ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PALI b.v.b.a.

Artikel 1. Algemeen
1. Pali b.v.b.a., hierna te noemen Pali, houdt zich bezig met de
navolgende activiteiten; groothandel in levend vee, fokken van
schapen en geiten, fokken van melkvee en het houden van
fokvarkenshouderijen en al hetgeen in de meeste ruime zin van
het woord uit het vorenstaande voortvloeit of daarmee in verband
staat, daaronder begrepen het oprichten van en het deelnemen in
andere vennootschappen of ondernemingen die een soortgelijk
doel beogen. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op
de situatie dat Pali vee en aanverwante goederen verkoopt aan een
wederpartij.
2. Pali is ingeschreven bij het Kruispunt der Ondernemingen onder
ondernemingsnummer 0408.128.488 en geregistreerd bij het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
3. Onder vee wordt in deze algemene voorwaarden verstaan 1 stuks
vee, het totale aantal stuks vee conform overeenkomst en elk
aantal hiertussen, alsmede eventuele aanverwante goederen.
Artikel 2. Aanbieding en overeenkomst
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan
niet schriftelijk vastgelegde offertes, orders, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Pali tenzij tussen partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Bedingen die afwijken van de in deze voorwaarden voorkomende
bedingen, zoals de inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij, zijn tussen partijen niet van kracht, tenzij deze in overleg
met Pali tot stand zijn gekomen en door haar als zodanig uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3. Aan de voorwaarden van de wederpartij komt slechts werking toe
indien deze niet in strijd zijn met de voorwaarden van Pali. Bij
twijfel of discussie prevaleren de voorwaarden van Pali.
Wijzigingen van en/of aanvullingen op de voorwaarden worden
schriftelijk aan de wederpartij bevestigd.
4. De wederpartij die reeds eerder overeenkomsten met Pali is
aangegaan, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van
de voorwaarden op latere overeenkomsten van Pali in te stemmen.
5. In het geval dat de rechter heeft vastgesteld dat één of meer
bepalingen uit deze voorwaarden onredelijk bezwarend is/zijn of
met een nietigheid behept zouden zijn zal de desbetreffende
bepaling moeten worden uitgelegd in het licht van de overige
bepalingen van deze overeenkomst en wel zodanig dat de
bepaling in alle redelijkheid door Pali jegens haar wederpartij kan
worden ingeroepen. De omstandigheid dat de rechter heeft vastgesteld dat één of meer bepalingen uit deze voorwaarden onredelijk bezwarend of nietig zouden zijn laat de werking van de
overige bepalingen onverlet.
Artikel 3. Offertes
1. Alle door Pali gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend,
tenzij in de offerte of aanbieding uitdrukkelijk anders is vermeld.
Vrijblijvende offertes kunnen na de aanvaarding door de wederpartij door Pali worden herroepen mits dat onverwijld na de
aanvaarding geschiedt.
2. Offertes zijn gebaseerd op de eventueel bij aanvraag door de
wederpartij verstrekte gegevens.
3. Indien de aanbieding is samengesteld uit verschillende bedragen,
is Pali niet verplicht een gedeelte van de aanbieding tegen een
overeenkomstig deel van de in de aanbieding genoemde prijs uit
te voeren.
4. Onverminderd het bovenstaande zijn de offertes en aanbiedingen
van Pali geldig gedurende de betreffende week, gerekend vanaf de
dag der verzending van de aanbieding of offerte of zoveel korter
of langer als in de aanbieding of offerte is aangegeven.
Artikel 4. De overeenkomst: aanvang/duur/opschorting/einde
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de wederpartij zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met de opdrachtbevestiging van Pali of Pali zich schriftelijk akkoord heeft verklaard
met de opdrachtbevestiging van de wederpartij. Het bewijs van de
totstandkoming van een overeenkomst kan door partijen eveneens
op een andere wijze worden bewezen.
2. Een wijziging in en/of aanvulling op een overeenkomst komt in
beginsel slechts tot stand wanneer zij door Pali uitdrukkelijk
schriftelijk is aanvaard. Wijzigingen dienen tijdig en schriftelijk
aan Pali ter kennis te worden gebracht.
