ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BROOD- EN BANKETBAKKERIJ
JAN WESTERBOS EN BANKETBAKKERIJ MENS & WESTERBOS
Identiteit van de ondernemer
Naam onderneming: Brood- en Banketbakkerij Jan Westerbos
Bezoekadres: Kerklaan 7 – 8, 1424 BK te De Kwakel
Telefoonnummer: 0297- 56 14 31
Naam onderneming: Banketbakkerij Mens & Westerbos
Bezoekadres: De Lindeboom 19, 3641 EX te Mijdrecht
Telefoonnummer: 0297- 28 58 68
E-mailadres: info@westerbos.nl
KvK-nummer: 33013297
Btw-identificatienummer: 821021278B01

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten
door Brood- en Banketbakkerij Jan Westerbos en Banketbakkerij Mens & Westerbos hierna te
noemen: “Westerbos” aangegaan.
b. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene
voorwaarden van “Westerbos”.
c. Bepalingen die afwijken van de algemene voorwaarden van “Westerbos” zijn slechts
bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 2. Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden
a. “Westerbos” aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van
contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
b. Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de
toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van “Westerbos” onverlet.
c. Algemene voorwaarden worden slechts door “Westerbos” aanvaard onder bovengenoemde
condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties
zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.
Artikel 3. Bestellingen en afbeeldingen
a. De opdrachtgever kan van maandag tot en met vrijdag tot 17.00 uur bestellingen doorgeven
voor de volgende dag. Bestellingen die op maandag geleverd moeten worden, kan de
opdrachtgever zaterdag tot 18.00 uur doorgeven. Op zondag zijn de winkels van “Westerbos”
gesloten en kan er niet besteld worden.
b. Het bezorgen van een bestelling geschiedt tussen 8.00 uur en 12.00 uur in de ochtend,
behoudens hetgeen bepaald in de artikelen 10, 11 en 15 van deze voorwaarden.
c. Afbeeldingen dienen te worden aangeleverd in een JPG bestand met een doorsnee van 15
centimeter en bestaan uit (ongeveer) 827 x 1240 pixels en 150 dpi.

Artikel 4. Aanbiedingen
a. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een beperkte geldigheidsduur, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld.
b. Gegevens betreffende het aangebodene, alsmede gegevens in drukwerken en afbeeldingen
e.d. door “Westerbos” bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te
goeder trouw gegeven.
Artikel 5. Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van “Westerbos”
binden de laatste niet, voor zover ze door “Westerbos” niet schriftelijk zijn bevestigd. Als
ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers
die geen volmacht hebben om namens “Westerbos” op te treden.
Artikel 6. Overeenkomst
a. De overeenkomst van koop en verkoop van brood en banket wordt eerst bindend voor
“Westerbos” door zijn schriftelijke/mondelinge bevestiging.
b. Elke met “Westerbos” aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem
van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner
beoordeling.
Artikel 7. Prijzen
a. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting
geldende prijzen.
b. Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden “Westerbos”
niet.
c. De prijzen, zoals vermeld, zijn inclusief BTW.
d. Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d.
verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te
voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.
Artikel 8. Gedeeltelijke levering
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van brood en banket
van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling
plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel 17.
Artikel 9. Aanbetaling
a. “Westerbos” is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van
minimaal 25% te vragen.
b. Bij het aangaan van de overeenkomst tot levering van een bruidstaart is “Westerbos”
gerechtigd een aanbetaling van 100 % te vragen vermeerderd met een bedrag aan borg voor
de bruidsstandaard. Deze bruidsstandaard dient de opdrachtgever zelf te retourneren na
gebruik.
Artikel 10. Leveringstermijnen
a. Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering.
b. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor
“Westerbos” zijn de bestelling te leveren.
c. Overschrijding van de leveringstermijn kan geen aanspraak geven op schadevergoeding of
ontbinding van de overeenkomst.
d. Wanneer een bestelling, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de

