
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Ter Heerdt N.V., gevestigd in Babberich. 
 
1. ALGEMEEN. 
1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, betreffende de verkoop en levering van 
eendagskuikens of jonge hennen, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. 
Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden en kunnen alleen door onze directie 
bevoegd worden aangegaan. 
2. Onder “de afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts-) persoon, die met onze onderneming, hetzij 
rechtstreeks, hetzij door of door middeling van derden, een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten 
en, behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen. 
3. De door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden gelden niet, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk 
schriftelijk door ons zijn aanvaard. 
4. Indien wij met de afnemer een overeenkomst hebben gesloten waarbij de toepasselijkheid van deze voorwaarden is 
overeengekomen, dan zijn deze voorwaarden tevens van toepassing bij eventueel door de afnemer nadere mondelinge, 
telefonische, telegrafische, per telefax of op andere wijze gegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging 
onzerzijds. 
 
2. AANBIEDINGEN. 
1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. De afnemer blijft gebonden 
aan zijn opdracht zolang wij deze niet hebben afgewezen. 
2. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanvaard wordt, hebben wij het recht dit aanbod in ieder 
geval binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te hebben herroepen. 
 
3. OVEREENKOMST. 
1. Wij zijn eerst gebonden nadat en voorzover wij een opdracht niet hebben herroepen op grond van artikel 2 lid 2. 
Eventueel later te maken aanvullende afspraken of bevestigingen, welke van de schriftelijke of mondelinge aanvaarding 
als voormeld afwijken, zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd. 
2. Wij zijn gerechtigd bij, doch ook na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de 
afnemer zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. 
 
4. LEVERING EN LEVERTIJD. 
1. Tenminste zeven dagen voor de werkelijke leveringsdatum van de eendagskuikens of jonge hennen zullen wij die 
datum aan de afnemer melden. Bij levering of uiterlijk een maand daarna zal een overzicht van entingen, die de dieren 
hebben ondergaan, door ons aan de afnemer ter hand worden gesteld. Acceptatie van dit schema door afnemer 
betekent dat afnemer de risico’s van ziektes aanvaardt. 
2. De levering geschiedt franco op het bedrijf van de afnemer. Het risico tijdens het vervoer blijft bij ons tot het moment 
van lossen. Vanaf het moment van betreden van het terrein van afnemer zijn risico’s voor afnemer. 
Wij zullen tot dat moment voor een voldoende verzekering zorgdragen. 
3. Bij de levering van eendagskuikens mag – uitsluitend afhankelijk van de broeduitkomsten – een afwijking van het 
aantal overeengekomen dieren plaatsvinden van ten hoogste 3% naar boven en ten hoogste 3% naar beneden. 
Bij levering van jonge hennen mag – uitsluitend afhankelijk van de broeduitkomsten en/of opfokresultaten – deze 
afwijking ten hoogste 3% naar beneden bedragen. 
4. Bij een overeenkomst tot levering en afname van gesexte eendagskuikens, bestemd voor de leg, mag niet meer dan 
2 % van de geleverde kuikens, haankuikens zijn. Indien meer dan 2 % doch niet meer dan 5 % haankuikens zijn, 
vergoeden wij de factuurprijs van de als henkuikens in rekening gebrachte haankuikens. Indien meer dan 5 % 
haankuikens geleverd zijn, vergoeden wij het dubbele van de factuurprijs van de als henkuikens in rekening gebrachte 
haankuikens. Deze vergoedingen zijn slechts verschuldigd indien de afnemer een vordering terzake, uiterlijk tien weken 
na levering, schriftelijk bij ons heeft ingediend, en de afnemer zijnerzijds aan alle verplichtingen uit hoofde van de 
overeenkomst en deze voorwaarden heeft voldaan. 
5. In de overeenkomst kan worden bepaald dat de jonge hennen bij de levering, een overeengekomen gemiddeld 
gewicht moeten hebben. Het gemiddeld gewicht zal dan worden vastgesteld door weging van 1 % van het aantal dieren 
van 
de betrokken koppel, met dien verstande dat tenminste 100 en ten hoogste 200 dieren worden gewogen. De te wegen 
dieren dienen een representatief monster te zijn van de koppel. De weging mag niet later plaatsvinden dan drie 
werkdagen voor de dag van levering. Indien bij weging blijkt dat het gemiddeld gewicht 5 % of meer afwijkt van het 
overeengekomen gemiddeld gewicht, kunnen partijen een aanpassing van de oorspronkelijk vastgestelde prijs 
overeenkomen. Indien over de prijsaanpassing geen overeenstemming tussen partijen wordt bereikt, blijven de 
verplichtingen tot levering en afname bestaan en zal het dan ontstane geschil worden behandeld overeenkomstig artikel 
5.2. 
 