3. Indien de wederpartij haar verbintenis niet nakomt dan wel Pali
goede grond geeft te vrezen dat zij haar verbintenis niet zal
nakomen, is Pali gerechtigd de nakoming van haar daartegenover
staande verplichtingen, alsmede die, die voortvloeien uit dezelfde
rechtsverhouding of uit zaken die partijen regelmatig met elkaar
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hebben gedaan, op te schorten, onverminderd de aan Pali
krachtens de wet of deze voorwaarden toekomende rechten.
4. Pali maakt gebruik van de diensten van een kredietverzekeraar.
Indien deze van Pali de ten behoeve van de wederpartij afgegeven
kredietlimiet intrekt of deze kredietlimiet beperkt dan is Pali
gerechtigd de nakoming van de haar daartegenover staande
verplichtingen, alsmede die, die voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding of uit zaken die partijen regelmatig met elkaar hebben
gedaan, op te schorten en/of de betalingsvoorwaarden zoals in
deze algemene voorwaarden vermeld te wijzigen.
5. Onverminderd de verder aan Pali toekomende rechten en het
elders in deze voorwaarden bepaalde en onverminderd het recht
op schadevergoeding kan zij, zonder rechterlijke tussenkomst
door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring,
de overeenkomst ontbinden:
a. ingeval de wederpartij met de voldoening van haar betalingsverplichtingen in verzuim is;
b. ingeval de wederpartij surséance van betaling aanvraagt
en/of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel op de
wederpartij de Wet collectieve schuldenregeling of de Wet op
de continuïteit der ondernemingen van toepassing wordt
verklaard;
c. ingeval de wederpartij de vrije beschikking over haar
vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest;
d. ingeval op een aanzienlijk deel van de bezittingen of het
vermogen van de wederpartij beslag wordt gelegd en dit
beslag niet binnen een redelijke termijn wordt opgeheven;
e. ingeval de wederpartij haar bedrijf verkoopt of liquideert;
f. ingeval de kredietverzekeraar van Pali de ten behoeve van de
wederpartij afgegeven kredietlimiet intrekt of deze kredietlimiet beperkt.
6. Pali heeft het recht van ontbinding niet indien de tekortkoming
van de wederpartij, gezien haar bijzondere aard of geringe
betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
7. De wederpartij is gehouden om na een daartoe strekkend verzoek
van Pali zekerheid te stellen voor de nakoming van haar
verplichtingen jegens Pali.
8. Pali behoudt zich het recht voor om de overeenkomst in gedeelten
uit te voeren en de overeenkomst in gedeelten te factureren, zulks
voor zover de opdracht zulks toelaat en met inachtneming van de
redelijkheid en de billijkheid.
9. Indien de wederpartij een overeenkomst slechts met inachtneming
van een opzegtermijn kan doen eindigen, dient deze opzegging te
geschieden met inachtneming van die opzegtermijn door middel
van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst.
10. Afspraken met personeelsleden van Pali die niet tot rechtsgeldige
vertegenwoordiging bevoegd zijn, binden haar slechts indien
schriftelijke bevestiging van haar zijde heeft plaatsgevonden.
Artikel 5. Uitvoering van de opdracht
1. Het is de wederpartij bekend dat Pali, teneinde de overeenkomst
zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren, gebruik kan maken van
(diensten van) derden. Pali behoudt zich het recht voor om te allen
tijde werkzaamheden te laten verrichten door derden, echter
zoveel mogelijk in overleg met de wederpartij.
2. De overeenkomst wordt uitgevoerd in onderling overleg tussen
Pali en de wederpartij, echter de wijze waarop de overeenkomst
tot uitvoering wordt gebracht, wordt bepaald door Pali.
3. Pali spant zich ervoor in de overeenkomst naar beste vermogen uit
te voeren. Zij kan echter nimmer gehouden worden een overeenkomst uit te voeren welke inbreuk maakt op een recht, in strijd is
met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.
4. Ingeval van een gebrek in de opdracht heeft Pali het recht dit
binnen een redelijke termijn te herstellen, zonder deswege
schadeplichtig te zijn en/of zonder dat de wederpartij het recht
heeft de opdracht op te zeggen of te (laten) ontbinden, een en
ander met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid.
5. De opdracht wordt door Pali uitgevoerd tijdens de in de branche
gebruikelijke tijden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
6. Alle kosten welke het gevolg zijn van overheidsmaatregelen zoals,
maar niet beperkt tot, veiligheidsvoorschriften zijn voor rekening
van de wederpartij.
