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Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van: 

 

Horeca Food Service Techniek B.V.  

Einsteinstraat 35 

3316 GG Dordrecht 

 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  te Rotterdam onder nummer 24428868 

En mede handelend onder HFST 

 

Hierna te noemen HFST. 

 

Artikel 1: Toepasselijkheid 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop van HFST. 

2. De opdrachtgever c.q. koper zal in deze voorwaarden worden aangeduid als “klant”. 

3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van een tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide 

partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen. 

4. Het door de klant zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging waarin naar deze 

voorwaarden is verwezen geldt als instemming met de toepassing ervan. 

5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de 

toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. 

 

Artikel 2: Overeenkomsten 

Overeenkomsten van koop en verkoop worden pas door schriftelijke bevestiging door HFST  bindend. Aanvullingen of 

wijzigingen op de algemene voorwaarden of wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden pas na schriftelijke 

bevestiging door HFST bindend. 

 

Artikel 3: Aanbiedingen 

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden enz. van HFST zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding 

bevatten. Indien een offerte of aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door de klant wordt aanvaard, dan 

heeft HFST het recht om het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 

2. Getoonde en verstrekte monsters en/of modellen gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden 

ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 

3. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering ervan door de overheid of CAO-partners 

wijzigingen worden aangebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen en dergelijke is HFST gerechtigd de 

hieruit voortvloeiende kostenverhogingen aan de klant door te berekenen. 

-Mocht tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering ervan door HFST een nieuwe prijslijst worden 

uitgegeven en in werking treden, dan is HFST gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de klant in rekening te brengen. 

-Mocht de klant een natuurlijk persoon zijn die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan geldt dat 

prijsverhogingen drie maanden na de totstandkoming ervan zoals hiervoor bedoeld mogen worden doorberekend. 

-Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een termijn korter dan drie maanden is de klant bevoegd 

om de overeenkomst te ontbinden. 

 

Artikel 4: Inschakeling derden 

HFST is bevoegd ter uitvoering van hetgeen is overeengekomen derden in te schakelen. 

 

Artikel 5: Levering  

A. Onderhoud en / of servicebezoek 

1. De klant zorgt er voor dat HFST cq. de door HFST gestuurde monteur voldoende ruimte en gelegenheid krijgt om in het 

bedrijf van de klant zijn werkzaamheden goed en veilig te kunnen uitvoeren. Indien dit naar het oordeel van HFST nodig is 

verleent de klant zijn medewerking om (in overleg) één of meerdere apparaten of de stroom- of gastoevoer uit of aan te 

(doen) schakelen.  

2. Indien HFST de werkzaamheden door gebrek aan medewerking van de klant niet of niet geheel kan uitvoeren zal HFST de 

hieruit voortvloeiende meerkosten waaronder begrepen (extra) voorrijkosten bij de klant in rekening brengen.  

3. Indien HFST de werkzaamheden niet of niet geheel kan uitvoeren door oorzaken die buiten de invloed van de klant en HFST 

liggen zal HFST de helft van de hieruit voortvloeiende meerkosten waaronder begrepen (extra) voorrijkosten bij de klant in 

rekening brengen. Dit onverminderd het recht van HFST om de werkzaamheden op te schorten of in heet geheel niet uit te 

voeren, zonder dat de klant in die gevallen aanspraak kan maken op enige vergoeding. 
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4. Tenzij schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt wordt een bezoek door HFST aan de klant berekend tegen de tarieven zoals 

die in de prijslijst van HFST zijn opgenomen die geldig is op de dag van het bezoek, ongeacht wanneer de afspraak voor het 

bezoek is gemaakt. 

 

B. Levering goederen, niet zijnde levensmiddelen 

1. Levering geschied af magazijn. Transport geschiedt op een door HFST te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de 

klant. 

2. HFST is niet aansprakelijk voor schade aan de zaken of anderszins van welke aard en vorm dan ook die verband houdt met 

het transport.  

3. De klant is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de geleverde zaken deze te inspecteren. Bij fouten, 

onvolkomenheden en / of gebreken dient hij HFST hiervan binnen 24 uur in kennis te stellen via E-mail of fax onder 

vermelding van het nummer van de afleverbon..  

4. Later geconstateerde gebreken aan geleverde zaken moeten binnen 24 uur na constatering per fax of E-mail aan HFST 

gemeld te worden onder vermelding van de afleverbon. 