5. SELECTIE. 
1. De afnemer van jonge hennen heeft het recht, zodra de werkelijke leveringsdatum bekend is, de dieren welke aan 
hem zullen worden geleverd, tot drie werkdagen voor de leveringsdatum, al dan niet vergezeld van een derde, te gaan 
zien. 
Indien de afnemer van oordeel is dat de hennen van slechte gezondheid of slechte kwaliteit zijn, heeft hij het recht op 
dat moment het hele betrokken koppel te weigeren. Bij de levering of in overleg uiterlijk op de tweede werkdag na 
levering heeft de afnemer het recht de jonge hennen te selecteren of te doen selecteren volgens goed 
koopmansgebruik. Hij moet ons in de gelegenheid stellen bij de selectie aanwezig te zijn. De uitgeselecteerde hennen 
worden geacht 
niet te zijn geleverd. De afnemer is verplicht onmiddellijk na de selectie ons te melden het aantal uitgeselecteerde 
dieren, waarna wij deze kunnen terugnemen tot en met de tweede werkdag na de melding. 



2. Wanneer tussen ons en de afnemer verschil van mening bestaat over de kwaliteit of de gezondheid van het geleverde 
of geweigerde koppel zal dit geschil in hoogste instantie in het kader van bindend advies worden beslist door 
een commissie van bindend adviseurs, bestaande uit drie personen waarvan één aan te wijzen door ons, één door de 
afnemer en één door beide partijen gezamenlijk. 
3. De bindend adviseurs zullen aangeven door wie van de partijen hun kosten worden gedragen. 
 
6. GARANTIE. 
1. Wij garanderen ten aanzien van eendagskuikens dat de uitval ten gevolge van de kwaliteit van het produkt gedurende 
de eerste acht dagen na levering, niet meer dan 2 % bedraagt. De vergoeding van de aangetoonde meeruitval bestaat 
uit de aankoopprijs. Geen vergoeding is verschuldigd indien aannemelijk is dat de oorzaak van de meeruitval is gelegen 
in een omstandigheid die zich heeft voorgedaan na het tijdstip van levering, of een omstandigheid betreft in 
redelijkheid voor rekening en risico van de afnemer komt. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de vergoeding in 
geld, welk bedrag binnen 14 dagen nadat de garantietermijn is verstreken, of, indien dat later is, binnen 14 dagen 
nadat vaststaat dat de uitval het gevolg is van de kwaliteit van het produkt, moet worden betaald. 
2. De afnemer moet de meeruitval schriftelijk aan ons melden, uiterlijk op de dag onmiddellijk na het verstrijken van de 
garantietermijn, zulks op straffe van verval van het recht op vergoeding. Indien de afnemer er zeker van is danwel 
verwacht dat gedurende de garantietermijn de uitval meer dan het gegarandeerde percentage zal bedragen, moet hij 
zulks onmiddellijk op straffe van verval van het recht op vergoeding, aan ons mededelen. 
3. Indien in de overeenkomst een garantie is vastgelegd welke wij ten behoeve van de afnemer hebben afgegeven met 
betrekking tot de kwaliteit en de gezondheid van de geleverde eendagskuikens of jonge hennen, dan moet de omvang 
en draagwijdte daarvan uitdrukkelijk en nauwkeurig omschreven zijn. 
 