7. De wederpartij is gehouden alle goederen, welke Pali nodig heeft
teneinde de opdracht naar behoren uit te voeren, aan haar ter
beschikking te stellen alsmede haar alle nodige inlichtingen te
verschaffen en haar medewerking te verlenen als zij daarom
verzoekt.
8. De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens haar aan Pali verstrekte gegevens
en informatie.
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Artikel 6. Annulering en wijziging
1. Pali behoudt zich het recht voor kleine aanpassingen in de
overeenkomst (als vermeld in de offerte of aanbieding) aan te
brengen, zonder als gevolg daarvan schadeplichtig te zijn en/of
zonder dat de wederpartij hierdoor het recht heeft de overeenkomst te annuleren of te laten ontbinden. Dit zal bijvoorbeeld het
geval zijn indien hetgeen is overeengekomen technisch niet
haalbaar blijkt.
2. Pali is slechts gehouden aan een geheel of gedeeltelijke
annulering of wijziging van de overeenkomst haar medewerking te
verlenen indien deze schriftelijk aan haar is bevestigd en door
haar is aanvaard. In geval van annulering heeft Pali het recht om
de tot aan dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte
kosten aan de wederpartij in rekening te brengen alsmede (te
vermeerderen met) een winstdervingsvergoeding ter grootte van
20% van het totaal op dat moment gefactureerde bedrag, onverminderd het recht van Pali om volledige schadevergoeding te
vorderen.
3. De wederpartij aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat
de overeenkomst wordt uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van de
voltooiing daarvan daardoor kan worden beïnvloed. Pali zal de
wederpartij daaromtrent zo spoedig mogelijk op de hoogte
stellen.
4. Indien de wederpartij Pali verzoekt tot het aanbrengen van
wijzigingen en/of aanvullingen van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen zal Pali daaraan gevolg geven, indien
zulks binnen haar mogelijkheden ligt. Pali kan nimmer worden
verplicht daaraan gevolg te geven. Zij zal deze werkzaamheden
indien mogelijk wel verrichten.
Een wijziging dient door de wederpartij schriftelijk aan Pali
verzocht te worden.
5. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen
werkzaamheden en/of leveringen leidt tot meerwerk en extra
leveringen door Pali, zullen die door haar steeds volgens de dan
geldende tarieven aan de wederpartij in rekening gebracht
worden. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en/of afleveringen leidt tot minderwerk
of minder leveringen kan dat weliswaar tot een vermindering van
de overeengekomen prijs leiden, doch Pali behoudt zich het recht
voor om de wederpartij de door haar reeds gemaakte kosten, de
niet op andere wijze economisch te benutten manuren en
apparatuur, alsmede de gederfde winst, in rekening te brengen.
Artikel 7. Prijzen
1. Alle overeengekomen prijzen zijn bindend en exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting en exclusief andere kosten.
2. De prijzen van vee kunnen zowel betrekking hebben op een
kilogram levend vee dan wel geslacht vee als per stuk levend vee
dan wel geslacht vee, een en ander nader tussen Pali en de wederpartij overeen te komen. De prijzen van aanverwante goederen
worden nader tussen partijen overeengekomen.
3. Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van de
offerte of aanbieding en die van aflevering van het vee en/of
aanverwante goederen, de kostprijzen een verhoging, zoals, maar
niet beperkt tot, het gevolg van overheidsmaatregelen, salarissen,
invoerrechten, ondergaan of, ingeval sprake is van termijnen, de
kostprijzen gedurende die termijnen een verhoging ondergaan, is
Pali gerechtigd de aan de wederpartij in rekening te brengen prijs
dienovereenkomstig te verhogen.
4. Pali heeft het recht te bedingen dat door de wederpartij - alvorens
het vee en/of aanverwante goederen wordt geleverd - een voorschot wordt betaald. De hoogte hiervan wordt bepaald door Pali
met inachtneming van de redelijkheid.
5. Indien door Pali duidelijke rekenfouten zijn gemaakt kunnen deze
te allen tijde door haar worden hersteld.
