
 

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN 
 

van LOOOP CO-PRODUCTS B.V., Parlevinkerweg 8, 5928 NV Venlo 
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord en Midden Limburg - 

onder nummer 12035225  
 
 

Artikel 1 - Toepasselijkheid 
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en (toekomstige) 

overeenkomsten en opdrachten door Looop Co-Products B.V. (hierna "Looop Co-Products") 

gedaan aan of aangegaan met een wederpartij (hierna "de Opdrachtgever") alsmede op de 

uitvoering daarvan.  

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting en uitdrukkelijke verwerping van 

eventuele door de (potentiële) Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden. 

 
Artikel 2 - Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten 

2.1 Alle aanbiedingen van Looop Co-Products zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van 

aanbiedingen door de Opdrachtgever zijn onherroepelijk. 

2.2 De Opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat de door hem te bestellen en/of 

bestelde producten voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan gestelde 

bepalingen van overheidswege.  

2.3 Looop Co-Products is bevoegd om een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en 

betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.  

 
Artikel 3 - Prijzen 

3.1 Door Looop Co-Products opgegeven of met Looop Co-Products overeengekomen prijzen 

zijn netto, derhalve onder meer exclusief BTW, in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere 

belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de producten. De 

opgegeven of overeengekomen prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, inclusief vervoer. 

3.2 Indien Looop Co-Products aanvullende werkzaamheden c.q. diensten op zich heeft 

genomen zonder dat daarvoor uitdrukkelijk een prijs is overeengekomen, is zij gerechtigd de 

Opdrachtgever daarvoor de werkelijke kosten en/of de bij                  Looop Co-Products 

gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.  

3.3 Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst 

kostprijsbepalende factoren, waaronder begrepen belastingen, accijnzen, invoerrechten, 

valutakoersen, lonen, de prijzen van zaken en/of diensten (al of niet door Looop Co-Products 

van derden betrokken) wijzigen, is Looop Co-Products  

gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. 

 
 
 
 
 
 



 

Artikel 4 - Levering 
4.1 Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als 

fatale termijn. Overschrijding van levertijden geeft de Opdrachtgever geen recht op 

aanvullende of vervangende schadevergoeding.  

4.2 De (juridische) levering vindt plaats op het moment dat de producten worden gelost op de 

door de Opdrachtgever opgegeven wijze en/of door haar aangegeven locatie. 

4.3 Tenzij anders is overeengekomen, draagt Looop Co-Products de zorg voor de uitvoering 

van het transport van de producten. Looop Co-Products is bevoegd om hiervoor derden in te 

schakelen. 

4.4 De Opdrachtgever is verplicht om de producten terstond na aankomst op de plaats van 

bestemming in ontvangst te (doen) nemen. De Opdrachtgever draagt zorg voor voldoende 

laad- en losmogelijkheden en voor een snelle lossing.  

4.5 Indien de Opdrachtgever de zaken niet in ontvangst neemt dan wel deze niet komt/laat 

afhalen, worden deze, zolang Looop Co-Products zulks wenselijk en/of noodzakelijk acht, op 

kosten, alsmede voor rekening en risico van de Opdrachtgever opgeslagen. 

 
Artikel 5  Overmacht 

5.1 Indien Looop Co-Products door overmacht is verhinderd om haar verplichtingen na te 

komen, vervallen deze verplichtingen zolang de overmachtsituatie voortduurt en kan de 

Opdrachtgever geen aanspraak maken op een vergoeding van schade, kosten of rente. 

5.2 Onder overmacht zijn mede te verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, werkstakingen, brand, 

ongeval of ziekte van personeel of directie, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, storende 

wettelijke bepalingen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Looop 

Co-Products afhankelijk is. 

 
Artikel 6  Conformiteit, keuring en reclame 

6.1 De Opdrachtgever dient de geleverde producten terstond na ontvangst nauwkeurig te 

(doen) keuren, onder meer op kwaliteit en op overeenstemming met door Looop Co-Products 

opgegeven en/of overeengekomen getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen.  

6.2 Indien de kwaliteit of hoeveelheid niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, dient de 

Opdrachtgever onverwijld doch in ieder geval binnen 48 uren na ontvangst van de producten, 

schriftelijk te reclameren, zulks op straffe van verval van recht.  

6.3 Indien de Opdrachtgever reclameert is hij verplicht Looop Co-Products in de gelegenheid 

te stellen om de producten te (doen) inspecteren.  

6.4 Bij een gegronde reclame, zullen de producten ofwel worden vervangen, ofwel zal een 

redelijke prijsreductie worden toegepast, een en ander naar keuze van Looop Co-Products.  

6.5 Retourzending aan Looop Co-Products van verkochte producten, om welke reden dan 

ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke machtiging en verzend- en/of 

andere instructies van Looop Co-Products. 

