel bestaat of Koper over voldoende financiële middelen beschikt om aan haar
betalingsverplichtingen jegens Blijfruitje te voldoen, dan is Blijfruitje gerechtigd om betalingszekerheid te
verlangen. Indien de Koper niet aan dit verzoek voldoet dan is Blijfruitje gerechtigd om de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten.
9. Van het bepaalde in dit artikel kan bij overeenkomst worden afgeweken.
Artikel 8 - Conformiteit en Garantie
1. Blijfruitje staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde
specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Artikel 9 - Levering en uitvoering
1. Blijfruitje zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de levering van producten.
2. De leveringen vinden plaats op de wijze zoals tussen partijen is overeengekomen.
3. Indien levering op basis van bestelling is overeengekomen, dan zal Blijfruitje bestellingen uitvoeren conform
de gemaakte afspraken en bij gebreke daarvan met bekwame spoed.

4.

5.

6.
7.

Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk dan wel in
gewijzigde vorm kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De Koper
heeft in dat geval het recht om de bestelling (gedeeltelijk) te annuleren, zonder dat een van de partijen
jegens de andere partij aanspraak kan maken op schadevergoeding.
Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, middels verzending per post. De levering vindt plaats op
het tijdstip van bezorging in de brievenbus dan wel op het tijdstip dat de producten door of namens u in
ontvangst zijn genomen.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van levering bij Blijfruitje,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst wordt een partij niet toegerekend indien deze
krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen niet voor haar rekening dient te
komen (overmacht).

Artikel 10 - Aansprakelijkheid
1. Blijfruitje heeft een productaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
2. Blijfruitje is, behoudens in geval van productaansprakelijkheid, slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge
van toerekenbare tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst voor zover Blijfruitje in verzuim is.
3. Blijfruitje is nimmer aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder mede wordt verstaan
gederfde winst.
4. Aansprakelijkheid van Blijfruitje is verder beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekeraar
wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico.
5. Indien en voor zover op Blijfruitje enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde ook, en de
aansprakelijkheidverzekeraar keert niet uit, dan is de aansprakelijkheid van Blijfruitje beperkt tot het bedrag
van de levering waarop de tekortkoming betrekking heeft.
6. Eventuele aanspraken op vergoeding van schade dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één
maand na het ontdekken van de schade schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Koper zijn recht
op schadevergoeding heeft verwerkt.
7. De in dit artikel vermelde uitsluitingen en/of beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien
de schade is ontstaan door opzet of grove schuld van Blijfruitje, dan wel indien
voornoemde uitsluitingen en/of beperkingen ingevolge de wet nietig, vernietigbaar of niet mogelijk zijn.
Artikel 11 - Duur en beëindiging van de overeenkomst
1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op een eenmalige levering dan eindigt de overeenkomst nadat
partijen aan hun verplichtingen uit overeenkomst hebben voldaan.
2. In alle andere gevallen geldt dat, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de overeenkomst geacht
wordt te zijn aangedaan voor onbepaalde duur.
3. Partijen kunnen de overeenkomst voor onbepaalde duur beëindigen door schriftelijke opzegging aan de
andere partij, met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalandermaanden.
4. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten, gerechtigd
buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel
of gedeeltelijk te ontbinden indien:
voor de wederpartij faillissement of (voorlopige) surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend
of deze in staat van faillissement wordt verklaard;
de wederpartij haar onderneming staakt;
buiten toedoen van deze partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de wederpartij beslag
wordt gelegd, danwel indien de wederpartij anderszins niet langer in staat wordt geacht de verplichtingen
uit de overeenkomst na te komen.
de wederpartij terzake de nakoming van haar verplichtingen in verzuim is, behoudens indien de aard en
de betekenis van de tekortkoming een ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
5. Het eindigen van de overeenkomst om welke reden dan ook, ontslaat Koper niet van betalingsverplichtingen
terzake reeds geleverde prestaties.
6. Na beëindiging van de overeenkomst blijven de bepalingen die vanuit hun aard nawerking hebben, hun
geldigheid behouden.
Artikel 12 – eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van door Blijruitje geleverde producten gaat eerst over op Koper, nadat Koper aan zijn
betalingsverplichtingen terzake de geleverde producten heeft voldaan.

2.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust vanaf het moment van levering bij Koper,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 – Klachtenregeling
1. De Koper heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren, waarbij
de Koper het geleverde slechts in die mate zal uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
beoordelen of de levering kwalitatief en kwantitatief deugdelijk is.
2. Klachten over de levering en/of de producten moeten, binnen bekwame tijd doch uiterlijk binnen 14 dagen na
levering, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij Blijfruitje.
3. Blijfruitje zal klachten binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst
beantwoorden.
4. Indien een klacht die voldoet aan het gestelde in lid 2 betrekking heeft op de kwaliteit van de geleverde
producten, dan zal Blijfruitje indien zij de klacht erkent, naar keuze van de Koper:
de gebrekkige producten op haar kosten vervangen door producten die kwalitatief wel deugdelijk zijn;
dan wel de gebrekkige producten op haar kosten terugnemen in welke geval reeds ontvangen
betalingen ter zake deze producten zullen worden gerestitueerd.

------------Deze algemene voorwaarden zijn in te zien en gratis te downloaden op www.blijfruitje.com en worden op verzoek
gratis aan u toegezonden.