5. Retour zenden mag alleen gebeuren na afspraak daarover met HFST. Aan de buitenzijde van de verpakking waarin de 

goederen retour gezonden worden dient het retournummer vermeldt te worden dat van HFST voor deze zending is verkregen. 

6. Zonder overleg retour gezonden goederen worden niet gecrediteerd. 

7. Bestelde zaken die door HFST naar de klant zijn verzonden, maar om welke reden dan ook niet kunnen worden afgeleverd 

zullen door HFST voor rekening en risico van de klant worden opgeslagen en op een later tijdstip opnieuw worden verzonden 

aan de klant. De kosten voor opslag en hernieuwde verzending zijn voor rekening van de klant. Indien bij hernieuwde 

verzending de bestelde zaken wederom niet kunnen worden afgeleverd dan staat het HFST vrij de zaken al dan niet terug te 

nemen en / of aan derden te verkopen. De extra gemaakte kosten blijven voor rekening van de klant.  

8. Speciaal voor de klant gemaakte artikelen worden niet teruggenomen. 

 

C. Levering levensmiddelen 

1. Levering geschied af magazijn. Transport geschiedt op een door HFST te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de 

klant. 

2. HFST is niet aansprakelijk voor schade aan de zaken of anderszins van welke aard en vorm dan ook die verband houdt met 

het transport.  

3. De klant is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de geleverde zaken deze te inspecteren. Bij fouten, 

onvolkomenheden en / of gebreken dient hij HFST hiervan binnen 24 uur in kennis te stellen via E-mail of fax onder 

vermelding van het nummer van de afleverbon..  

4. Later geconstateerde gebreken aan geleverde zaken die binnen 24 uur na constatering per fax of E-mail aan HFST gemeld te 

worden onder vermelding van de afleverbon. 

5. Levensmiddelen worden niet retour genomen, anders dan ter vernietiging. Retour zenden mag alleen gebeuren na afspraak 

daarover met HFST. Aan de buitenzijde van de verpakking waarin de goederen retour gezonden worden dient het 

retournummer vermeldt te worden dat van HFST voor deze zending is verkregen. 

6. Zonder overleg retour gezonden goederen worden niet gecrediteerd. 

7. Bestelde zaken die door HFST naar de klant zijn verzonden maar om welke reden dan ook niet kunnen worden afgeleverd 

zullen indien de houdbaarheid en voedselveiligheid van het artikel dat toelaat door HFST voor rekening en risico van de klant 

worden opgeslagen en op een later tijdstip opnieuw worden verzonden aan de klant. De kosten voor opslag en hernieuwde 

verzending zijn voor rekening van de klant. Indien bij hernieuwde verzending de bestelde zaken wederom niet kunnen 

worden afgeleverd dan staat het HFST vrij de zaken al dan niet terug te nemen en / of aan derden te verkopen. De extra 

gemaakte kosten blijven voor rekening van de klant. 

8. In gevallen als bedoeld in het voorgaande lid waarin het echter artikelen betreft waarvan de houdbaarheid of de 

voedselveiligheid geen opslag , hernieuwde verzending en / of verkoop aan derden toelaat zal HFST voor vernietiging zorg 

dragen. Alle gemaakte transport- en vernietigingskosten alsmede de verkoopprijs van de betreffende artikelen zijn in deze 

gevallen voor rekening van klant. 

 

 Artikel 6: Voortgang levering 

1. Opgegeven termijnen waarbinnen zaken moeten zijn geleverd dan wel werkzaamheden moeten zijn verricht kunnen nooit 

worden beschouwd als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient HFST 

derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. 

2. Bij levering in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd. 

3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de klant op het moment van levering uit het magazijn van HFST. 
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4. Als door oorzaken buiten de schuld van HFST de leveringen of de werkzaamheden niet normaal of zonder onderbreking 

kunnen geschieden is HFST gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten, waaronder begrepen voorrijkosten aan de klant 

in rekening te brengen. 

5. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is door bij HFST niet bekende omstandigheden 

of door welke overmacht dan ook, dan heeft HFST het recht te vorderen dat de aan hem verstrekte opdracht zodanig wordt 

gewijzigd dat uitvoering van de opdracht mogelijk wordt. Uitzondering is hierop de situatie waarin uitvoering van de 

overeenkomst door onbekende omstandigheden of overmacht nooit mogelijk zal zijn. 

6. Alle onkosten die HFST maakt op verzoek van de klant komen geheel voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen. 