6. Alle door Pali gehanteerde prijzen zijn gesteld in euro's, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 8. Betaling
1. Alle betalingen dienen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders
is overeengekomen, contant te geschieden zonder enig recht van
de wederpartij op korting, opschorting of verrekening. Pali is
gehouden de wederpartij daarbij een schriftelijke factuur te
overhandigen.
2. Indien de betaling niet contant geschiedt maar op factuurbasis
nadat de werkzaamheden door Pali zijn verricht vindt betaling
plaats binnen 8 (acht) dagen na dagtekening van de factuur, tenzij
anders vermeld (op bijvoorbeeld de factuur). De betaling dient
alsdan rechtstreeks aan Pali te worden voldaan door storting op
het door Pali aangegeven bankrekeningnummer, tenzij anders
overeengekomen. De datum van creditering op de bankrekening
van Pali geldt als betalingsdatum.
3. Indien de wederpartij haar betalingsverplichtingen niet of niet
behoorlijk jegens Pali nakomt, een en ander zoals hierboven in lid
1 is vermeld, is deze in verzuim zonder dat hiertoe een nadere
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sommatie of ingebrekestelling is vereist. Alsdan heeft Pali het
recht per maand aan de wederpartij de wettelijke handelsrente in
rekening te brengen over het openstaande bedrag, vermeerderd
met 4 procentpunten, te rekenen vanaf de vervaldatum tot aan de
datum van algehele voldoening. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand.
Alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso van de
vordering(en) komen ten laste van de wederpartij. Deze worden
vastgesteld op 15 % van het factuurbedrag, zulks met een minimum van € 300 en onverminderd het recht van Pali de meerdere
schade van de wederpartij te vorderen. Van de inkomende
betalingen van de in verzuim zijnde wederpartij worden alsdan
eerst deze buitengerechtelijke kosten en renten voldaan, waarna
met het resterende bedrag de oudst openstaande facturen worden
afgeboekt.
Indien de wederpartij een schuldenregeling met zijn crediteuren
tracht te treffen, ingeval van faillissement, aanvraag van surséance
van betaling, toepasselijkheid van de Wet collectieve schuldenregeling of de Wet op de continuïteit der ondernemingen, beslaglegging en/of liquidatie van de onderneming alsmede ingeval van
overlijden en/of onder curatele stelling en/of intrekking van een
door de kredietverzekeraar van Pali ten behoeve van de wederpartij afgegeven kredietlimiet, is al hetgeen zij van de wederpartij
te vorderen heeft direct opeisbaar, onverminderd haar recht de
meerdere schade van de wederpartij te vorderen.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
1. Pali behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de
wederpartij afgeleverde vee en/of aanverwante goederen, totdat
de koopprijs daarvoor geheel aan haar is voldaan. Tevens geldt de
voorbehouden eigendom voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen die Pali tegen de wederpartij mocht
verkrijgen.
2. Ingeval de wederpartij een Duitse onderneming of particulier is
geldt tevens het navolgende. De bewerking en verwerking van het
goed door de wederpartij wordt steeds namens en in opdracht
voor Pali uitgevoerd. Pali verwerft de mede-eigendom van de
nieuwe zaak. Wordt het goed met niet aan Pali toebehorende
objecten verwerkt, dan verwerft zij de mede-eigendom van de
nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van het door Pali
geleverde goed tot de andere verwerkte objecten. Hetzelfde geldt
als het goed met andere, niet aan Pali toebehorende objecten
wordt vermengd (verlengd eigendomsvoorbehoud).
3. De wederpartij is gehouden het onder eigendomsvoorbehoud
afgeleverde vee en/of aanverwante goederen en, indien het vee is
geslacht, het vlees met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Pali te bewaren.
4. Indien de wederpartij in de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Pali tekort zal schieten en/of Pali goede
grond geeft te vrezen dat zij in die verplichtingen tekort zal
schieten, is Pali gerechtigd het onder eigendomsvoorbehoud
geleverde vee en/of aanverwante goederen alsmede, na slachting,
het betreffende vlees zonder tussenkomst van een derde, zoals
maar niet beperkt tot een rechter, terug te nemen. Hierbij verleent
de wederpartij Pali toestemming om het vee en/of aanverwante
goederen in bezit te nemen alsmede daartoe de ruimten waarin de
betreffende goederen zich bevinden alsmede die, die daartoe
toegang verschaffen, te betreden.
