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1 Definities 

1.1 Wouw: zowel de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Wouw AGF B.V. als de eenmanszaak 
Wouw Agro. In de verder voorwaarden geldt dan dat 
als er gesproken wordt over Wouw dit voor beide 
entiteiten geldt.  

Wouw AGF B.V., besloten vennootschap ingeschreven 
in de kamer van Koophandel onder nummer 
26678132. Gevestigd te Hansweert (Vlake) en 
Kruiningen. 

Wouw Agro, eenmanszaak ingeschreven in de kamer 
van koophandel onder nummer 20166041. Gevestigd 
te Hansweert (Vlake) en Kruiningen. 
 

1.2 Klant: iedere partij die met Wouw een Overeenkomst 
heeft gesloten. 

1.3 Beslissingsbevoegde: iemand die bevoegdheid heeft 
tot het zelfstandig verrichten van rechtshandelingen 
namens Wouw. Voor beslissingsbevoegden namens 
Wouw, raadpleeg de kamer van koophandel. 

1.4 Product: landbouwproducten, zaden, plantmateriaal 
en/of andere zaken, tastbaarheden. 

1.5 Dienstverlening: alle werkzaamheden die Wouw voor 
de Klant uitvoert onder andere bewerkingen en 
handelingen ten diensten van product van de Klant 
(o.a. opslaan, sorteren, overstorten, wassen, 
verpakken ect.), advieswerkzaamheden en overige 
diensten en werkzaamheden. 

1.6 Overeenkomst: iedere overeenkomst (zowel die 
betrekking heeft op de levering van Producten als op 
Dienstverlening) die tussen Wouw en de Klant tot 
stand komt mondeling dan wel schriftelijk, elke 
wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle 
(rechts)handelingen ter voorbereiding en ter 
uitvoering van die Overeenkomst. 

2 Algemeen 

2.1 De Wouw handelsvoorwaarden zijn exclusief van 
toepassing op alle aan en door Wouw gedane 
aanbiedingen en offertes, alle door Wouw gesloten 
Overeenkomsten en alle daarmee samenhangende 
verbintenissen. 

2.2 Indien en voor zover de Klant bij de acceptatie van 
een offerte of aanbod, dan wel het sluiten van een 
Overeenkomst, verwijst naar algemene voorwaarden 
niet zijnde de algemene handelsvoorwaarden van 
Wouw, teneinde deze algemene voorwaarden op de 
Overeenkomst van toepassing te laten zijn, geldt dat 
andere algemene voorwaarden dan de onderhavige 
voorwaarden slechts op de Overeenkomst van 
toepassing zijn indien Wouw deze algemene 
voorwaarden uitdrukkelijk zonder voorbehoud en 
schriftelijk heeft aanvaard. 

2.3 Een Overeenkomst met Wouw komt definitief tot 
stand door een schriftelijke bevestiging of door 
ondertekening door de Klant van het door Wouw aan 
de Klant aangeboden contract en/of overeenkomst. 

 
2.4 Indien de Klant een offerte aanvaardt, heeft Wouw 

niettemin het recht om het aanbod binnen 3 
werkdagen na ontvangst van aanvaarding (mondeling 
of) schriftelijk te herroepen, in welk geval er tussen 
partijen geen Overeenkomst tot stand is gekomen. 

2.5 Medewerkers en/ of vertegenwoordigers en 
belangenbehartigers die handelen namens Wouw zijn 
niet bevoegd Wouw onvoorwaardelijk te binden. Zij 
mogen alleen afspraken maken onder voorbehoud van 
goedkeuring van een Beslissingsbevoegde, terwijl het 
hen zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming niet 
is toegestaan, wijzigingen en/of veranderingen in 
overeenkomsten aan te brengen. Afspraken met de bij 
de uitvoering van het werk werkzame medewerkers 
van Wouw binden Wouw niet. 

2.6 In het geval één van de bedingen in deze 
voorwaarden, of een onderdeel daarvan, dan wel enig 
onderdeel van de onderliggende Overeenkomst, nietig 
mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan laat 
dat voor het overige de inhoud van het beding en de 
voorwaarden onverlet, c.q. blijft de onderliggende 
Overeenkomst zoveel als mogelijk in stand. Partijen 
zullen alsdan voor de nietige c.q. vernietigde passage 
een regeling treffen die de bedoeling, die partijen met 
de onderliggende Overeenkomst dan wel met de 
voorwaarden beoogden, het dichtst benadert. Dit 
tenzij dit beding c.q. dit onderdeel van de 
Overeenkomst voor Wouw van zodanig belang is, dat 
in redelijkheid van Wouw niet gevergd kan worden de 
Overeenkomst alsdan in stand te houden. 