7. AANSPRAKELIJKHEID. 
1. Onze aansprakelijkheid voor schade door de afnemer geleden, is beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto 
factuurwaarde van hetgeen door ons geleverd is danwel, indien de door de afnemer gestelde schade hoger is dan dit 
bedrag, tot 
een bedrag waartegen wij verzekerd zijn, danwel, gezien de in onze branche geldende gebruiken, verzekerd hadden 
behoren te zijn. 
2. Bedrijfsschade, waaronder mede verstaan wordt derving van inkomsten, komt nimmer voor vergoeding in 
aanmerking. De afnemer dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. 
3. Indien de verhouding van de door de afnemer aan ons te betalen prijs ten opzichte van de omvang van de door de 
afnemer geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door ons te vergoeden schade gematigd worden. 
4. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een ziekte van de hennen waarvan de aanwezigheid 
door ons niet kon/kan worden voorkomen en/of ten tijde van de levering niet door ons kon/kan worden onderkend. 
Tenzij afnemer sluitend bewijs levert dat het gebrek reeds bestond ten tijde van het afleveren van de hennen. Afnemer 
wordt de mogelijkheid geboden om vóór aflevering van de hennen een aantal hennen te laten onderzoeken door een 
gezamenlijk aan te wijzen onderzoeksinstelling (of GD). De leeftijd van de te onderzoeken hennen wordt in onderling 
overleg bepaald.  
 
8. BETALING. 
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de door ons toegezonden facturen te 
geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen, welke niet uitdrukkelijk door ons zijn 
toegestaan. Schuldvergelijking is niet toegestaan. 
2. Iedere betaling van de afnemer strekt primair ter voldoening van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of 
administratiekosten, vervolgens ter voldoening van de door de opdrachtgever verschuldigde interest en wordt daarna in 
mindering gebracht op de oudst openstaande vorderingen. 
3. De vordering tot betaling van de koopsom is in ieder geval terstond opeisbaar: 
a. ingeval van faillissement van de afnemer; 
b. ingeval van surseance van betaling van de afnemer; 
c. ingeval afnemer is toegelaten tot een schuldsaneringsregeling op grond van de Wet Schuldsanering Natuurlijke 
Personen; 
d. ingeval van ondercuratelestelling van de afnemer; 
e. ingeval op een goed of vordering van de afnemer beslag wordt gelegd; 
f. ingeval van overlijden van de opdrachtgever. 
4. Het indienen van een klacht ontslaat de afnemer nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons. 
 
9. RENTE EN KOSTEN. 
1. De in het vorige artikel vermelde betalingstermijnen zijn fatale termijnen. De afnemer is derhalve zonder 
ingebrekestelling in verzuim bij het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn. Zodra de afnemer in verzuim is, 
is hij vanaf 
de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente van 2 % boven het promesse-disconto van de 
Nederlandse Bank verschuldigd, met een minimum van 12 % per jaar. 
2. Alle door ons te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de afnemer. De 
buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het door de Nederlandse Orde van Advocaten 
gehanteerde 
incassotarief, met een minimum van € 115,--. De gerechtelijke kosten worden vastgesteld op de door ons werkelijk 

gemaakte proceskosten. 
 
