
Verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden 
 
 
Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap veterinaire 
handelsmaatschappij Vétoquinol BV, gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam. Gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel te Rotterdam d.d. 31 oktober 2005. 
 
  
Artikel 1 Algemene Bepalingen  
 
a. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn van toepassing op elke door of met ons gesloten 
overeenkomst voorzover hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk door partijen wordt afgeweken. Mocht 
een overeenkomst met ons worden gesplitst c.q. wijziging ondergaan dan zijn deze algemene 
voorwaarden op deze gesplitste c.q. gewijzigde overeenkomst onverminderd van toepassing.  
 
 
b. Eventueel toepasselijke inkoopvoorwaarden blijven onverlet voorzover niet in strijd met deze 
verkoopvoorwaarden. In het geval dat het bepaalde in de inkoopvoorwaarden in strijd is met het 
bepaalde in deze verkoopvoorwaarden is het bepaalde in deze verkoopvoorwaarden  
bindend.  
 
 
c. Algemene voorwaarden waarvan een koper, afnemer of contractpartij van ons zich bedient 
verbinden ons nimmer, tenzij en voor zover deze met zoveel woorden schriftelijk door ons zijn 
aanvaard.  
 
 
Artikel 2 Aanbiedingen  
 
a. Alle aanbiedingen, verkoop en leveringen, alsmede opgegeven prijzen en levertijden zijn 
vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen.  
 
 
b. De in de prijslijst van Vétoquinol BV vermelde produkten mogen uitsluitend aan dierenartsen 
worden geleverd ten behoeve van hun eigen praktijk. Grossiers mogen de producten van Vétoquinol 
BV uitsluitend rechtstreeks verkopen en leveren aan dierenartsen en noch direct noch indirect 
afwijken van de ten tijde van wederverkoop voor de dierenartsen geldende prijzen.  
 
c. De berekening van de verkoopprijzen wordt opgesteld met inachtname van de verwachting, dat 
de bepalende materiaalprijzen en loonkosten dezelfde blijven als ten tijde van de aanbieding, of - 
indien de prijs bepaald is zonder voorafgaande aanbieding - als ten tijde van het tot stand komen 
van de overeenkomst. Indien na de aanbieding c.q. na het sluiten van de overeenkomst in deze 
materiaalprijzen en loonkosten wijzigingen optreden, is Vétoquinol BV gerechtigd de prijzen te 
verhogen, met de verhoging welke de betrokken materiaalprijzen en loonkosten hebben ondergaan 
ook al was deze verhoging reeds ten tijde van de aanbieding te voorzien. Onder materiaalprijzen en  
loonkosten worden verstaan alle prijzen en kosten, welke in de ruimste zin van invloed zijn c.q. 
kunnen zijn op onze aanbiedingen.  
 
 
d. Ten opzichte van de overeengekomen levertermijn geldt dat deze slechts bij benadering kan 
worden opgegeven. Elke overeengekomen levertermijn geldt voorts onder het voorbehoud van 
ongestoorde arbeidstoestanden en materiaalvoorziening alsmede nakoming van de levertermijn die 
wij met onze leveranciers zijn overeengekomen. Ofschoon steeds getracht zal worden de 
levertermijn zoveel mogelijk na te komen is Vétoquinol BV niet aansprakelijk voor de gevolgen van 
overschrijding. Zodanige overschrijding geeft de koper niet het recht de bestelling te annuleren of de 
ontvangst of betaling der goederen te weigeren, noch verplicht dit Vétoquinol BV tot enigerlei 
vergoeding aan de koper.  
 
 
Artikel 3 Betalingen  
 
a. Betaling dient te geschieden volgens overeenkomst en binnen de termijnen, daarbij of op de 
factuur gesteld.  
 
 
b. Betaling dient te geschieden zonder enige aftrek of schuldvergelijking ten kantore van Vétoquinol 
BV of op een door haar aan te wijzen rekening.  
 
 
c. Van de datum af waarop ingevolge deze voorwaarden of ingevolge het daarbij op de factuur 
vermelde, betaald moet worden, is de koper 2 % rente verschuldigd per maand of per gedeelte 
daarvan en wel uitsluitend door het verlopen van de betaaldatum zonder dat enige ingebrekestelling 
is vereist. Deze vertragingsrente dient betaald te worden indien en zodra hiervan door Vétoquinol BV 
aan de wederpartij kennis is gegeven, een en ander onverminderd, en naast het recht van ons tot 
onmiddelijke opeising van de hoofdsom.  
 
 
d. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die door Vétoquinol BV voortvloeien uit 
het niet nakomen van de koper van enige verplichting voor hem uit de overeenkomst en uit deze 
voorwaarden voortvloeiende, zijn geheel voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke 
incassokosten belopen minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van 25 € (vijfentwintig 
euro) te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW. Uit het enkele feit dat Vetoquinol BV 
zich verzekerd heeft van de hulp van een derde, blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot 
betaling van de buitengerechtelijke kosten.  
 
 
e. Voor bestellingen beneden 150 € zal 15 € orderbehandelingskosten in rekening worden 
gebracht.  
 
