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ALGEMENE VOORWAARDEN ZOUTDEPOT B.V. 
 
1. Definities 

 
1.1 Onder ‘’Afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan: de partij die in  

  verband met het leveren van goederen en/of diensten, dan wel het verrichten  
  van enige andere prestatie, met Zoutdepot B.V. een overeenkomst is  
  aangegaan. 
 

1.2 Onder “Partijen” wordt in deze voorwaarden verstaan:  Zoutdepot B.V. en  
  Afnemer. 
 

1.3 Onder “Overeenkomst” wordt in deze voorwaarden verstaan:  elke afspraak  
tussen Afnemer en Zoutdepot B.V. tot het leveren van diensten en/of  

 goederen door Zoutdepot B.V. ten behoeve van Afnemer. 
 
1.4 Onder “Werkzaamheden” wordt in deze voorwaarden verstaan: alle  

  werkzaamheden waartoe door Afnemer aan Zoutdepot B.V. opdracht is  
  gegeven. 
 

2. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden 

2.1  Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op iedere  
 aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Zoutdepot B.V. en  
 Afnemer, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen  
 uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
 
2.2 Door het plaatsen van een bestelling c.q. het verstrekken van een opdracht,  
 gaat Afnemer, met uitsluiting daarbij van de toepasselijkheid van de  

eventueel door de Afnemer gehanteerde algemene (inkoop-)voorwaarden,   
akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de  
Overeenkomst. 

 
2.3  Afspraken die van deze algemene voorwaarden afwijken of deze aanvullen,  

  zijn slechts bindend indien zij schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen,  
  en gelden slechts per geval. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten  
  worden ontleend met betrekking tot later gesloten overeenkomsten. 
 

2.4  De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop-)voorwaarden die door  
  de Afnemer mochten worden gebruikt of waarnaar door de Afnemer op  
  enigerlei wijze mocht worden verwezen, wordt uitdrukkelijk van de hand  
  gewezen. 
 

3. Offertes en aanbiedingen 

3.1  Alle aanbiedingen, offertes en dergelijke van Zoutdepot B.V. zijn  
 geheel vrijblijvend, tenzij daarin een termijn voor de aanvaarding is gesteld. Een offerte of 
aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in 
de tussentijd niet meer beschikbaar is. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor 
toekomstige orders. 

 
3.2 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en  

 andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de  
 overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf-, 
verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.  
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3.3  Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of 
de aanbieding opgenomen aanbod dan is Zoutdepot B.V. daaraan niet gebonden. De 
overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 
Zoutdepot B.V. anders aangeeft. 

3.4  Alle bij een aanbieding, offerte e.d. verstrekte informatie en/of specificatie  
  geldt steeds bij benadering en is voor Zoutdepot B.V. slechts bindend, indien  
  dat uitdrukkelijk door Zoutdepot B.V. is bevestigd. 
 

4. Totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst 

4.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Zoutdepot B.V. dit schriftelijk aan de  
  Afnemer heeft bevestigd dan wel Zoutdepot B.V. met de uitvoering is  
  begonnen. 

 
4.2  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt elke levering af  

  magazijn. Onder af magazijn wordt verstaan de (opslag)plaats, van waaruit  
  door Zoutdepot B.V. wordt geleverd. Het risico van de zaken gaat op de  
  Afnemer over op het moment van aflevering, zelfs indien de eigendom nog  
  niet is overgedragen. Alle transportkosten komen, tenzij anders is  
  overeengekomen, voor rekening van Afnemer.  
 

4.3 De Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze  
  hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Afnemer afname weigert  
  of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die  
  noodzakelijk zijn voor de levering, is Zoutdepot B.V. gerechtigd de zaken op  
  te slaan voor rekening en risico van de Afnemer. Tevens is Zoutdepot B.V.  
  gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder 
   ingebrekestelling te ontbinden, onverminderd het recht van Zoutdepot B.V.  
  op volledige schadevergoeding. 
 

4.4 Overeengekomen levertijden zijn slechts indicatief. Is voor de voltooiing van  
 bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een  
 termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.  
 Bij overschrijding van een termijn dient de Afnemer Zoutdepot B.V. derhalve  
 schriftelijk in gebreke te stellen. Zoutdepot B.V. dient daarbij een redelijke  
 termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de  
 overeenkomst. 

4.5 Zoutdepot B.V. is gerechtigd om de aflevering in gedeelten na te komen en is  
 gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus  
 uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Tevens is zij vrij in keuze van  
 vervoer en vervoerder en heeft zij het recht bepaalde werkzaamheden te  
 laten verrichten door derden. 