5. De wederpartij is verplicht Pali terstond schriftelijk in kennis te
stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op het/de
product(en) waarop een eigendomsvoorbehoud van Pali rust.
6. De wederpartij is verplicht, de betreffende goederen voor de duur
van de voorbehouden eigendom tegen alle onheil, inclusief
diefstal en ziekten te verzekeren en Pali op eerste aanzegging ter
inzage te geven.
7. Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op de
wederpartij is overgegaan is het deze niet toegestaan deze
geleverde goederen in eigendom aan derden over te dragen, te
verpanden dan wel anderszins te bezwaren, te vervreemden of in
gebruik af te staan, onder welke titel dan ook, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.
Artikel 10. (af)levering
1. De (af)levering van het vee en/of aanverwante goederen geschiedt,
ofwel aan het adres van de wederpartij ofwel wordt het vee en/of
aanverwante goederen door de wederpartij zelf bij Pali opgehaald.
Het vee en/of aanverwante goederen wordt geacht te zijn geleverd
indien het op het terrein van de wederpartij is aangekomen dan
wel, indien het vee en/of aanverwante goederen door een wederpartij zelf bij Pali of een door haar aangewezen derde wordt opgehaald, op het moment dat het vee en/of aanverwante goederen
in de vrachtwagen is geladen (ex works) dan wel, indien partijen
zulks overeenkomen, op basis van FCA (Incoterms 2000).
2. Ingeval sprake is van een grensoverschrijdende transactie zijn ter
zake de (af)levering van het vee en/of aanverwante goederen de
Incoterms 2000 van toepassing. Indien de wederpartij het vee
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en/of aanverwante goederen zelf bij Pali ophaalt geschiedt de
levering van het vee en/of aanverwante goederen ex works, tenzij
partijen levering FCA overeenkomen. Draagt Pali zorg voor het
transport van het vee en/of aanverwante goederen geschiedt de
levering op basis van CPT of, indien partijen dit overeenkomen op
basis van levering DDU bestemming, hetgeen inhoudt dat Pali aan
haar leveringsverplichting heeft voldaan wanneer het vee en/of
aanverwante goederen beschikbaar is gesteld in de overeengekomen plaats in het overeengekomen land van invoer. Indien
Pali zorg draagt voor het transport met eigen transportmiddelen
geschiedt de levering van het vee en/of aanverwante goederen op
basis van DDU.
Pali mag zowel in het bepaalde in lid 1 als in lid 2 van dit artikel
het door de wederpartij opgegeven adres als zodanig blijven
beschouwen totdat de wederpartij haar een nieuw adres per
aangetekende brief heeft medegedeeld. De wederpartij is verplicht
het vee en/of de aanverwante goederen op dit adres en op de
door Pali opgegeven tijd in ontvangst te nemen.
De leveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten
van de overeenkomst geldende omstandigheden. Indien buiten
schuld van Pali vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van
bedoelde omstandigheden of doordat voor de uitvoering van de
overeenkomst tijdig bestelde goederen niet tijdig aan Pali worden
geleverd, bij voorbeeld vanwege files of oponthoud bij de grens of
controles, wordt de leveringstermijn voor zover nodig verlengd
voor een zodanige termijn dat Pali de overeenkomst deugdelijk
kan nakomen, dit alles zonder dat Pali dan wel haar wederpartij
gerechtigd is de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden en
zonder dat zij gehouden is om de wederpartij enig bedrag aan
schadevergoeding te voldoen. De overeengekomen leveringstermijn is derhalve geen fatale termijn.
Pali is overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 gerechtigd het vee
en/of de aanverwante goederen in gedeelten te leveren, tenzij
hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering
geen zelfstandige waarde toekomt. De wederpartij is alsdan
gehouden het (gedeeltelijk) geleverde vee en/of aanverwante
goederen contant te betalen dan wel is Pali gerechtigd om het
afgeleverde vee en/of aanverwante goederen afzonderlijk te
factureren, tenzij dit (in beide gevallen) in strijd zou zijn met de
redelijkheid en billijkheid.
