Openingstijden

Bezorging

Dagelijks van 8.00 – 17.30 uur

tel. (030) 287 53 77
fax (030) 287 53 78

Zaterdag van 8.30 – 16.00 uur

Groenten

tel. (030) 287 53 79

Donderdag tot 21.00 uur

Slagerij

tel. (030) 287 53 80

www.gepu.nl
info@gepu.nl
fax (030) 287 53 81
_____________________________________________________________________________________

Vliegend Hertlaan 8 3526 KT Utrecht Postbus 2670 3500 GR Utrecht tel. (030) 287 53 75 fax (030) 287 53 76
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Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle,
ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen
tussen Gepu en haar Opdrachtgever.
De door een Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden zijn
op geen van de rechtsverhoudingen waarbij Gepu partij is
van toepassing.
Een afwijking van de Algemene Voorwaarden van Gepu is
slechts bindend indien Gepu deze afwijking schriftelijk heeft
bevestigd en goedgekeurd.
In het geval enige bepaling uit deze Algemene
Voorwaarden in of buiten rechte wordt vernietigd, dient bij de
bepaling van hetgeen tussen partijen rechtens geldt zo nauw
mogelijk te worden aangeknoopt bij de vernietigde bepaling.
De administratie van Gepu waaronder begrepen haar
afleverbonnen, strekt tot volledig bewijs tussen partijen,
behoudens tegenbewijs door de Opdrachtgever.
Opdrachtgever zal aankopen die hij in privé koopt niet voor
zakelijke doeleinden gebruiken.

2

Offertes/Acceptatie opdracht

2.1

De offertes van Gepu zijn vrijblijvend en slechts te
beschouwen als een uitnodiging aan de Opdrachtgever tot
het doen van een aanbod tot het sluiten van een
overeenkomst.
Een overeenkomst komt slechts tot stand zodra Gepu
deze schriftelijk aan Opdrachtgever bevestigt, danwel met
de uitvoering van de overeenkomst een aanvang maakt.
Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van
Gepu, haar vertegenwoordigers of tussenpersonen, binden
Gepu slechts voor zover deze toezeggingen of afspraken
door Gepu schriftelijk zijn bekrachtigd.
Wijzigingen of aanvullingen in de overeenkomst behoeven
schriftelijke instemming van Gepu.
Derden die namens de Opdrachtgever orders plaatsen,
worden geacht daartoe bevoegd te zijn indien deze derden
in het bedrijf van de Opdrachtgever werkzaam zijn.
Gepu is te allen tijde gerechtigd bij de nakoming van haar
verplichtingen derden in te schakelen.
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3

Prijzen

3.1

Alle door Gepu in offertes, opdrachtbevestigingen of
anderszins genoemde bedragen zijn, tenzij anders is vermeld,
exclusief BTW en eventuele heffingen of rechten.
De producten van Gepu worden verkocht af bedrijf. Indien
de overeenkomst met zich brengt dat de producten worden
afgeleverd, gebeurt dit voor rekening en risico van de
Opdrachtgever.
Gepu is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen of
anderszins van de gedane aanbieding af te wijken wanneer
de factoren die de kostprijs bepalen na de totstandkoming
van de overeenkomst zijn gewijzigd.
Indien Opdrachtgever niet akkoord is met de in rekening
gebrachte prijzen dan dient deze Gepu hiervan binnen 3
dagen na factuurdatum schriftelijk in kennis te stellen, bij
gebreke waarvan de in rekening gebrachte prijzen door de
opdrachtgever als aanvaard worden geacht.
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3.3

