LEVERINGSVOORWAARDEN ANIMAL EMBRYO CENTRE DIERGAERDERHOF BV.
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing, gedeponeerd onder nummer 12044 040 bij de provinciale
Kamers van Koophandel. Een exemplaar wordt U op verzoek kosteloos toegezonden. Algemene leverings-en betalingsvoorwaarden van toepassing op opdrachten
verstrekt aan Animal Embryo Centre Diergaerderhof BV, Boekhorstweg 2, 6105 AD te Maria Hoop.

Artikel 1: Begripsbepalingen
1.1
Opdrachtgever: de partij die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot
het verrichten van werkzaamheden.
1.2
Opdrachtnemer: Animal Embryo Centre Diergaerderhof BV aan wie
opdrachtgever
opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
1.3
Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die
door
opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht voor alle diersoorten. Het
voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de
werkzaamheden als vermeld in de
opdrachtbevestiging.
1.4
Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking
gestelde zaken, waaronder schriftelijke stukken of gegevensdragers, alsmede
alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer
vervaardigde zaken, waaronder schriftelijke stukken of gegevensdragers.
Artikel 2: toepasselijkheid
2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen
tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze
voorwaarden die door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te
zijn bevestigd.
2.2
Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met
opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover
deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij strijdigheid over
de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene
voorwaarden van opdrachtnemer.
Artikel 3: aanbiedingen
3.1
Tenzij anders vermeld, zijn onze aanbiedingen vrijblijvend en gedurende 30
dagen geldig. Een aanbieding die een termijn bevat kan door ons desondanks
worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen vijf
werkdagen.
3.2
Bij de aanbieding meegezonden documentatiemateriaal dan wel digitaal
verstrekte informatie is, behoudens andersluidende omschrijving, uitsluitend
informatief en bindt ons niet.
Artikel 4: overeenkomst
4.1
Een overeenkomst wordt geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat
wij de opdracht hebben bevestigd dan wel met de uitvoering een aanvang
hebben genomen.
4.2
Een langs elektronische weg tot stand te brengen overeenkomst wordt eerst
geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen, wanneer de opdrachtgever de
door ons voorgeschreven handelswijze terzake van de desbetreffende
transactie heeft gevolgd en de aldus elektronisch verzonden opdracht ons
ook daadwerkelijk heeft bereikt.
Artikel 5: gegevens opdrachtgever
5.1
Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden die opdrachtnemer
naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende
opdracht tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking
van opdrachtnemer te stellen. Opdrachtgever zal originele en essentiële
documenten onder zich houden en uitsluitend kopieën van de hiervoor
bedoelde gegevens en bescheiden ter beschikking stellen aan opdrachtnemer,
tenzij dit in het belang van de opdracht niet wenselijk is.
Bij alle opdrachten zal opdrachtgever opdrachtnemer op de hoogte brengen
van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de
opdracht relevant zijn.
5.2
Opdrachtnemer zal zorgdragen voor een zorgvuldige opslag van de in artikel
5.1 bedoelde gegevens en bescheiden. Opdrachtnemer is nimmer
aansprakelijk voor kosten en schade tengevolge van verminking,
vernietiging of zoekraken van deze gegevens en bescheiden, daar deze
immer worden geacht kopieën te zijn van de in bezit van opdrachtgever
zijnde originelen.
Artikel 6: uitvoering van de opdracht
6.1
Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende
opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden
met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzigingen van opdrachtgever
omtrent de uitvoering van de opdracht. Opdrachtnemer geeft aan
opdrachtgever indien gewenst een indicatie van de tijdsplanning.

6.2

6.3

Wanneer tijdens de opdracht blijkt dat de eventueel overeengekomen
tijdsplanning zal worden overschreden, verplicht opdrachtnemer zich
opdrachtgever hiervan in een zo vroeg mogelijk stadium (schriftelijk)
mededeling te doen. De door opdrachtnemer opgegeven tijdsplanning is
nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
De opdrachtnemer heeft in deze een inspanningsverplichting, echter nooit
een resultaatsverplichting.