Pali zorgt ervoor dat het vee en/of aanverwante goederen is
goedgekeurd door de verantwoordelijke Belgische of buitenlandse
overheidsinstantie en dat de zending van vee en/of aanverwante
goederen wordt vergezeld van de documenten die vóór de levering
benodigd zijn volgens geldende (inter)nationale wetgeving. Daarnaast draagt Pali afhankelijk van de wijze van levering, derhalve
indien en voor zover van toepassing, zorg voor de voldoening aan
douane- en andere formaliteiten (vergunningen), die vóór de
levering vervuld moeten worden en door een ander dan de wederpartij of diens vertegenwoordiger vervuld kunnen worden. De
wederpartij draagt zorg voor de andere douaneformaliteiten
(vergunningen).
De wederpartij is verplicht om direct na aankomst van het vee
en/of aanverwante goederen op de plaats van levering het vee
en/of aanverwante goederen veilig te ontvangen en alle noodzakelijk hulp te verschaffen bij het uitladen van het vee en/of
aanverwante goederen. Indien de wederpartij dit weigert geldt in
afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel het vee en/of
aanverwante goederen te zijn geleverd op het moment dat door
Pali inontvangstneming mocht worden verlangd of verwacht. Pali
heeft van de wederpartij alsdan recht op vergoeding van de
schade en kosten ontstaan door de weigering of vertraging in de
ontvangstneming van het vee en/of aanverwante goederen.
Vanaf het moment van aflevering zijn de goederen geheel voor
risico van de wederpartij.

Artikel 11. Niet tijdige afname
1. Indien de wederpartij niet vóór het verstrijken van de uiterst
overeengekomen leveringstermijn het vee en/of aanverwante
goederen afneemt en/of de wederpartij het vee en/of aanverwante
goederen weigert, kan Pali het vee en/of aanverwante goederen
voor rekening van de wederpartij, in bewaring bij een derde
stellen of anderszins houden voor de wederpartij. Gedurende de
bewaring kan de wederpartij zijn verzuim slechts zuiveren door
het in bewaring gestelde te aanvaarden. De wederpartij dient
onverwijld van deze inbewaringstelling schriftelijk kennis te
worden gegeven.
2. Alle door Pali ter zake het in bewaring stellen van het/de
goed(eren) gemaakte en te maken kosten zijn voor rekening van
de wederpartij.
3. Het vorenstaande laat onverlet dat de wederpartij verplicht blijft
aan Pali de volledige koopprijs te betalen.
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Artikel 12. Transport
1. Pali transporteert zelf vee alsmede maakt daarbij gebruik van
derden. Het betreft zowel internationaal als nationaal transport.
2. Ingeval Pali het transport van het vee en/of aanverwante goederen
zelf uitvoert, zulks naar een met de wederpartij overeengekomen
plaats, zowel nationaal als internationaal, prevaleert het bepaalde
in artikel 10 leden 1 en 2 van deze algemene voorwaarden boven
die van een soortgelijke bepaling in de AVVC, AVC en CMR.
Het bepaalde in artikel 11 van de AVVC (arbitrage) is niet van
toepassing.
3. Tussen Pali en de wederpartij kan ook worden overeengekomen
dat de wederpartij het (gekochte) vee zelf bij Pali ophaalt.
Artikel 13. Reclames
1. De wederpartij is verplicht om onmiddellijk na de aflevering van
het vee en/of aanverwante goederen deze te controleren op
geschiktheid.
2. Reclames/klachten wegens ongeschiktheid van het vee en/of
aanverwante goederen dienen onmiddellijk en gemotiveerd door
de wederpartij te worden doorgegeven en nauwkeurig te worden
omschreven.
3. Reclames/ klachten dienen daarnaast binnen uiterlijk twee (2)
dagen na de aflevering van het vee en/of aanverwante goederen
bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging bij Pali te zijn
ingediend, tenzij zulks in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.
4. Reclames geven de wederpartij niet het recht om betaling van het
door haar aan Pali verschuldigde op te schorten.
5. Indien de reclame naar het oordeel van Pali gegrond is, zal Pali te
harer keuze, hetzij het vee en/of aanverwante goederen
terugnemen zonder dat de wederpartij enig bedrag aan Pali
verschuldigd is hetzij hetzelfde soort vee en/of aanverwante
goederen opnieuw leveren. Tot enige schadevergoeding is Pali niet
gehouden. De wederpartij heeft niet het recht om te weigeren
hetzelfde soort vee en/of aanverwante goederen in ontvangst te
nemen, tenzij Pali hiermee schriftelijk heeft ingestemd.