2.7 Indien Wouw door derden uit hoofde van de 
Overeenkomst met de Klant ten aanzien van het 
Product en/of de Dienstverlening mocht worden 
aangesproken, dan is de Klant gehouden Wouw zowel 
buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al 
hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht 
mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven met 
het nemen van adequate maatregelen ten opzicht van 
die derden, dan is Wouw, zonder ingebrekestelling, 
gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en 
schade aan de zijde van Wouw en derden daardoor 
ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van 
de Klant.  

2.8 Wouw heeft het recht om de overeenkomst met 
onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder tot 
vergoeding van enige schade gehouden te kunnen 
worden indien: 

- de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst 
niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; 

- de Klant in staat van faillissement verklaard wordt 
dan wel een aanvraag daartoe wordt ingediend; 

- de Klant surseance van betaling aanvraagt dan wel 
een aanvraag daartoe wordt ingediend; 

- ten aanzien van de Klant een wettelijke 
schuldsanering van toepassing wordt verklaard; 

- het bedrijf van de Klant wordt ontbonden dan wel 
op andere wijze ophoudt te bestaan. 
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3 Overmacht 

3.1 In geval van overmacht is Wouw gerechtigd de 
nakoming van alle verplichtingen op te schorten voor 
de duur van de overmacht. Indien de duur of de ernst 
van de overmacht zulks noodzakelijk maakt - en zulks 
is ter  beoordeling van Wouw – is Wouw gerechtigd 
zonder rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst, 
voor zover deze nog niet is uitgevoerd, als ontbonden 
te beschouwen en niet gehouden tot betaling van 
enige schadevergoeding. Een beroep op overmacht 
dan wel ontbinding dient schriftelijk aan de Klant 
kenbaar te worden gemaakt. Indien Wouw ten tijde 
van de overmacht zijn verplichtingen uit de 
Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of 
deze zal kunnen nakomen, is Wouw gerechtigd  het 
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte 
separaat te factureren. De Klant is gehouden deze 
factuur te voldoen als ware er sprake van een 
afzonderlijke Overeenkomst. 

3.2 Tenzij hierna anders is bepaald, wordt als overmacht 
beschouwd elke bijzondere omstandigheid, die de 
nakoming van de afnameverplichting onmogelijk of zó 
bezwaarlijk maakt, dat nakoming redelijkerwijs niet 
van Wouw kan worden verlangd, zoals oorlog, 
mobilisatie, staking, arbeidsonlusten, revolutie, 
oproer, opstootjes, storm, ijsgang, watersnood, 
stagnatie in de elektriciteits- of watervoorziening, 
bedrijfsbrand, bedrijfsstagnatie door machinebreuk of 
moeilijkheden in de energievoorziening, 
belemmeringen in het verkeer etc. 

 

4 Verplichtingen van de Klant die levert en/ of gebruik 
maakt van Dienstverlening 

4.1 Het Product moet van goede kwaliteit zijn, vrij van 
ziekte, beschadigingen, grond, in- en uitwendige, 
zichtbare en onzichtbare gebreken en beschadigingen 
en aan de wettelijke residunormen voor 
gewasbeschermingsmiddelen voldoen. Wanneer bij 
inname van het Product door Wouw blijkt dat het 
Product niet voldoet aan de gewenste kwaliteitseisen 
zal Wouw in overleg met de Klant treden. Indien het 
Product niet voldoet aan de aanleverspecificaties kan 
de afname door Wouw worden geweigerd en de 
Overeenkomst worden ontbonden, doch heeft Wouw 
ook het recht de Producten in behandeling te nemen. 
In beide gevallen kan Wouw naar eigen keuze ofwel 
de prijs verhogen, meerkosten ofwel extra onkosten in 
rekening brengen.  

4.2 Het Product moet bij aankomst op het bedrijf van 
Wouw of op het overeengekomen ontvangend bedrijf 
voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen van 
de afnemer van de Klant. De Klant is verplicht de 
Beslissingsbevoegde van Wouw te informeren over de 
afleverspecificatie van de afnemer.  

