
 

 

 
 

 
 
 

Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden Dacam Feed  
 

 
 
Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere 

overeenkomst, tussen Dacam Feed bv en haar afnemers of 
opdrachtgevers verder te noemen “koper”, waarop Dacam 
Feed deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. 

2. Eventueel door koper gehanteerde algemene voorwaarden 
gelden niet en worden nadrukkelijk van de hand gewezen.  

 
Artikel 2.  Offertes/informatie 
1. Alle offertes door of namens Dacam Feed, op welke wijze 

ook gedaan, zijn vrijblijvend. 
2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij 

anders aangegeven. 
 
Artikel 3.  Bestelling 
1. Bestelling door koper vindt bij voorkeur schriftelijk plaats, 

eventueel per fax of per e-mail. 
2. In geval van mondelinge bestelling, vormen de aflevering, de 

ontvangst en de ter zake opgemaakte factuur voldoende 
bewijs van het bestaan van de overeenkomst. 

3. Koper dient bij bestelling het nummer en/of de naam van de 
silo waarin gelost moet worden te vermelden en ervoor te 
zorgen dat de bedoelde silo goed zichtbaar gemerkt is. 
Koper staat ervoor in dat hij voldoende opslagcapaciteit 
beschikbaar heeft voor de bestelde hoeveelheid. 

 
Artikel 4.  Prijzen 
1. Indien Dacam Feed met koper een bepaalde prijs 

overeenkomt, is Dacam Feed niettemin gerechtigd de bij 
aflevering geldende dagprijs in rekening te brengen. 

2. Indien de prijsverhoging meer dan 10 % bedraagt, heeft 
koper het recht de overeenkomst schriftelijk, uiterlijk op de 
tweede werkdag na mededeling van de prijsverhoging door 
Dacam Feed, te ontbinden. 

3. Facturering geschiedt op basis van het feitelijk door Dacam 
Feed geladen gewicht.  

4. Indien het verschil groter is, wordt dit tot en met het 
betreffende percentage verrekend tegen de 
overeengekomen prijs, terwijl het meerdere wordt verrekend 
tegen de bij aflevering geldende prijs. 

 
Artikel 5.  Levering 
1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering door 

Dacam Feed franco bij koper.  
2. Koper is verplicht het gekochte af te nemen op het moment 

waarop deze bij koper worden afgeleverd, dan wel op het 
moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter 
beschikking worden gesteld. Het gekochte wordt geacht te 
zijn geleverd en door koper te zijn aanvaard zodra het 
gekochte op de -in de branche gebruikelijke wijze- aan koper 
ter beschikking wordt gesteld. 

3. Het gekochte is vanaf het tijdstip van de aflevering voor 
risico van koper. 

4. Koper zal ervoor zorgdragen en aan Dacam Feed 
garanderen, dat silo's en andere opslagplaatsen, waarin of 
waar Dacam Feed het gekochte dient te lossen, 
onbelemmerd en zonder risico's bereikbaar zijn en er 
voldoende opslagcapaciteit beschikbaar is voor het 
gekochte. 

5. Het gekochte wordt niet door Dacam Feed teruggenomen, tenzij 
Dacam Feed uitdrukkelijk aan koper toestaat, het gekochte of 
een deel daarvan, te retourneren. Alsdan zal steeds het vervoer 
voor risico van koper komen en zijn eventuele laad-, transport-, 
opslag- en verdere daaruit voortvloeiende kosten voor rekening 
van koper. 

6. Koper verleent Dacam Feed het recht te allen tijde een deelbare 
order in twee of meer gedeelten af te leveren en die gedeelten 
terstond in rekening te brengen. 

7. Transport geschiedt op AVC/CMR-condities.  
8. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. 
 
Artikel 6. Conformiteit en Klachten 
1. Het gekochte bevat bijproducten en/of rest producten afkomstig 

uit andere industriële processen. De aard en samenstelling van 
deze producten zijn wisselend. De producten kunnen 
productvreemde bestanddelen bevatten.  

2. Indien de geleverde producten afkomstig zijn van een derde, 
dan zal Dacam Feed deze producten aan haar klanten 
doorverkopen op maximaal dezelfde voorwaarden en condities 
als de voorwaarden en condities van deze derde.  

3. Koper is gehouden onverwijld doch uiterlijk binnen twee 
werkdagen na aflevering te onderzoeken of de overeenkomst 
deugdelijk is nagekomen. Eventuele afwijkingen wat betreft 
hoeveelheid, gewicht, soort, samenstelling en andere 
hoedanigheden dient koper onverwijld aan Dacam Feed te 
melden en schriftelijk te bevestigen. 

4. Beoordeling of de zaak beantwoordt aan hetgeen daaromtrent is 
overeengekomen zal plaatsvinden naar de toestand, waarin de 
zaak verkeert op het tijdstip van de aflevering.  

5. Zaken, waarover door koper een klacht is ingediend, zullen door 
koper ongebruikt, onvermengd en onbewerkt op een daartoe 
geschikte plaats ter beschikking van Dacam Feed worden 
gehouden, aan wie bovendien prompt toegang zal worden 
verleend tot de plaats(en), waar de zaken zijn opgeslagen. 

6. Indien het gestelde onder sub 3 niet is nagekomen zal koper 
geacht worden de geleverde zaken als in alle opzichten 
deugdelijk te hebben aanvaard. 