 
Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud  
 
a. Alle door Vétoquinol BV geleverde goederen blijven tot op het moment van volledige betaling met 
inbegrip van rente en kosten - en in geval dat op rekening-courant wordt geleverd, tot op het 
moment van vereffening van het eventueel ten laste van de opdrachtgever komende  
saldo - eigendom van Vétoquinol BV.  
 
 
b. Wij worden voorzover nodig onherroepelijk door de koper gemachtigd om indien deze zijn jegens 
ons aangegane betalings- of andere verplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder enige 
ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de door ons geleverde goederen terug te nemen.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Artikel 5 Reclames  
 
Reclames kunnen slechts, indien zij uiterlijk binnen acht dagen na de levering aangetekend 
schriftelijk te onzer kennis worder gebracht, in behandeling worden genomen.  
 
Wordt niet gereclameerd binnen de voorgenoemde termijn dan vervalt het recht tot reclame.  
 
Reclames kunnen nimmer aanleiding zijn tot opschorting van betaling van de geleverde goederen.  
 
Zonder voorafgaande gemotiveerde kennisgeving worden retourgoederen niet geaccepteerd.  
 
 
Artikel 6 Transport  
 
Alle goederen en materialen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de koper. 
Transportschade dient door de koper onmiddellijk bij aankomst van de goederen en materialen aan 
de vervoerder gemeld te worden met inachtneming van de daarvoor geldende aanwijzingen van de 
vervoerder.  
 
 
Artikel 7 Overmacht  
 
a. Bij overmacht heeft Vétoquinol BV het recht om, of de termijn van de levering der goederen met 
de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst voorzover nog niet uitgevoerd te annuleren, 
zonder in geen der gevallen gehouden te zijn tot betaling van schadevergoeding hoe ook genaamd.  
 
 
b. Onder overmacht wordt verstaan : Elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid die nakoming 
van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, daaronder begrepen zodanige omstandigheden 
die uitvoering van de overeenkomst onredelijk kostbaarder of bezwaardelijker maken.  
 
 
Artikel 8 Garantie  
 
a. Goederen, ten aanzien waarvan binnen de garantietermijn wegens fabricage- of materiaal fouten 
een beroep op garantie wordt gedaan, moeten met een duidelijke omschrijving van de klacht 
onmiddellijk franco aan ons worden toegezonden. Koper zal ons alle door ons verlangde 
medewerking geven teneinde fabricage- of materiaalfouten aan de goederen te ontdekken.  
 
 
b. De beoordeling of deze goederen al dan niet voor vervanging of vergoeding in aanmerking komen, 
berust uitsluitend bij ons, terwijl ontbinding van de desbetreffende overeenkomst uit deze hoofde is 
uitgesloten.  
 
 
c. Op onderdelen, welke door ons van derden zijn betrokken, wordt nimmer meer garantie gegeven 
dan die, welke de desbetreffende leverancier aan ons verleent.  
 
 
d. Garantie houdt nimmer meer in dan vervanging van het geleverde of terugbetaling van hetgeen 
voor de levering werd berekend. 
 
 
Artikel 9 Ontbinding  
 
a. Indien de koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, welke voor hem uit 
enige met Vétoquinol BV gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede ingeval van faillissement of 
surseance van betaling van koper of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt hij geacht 
van rechtswege ingebreke te zijn zonder dat daarvoor een ingebrekestelling zal zijn vereist. 
Vétoquinol BV zal alsdan gerechtigd zijn de tussen hem en koper bestaande overeenkomsten, 
voorzover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en van koper 
betaling te vorderen van de reeds verrichte werkzaamheden en leveranties, alsmede vergoeding van 
schade, kosten en interessen, veroorzaakt door de wanprestaties van de koper en de ontbinding der 
overeenkomst, daaronder begrepen de door ons gederfde winst.  
 
 
b. Indien de koper de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Vétoquinol 
BV alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten te vergoeden, 
alles onverminderd het recht van Vétoquinol BV op vergoeding wegens winstderving van de overige 
uit de bewuste annulering voortvloeiende schades.  
 
 
c. Voorschriften van welke autoriteit ook, welke het gebruik van de te leveren of reeds geleverde 
goederen verhinderen of bemoeilijken, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen 
jegens Vétoquinol BV van de koper.  
 
 
Artikel 10 Aansprakelijkheid  
 
a. Indien Vétoquinol BV een gebrek aan door ons geleverde goederen bewezen acht, dan zal onze 
aansprakelijkheid te allen tijde uitdrukkelijk beperkt zijn tot vervanging van hetgeen ondeugdelijk 
werd afgeleverd of - te onzer keuze - tot terugbetaling van hetgeen voor het geleverde aan de koper 
in rekening werd gebracht.  
 
 
b. Elke vordering tot vergoeding van bedrijfschade of andere indirecte schade dan wel gevolgschade 
is uitgesloten. 
 
 
c. Koper vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden zowel in als buiten rechten, tot 
vergoeding van kosten, schades en interessen, die deze derden terzake van de uitvoering van de 
overeenkomst tegen ons instellen en koper is gehouden ons schadeloos te stellen voor alle  
kosten, schades en interessen, die uit rechtvorderingen van derden voor ons kunnen ontstaan.  
 
 
Artikel 11 Geschillen  
 
a. Op alle overeenkomsten tussen koper en Vétoquinol BV is bij uitsluiting Nederlands recht van 
toepassing.  
b. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de 
kantonrechter terzake van een zodanig geschil bevoegd is en tenzij Vétoquinol BV de voorkeur 
mocht geven aan de rechter ter plaatse van de verblijving der koper. 