4.3 De Producten dienen vrij te zijn van grondgebonden 
en/of besmettelijke ziekten, bijvoorbeeld bruinrot 
en/of witrot. Wanneer in een later stadium dit alsnog 
blijkt is de Klant aansprakelijk voor de schade en 
gevolg schade die Wouw lijdt. 

4.4 De Klant blijft verantwoordelijk voor het Product en 
kan Wouw op geen enkele wijze aansprakelijk stellen. 
Wouw is jegens de Klant of haar afnemers niet 
aansprakelijk voor schade ontstaan doordat het 
Product niet voldoet aan de overeengekomen 
kwaliteitseisen. Bij een geschil hierover tussen de 
Klant en zijn afnemer is Wouw geen partij. Wouw kan 
niet aansprakelijk gesteld worden wanneer het 
Product niet voldoet aan de afleverspecificaties.  

4.5 De Klant die gebruik maakt van de Dienstverlening van 
Wouw dient zelf zijn Product te verzekeren en 
verzekerd te houden. Wouw kan op geen enkele wijze 
aansprakelijk worden gesteld voor schade aan het 
Product van de Klant.  

4.6 Bij niet of niet tijdige levering en/of ondeugdelijke 
levering door de Klant, heeft Wouw zonder nadere 
ingebrekestelling het recht de Overeenkomst te 
ontbinden, dan wel, één en ander ter keuze van 
Wouw, recht op volledige schadevergoeding. 

5 Bestelling en levering van een Product 

5.1 Levering van de Producten geschiedt Ex Works 
(Incoterms 2010).  

5.2 De Klant dient bij het plaatsen van de bestelling en op 
eerste verzoek van Wouw schriftelijk aan te geven 
welke data, specificaties en documenten nodig zijn om 
bij levering te kunnen voldoen aan de regelgeving van 
het land van bestemming. Bijvoorbeeld ten aanzien 
van de facturering, fytosanitaire certificaten, 
internationale certificaten en andere import 
documenten. 

5.3 Als in een order de bestelde hoeveelheid afwijkt van 
de door Wouw gehanteerde standaard hoeveelheden 
of een veelvoud daarvan, dan is  Wouw vrij deze 
standaardhoeveelheid te leveren. Hieronder wordt 
tevens verstaan levering met een geringe afwijking in 
maat, verpakking, getal of gewicht. De Klant is 
verplicht een levering met een geringe afwijking in 
maat, verpakking, getal of gewicht te accepteren.  

5.4 Het is Wouw toegestaan verkochte Producten in 
gedeelten te leveren. Indien de Producten in 
gedeelten worden geleverd, is Wouw bevoegd elk 
gedeelte afzonderlijk te factureren. De Klant is 
gehouden deze factuur te voldoen.  

5.5 De Product- en leveringsspecificaties gelden niet als 
garantie. In het geval het geleverde niet voldoet aan 
de Product- en/of leveringsspecificaties zal de Klant 
hierover geïnformeerd worden. Wouw zal zich bij de 
uitvoering van een order steeds naar beste vermogen 
inzetten.  

5.6 De door Wouw aangeleverde Productspecificaties/ 
kwaliteitsgegevens zijn gebaseerd op reproduceerbare 
testen. De verstrekte kwaliteitsgegevens geven enkel 
het gerealiseerde resultaat ten tijde van de uitvoering 
van de test en voor de omstandigheden waaronder de 
test is uitgevoerd. Geen directe relatie kan worden 
verondersteld tussen de verstrekte gegevens en het 
gerealiseerde resultaat bij de Klant. Op basis van 
testen van de Klant kan geen aanspraak gemaakt 
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worden op enige garanties, danwel kan Wouw op 
geen enkele wijze aansprakelijke worden gesteld 
indien het Product gebreken vertoond. 

5.7 Indien de Klant het Product bewerkt, dan wel laat 
bewerken, herverpakt, dan wel laat herverpakken, 
onjuist gebruikt of niet onder aangegeven condities 
vervoerd of bewaard, kan de Klant geen aanspraak 
meer maken op enige garanties, dan wel kan Wouw 
op geen enkele wijze meer aansprakelijk worden 
gesteld indien het Product gebreken vertoond of niet 
voldoet aan hetgeen Partijen zijn overeengekomen.  