4.6  Zoutdepot B.V. heeft het recht de levering op te schorten, indien de Afnemer  
  nog niet of niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen ten  
  opzichte van Zoutdepot B.V. ,voortvloeiende uit de onderliggende  
  overeenkomst, andere overeenkomsten of uit welke hoofde dan ook. Indien  
  Zoutdepot B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei  
  wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op  
  enigerlei wijze ontstaan. 
 

5. Prijs en betaling 

5.1  Alle prijzen zijn af magazijn en exclusief omzetbelasting en, indien van  
  toepassing, exclusief transportkosten, opslagkosten en verzekeringskosten,  
  tenzij anders overeengekomen.  
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5.2  Zoutdepot B.V. behoudt zich het recht voor wijzigingen in de  
  kostprijsfactoren waaronder arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of  
  materialen, brandstof, elektra, premies, valutakoerswijzigingen en/of  
  belastingen aan de Afnemer door te berekenen.  
 

5.3  Zoutdepot B.V. behoudt zich het recht voor tussentijdse facturen te zenden.  
  Zoutdepot B.V. kan te allen tijden gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen  
  op de overeengekomen prijs verlangen. 
 

5.4  De Afnemer is verplicht tot betaling van de door Zoutdepot B.V. verzonden  
  facturen binnen de op de factuur vermelde termijn op de door Zoutdepot  

B.V. aan te geven wijze. De betaling dient te geschieden in Euro’s en zonder  
  verrekening, aftrek, korting en/of opschorting. 
 

5.5  In geval van niet-tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de  
  afnemer, ongeacht of Zoutdepot B.V. de zaken reeds heeft gefactureerd,  
  terstond opeisbaar. Zoutdepot B.V. zal dan gerechtigd zijn verdere levering 
   onmiddellijk op te schorten, tenzij alsnog contant wordt betaald dan wel  
  genoegzame zekerheid voor de betaling van deze factuur/facturen wordt  
  gesteld. 
 

5.6  In geval van niet-tijdige betaling is de Afnemer, onverminderd de overige  
  rechten van Zoutdepot B.V. en zonder voorafgaande ingebrekestelling, vanaf  
  het moment van opeisbaarheid van de betreffende vordering van Zoutdepot  
  B.V., over het openstaande factuurbedrag de op dat moment in Nederland  
  geldende wettelijke handelsrente verschuldigd, tot aan het tijdstip van de  
  algehele voldoening van de vordering. 
 

5.7  Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Zoutdepot B.V. met  
  betrekking tot de invordering van het aan Zoutdepot B.V. verschuldigde en  
  niet-tijdig betaalde, komen voor rekening van Afnemer. De gerechtelijke  
  kosten worden vastgesteld op de daadwerkelijke door Zoutdepot B.V.  
  gemaakte proceskosten, zoals deze bijvoorbeeld blijken uit door Zoutdepot  
  B.V. overgelegde advocatendeclaraties. Ter vergoeding van de  
  buitengerechtelijke kosten is Afnemer gehouden tot betaling van een boete,  
  die wordt gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum  
  van € 250,-, ook wanneer slechts een of enkele aanmaningen ter verkrijging  
  van voldoening buiten rechte zijn verzonden en tenzij de werkelijke  
  buitengerechtelijke kosten een hoger bedrag belopen, in welk geval  
  gehoudenheid bestaat tot voldoening van die werkelijke kosten. 
 

5.8  Betalingen door of vanwege de Afnemer strekken achtereenvolgens ter  
  voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke  
  incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde renten en  
  daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht  
  anders luidende aanwijzing van de Afnemer. 

 
6. Eigendomsvoorbehoud 

6.1  Na levering blijft Zoutdepot B.V. eigenaar van alle door haar geleverde zaken  
zolang Afnemer (I) tekort schiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn  

 verplichtingen uit de betreffende overeenkomst of uit gelijksoortige  
 overeenkomsten, (II) voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit  
 zondanige overeenkomsten niet betaald of zal betalen, of (III) vorderingen  
 die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten,  
 zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan. 
 
6.2  Afnemer verplicht zich hierbij tegenover Zoutdepot B.V. om de in 6.1  

  bedoelde zaken tegen de risico’s van tenietgaan en beschadiging in welke  
  vorm, anders dan ten gevolge van normaal gebruik, ook te verzekeren en tot  
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het moment van betaling verzekerd te houden bij een te goeder naam en  
faam bekendstaande verzekeraar. De Afnemer verplicht zich hierbij voorts  
om aan Zoutdepot B.V., op haar eerste verzoek, onverwijld in pand te geven  
alle vorderingen die de opdrachtgever ter zaken van deze zaken jegens zijn  
verzekeraar heeft of mocht verkrijgen. 

 
6.3  Indien de Afnemer uit of met de in 6.1 bedoelde zaken een nieuwe zaak  

  vormt of doet vormen dan is dit een zaak die Zoutdepot B.V. voor zichzelf 
   doet vormen en houdt de Afnemer deze voor Zoutdepot B.V. als eigenaar  
  totdat aan alle verplichtingen als in 6.1 bedoeld is voldaan. 
 