3.4

4

Betaling

4.1

Betalingen dienen te geschieden à contant of door middel
van automatische incasso.
Mochten er andere betalingscondities zijn overeengekomen
dan dient de betaling te allen tijde op de door Gepu
aangegeven wijze te geschieden en te allen tijde binnen 8
dagen na de datum van de factuur.
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Gepu is te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van
opeisbare en niet opeisbare betalingsverplichtingen
zekerheidstelling, dan wel gehele of gedeeltelijke
vooruitbetaling te verlangen, dan wel voor het nakomen van
opeisbare betalingsverplichtingen contante betaling te
verlangen.
Indien enige betalingstermijn door Opdrachtgever is
overschreden, is het totaalbedrag van alle openstaande
facturen zonder ingebrekestelling terstond opeisbaar.
Bovendien is de Opdrachtgever bij overschrijding van de
betalingstermijn terstond van rechtswege in verzuim en is
vanaf de factuurdatum de wettelijke rente verschuldigd over
het openstaande bedrag van Opdrachtgever, met een
minimum van 1% per maand.
Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken
respectievelijk ter afdoening van verschuldigde kosten en
rente en vervolgens tot betaling van de oudste openstaande
opeisbare factuur, ook indien Opdrachtgever vermeldt dat de
voldoening betrekking heeft op een andere factuur.
Bij niet-betaling komen alle kosten noodzakelijk voor het
afdwingen van nakoming van de overeenkomst, zowel de
buitengerechtelijke als de werkelijk gemaakte gerechtelijke,
die van het aanvragen van het faillissement daaronder
begrepen, ten laste van Opdrachtgever, onverminderd diens
verplichting tot vergoeding van verdere schade.
De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld
aan de hand van het incassotarief zoals gehanteerd door de
Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van €
150,00, en worden berekend over de openstaande hoofdsom
plus de vervallen rente.
Gepu is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op
te schorten totdat Opdrachtgever aan al zijn opeisbare
verplichtingen heeft voldaan.

5

Levering en leveringstermijnen

5.1

Alle door Gepu genoemde leveringstermijnen zijn bij
benadering. Overschrijding van deze termijnen geeft de
Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
Indien Gepu als gevolg van overmacht niet of niet tijdig in
staat is te leveren, dan is Gepu gerechtigd de levering uit te
stellen dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te
zijn, een en ander met behoud van het recht op betaling van
het reeds geleverde.

5.2

6

Klachten en aansprakelijkheid

6.1

Opdrachtgever is verplicht de door Gepu geleverde
producten direct op gebreken te controleren. In het geval van
gebreken dient Opdrachtgever deze onmiddellijk te melden
direct tijdens het laden van de producten in geval
Opdrachtgever de producten afhaalt, of direct bij het lossen
indien Gepu de producten aan Opdrachtgever levert, bij
gebreke waarvan het geleverde geacht wordt te zijn
aanvaard. Diepvries- en koelproducten worden geleverd
volgens de HACCP-eisen en dienen in het bijzijn van de
chauffeur gecontroleerd te worden op de laadklep.
Temperatuurmetingen dienen te worden uitgevoerd met een
geijkte temperatuurmeter.
De Opdrachtgever die weigert de producten in ontvangst te
nemen op grond van beweerde ondeugdelijkheid is
gehouden Gepu hiervan onverwijld en in elk geval binnen
vier uur per telefax of e-mail in kennis te stellen.
Klachtmelding geeft Opdrachtgever geen recht betaling te
weigeren, op te schorten, of te verrekenen.
Indien Opdrachtgever de bestaande
(verwerkings)voorschriften of aanwijzingen met betrekking
tot de producten niet volledig of nauwkeurig heeft nageleefd
is een klachtmelding niet gegrond.

6.2

6.3
6.4
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6.5

6.6

6.7

Indien de Opdrachtgever terecht klaagt zal Gepu te hare
keuze hetzij vervangende producten leveren, hetzij de
Opdrachtgever crediteren voor de factuurwaarde van de
geretourneerde producten.
Geretourneerde producten worden alleen met de originele
kassabon/factuur geaccepteerd. Sigaretten, koel-en
diepvriesartikelen en aangebroken verpakkingen kunnen niet
retour worden genomen.
Gepu is buiten de op haar rustende verplichting als bedoeld
in artikel 7.5 niet aansprakelijk voor schade van
Opdrachtgever. Opdrachtgever is nimmer aansprakelijk voor
gevolgschade, waaronder gederfde omzet of winst.
Opdrachtgever zal Gepu vrijwaren van aanspraken van
derden met betrekking tot de door haar geleverde producten.

