
Algemene voorwaarden CHV Trading Company  

Artikel 1: Toepasselijkheid 

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen CHV Trading 

Company c.q. haar rechtsopvolger(s) en/of met gebruiker haar gelieerde ondernemingen; hierna te 

noemen CHV Trading Company en een opdrachtgever/koper, tenzij duidelijk anders overeengekomen.  

2. Bedingen, die van deze voorwaarden afwijken zijn uitsluitend bindend indien zij schriftelijk zijn 

overeengekomen.  

Artikel 2: Aanbod/offertes, prijzen 

1. De door CHV Trading Company gemaakte aanbiedingen/offertes zijn geheel vrijblijvend.  

2. De overeenkomst geldt als geheel gesloten, tenzij CHV Trading Company onverwijld na een 

aanvaarding laat weten dat zij het aanbod herroept.  

3. CHV Trading Company is niet gehouden een overeenkomst gestand te doen tegen vermelde prijzen 

en/of condities die duidelijk berusten op een druk- of schrijffout.  

Artikel 3: Levering 

1. Indien is overeengekomen dat het vervoer door of vanwege CHV Trading Company zal geschieden, 

vindt afname plaats op het moment van aflevering op de overeengekomen plaats.  

2. De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter 

beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het 

verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden 

opgeslagen voor risico en rekening van de opdrachtgever. CHV Trading Company heeft dan voor de 

oorspronkelijke vordering te vermeerderen met de aanvullende kosten, retentierecht op de producten 

zoals bedoeld in artikel 52 van boek 6 van het B.W. in verbinding met artikel 290 van boek 3 van het 

B.W. 

3. Vertraging in de aflevering, voor zover binnen redelijke grenzen blijvend, geeft de opdrachtgever-koper 

geen recht op ontbinding van de overeenkomst. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, 

tenzij anders overeengekomen.  

4. Het is CHV Trading Company toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren, of te leveren 

diensten in gedeelten uit te voeren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde 

heeft. Indien de zaken in gedeelten geleverd of diensten in gedeelten worden uitgevoerd, is CHV 

Trading Company bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. 

5. Het is CHV Trading Company toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren, of te leveren 

diensten in gedeelten uit te voeren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde 

heeft. Indien de zaken in gedeelten geleverd of diensten in gedeelten worden uitgevoerd, is CHV 

Trading Company bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.     

Artikel 4: Risico 

Het risico van de zaak is voor de koper vanaf het moment van afleveren van zaak en, indien de koper geen 

medewerking verleent aan aflevering vanaf het moment dat afname is geweigerd.  

Artikel 5: Wijzigingen in de te leveren zaken 

CHV Trading Company is bevoegd zaken te leveren die afwijken van de koopovereenkomst omschreven zaken, 

voor wat betreft de volgende punten:  

1. De afleveringstemperatuur van een product. Dit mag slechts voor zover de afwijking niet direct 

schadelijk is voor het product. Is dit wel direct schadelijk voor het product, dan is CHV Trading 

gehouden de schade te vergoeden, tenzij het verschil in afleveringstemperatuur niet aan CHV Trading 

Company kan worden toegerekend, de opdrachtgever/koper de schade had kunnen voorkomen, of tenzij 

en voor zover de koper de schade had kunnen beperken.  

2. Het gebruikte materiaal van derden. Afwijken van het in de koopovereenkomst omschreven materiaal 

van derden mag slechts, indien dit de aard van het product niet betreft en de kwaliteit niet ernstig 

nadelig beïnvloedt.  



3. Indien CHV Trading Company een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is 

de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De koper heeft deze bevoegdheid gedurende de eerste 

36 uur nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken. CHV Trading 

Company moet echter wel de kans krijgen om de afwijking te herstellen. 

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud 

1. Alle door CHV Trading Company geleverde zaken blijven in eigendom van CHV Trading Company tot 

het moment van volledige betalingen van alle vorderingen van CHV Trading Company op de koper uit 

hoofde van tussen partijen gesloten overeenkomsten, met inbegrip van rente en kosten.  

2. Door CHV Trading Company geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud 

vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de koper worden 

doorverkocht.  

3. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er een gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet 

zal doen, is CHV Trading Company gerechtigd de geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde 

eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaken voor de koper houden weg te halen of 

weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.  

4. Indien derden enig  recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde taken willen vestigen of doen 

gelden, is de koper verplicht CHV Trading Company hiervan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag 

worden op de hoogte te stellen.  

5. De koper verplicht zich op eerste verzoek van CHV Trading Company:  

- De vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder 

eigendomsvoorbehoud door CHV Trading Company Algemene voorwaarden CHV Trading 

Company;  

- Geleverde zaken te verpanden aan CHV Trading Company op de manier die wordt voorgeschreven 

n art. 3:239 B.W.;  

- De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van CHV Trading 

Company;  

- Om binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die CHV Trading 

Company ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde zaken wil 

treffen.  

Artikel 7 Overmacht 

1. Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenissen verhinderen 

en die niet aan CHV Trading Company zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze 

omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: 

stakingen, een gebrek aan grondstoffen door bijvoorbeeld weersomstandigheden of misoogsten en 

andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet 

voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan CHV Trading Company 

afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.  