7. Een eventuele bemonstering zal door een monsternemer of 
andere daartoe bevoegde deskundige naar keuze van Dacam 
Feed geschieden. 

8. Onderzoek van monsters zal worden opgedragen aan een 
onafhankelijk laboratorium. 

9. De kosten verbonden aan bemonstering en onderzoek van 
monsters komen voor rekening van degene die opdracht geeft 
tot bemonstering. 

 
Artikel 7.  Eigendomsvoorbehoud 
De door Dacam Feed geleverde zaken blijven eigendom van Dacam 
Feed totdat koper alle verplichtingen uit alle met Dacam Feed 
gesloten overeenkomsten is nagekomen. 
 
 Artikel 8.  Aansprakelijkheid 
1. De aansprakelijkheid van Dacam Feed is beperkt tot eenmaal de 

factuurwaarde van de schadeveroorzakende gebeurtenis, een 
en ander met een totaal maximum van € 10.000,- per 
gebeurtenis en een totaal maximum van € 30.000,- tenzij de 
verzekeringsmaatschappij van Dacam Feed schadepenningen 
uitkeert. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het 
bedrag dat de verzekeraar uitkeert.  

2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of 



 

 

de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de 
aansprakelijkheid van Dacam Feed beperkt overeenkomstig 
het bepaalde in lid 1 van dit artikel. 

3. Dacam Feed zal nimmer aansprakelijk zijn voor door koper 
geleden winstderving en/of andere vormen van 
gevolgschade. 
 

Artikel 9.  Beëindiging van de overeenkomst. 
1. De vorderingen van Dacam Feed op koper zijn onmiddellijk 

opeisbaar in de volgende gevallen: 
-indien na het sluiten van de overeenkomst aan Dacam 
Feed omstandigheden ter kennis komen die Dacam Feed 
goede grond geven te vrezen dat koper niet aan zijn 
verplichtingen zal voldoen; 
-indien koper in staat van faillissement verkeert, dan wel de 
aanvraag daartoe is ingediend; 
-indien koper surseance van betaling heeft aangevraagd; 
-indien de onderneming van koper wordt geliquideerd dan 
wel dat koper zijn onderneming staakt; 
-op het vermogen van koper beslag wordt gelegd. 

2. In de in lid 1 genoemde gevallen is Dacam Feed bevoegd de 
verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan 
wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één 
en ander onverminderd het recht van Dacam Feed 
schadevergoeding te vorderen. 

3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot 
personen en/of materiaal waarvan Dacam Feed zich bij de 
uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te 
bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de 
overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of 
onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de 
overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, 
is Dacam Feed bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 

 
Artikel 10.  Overmacht 
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de 

nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan 
Dacam Feed zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en 
voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk 
maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen:  
- stakingen en niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers 
of andere derden waarvan Dacam Feed afhankelijk is en 
algemene vervoersproblemen; 
- een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en 
andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen 
prestatie benodigde zaken of diensten. 

2. Dacam Feed heeft ook het recht zich op overmacht te 
beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming 
verhindert intreedt nadat Dacam Feed haar verbintenis had 
moeten nakomen. 

3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere 
verplichtingen van Dacam Feed opgeschort. Indien de 
periode waarin door overmacht nakoming van de 
verplichtingen door Dacam Feed niet mogelijk is langer duurt 
dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de 
overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een 
verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

4. Indien Dacam Feed bij het intreden van de overmacht al 
gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts 
gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij 
gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel 
afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur 
te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 

 
Artikel 11.  Betaling 
1. Betaling dient, zonder korting of verrekening, te geschieden 

binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn door 
overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de op de 
factuur vermelde bankrekening ten name van Dacam Feed 
te Almere. 

2. Na het verstrijken van de betalingstermijn is koper in 
verzuim. Vanaf dat moment is koper over het opeisbare 
bedrag een rente verschuldigd van 1 % per maand. 

3. Dacam Feed kan een kredietbeperkingstoeslag van 1% op 
de factuur toepassen, welke toeslag bij betaling binnen de 

op de factuur vermelde betalingstermijn in mindering gebracht 
kan worden. 

4. Door koper gedane betalingen strekken steeds eerst ter 
afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, en vervolgens 
van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al 
vermeldt koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere 
factuur. 

5. Aan een vertegenwoordiger van Dacam Feed kunnen nimmer 
bevrijdende betalingen ter zake van het door Dacam Feed 
geleverde worden gedaan. 

6. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of 
meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter 
verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van 
koper. In ieder geval is koper verschuldigd: 
- over de eerste € 3.000,-  15% 
- over het meerdere tot € 6.000,-  10% 
- over het meerdere tot € 15.000,-      8% 
- over het meerdere tot € 60.000,- 5% 
- over het meerdere  3% 

7. Indien Dacam Feed aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, 
welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor 
vergoeding in aanmerking. 

 
Artikel 12.  Toepasselijk recht en geschillen 
1. Op elke overeenkomst tussen Dacam Feed en koper is 

Nederlands recht van toepassing. 
2. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de 

burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en Dacam Feed, 
in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de 
Rechtbank Midden-Nederland. Dacam Feed blijft echter 
bevoegd koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het 
toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. 

 
Artikel 13.  Wijziging van de voorwaarden 
Dacam Feed is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te 
brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde 
tijdstip van inwerkingtreden. 