6 Aansprakelijkheid 

6.1 Wouw is niet aansprakelijk voor schade, behoudens 
voor zover die aan diens grove schuld c.q. opzet is te 
wijten.  

6.2 Schade waarvoor aansprakelijkheid nadrukkelijk is 
uitgesloten: 

- Gevolgschade, waaronder o.a. bedrijfsschade bij 
Klant en/of derden, stagnatieschade, gederfde 
winst. 

- Opzichtschade: schade aan goederen en/ of 
Producten die Wouw voor de Klant vervoert, 
bewerkt, behandelt, huurt, leent, gebruikt, 
bewaard, of om welke andere reden dan ook 
onder zich heeft. 

- Schade veroorzaakt aan of door personen, 
ingeschakeld door Wouw, de Klant of derden. 

- Schade die de Klant lijdt door claims van derden. 

- Indien er sprake is van overmacht als omschreven 
in Artikel 3 is Wouw niet verplicht tot enige 
schadevergoeding. 

- Indien er sprake is van een situatie als 
omschreven in Artikel 5.6. 

6.3 De Klant dient zelf haar Producten zelf tegen schade te 
verzekeren en verzekerd te houden. 

6.4 De aansprakelijkheid van Wouw wordt beperkt tot het 
factuurbedrag van het Product en/ of Dienstverlening 
met een maximum van € 10.000,-. 

6.5 Wouw is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van 
een niet of niet tijdige levering noch voor het niet 
correct aangeven van de eisen zoals bedoeld in Artikel 
5, lid 2 indien hierdoor de bestelling niet of niet tijdig 
geleverd kan worden. 

6.6 De Klant is verplicht de schade, ten aanzien van de 
geleverde Producten en/of Dienstverlening waarover 
hij een klacht bij Wouw indient, zoveel mogelijk te 
beperken. 

7 Offertes, Aanbiedingen, termijnen, prijzen en betaling 

7.1 Offertes en/ of prijsvoorstellen zijn steeds vrijblijvend 
en kunnen steeds worden aangepast overeenkomstig 
de marktschommelingen van de Producten. 

 

 

 

7.2 Wouw behoudt zich het recht voor zijn prijzen te 
wijzigen. Elke nieuwe offerte en/of prijsvoorstel stelt 
de voorafgaande buiten werking ten opzichte van na 
die nieuwe prijsnotering geplaatste orders. 

7.3 Alle overeengekomen prijzen zijn, behoudens 
wanneer zulks expliciet anders is vermeld, exclusief 
omzetbelasting. 

7.4 Indien Wouw zijn dienstverlening aanbiedt, is de prijs 
exclusief alle door Wouw extra gemaakte kosten 
buiten de vastgestelde Overeenkomst, zoals transport-
, droog-, opslag- (eventueel verlenging van de 
periode), gasverbruik-, weeg, droog-, sorteer-, 
administratie- kosten voor het klaarmaken van de 
Producten. 

7.5 De betaling moet, tenzij anders overeengekomen, 
door de Klant geschieden binnen 14 dagen na 
factuurdatum, ook in geval van onvolkomenheden aan 
het Product en/of de Dienstverlening. Bij niet betaling 
binnen de overeengekomen termijn, is de Klant de 
wettelijke handelsrente verschuldigd, waarbij elk 
gedeelte van een maand wordt gerekend als een volle 
maand, zonder dat ingebrekestelling nodig is. 
Eventuele bezwaren op de hoogte van de factuur 
schorten de betalingsverplichting niet op, de Klant is 
verplicht de factuur te voldoen binnen de gestelde 
betalingstermijn. 

7.6 Indien na het sluiten van de Overeenkomst de 
informatie over de financiële positie van de Klant 
zodanig is dat de nakoming van de verplichting als 
onzeker moet worden beschouwd, heeft Wouw het 
recht van de Klant een zekerheidsstelling te verlangen 
voor de nakoming van zijn verplichtingen in de door 
Wouw gestelde vorm. Indien de Klant die zekerheid 
niet tijdig verstrekt, behoudt Wouw zich het recht de 
Overeenkomst te ontbinden en heeft Wouw het recht 
de kosten en/of schadevergoeding te vorderen.  

7.7 Indien de Klant in gebreke is met de juiste en/of tijdige 
nakoming van een of meer van zijn verplichtingen zijn 
de verplichtingen van Wouw automatisch en 
onmiddellijk opgeschort totdat de Klant hetgeen hem 
opeisbaar en verschuldigd is volledig heeft voldaan 
(betaling van eventuele buitengerechtelijke kosten 
daaronder inbegrepen). 