7. Als nakoming van de overeenkomst door HFST, de medewerkers van HFST of door HFST daartoe ingeschakelde derden niet 

mogelijk door niet-toerekenbare oorzaken. 

8. Bij de in lid 7 genoemde niet-toerekenbare oorzaken moet gedacht worden oorzaken  zoals oorlog, oproer, mobilisatie, 

binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting van werklieden of de dreiging van deze of 

dergelijke oorzaken, bedrijfsstoringen door brand, ongeval, natuurverschijnselen, verstoringen van valutaverhoudingen zoals 

die bestonden bij het aangaan van de overeenkomst. Ongeacht of de hier genoemde oorzaken plaatsvinden bij HFST, de 

klant, een toeleverancier of derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.   

 

Artikel 7: Emballage 

1. De niet voor éénmalig gebruik bestemde emballage waarin de zaken worden afgeleverd blijven eigendom van HFST en 

mogen door de klant niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor ze zijn bestemd. 

2. HFST is gerechtigd voor deze emballage bij de klant statiegeld in rekening te brengen. HFST verplicht zich om deze 

emballage terug te nemen, mits franco geretourneerd, tegen de prijs die aan de klant in rekening is gebracht tot uiterlijk een 

half jaar na levering, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen..  

3. Als de emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt dan is de klant voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn 

recht op terugbetaling van het statiegeld. 

4. Indien het -ter beoordeling van HFST- noodzakelijk mocht blijken, wordt de emballage tegen kostprijs bij de klant in 

rekening gebracht en niet teruggenomen. 

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid en garantie 

1. HFST aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade die het gevolg is van zijn 

handelen of nalaten in de ruimste zin van het woord, behoudens voor zover aan HFST’s grove schuld, grove nalatigheid en / 

of opzet is te wijten. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van de personeelsleden van HFST en de door HFST ter 

uitvoering van zijn werkzaamheden ingeschakelde derden. 

2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van HFST, de  medewerkers van 

HFST, en de door HFST ter uitvoering van zijn werkzaamheden ingeschakelde derden beperkt tot datgene dat de door HFST 

afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering uitkeert. 

3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van HFST beperkt tot het bedrag 

van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de uitgevoerde werkzaamheden. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige 

en volledige schadevergoeding. 

4. Als de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en  / of gebreken bevatten die reeds op het moment van levering 

aanwezig moeten zijn geweest dan verplicht HFST zich die zaken kosteloos te vervangen.   

5. Als de geleverde zaken als bedoeld in het voorgaande lid reeds geïnstalleerd zijn dan draagt HFST zorg voor kosteloze 

herinstallatie door HFST. Als de klant de voorkeur geeft aan installatie door derden dan wordt die installatie niet door HFST 

vergoed. 

6. Schade door onvakkundige installatie door de klant of door derden van geleverde zaken wordt door HFST niet vergoed. Als 

na of bij herinstallatie als bedoeld in het voorgaande lid blijkt dat de schade veroorzaakt is door onvakkundige installatie door 

de klant of door derden is HFST gerechtigd om de gemaakte kosten voor de vervanging van het artikel en de kosten van de 

herinstallatie aan de klant in rekening te brengen. 

7. De garantie op geleverde artikelen is gelijk aan de garantie waarvan de fabrikant van het artikel dat artikel heeft voorzien. 

8. In alle gevallen is de termijn waarbinnen HFST tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot zes 

maanden. In geval de klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of  bedrijf dan geldt 

een maximale termijn van één jaar waarbinnen HFST tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken.   

9. De klant verliest zijn rechten jegens HFST en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart HFST tegen iedere aanspraak van 

derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover: 

-De genoemde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met de instructies of adviezen  van HFST strijdig gebruik of opslag 

of bewaring van de afgeleverde zaken door de klant; 
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-De genoemde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de gegevens , materialen, 

informatiedragers die door of namens de klant aan HFST zijn verschaft en / of voorgeschreven. 

 

Artikel 9: Betaling 

1. Het op de factuur vermelde totaalbedrag inclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen dient 

binnen 14 dagen te worden betaald, ook indien bestelde zaken die door HFST naar de klant zijn verzonden om welke reden 

dan ook niet kunnen worden afgeleverd. Indien schriftelijk een andere betaaltermijn is afgesproken dan dient in plaats van de 

hier genoemde termijn van 14 dagen de afgesproken termijn te worden gelezen. 

