
 
 

 
 
 
 

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op 
alle overeenkomsten, hoe ook genaamd, aangegaan 
door De Heus Voeders B.V., als leverancier of 
dienstverlener, hierna De Heus genoemd. Deze 
voorwaarden kunnen ook worden ingeroepen door 
werknemers van De Heus en/of door derden die door 
De Heus zijn ingeschakeld. 

 
2. Indien De Heus door omstandigheden buiten haar wil 

en/of schuld een overeenkomst redelijkerwijs niet, niet 
tijdig of niet behoorlijk kan nakomen, wordt dit 
aangemerkt als overmacht voor De Heus. De Heus is 
in dat geval niet aansprakelijk voor schade die ontstaat 
door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van 
de overeenkomst. 

 
3. a. Indien een contractspartij bezwaar heeft tegen de 

wijze waarop een overeenkomst door De Heus is 
uitgevoerd, moet die contractspartij daarvan 
onmiddellijk bij de levering van het product of na 
het verlenen van de dienst of bij de oplevering aan 
De Heus schriftelijk mededeling doen. 

 
 b. Verborgen gebreken dienen binnen zeven dagen 

na ontdekking daarvan, doch uiterlijk zes maanden 
na levering, schriftelijk aan De Heus te worden 
meegedeeld. 
 

 c. Indien de bezwaren niet tijdig schriftelijk kenbaar 
zijn gemaakt, kan de contractspartij daarop geen 
beroep doen. 

 
4. De Heus behoudt zich de eigendom van door haar 

geleverde goederen voor totdat de contractspartij alles 
heeft voldaan wat De Heus uit hoofde van alle 
(eerdere of latere) overeenkomsten te vorderen mocht 
hebben of krijgen. Indien een factuur van De Heus ter 
zake van geleverde goederen of verrichte diensten niet 
tijdig wordt betaald of De Heus op haar contractspartij 
een vordering heeft wegens tekortschieten in de 
nakoming van een overeenkomst, heeft De Heus de 
bevoegdheid het door haar geleverde als haar 
eigendom terug te vragen. 

 
5. a. Tenzij een andere betalingstermijn is 

overeengekomen dient de betaling door De Heus 
uiterlijk 21 dagen na factuurdatum te zijn 
ontvangen. 

 
b. In geval betaling middels automatische incasso is 

overeengekomen zal De Heus ten minste 2 dagen 
voorafgaand aan de incassodatum contractspartij 
informeren (per email of anderszins) omtrent het 
incassobedrag en de incassodatum (pre-
notificatie). 

 
c.  Indien niet binnen de overeengekomen 

betalingstermijn is betaald, wordt de contractspartij 
geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft 
De Heus zonder nadere ingebrekestelling het recht 
vanaf de vervaldatum een rente in rekening te  

 
 
 
 
 

brengen zoals door De Heus bepaald is, welke 
rente echter gemaximeerd is tot de wettelijke rente 
op handelsvorderingen vermeerderd met 2%, 
alsmede aanspraak te maken op alle op de inning 
van haar vordering vervallen kosten, waaronder de 
gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. 

 
d. Bij niet tijdige betaling is De Heus bovendien 

gerechtigd zekerheidsstelling (waaronder doch niet 
uitsluitend middels het vestigen van een recht van 
hypotheek) voor de betaling van de openstaande 
vordering te verlangen. 

 
e. Reclames of meningsverschillen van welke aard 

dan ook geven de contractpartij geen recht op 
verrekening. 

 
6. Mocht in verband met de uitvoering van een met De 

Heus gesloten overeenkomst schade ontstaan, dan 
geldt het volgende: 
 
a. Indien de schade het gevolg is van een 

verplichtende overheidshandeling dan wel van niet 
in rekening gebrachte diensten en/of adviezen, is 
De Heus voor die schade niet aansprakelijk. 
 

b. Indien de schade is veroorzaakt door een 
gebrekkig product als geleverd door De Heus of 
door een door De Heus in rekening gebrachte 
gebrekkige dienst of advies, dan is de 
aansprakelijkheid van De Heus beperkt tot het 
bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde 
van door haar gesloten 
aansprakelijkheidsverzekering( en) wordt 
uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het 
eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet 
ten laste van verzekeraars komt. 

 
Indien, om welke reden dan ook, geen 
verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de 
aansprakelijkheid van De Heus beperkt tot ten hoogste 
de factuurwaarde van het desbetreffende product c.q. 
dienst of advies, echter met een maximum van € 
45.000,-.  

 
7. Het recht op schadevergoeding uit hoofde van 

aansprakelijkheid van De Heus ter zake van gebreken 
in geleverde goederen, verrichte diensten of verstrekte 
adviezen zal vervallen door verloop van één jaar na 
het tijdstip van (af)levering.  

 
8. Op alle overeenkomsten met De Heus is Nederlands 

recht van toepassing. Alleen de rechtbank Gelderland 
te Arnhem is bevoegd van geschillen kennis te nemen, 
zulks met uitzondering van die geschillen, die tot de 
bevoegdheid van de kantonrechter behoren. 
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