7

Eigendomsvoorbehoud en emballage

7.1

Gepu behoudt zich de eigendom van de aan
Opdrachtgever krachtens de overeenkomst (af)geleverde of
(af) te leveren zaken voor, totdat de overeengekomen prijs
met betrekking tot deze zaken en de daarbij ten behoeve
van Opdrachtgever verrichte of te verrichten
werkzaamheden geheel is voldaan, alsmede totdat de
vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de
overeenkomst door Opdrachtgever geheel zijn voldaan.
Emballage en rolcontainers die door Gepu worden gebruikt
blijven eigendom van Gepu. Gepu heeft het recht voor de
rolcontainers statiegeld in rekening te brengen. Door Gepu
geleverde emballage wordt door Gepu altijd teruggenomen,
mits gereedstaand in rolcontainers en gesorteerd in de
originele fabrieksverpakking.

7.2

8

Overmacht

8.1

Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet
aan Gepu kan worden toegerekend.
Daaronder wordt in ieder geval verstaan:
bovengemiddeld ziekteverzuim van het personeel van
Gepu;
werkstaking;
tekortkomingen van de toeleveranciers van Gepu;
computer- of stroomstoringen;
transportmoeilijkheden en verkeersdrukte;
bijzonder weersomstandigheden.
Gepu is gerechtigd in het geval van overmacht haar
verplichtingen op te schorten dan wel de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat er een
verplichting tot schadevergoeding bestaat, met dien
verstande dat na een aanvankelijk besluit tot opschorting
alsnog tot gehele of gedeeltelijke ontbinding kan worden
overgegaan.
Indien de periode waarin door overmacht de verplichtingen
door Gepu zijn opgeschort langer duurt dan zes weken, is
Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden,
zonder dat er in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding op Gepu rust, echter met inachtneming
van het hierna bepaalde.
Indien Gepu bij het intreden van de overmacht al
gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of
gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij
gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is
Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof
het een afzonderlijk contract.

8.2

8.3

8.4

9

Ontbinding

9.1

Gepu heeft het recht de overeenkomst geheel dan wel
gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht op
vergoeding van kosten, schade en renten, indien:
Opdrachtgever één van de verplichtingen uit deze
overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt:
Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt;
Conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd ten
laste van Opdrachtgever;

-

9.2

9.3

9.4

Opdrachtgever een rechtspersoon is en de
rechtspersoon wordt ontbonden, dan wel
Opdrachtgever overlijdt of niet meer bij machte is zijn
bedrijf uit te oefenen;
Een aanvraag tot faillietverklaring tegen of door
Opdrachtgever wordt ingediend;
Zich overige omstandigheden voordoen welke de
verhaalsmogelijkheden van Gepu in ernstige mate
verminderen of in gevaar brengen.
In het geval als bedoeld in het eerste lid van artikel heeft
Gepu het recht om alle door haar geleverde, maar nog
onbetaald gebleven producten terug te nemen.
Opdrachtgever is verplicht Gepu daartoe alle medewerking
te verlenen, met name door Gepu of de door haar
aangewezen personen toegang tot het bedrijfsterrein en alle
andere door opdrachtgever gebruikte ruimten te (doen)
verlenen. Opdrachtgever geeft hierover reeds nu voor alsdan
toestemming.
De kosten van de terugname, opslag en verkoop van de
teruggenomen producten komen voor rekening van de
Opdrachtgever.

10

Bevoegde rechter

10.1

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid
van de burgerlijke rechter, zal elk geschil tussen partijen
worden beslecht door de rechter te Utrecht. Gepu blijft echter
bevoegd haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de
wet bevoegde rechter.

Voor akkoord:
Naam:………………………………………………………………………

Handtekening:………………………………………………………………
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