opdrachtgever is afgenomen, staat deze voor zijn rekening en risico te zijner beschikking
opgeslagen.
e. Indien tussen partijen is overeengekomen dat “Westerbos” de bestelling bezorgt en
opdrachtgever is desondanks niet in staat de bestelling in ontvangst te (laten) nemen, dan laat
“Westerbos” een afhaalbericht achter. Het risico op eventuele schade gaat vanaf dat moment
over op de opdrachtgever.
Artikel 11. Wijziging van de opdracht
a. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling
door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij
de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
b. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de eerder overeengekomen
levertijd door “Westerbos” buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.
Artikel 12. Terugvordering
a. Opdrachtgever is verplicht terstond na levering van de bestelling te kijken of deze conform
de overeenkomst is. Mocht dit niet zo zijn dan dient “Westerbos” terstond schriftelijk op de
hoogte te worden gebracht. Indien de opdrachtgever niet binnen 2 dagen na de dag van de
levering “Westerbos” wijst op hetgeen niet conform de overeenkomst was, dan wordt de
opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt
ieder recht op terugvordering.
b. “Westerbos” dient in staat te worden gesteld terugvorderingen te controleren. Bij
overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen
dient te worden ondertekend.
Artikel 13. Annuleren
a. Indien de opdrachtgever de bestelling annuleert, is hij verplicht de door “Westerbos” reeds
aangeschafte grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen kostprijs, inclusief lonen en
sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan “Westerbos” als
schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.
Opdrachtgever is voorts verplicht “Westerbos” te vrijwaren tegen vorderingen van derden als
gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de bestelling.
b. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt “Westerbos” zich alle
rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding
te vorderen.
Artikel 14. Aansprakelijkheid
a. “Westerbos” is niet aansprakelijk voor kosten die mochten ontstaan als direct of indirect
gevolg van daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere
personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
b. “Westerbos” is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot
maximaal de factuurwaarde, voor zover ontstaan door grove schuld van “Westerbos” of van
hen, die door “Westerbos” te werk zijn gesteld.
c. “Westerbos” zal niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een
opdrachtgever te vergoeden.
d. “Westerbos” is niet aansprakelijk voor enig kleurverschil ontstaan tussen het door de
opdrachtgever aangeleverd fotomateriaal en de uiteindelijke afbeelding op de taart.
e. De producten die “Westerbos” levert, worden verwerkt in een omgeving waar ook noten
verwerkt worden. “Westerbos” is niet aansprakelijk voor de gevolgen van allergische reacties

na het consumeren van zijn producten als gevolg van een noten-allergie of een andere
gerelateerde aandoening.
Artikel 15. Overmacht
a. Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen,
belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of
gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het
land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij
transport naar “Westerbos” of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen
door leveranciers van “Westerbos”, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke
mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in
het bedrijf of in de middelen van vervoer van “Westerbos”, dan wel in de middelen van
vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een
wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor “Westerbos” overmacht
op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei
recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
b. “Westerbos” is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen
beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te
wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.
Artikel 16. Wanprestatie en ontbinding
a. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij direct ingebreke zijn
zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
b. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal “Westerbos” ingeval van
wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten
dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
c. De in sub b van dit artikel vermelde rechten heeft “Westerbos” eveneens, indien de
opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt
aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn
onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een
derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland te
verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die “Westerbos” op de opdrachtgever
heeft, terstond opeisbaar zijn.
Artikel 17. Betaling
a. Betaling dient op de door “Westerbos” aangegeven wijze te geschieden na indiening van de
nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, waarbij voor “Westerbos” het recht ex
artikel 7:39 Burgerlijk Wetboek, dan wel het recht in een vervangende wettelijke bepaling,
onverlet blijft.
b. Betalingen ‘op rekening’ dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, waarna de
opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. Betalingen ‘aan de kassa’ dienen onverwijld te
geschieden.
d. “Westerbos” is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde
termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad 1,25% per maand te
berekenen, gerekend vanaf de eerste dag van verzuim.
e. “Westerbos” is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever
alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te
vorderen.
f. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente,

met een minimum van € 40,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met
alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
Artikel 18. Toepasselijk recht
a. Op alle door “Westerbos” gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is
uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;

