Algemene inkoopvoorwaarden 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 inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, bestellingen en opdrachten aan een leverancier door HFST
inzake de levering van goederen of diensten.
2. De leverancier gaat door acceptatie van de bestelling en / of door levering er meer akkoord dat de algemene
leveringsvoorwaarden van de leverancier niet van toepassing zijn.
3. Anders luidende 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 leverancier zonder commentaar accepteren , behouden of uitvoeren van een offerteaanvraag of bestelling 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
Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden enz. van Leverancier zijn bindend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding
bevatten. Indien een offerte of aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door HFST wordt aanvaard, dan heeft
Leverancier het recht om het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
Artikel 4: Inschakeling derden
De leverancier is bevoegd ter uitvoering van hetgeen is overeengekomen derden in te schakelen, nadat hij hiervoor een
akkoordverklaring van HFST heeft ontvangen.
Artikel 5: Levering
1. Levering dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn.
2. Als geen leveringstermijn is afgesproken dan wordt de leveringstermijn geacht één week te zijn.
3. Bij overschrijding van de in lid 1 en 2 genoemde termijn is HFST bevoegd de overeenkomst te annuleren zonder verplicht te
zijn tot enige schadevergoeding en is de leverancier aansprakelijk voor de door de te late levering veroorzaakte schade bij
HFST of de klanten van HFST.
Artikel 6: Emballage
1. De niet voor éénmalig gebruik bestemde emballage waarin de zaken worden afgeleverd blijven eigendom van de Leverancier
en moeten door de leverancier op eerste verzoek van HFST worden terug genomen
2. Leverancier wordt geacht geen statiegeld voor deze emballage bij HFST in rekening te brengen.
3. De kosten van retourzending van de emballage zijn voor rekening van de leverancier.
Artikel 7: Aansprakelijkheid en garantie
De Leverancier is aansprakelijk voor schade, met inbegrip van gevolgschade die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de
ruimste zin van het woord.
Artikel 9: Betaling
1. De leverancier zendt na levering zijn factuur aan HFST naar het door HFST daartoe opgegeven adres. De factuur wordt niet
meegezonden met de levering.
2. De factuur bevat geen andere posten en bedragen dan zijn overeengekomen en vermeld het door HFST opgegeven
bestelnummer.
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Ingeval van facturering per E-mail zorgt de leverancier voor aanlevering in de door HFST opgegeven opmaak.
Op de factuur moeten alle gegevens worden vermeld die volgens wettelijk voorschrift op de factuur moeten zijn vermeld.
Facturen die correct worden aangeleverd en waarvan de bijbehorende levering correct is worden door HFST binnen 30 dagen
betaald op een door de leverancier op factuur vermeldde bankrekening.
Indien er op het moment van betalen facturen van HFST aan de leverancier open staan heeft HFST het recht om deze te
verrekenen.

Artikel 10: toepasselijk recht, bevoegde recht, taalkeuze
1. Op alle tussen Leverancier en HFST 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 Leverancier is de Nederlandse taal. Eventuele vertalingen uit of naar één of meerdere andere talen komen
voor rekening van de leverancier.
Ridderkerk, 13 februari 2017

T. van der Linden
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