Artikel 7: honorarium
7.1.1
Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen exclusief BTW en andere op de
overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen en tarieven. Prijzen worden
uitgedrukt in euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.1.2
Wij behouden ons het recht voor de prijzen c.q. tarieven te wijzigen. De
opdrachtgever wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
7.2
Bij spoelingen wordt een vast bedrag vooraf in rekening gebracht. Het
honorarium is in deze niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende
opdracht. Bij transplantatie vindt afrekening achteraf plaats conform artikel
8.1 indien op 40 dagen na de transplantatie dracht is vastgesteld.
7.3
Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht
geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is
opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig
aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere
afspraken hebben gemaakt.
7.4
Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds
het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment
dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot
voor de te verrichten werkzaamheden aan opdrachtnemer heeft betaald dan
wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
7.5
Indien een vaste prijs is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer zich het
recht voor onvoorziene (extra) werkzaamheden te declareren aan
opdrachtgever, berekend op basis van nacalculatie, indien deze
werkzaamheden noodzakelijk zijn geworden ten gevolge van
omstandigheden, die in redelijkheid voor rekening komen van
opdrachtgever.
Artikel 8: betaling
8.1
Betaling door opdrachtgever van het declaratiebedrag dient te geschieden
binnen 14 dagen na de declaratiedatum, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen of anders op de declaratie van de opdrachtnemer is
aangegeven, zulks in Euro’s ten kantore van opdrachtnemer of door storting
ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en zonder dat
opdrachtgever aanspraak kan maken op korting of verrekening uit welke
hoofde dan ook.
8.2
Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn dan wel niet
binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is opdrachtnemer
gerechtigd, nadat hij opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te
betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten
van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag aan opdrachtgever de wettelijke
rente in rekening te brengen tot de datum van algehele voldoening. Hierbij
zal rente over een gedeelte van de maand worden berekend als een volle
maand.
8.3
Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten,
die opdrachtnemer maakt als gevolg van niet nakoming door opdrachtgever
van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
8.4
Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar
het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer
gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld
(aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm.
Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is
opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere
uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen
opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is,
direct opeisbaar.
8.5
In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor
zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers
zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het
declaratiebedrag.
8.6
De opdrachtnemer gaat er vanuit dat de opdrachtgever de eigenaar danwel de
wettelijke vertegenwoordiger van de eigena(a)r(es) is. De opdrachtgever is
in deze steeds verantwoordelijk voor het nakomen van de totale
verplichtingen. Indien deze daartoe niet in staat is gaan de verplichtingen
over op de overige eigenaren/belanghebbenden.
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Artikel 9: Termijn van aanvang/levering/uitvoering
9.1
De overeengekomen termijn van aanvang, levering of uitvoering van het
werk geldt niet als fatale termijn, ook niet indien deze door opdrachtgever
uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige levering of voltooiing van de
opdracht zijn wij eerst na ingebrekestelling in verzuim.
9.2
Termijnen, waarbinnen de overeengekomen prestatie(s) door ons moet(en)
worden geleverd, worden in elk geval, maar niet uitsluitend, automatisch
verlengd met de periode(n) gedurende welke:
er sprake is van vertraging in de productie en/of van enige andere,
onze prestatie tijdelijk verhinderende omstandigheid, zoals
bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend) beperkte beschikbaarheid van
fokmateriaal, in welke gevallen wij opdrachtgever zo spoedig
mogelijk dienovereenkomstig zullen informeren;
de opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtingen jegens ons
tekortschiet of gegronde vrees bestaat dat hij in één of meer van die
verplichtingen jegens ons tekort zal schieten;
de opdrachtgever ons niet in staat stelt tot uitvoering van het met hem
overeengekomene over te gaan.
Artikel 10: Risico’s aflevering, verblijf, ophalen en opslag
10.1
Afleveren en ophalen van de dieren, geschiedt volledig voor eigen rekening
en op eigen risico van de opdrachtgever.
De risico’s na het constateren van de dracht (bij paarden 42 dagen) zijn
volledig voor de opdrachtgever. Dit geldt niet alleen voor de drachtigheid
maar ook voor de geboorterisico’s op het AEC.
10.2
Animal Embryo Centre Diergaerderhof BV draagt zorg voor een goed
gastheerschap en een goede verzorging van de dieren. De risico’s met
betrekking tot het welzijn (incl. de vrucht) en de gezondheid van de dieren
zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever tenzij er sprake is van
opzet en/of grove schuld van de opdrachtnemer.
10.3
De bewaring van de embryo’s die op het centrum aanwezig zijn gebeurt voor
rekening en risico van de opdrachtgever.
De bewaring van het benodigde sperma gebeurt voor rekening en risico van
de opdrachtgever. Het AEC is nimmer aansprakelijk voor fysieke en
genetische kwaliteit van het sperma.
10.4
De transportrisico’s bij doorlevering van sperma zijn volledig voor rekening
van de opdrachtgever.
10.5
Bij een eventuele beëindiging van de opslagactiviteiten moet de
opdrachtgever zelf zorgdragen voor vervangende opslag.
10.6
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enig ongeval of enige vorm
van schade iemand overkomen in of nabij de terreinen of gebouwen van het
AEC. Het betreden van deze terreinen en gebouwen geschiedt voor een ieder
op eigen risico.
Artikel 11: Retentierecht
De opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot
afgifte van een zaak van opdrachtgever, die wij in het kader van een
opdracht onder ons hebben, op te schorten totdat onze vordering met
betrekking tot die zaak volledig is betaald inclusief rente en kosten.
Artikel 12: Kwaliteitsgarantie
12.1
De opdrachtnemer verbindt zich tot het leveren van producten c.q. diensten
die voldoen aan de specificaties zoals uitdrukkelijk schriftelijk
overeengekomen. Bij gebreke daarvan geschiedt levering conform de in
Nederland geldende normen van goede kwaliteit.
12.2
De opdrachtnemer verricht deze diensten conform het bepaalde in de normen
als vastgelegd door de Rijksdienst voor Keuring van Vee en Vlees die
gebaseerd zijn op de EEG richtlijnen 90/425 en 89/556.
Artikel 13: controle door opdrachtgever; klachten
13.1
Wij zullen onze verplichtingen met de vereiste zorgvuldigheid en expertise
vervullen.
13.2
Klachten van opdrachtgever over de wijze waarop wij onze verplichtingen
nakomen, dienen binnen acht dagen na constatering schriftelijk aan ons te
worden gemeld, bij gebreke waarvan opdrachtgever te dezer zake geen enkel
recht tegen ons zal kunnen doen gelden. Dit geldt ook, wanneer wij uit
coulance onverplicht een klacht in behandeling nemen.
13.3
In geval van een gerechtvaardige klacht, kunnen wij, te onzer keuze,
overgaan hetzij tot hernieuwde levering c.q. dienstverlening, hetzij tot
betaling van schadevergoeding, met dien verstande, dat wij nimmer
aansprakelijk zijn voor indirecte schade en niet gehouden zijn tot een grotere
schadevergoeding dan conform het gestelde in artikel 14.
13.4
Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting
van opdrachtgever niet op.
13.5
Desgevraagd zal opdrachtgever ons c.q. door ons aan te wijzen derden alle
informatie ter beschikking stellen, die wij c.q. bedoelde derden behoeven ter
vaststelling van eventuele schade. Daartoe houdt opdrachtgever de