6.4  Indien de eigendom van enige zaak ingevolge 6.1 en 6.3 aan Zoutdepot B.V.  
  toekomt, dan kan de Afnemer daarover uitsluitend beschikken in het kader  
  van zijn normale bedrijfsuitoefening. 
 

6.5  Nadat Zoutdepot B.V. haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, is zij  
  gerechtigd de zaken, die aan haar toebehoren, zelf voor rekening van de  
  Afnemer terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De  
  Afnemer verleend Zoutdepot B.V. reeds nu voor alsdan om herroepelijke  
  machtiging om daartoe de bij of voor de Afnemer in gebruikzijnde ruimte te  
  (doen) betreden. Alle kosten verbonden aan het (doen) halen van de zaken  
  komen voor rekening van de Afnemer. 
 

6.6  Als Zoutdepot B.V. geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud  
  omdat de geleverde zaken zijn gemengd, vervormd of nagetrokken, is  
  Afnemer verplicht om de nieuw gevormde zaken aan Zoutdepot B.V. te  
  verpanden tot zekerheid voor de nakoming door Afnemer van al haar  
  verplichtingen jegens Zoutdepot B.V. 

 
7. Zekerheid 

7.1  Indien er naar het oordeel van Zoutdepot B.V. gerede twijfel bestaat dat de  
  Afnemer zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de Afnemer verplicht  
  op eerste verzoek van Zoutdepot B.V. terstond genoegzame en in de voor  
  Zoutdepot B.V. gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te  
  vullen. Zolang Afnemer aan deze verplichting nog niet heeft voldaan, is  
  Zoutdepot B.V. bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens  
  Afnemer, uit welke hoofde dan ook, op te schorten. 
 

7.2  Indien de Afnemer aan een verzoek als bedoeld in 7.1 niet binnen zeven  
  dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft  
  gegeven, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar. 

 
8. Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming 

8.1  De Afnemer heeft de verplichting onmiddellijk bij aflevering te onderzoeken  
  of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien Afnemer van  
  mening is dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, dan komen  
  alle hieruit voor Afnemer voortvloeiende rechten te vervallen, indien  

Afnemer Zoutdepot B.V. daarvan niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval  
binnen 48 uur na aflevering, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft  
gegeven. 

 
8.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden  
 rechtvaardigen dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst 
  beantwoorden, verjaren door verloop van twaalf maanden na aflevering. 
 
8.3  Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is Zoutdepot  

  B.V. te hare keuze slechts gehouden tot aflevering van de ontbrekende zaken  
  of vervanging van de afgeleverde zaken. 
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9. Getallen, maten, gewichten en verder gegevens 

9.1  Geringe afwijkingen ten aanzien van de opgegeven gewichten en andere  
  dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen. 
 

9.2  De EG-regelgeving, Nederlandse regelgeving, alsmede de handelsgebruiken  
  bepalen of er sprake is van afwijkingen. 
 

9.3  Bij verlading af magazijn of ander verzendadres is het ter plekke bepaalde  
  nettogewicht maatgevend. 

 
10. Ontbinding/bevrijding 

10.1  Indien de Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige  
  verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien,  
  voldoet, evenals in geval van faillissement, (voorlopig) surseance van  
  betaling, stillegging of liquidatie van diens bedrijf, of in geval van gegronde  
  vrees dat de Afnemer zijn verplichting niet zal nakomen, is Zoutdepot B.V. ter  
  hare keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en  
  onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel 
   of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de  
  overeenkomst op te schorten. Zoutdepot B.V. is in die gevallen voorts   
  gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.  
 

10.2  Zoutdepot B.V. is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens  
  Afnemer indien zij hiertoe op welke wijze dan ook gehinderd wordt als gevolg  
  van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch  
  krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting  
  voor haar rekening komt. Van buiten komende oorzaken, zowel voorzien als  
  onvoorzien, waarop Zoutdepot B.V. redelijkerwijs geen beslissende invloed  
  kan oefenen en waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te  
  komen, worden aangemerkt als omstandigheden die niet aan Zoutdepot B.V.  
  kunnen worden toegerekend. Dit geldt bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend,  
  voor bedrijfsstaking, wijziging van wet –en regelgeving, ziekte (van personeel)  
  en/of anderszins niet beschikbaarheid van (voldoende/voldoende  
  gekwalificeerd) personeel, uitoefening door een derde jegens de Afnemer  
  van een of meer rechten ter zaken van een tekortkoming van de Afnemer in  
  de nakoming van een tussen de Afnemer en die derde met betrekking tot de  
  door Zoutdepot B.V. geleverde zaken gesloten overeenkomst, werkstaking,  
  werkliedenuitsluiting, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen,   
  niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers,  
  elektriciteitsstoring, natuur-en/of kernrampen en oorlog en/of  
  oorlogsdreiging. Ook in het geval waarin de omstandigheid die (verdere)  
  nakoming van de verplichtingen verhindert intreedt nadat Zoutdepot B.V.  
  haar verbintenis had moeten nakomen, komt Zoutdepot B.V. een beroep op  
  dit artikellid toe. Gedurende de periode waarin Zoutdepot B.V. haar  
  verplichtingen wegen dergelijke oorzaken niet kan nakomen, kan Zoutdepot  
  B.V. haar verplichtingen opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 5  
  kalenderdagen, of indien eerder vast komt te staan dat deze periode langer  
  zal duren dan 5 kalenderdagen, is Zoutdepot B.V. gerechtigd de betreffende  
   overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade  
  aan de andere partij. 
 