2. CHV Trading Company heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden 

die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat CHV Trading Company haar verbintenis had moeten 

nakomen.  

3. Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van CHV Trading Company opgeschort. 

Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door CHV Trading Company 

niet mogelijk is langer duurt dan 72 uur zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, 

zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.  

4. Indien CHV Trading Company bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen 

heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verlichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds 

geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te 

voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.  

Artikel 8 Verplichtingen van de koper 

1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering, of zo spoedig daarna als mogelijk, te onderzoeken. 

Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:  

- Of de juiste zaken zijn geleverd; 



- Of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die 

gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden;  

- Of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen. 

Indien de tekortkoming minder dan 10% van het totaal bedraagt, zal de koper gehouden zijn het 

geleverde volledig te accepteren tegen evenredige vermindering van de prijs.  

2. Indien de zaken bij een derde worden afgeleverd, de deze houdt voor de koper, is de koper verplicht de 

in lid 1 bedoelde inspectie uit te voeren of te doen uitvoeren op de dag van aflevering.  

3. Indien de koper wenst te reclameren is hij gehouden dit aan CHV Trading Company te melden en wel 

zo spoedig mogelijk na ontdekking van de tekortkoming of nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had 

moeten ontdekken, doch uiterlijk 8 uur na aflevering. Deze melding moet, indien zij mondeling is 

geschied, direct schriftelijk aan CHV Trading Company worden bevestigd.  

4. De desbetreffende partij dient in zijn geheel aanwezig te blijven en de koper dient CHV Trading 

Company in de gelegenheid te stellen de zaken te bezichtigen.  

5. De koper is gehouden te allen tijde als zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de zaken te zorgen.  

Artikel 9 Aansprakelijkheid CHV Trading Company  

CHV Trading Company is buiten het geval van overmacht, alleen aansprakelijk voor verlies en/of schade 

wanneer de niet – c.q. niet tijdige nakoming is te wijten aan hetzij opzet hetzij grove schuld van haarzelf of haar 

ondergeschikten en tot maximaal de factuurwaarde van de zaken. CHV Trading Company is nimmer 

aansprakelijk voor enige andere schade, hoe ook genaamd, behoudens schade als gevolg van dood of persoonlijk 

letsel.  

Artikel 10  Betaling 

1. Betaling der geleverde zaken dient binnen 30 dagen na de datum van de op de levering betrekking 

hebbende factuur plaats te vinden, tenzij bij schriftelijke overeenkomst van deze regeling is afgeweken.  

2. Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde termijn, is de koper een boeterente verschuldigd van 1% 

per maand, onverminderd het recht van CHV Trading Company op wettelijke schadeloosstelling.  

3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper/opdrachtgever zullen de 

verplichtingen van de koper/opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.   

4. Verrekening met enige andere vordering die de koper heeft of meent te hebben, is niet toegestaan, tenzij 

CHV Trading Company een creditnota aan de koper heeft verzonden of bij rechtelijke vonnis is 

veroordeeld tot betaling van een geldsom aan de koper. 

5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle 

verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, 

zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een later factuur.   

Artikel 11 Ontbinding en aansprakelijkheid koper 

1. Indien de koper niet (tijdig) aan zijn verplichtingen als hierboven beschreven voldoen, heeft CHV 

Trading Company het recht elke verder levering op te schorten. Koper zal als dan in gebreke zijn. In dit 

geval is CHV Trading Company bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst middels een 

schriftelijke verklaring te ontbinden en is de koper aansprakelijk voor alle door CHV Trading Company 

geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, geleden verlies, productschade, kosten en 

renten, transportkosten, commissie, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, alsmede alle verdere 

direct of indirect met de koop verband houdende kosten.  

2. Alle door CHV Trading Company te maken buitengerechtelijke kosten in geval van niet (tijdig of 

behoorlijke) nakoming door koper komen geheel ten laste van de koper.  

3. De vorderingen van CHV Trading Company op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende 

gevallen:  

- Indien na het sluiten van de overeenkomst aan CHV Trading Company omstandigheden ter kennis 

komen die CHV Trading Company goede gronden geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan 

zijn verplichtingen zal voldoen; 

- Indien CHV Trading Company de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd 

heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.  



In de genoemde gevallen is CHV Trading Company bevoegd de verdere uitvoering van de 

overeenkomst op te schorten, dan wel tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over 

te gaan. Eén en ander onverminderd het recht van CHV Trading Company schadevergoeding te 

vorderen.  

4. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of evenredig kostbaar wordt, dat 

naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is CHV Trading Company 

bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.  

 

Artikel 12 Geschillen 

1. Alle geschillen, uit met CHV Trading Company gesloten overeenkomsten voortvloeiende, waaronder 

begrepen de vordering tot betaling van achterstallige bedragen, zullen bij uitsluiting van iedere andere 

instantie door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van CHV Trading Company worden 

berecht.  

2. Partijen kunnen, in afwijking van het bepaalde in lid 1, schriftelijk overeenkomen de beslechting van 

het geschil door een andere instantie te doen plaatsvinden.  

Artikel 13 Toepasselijk recht:  

Op elke overeenkomst tussen CHV Trading Company en de opdrachtgever/koper is het Nederlands recht van 

toepassing.  

 