7.8 Wouw heeft te allen tijde het recht om hetgeen Wouw 
aan de Klant verschuldigd is te verrekenen met 
hetgeen Wouw van de Klant te vorderen heeft. 

7.9 Alle uit de inning voortvloeiende kosten, zowel 
gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor 
rekening van de Klant. Onder werkelijk gemaakte 
kosten wordt verstaan kosten voor advocaten, 
deurwaarders en deskundigen. De verschuldigde 
buitengerechtelijke kosten bedragen 10% van de 
hoofdsom, met een minimum van 250 euro. 

7.10 De Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het 
door hem aan Wouw verschuldigde. De Klant is 
evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur 
om een of andere reden op te schorten. 
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8 Eigendomsvoorbehoud 

8.1 Alle door Wouw geleverde Producten blijven 
eigendom van Wouw totdat de Klant alle 
verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien 
deugdelijk zijn nagekomen. 

8.2 Het is de Klant niet toegestaan de Producten die op 
grond van het eerste lid onder het 
eigendomsvoorbehoud van Wouw vallen, door te 
verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te 
bezwaren. 

9 Reclames 

9.1 Zichtbare gebreken dienen binnen 48 uur na feitelijke 
levering schriftelijk aan Wouw gemeld te worden. 

9.2 Overige gebreken dienen schriftelijk te worden 
gemeld aan Wouw binnen 3 dagen nadat deze zijn 
ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt. 
De Klant dient voorgaande onder vermelding van 
partij-, paklijst- en/of factuurgegevens aan Wouw te 
melden. 

9.3 Na het verstrijken van bovengenoemde termijnen 
vervalt het recht van de Klant zich op een gebrek te 
mogen beroepen. Indien Wouw niet binnen de 
bovengenoemde termijnen een klacht ontvangt, 
worden de Producten geacht te zijn geleverd conform 
het bepaalde in de Overeenkomst en zonder enige 
tekortkoming 

9.4 Het indienen van een klacht schort de 
betalingsverplichting van de Klant niet op.  

9.5 Het is Wouw uitdrukkelijk toegestaan bij de uitvoering 
van de dienstverlening/ werkzaamheden af te wijken 
van een eerder uitgebracht advies, verstrekt plan, 
aangezien dit advies of plan voor aanvang van de 
werkzaamheden is opgesteld en/of overeengekomen 
en tijdens de werkzaamheden het soms dienstig kan 
zijn wijzigingen door te voeren.  

9.6 Het recht van reclameren verjaart na verloop van 3 
maanden na beëindiging van de Dienstverlening. 

10 Oogst- en bewerkingsbehoud 

10.1 Leveringen geschieden onder het gebruikelijke oogst- 
en bewerkingsvoorbehoud. Wanneer Wouw een 
beroep doet op het oogst- en bewerkingsvoorbehoud, 
is Wouw niet verplicht tot levering, maar zal hij, indien 
mogelijk, naar rato van de bestelde hoeveelheid of 
vergelijkbare alternatieven trachten te leveren. 

10.2 De Klant heeft geen recht op schadevergoeding, indien 
door Wouw een beroep op dit voorbehoud wordt 
gedaan. 

11 Gebruik van certificering, keurmerken en 
handelsnamen 

Het is de Klant niet toegestaan gebruik te maken van 
certificering, keurmerken en handelsnamen al dan niet 
ter onderscheiding van de Producten die geleverd zijn 
door andere ondernemingen/ bedrijven. Uitzondering 
hierop is de verhandeling van de Producten in 
oorspronkelijke verpakking van Wouw met de door 
Wouw aangebrachte merken en tekens. 
 

12 Rechtskeuze en forumkeuze 

12.1 Het Nederlands recht is op alle Overeenkomsten van 
toepassing. De toepasselijkheid van het Weens 
Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.  

12.2 Alle geschillen uit voortvloeiend uit de 
Overeenkomsten , zullen in eerste aanleg worden 
berecht door de Rechtbank te Middelburg. Wouw 
heeft evenwel het recht om in afwijking van het 
vorenstaande de berechting te doen plaatsvinden 
door de rechter van de woonplaats van de Klant. 

 
 
 

 
De Wouw handelsvoorwaarden zijn te raadplegen op 

www.wouwagro.nl. Bovendien wordt een exemplaar op eerste verzoek kosteloos aan de verzoeker toegezonden. 
 

http://www.wouwagro.nl/