2. Indien HFST dit nodig acht is HFST bevoegd om vooruitbetaling, contante betaling of het stellen van een zekerheid voor de 

betaling van de factuur te vorderen voor levering.  

3. Indien de factuur na verstrijken van de genoemde 14 dagen niet is voldaan is de klant in gebreke, zonder dat daartoe 

sommatie of ingebrekestelling nodig is.   

4. Indien de klant in gebreke is als bedoeld in het 3e lid, is de klant de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat sommatie of 

ingebrekestelling nodig is.   

5. Indien klant in gebreke is als bedoeld in het 3e lid, is HFST bevoegd om alle binnen- en buitengerechtelijke 

incassomaatregelen te nemen die HFST nodig acht om te komen tot inning van het openstaande factuurbedrag. Alle hiermee 

gemoeide kosten dienen door de klant te worden vergoed. 

6. Betalingen van de klant worden geacht te strekken tot betaling van de incassokosten, de rente en de oudste openstaande 

factuur, in die volgorde, ongeacht de omschrijving die de klant vermeldt bij zijn betaling. 

7. Indien de klant in gebreke is als bedoeld in het 3e lid, is HFST bevoegd om de nakoming van alle jegens klant aangegane 

verplichtingen op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden en tot genoegen van HFST zekerheid is gesteld 

voor de betaling van toekomstige facturen. 

8. Indien de klant (niet zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf), uit welke 

hoofde ook, één of meer tegenvorderingen heeft op HFST of zal verkrijgen, ziet de klant af van het recht op verrekening met 

betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt ook als de klant (voorlopige) 

surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. 

 

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud 

1. HFST houdt zich het eigendom van de geleverde en te leveren zaken voor totdat de klant aan alle hierbij horende 

betalingsverplichting aan HFST heeft voldaan. 

2. Als HFST zich beroept op het in het voorgaande lid bedoelde eigendomsvoorbehoud dan geldt de ter zake gesloten 

overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van HFST om vergoeding van schade, gederfde winst en interest te 

vorderen. 

3. Als derden rechten doen gelden op de in lid 1 bedoelde zaken dan is de klant verplicht dit terstond aan HFST te melden.  

4. Voor alle in lid 1 bedoelde zaken is het aan de klant verboden om deze zaken aan derden in onderpand te geven en/of een 

bezitloos pandrecht er op te vestigen en/of deze zaken voor opslag in de feitelijke macht van derden te geven.  

5. Overtreding van lid 4 geeft HFST onherroepelijk en het recht om zonder ingebrekestelling zijn verplichtingen uit de 

overeenkomst die hoort bij de in lid 4 bedoelde zaken op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het 

recht van HFST op vergoeding van schade, gederfde winst en interest. 

 

Artikel 11: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid 

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden wordt elke overeenkomst die gesloten is 

tussen de klant en HFST zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling ontbonden op het tijdstip waarop de 

klant in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging 

wordt getroffen, tenzij de curator of bewindvoerder ter zake van de (voorlopige) surséance van betaling de uit de overeenkomst 

voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent. 

Dit artikel is van overeenkomstige toepassing indien de klant onder curatele of onder bewind wordt gesteld of op een andere 

manier de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot zijn vermogen of delen daarvan verliest. 

 

Artikel 12: Annulering en ontbinding 

1. De klant doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:625 e.v. B.W. of andere wettelijke 

bepalingen, tenzij de mogelijkheid tot annulering overeenkomstig dit artikel schriftelijk is overeengekomen. Het bepaalde in 

dit lid is niet van toepassing als de klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 

2. Annulering door de klant is slechts mogelijk als HFST daarmee instemt. In dat geval is de klant tot vergoeding tot de reeds 

door HFST gemaakte kosten verhoogd met een toeslag van 20%. De klant is tegenover derden aansprakelijk voor de 

gevolgen van de annulering en vrijwaart HFST in deze. 

3. Door de klant reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.  
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Artikel 13: toepasselijk recht, bevoegde recht, taalkeuze 

1. Op alle tussen HFST en de klant gesloten overeenkomsten en eventuele daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend het 

Nederlandse recht van toepassing. 

2. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij dwingend recht anders 

voorschrijft. 

3. De voertaal van HFST is de Nederlandse taal. Eventuele vertalingen uit of naar één of meerdere andere talen komen voor 

rekening van de klant. 

 

 

 

Ridderkerk, 13 februari 2017 

 

 

 

 

 

 

T. van der Linden 