6. Reclames ter zake het factuurbedrag dienen binnen tien dagen na
verzending van de betreffende factuur aan Pali bij aangetekende
brief met ontvangstbevestiging bij Pali zijn ingediend.
Artikel 14. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Pali voor alle directe schade en kosten,
welke veroorzaakt is/zijn dan wel rechtstreeks verband
houdt/houden met een tekortkoming in de uitvoering van de
overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag.
2. Pali is nimmer aansprakelijk voor (alle) indirecte schade en kosten,
welke veroorzaakt is/zijn door dan wel rechtstreeks verband
heeft/houden met een gebrek aan het vee.
3. Pali spant zich ervoor in om de opdracht naar behoren en conform
hetgeen ter is overeengekomen uit te voeren. Geringe afwijkingen
zoals bepaald in deze voorwaarden geven de wederpartij niet het
recht de levering van het vee en/of aanverwante goederen te
weigeren, tenzij deze afwijkingen zodanig zijn dat deze in
redelijkheid niet door de wederpartij te hoeven worden aanvaard.
4. Pali is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van een
onjuiste informatie welke door de wederpartij is verstrekt.
5. De wederpartij is verantwoordelijk (en Pali is ter nimmer aansprakelijk) voor een juiste behandeling in haar bedrijf van het vee
en/of aanverwante goederen, zoals huisvesting en voer.
6. Pali is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van
de datum, waarop het vee en/of aanverwante goederen conform
afspraak geleverd dient te zijn.
7. Pali is niet aansprakelijk voor schade die tijdens het transport aan
het vee en/of aanverwante goederen is toegebracht.
8. Pali is nadat het vee en/of aanverwante goederen aan de wederpartij is geleverd niet aansprakelijk voor verborgen gebreken.
9. De wederpartij vrijwaart Pali en stelt haar schadeloos ter van alle
aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de
aansprakelijkheid van Pali in deze voorwaarden in de verhouding
met de wederpartij is uitgesloten, tenzij deze schade mede het
gevolg is van grove schuld of opzet aan de zijde van Pali.
Artikel 15. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de
wil van Pali onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten
tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk
verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen,
(burger)oorlog,
oorlogsgevaar,
(werk)staking,
werkliedenuitsluiting,
exportbeperkingen
en/ofverboden
vanwege
overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, brand en andere
ernstige storingen in het bedrijf van Pali of diens leveranciers.
2. Indien Pali haar verplichtingen niet of niet behoorlijk kan nakomen
als gevolg van overmacht - zoals omschreven in lid 1 van dit
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artikel - worden die verplichtingen opgeschort totdat Pali weer in
staat is de overeenkomst op de overeengekomen wijze uit te
voeren.
Indien Pali binnen een redelijke termijn niet in staat blijkt haar
verplichtingen jegens de wederpartij na te komen als gevolg van
een in lid 1 van dit artikel omschreven gebeurtenis, hebben zowel
Pali als de wederpartij het recht de tussen hen bestaande overeenkomst te ontbinden, zonder dat Pali jegens de wederpartij
gehouden is tot vergoeding van enige schade verband houdende
met de ontbinding.

Artikel 16. Geheimhouding
1. Pali en de wederpartij verplichten zich over en weer tot absolute
geheimhouding jegens derden ter zake van alle hen uit hoofde van
de overeenkomst of uitvoering daarvan ter kennis gekomen
bedrijfsaangelegenheden van elkaar, een en ander in de ruimste
zin van het woord.
2. Pali heeft echter het recht aan derden bekend te maken dat zij van
de wederpartij een opdracht heeft ontvangen.
Artikel 17. Retentierecht
Pali is gerechtigd om de afgifte van zaken van de wederpartij of derden
uit hoofde van de opdracht op te schorten tot op het moment dat alle
betalingen aan Pali zijn geschied.
Artikel 18. Toepasselijk recht en Forumkeuze
1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of nadere
overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, is toepasselijk het Belgisch recht.
2. Deze voorwaarden zijn opgemaakt in de Nederlandse taal. Bij
vertaling van de voorwaarden in een andere taal geldt de
Nederlandstalige versie als authentiek en dienen gebruikte
begrippen in de context van het Belgisch rechtsstelsel te worden
gelezen en begrepen.
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