10. EIGENDOMSVOORBEHOUD. 



1. Alle door ons geleverde en zich bij/onder de afnemer bevindende eendagskuikens, jonge hennen en andere 
geleverde zaken, blijven ons eigendom, tot het moment dat de afnemer al onze vorderingen betreffende de 
tegenprestatie voor 
de door ons aan de afnemer krachtens overeenkomsten geleverde of te leveren zaken, danwel verrichte of te verrichten 
werkzaamheden, volledig heeft betaald. Eveneens blijven alle door ons geleverde zaken ons eigendom indien de 
afnemer de 
geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden uit de hierboven vermelde overeenkomsten niet heeft betaald en de 
afnemer de vorderingen welke wij op hem hebben wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige 
overeenkomsten (waarin mede begrepen zijn vorderingen terzake van boete, rente en kosten) niet volledig heeft 
voldaan. 
2. Zolang de afnemer de in lid 1 van dit artikel genoemde vorderingen niet volledig heeft voldaan, is hij niet gerechtigd 
de door ons geleverde zaken met een (al dan niet bezitloos) pandrecht te bezwaren. De afnemer verbindt zich om 
tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen, te verklaren dat de afnemer daartoe niet bevoegd is. 
3. Wanneer de afnemer aan al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de hierboven genoemde vorderingen heeft 
voldaan, dan zullen wij de eigendom van de geleverde zaken verschaffen onder voorbehoud van een pandrecht van ons 
tot 
meerdere zekerheid van andere aanspraken welke wij op de afnemer hebben. De afnemer zal op ons eerste verzoek de 
medewerking verlenen aan alle handelingen die in dit kader vereist zijn. 
 
11. RECHT VAN RECLAME. 
1. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de door ons aan de afnemer geleverde zaken bij de afnemer of diens houders 
weg te (doen) halen indien de afnemer in verzuim is met de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de door ons 
met 
de afnemer gesloten overeenkomst. 
2. De afnemer machtigt ons voor nu en alsdan om voor het terugnemen van de eendagskuikens of jonge hennen, die 
plaatsen te betreden waar de dieren zich bevinden voorzover afnemer over de plaatsen toezicht, macht of gezag heeft. 
3. Indien de afnemer ondanks schriftelijke aanmaning daartoe, weigert zijn medewerking te verlenen aan het terughalen 
van de geleverde zaken, is de afnemer dienaangaande in verzuim en verbeurt hij een direct opeisbare boete van 
€ 455,-- per dag dat hij hiermede in verzuim is/blijft. 

 
12. CESSIE / PANDRECHT. 
1. Zolang de eigendom van de door ons geleverde jonge hennen en eendagskuikens nog niet op de afnemer is 
overgegaan en/of de afnemer nog niet aan alle contractuele verplichtingen jegens ons heeft voldaan, is hij niet bevoegd 
de 
eendagskuikens of jonge hennen te vervreemden tenzij hij daartoe, vooraf, uitdrukkelijk schriftelijk toestemming van ons 
heeft ontvangen. 
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen, verlenen wij die toestemming slechts onder de 
voorwaarde dat afnemer de vordering(en) die hij uit hoofde van de vervreemding op zijn afnemer(s) krijgt aan ons 
cedeert 
danwel, zulks geheel te onzer keuze, een eerste pandrecht op die vordering(en) wordt gevestigd ten gunste van ons. De 
afnemer zal op ons eerste verzoek medewerking verlenen aan alle handelingen die in verband met de cessie of de 
vestiging 
van het pandrecht nodig zijn. In alle gevallen blijft de afnemer het risico dragen welke aan het houden en vervreemden 
van de eendagskuikens of jonge hennen zijn verbonden. 
 
13. ONTBINDING EN OPSCHORTING. 
1. Indien de afnemer in verzuim is terzake van enige uit kracht van de Wet, deze voorwaarden, danwel de overeenkomst 
op hem rustende verplichting, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden door zulks in een schriftelijke 
verklaring aan de afnemer kenbaar te maken, zulks onverminderd onze rechten op schadevergoeding. Voorts hebben 
wij alsdan het recht om de door ons geleverde goederen middels een tot de afnemer gerichte schriftelijke verklaring 
terug te vorderen. Door deze verklaring wordt de overeenkomst ontbonden, onverminderd, wederom, onze rechten op 
schadevergoeding. 
 
14. TOEPASSELIJK RECHT. 
1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 
15. GESCHILLEN. 
1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende 
uit of op enigerlei wijze verband houdende met een opdracht, aanbieding of een overeenkomst waar op deze 
voorwaarden van toepassing zijn, of voortvloeiende uit of op enigerlei wijze verband houdende met de betreffende 
voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden beslecht door 
arbitrage. 
2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde laat onverlet ons recht het geschil voor te leggen aan de volgens de normale 

competentieregels bevoegde burgerlijke Rechter. 