13.6

desbetreffende producten ter beschikking, alles op straffe van verval van
rechten zijdens opdrachtgever.
Voor het recht op reclame is iedere levering of dienstverlening te
beschouwen als een afzonderlijke transactie. Reclames ten aanzien van een
bepaalde levering of dienstverlening hebben geen invloed op de daaraan
voorafgaande of nog daaropvolgende, onverschillig of deze plaatsvinden op
grond van dezelfde overeenkomst.

Artikel 14: aansprakelijkheid
14.1
Onverminderd het gestelde sub 13.3 aanvaarden wij geen aansprakelijkheid
voor onvoorziene en oncontroleerbare gestatieperioden, het kwaliteitsniveau
en de gezondheid van sperma, embryo’s en/of vee door ons gebruikt in de
uitvoering van onze verplichtingen.
14.2
Indien als gevolg van veterinaire controles en behandelingen schade ontstaat
aan de merrie in termen der wet, kan alleen in geval van aantoonbare schuld
of nalatigheid van de opdrachtnemer, zijn medewerkers of de dierenarts
aansprakelijkheid plaatsvinden.
14.3
In alle andere gevallen aanvaarden wij slechts aansprakelijkheid met
inachtneming van het gestelde sub 13.3 en voorzover in het desbetreffende
geval deze schade door onze aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.
Artikel 15: overmacht
15.1
Overmacht, te verstaan als elke omstandigheid buiten onze wil en toedoen, al
dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten
gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van ons kan worden
verlangd, geeft ons het recht onze verplichtingen op te schorten.
Onder overmacht wordt onder meer (doch niet uitsluitend) verstaan: gebrek
aan genetisch materiaal, verloren gaan van genetisch materiaal door
calamiteiten, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook,
werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën,
mobilisatie, staat van beleg, oorlog, opstootjes, belemmerde of gesloten
aanvoer, tekortkoming van derden die door ons ten behoeve van de
uitvoering van de overeenkomst werden ingeschakeld, alsmede alle
belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Dezelfde
omstandigheden betreffende onze leveranciers of door ons ingeschakelde
deskundigen vallen eveneens onder deze bepaling
15.2
Indien zich aan onze zijde een overmachtsituatie voordoet, zullen wij
opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en hem
berichten of uitvoering van de opdracht nog mogelijk is en zo ja, binnen
welke termijn.
15.3
In geval van niet (tijdig) voorhanden zijn van (voldoende) genetisch
materiaal zijn wij gerechtigd de opdrachtgever een alternatieve aanbieding te
doen van vergelijkbare kwaliteit.
15.4
Indien de uitvoering weliswaar niet blijvend onmogelijk is, maar niet alsnog
binnen drie maanden kan plaatsvinden, zijn beide partijen bevoegd de
overeenkomst te ontbinden door daarvan aan de andere partij schriftelijk
mededeling te doen, zonder dat de ene partij tegenover de andere aanspraak
heeft op schadevergoeding. Terzake van het door ons reeds uitgevoerde
gedeelte van de overeenkomst blijft opdrachtgever tot betaling gehouden.
Artikel 16: Partiële nietigheid
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met opdrachtgever niet
of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige
bepalingen volledig in stand. In plaats van de eventueel ongeldige bepaling
geldt een passende regeling, die de bedoeling van de partijen en het door
hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht
mogelijk benadert.
Artikel 17: geschillenregeling
Over alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing
zijn, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandelingen tot
overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de
bevoegde rechter voor te leggen.
Artikel 18: toepasselijk recht en forumkeuze
18.1
Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop
deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van
toepassing.
18.2
Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing
zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden
beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin
opdrachtnemer zijn vestigingsplaats of woonplaats heeft.
Artikel 19: wijziging van deze voorwaarden
Opdrachtnemer heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen of geheel te
vervangen. Deze wijzigingen of nieuwe voorwaarden treden in een maand
na aankondiging hiervan en toezending van de tekst aan opdrachtgever.
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