6.6 De opdrachtgever is verplicht medewerking te verlenen in het geval van een feed recall.  

6.7 Ieder recht op reclame vervalt indien de producten door of namens de Opdrachtgever 

ondeugdelijk of in strijd met door of namens Looop Co-Products gegeven instructies zijn 

vervoerd, behandeld, gebruikt, bewerkt of opgeslagen, dan wel de gebruikelijke 

maatregelen/voorschriften niet in acht zijn genomen, alsmede  



 

indien de Opdrachtgever enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende 

verplichting jegens Looop Co-Products niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.  

6.8 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op.  

 
Artikel 7 - Betaling 

7.1 De facturen van Looop Co-Products dienen, tenzij anders overeengekomen, binnen de op 

de factuur vermelde betalingstermijn in de valuta vermeld op de factuur en uitsluitend op de 

wijze als op de factuur aangegeven te worden voldaan. Looop Co-Products heeft te allen tijde 

het recht om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor 

betaling zekerheid te verkrijgen.  

7.2 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de Opdrachtgever zonder verdere 

ingebrekestelling over het factuurbedrag de wettelijke handelsrente vermeerderd met 3% 

verschuldigd, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling. 

7.3 Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De 

buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het te innen bedrag met een minimum 

van EURO 125,-.  

7.4 De Opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer 

verschuldigde bedragen.  

7.5 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van 

een overeengekomen termijn op de vervaldag, als ook wanneer de Opdrachtgever in staat 

van faillissement geraakt, (voorlopige) surséance van betaling vraagt, of zijn 

ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen 

van de Opdrachtgever wordt gelegd, wanneer deze  

overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden. Indien een van bovengenoemde situaties 

intreedt, is de Opdrachtgever gehouden Looop Co-Products hiervan onmiddellijk op de 

hoogte te stellen.  

 
Artikel 8 - Aansprakelijkheid 

8.1 Looop Co-Products is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt in verband 

met de uitvoering van een tussen Looop Co-Products en Opdrachtgever gesloten 

overeenkomst, zulks in de ruimste zin des woords. 

8.2 Looop Co-Products is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor 

handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen. 
  



 

8.3 Deze aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing indien sprake is van opzet of 

bewuste roekeloosheid aan de zijde van Looop Co-Products, waaronder moet worden 

verstaan van personen binnen haar organisatie die met de bedrijfsleiding zijn belast. 

8.4. Indien de uitvoering van een overeenkomst door Looop Co-Products mocht leiden tot een 

betaling op grond van een ongedaanmakingsverbintenis en/of op grond van 

aansprakelijkheid, dan zal de totale betaling (op grond van een ongedaanmakings-verbintenis 

en/of op grond van aansprakelijkheid) steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het 

desbetreffende geval door de (aansprakelijkheids)verzekeraar onder de toepasselijke 

aansprakelijkheidsverzekering van Looop Co-Products wordt 

uitgekeerd, met inbegrip van het eigen risico dat Looop Co-Products in het desbetreffende 

geval in verband met die aansprakelijkheidsverzekering draagt. 

8.5. In het geval  om welke reden dan ook  geen uitkering op grond van de in artikel 8.4 

bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, zal de totale betaling (op grond 

van een ongedaanmakingsverbintenis en/of op grond van aansprakelijkheid) van Looop Co-

Products voor directe schade in geen geval meer bedragen dan het bedrag, dat voor de 

werkzaamheden in verband waarmee de vordering is ontstaan, door de Opdrachtgever aan 

Looop Co-Products is betaald. De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid zal niet 

worden ingeroepen wanneer schade een gevolg is van opzet of grove schuld. 

8.6. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder onder meer doch niet uitsluitend 

begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en 

schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten. 

8.7 Iedere vordering jegens Looop Co-Products vervalt door het enkele verloop              van zes 

maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij de vordering door   Looop Co-Products is 

erkend.  

 
Artikel 9 - Conversie 

9.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van 

overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de 

overige bepalingen onverlet.  

9.2 Looop Co-Products en de Opdrachtgever zijn gehouden om bepalingen die nietig of 

vernietigd zijn te vervangen door bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de 

nietige of vernietigde bepaling.  

 
Artikel 10 - Geschillen en toepasselijk recht 

10.1 Alle geschillen tussen Looop Co-Products en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden 

berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Limburg, locatie Roermond, een en 

ander behoudens de dwingende bevoegdheid van een Nederlandse Kantonrechter en tenzij 

Looop Co-Products aan een bij voorbijgaan aan dit artikel overigens bevoegde rechter de 

voorkeur geeft.  

10.2 Op alle overeenkomsten die door Looop Co-Products worden gesloten is uitsluitend 

Nederlands recht van toepassing.  