10.3 In geval van ontbinding van een overeenkomst door Zoutdepot B.V. blijft  
  Afnemer verplicht om te voldoen aan de inmiddels ontstane (betalings-)  
  verplichtingen. 
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11. Aansprakelijkheid 

11.1 Zoutdepot B.V. is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de Afnemer  
  indien en voor zover de ontstane schade het rechtstreekse en onmiddellijke  
  gevolg is van opzet of grove schuld van Zoutdepot B.V. of van de tot haar  
  onderneming behorende leidinggevenden. 
 

11.2  Zoutdepot B.V. is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan 
directe personen- of zaakschade. Zoutdepot B.V. is dus bijvoorbeeld nimmer aansprakelijk 
voor enige vorm van gevolgschade, zoals onder meer bedrijfsschade, gederfde winst, schade 
als gevolg van een product recall, schade als gevolg van aanspraken van enigerlei derde op 
Afnemer, door welke oorzaak dan ook ontstaan, een en ander ten gevolge van of in de ruimste 
zin verband houdende met de door Zoutdepot B.V. verrichte werkzaamheden en/of geleverde 
zaken. 
 

11.3 Bij levering CIF of FCA gaat het risico op de Afnemer over zodra de goederen 
in ontvangst zijn genomen van de transporteur. Dit geldt eveneens als de levering  uiteindelijk 
plaatsvindt anders dan op de oorspronkelijke overeengekomen bestemming. Eventueel 
beroep op transportschade kan uitsluitend bij de transporteur worden verhaald. Afnemer 
dient in onderhavig geval Zoutdepot B.V. onverwijld schriftelijk in kennis te stellen van dit 
voornemen.  
 

11.4  Zoutdepot B.V. bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen,  
 welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de Afnemer 
kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de niet ondergeschikten voor 
wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.  
 

11.5  Iedere vordering jegens Zoutdepot B.V., behalve die welke door Zoutdepot  
  B.V. uitdrukkelijk schriftelijk is erkend, vervalt door het enkele tijdsverloop  
  van 12 maanden na het ontstaan van die vordering. 
 

11.6  Voor zover Zoutdepot B.V. ingevolge dit artikel aansprakelijk is, is zij slechts  
  gehouden tot vergoeding van schade tot het bedrag waarvoor haar   
  bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk uitkering doet, althans-  
  indien de verzekering niet tot uitkering overgaat of geen dekking verleent-  
  tot maximaal het bedrag van de betreffende factuur, welk bedrag wordt  
  in ieder geval wordt beperkt tot een bedrag van € 10.000,-. 

 
12. Geschillen 

12.1  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Zoutdepot B.V. partij is, is  
 uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een  
 verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt  
 gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar  
 woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt  
 uitgesloten. 

12.2 De rechter in de vestigingsplaats van Zoutdepot B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen 
kennis te nemen. Niettemin heeft Zoutdepot B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de 
volgens de wet bevoegde rechter. 

12.3  Indien transport is overeengekomen, is op dit deel van de overeenkomst de  AVC2002 en IVTB 
(laatste versie) van toepassing. 

12.4  Indien een of meer bepalingen in een overeenkomst en/of deze algemene  
  voorwaarden  nietig blijken te zijn of door de rechter nietig worden  
  verklaard of worden vernietigd, behouden de overige bepalingen van de  
  overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden hun rechtskracht. 
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12.5 Indien er voor zover op grond van de redelijkheid en de billijkheid of het  
  onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene  
  voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan de  
  desbetreffende bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk  
  overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden  
  gedaan. 

 
13.  Vindplaats en wijziging voorwaarden 

13.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te  
 Amsterdam. 

13.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals  
 die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met  
 Zoutdepot B.V. 

13.3 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend  
 voor de uitleg daarvan. 

 
 
 
 


