
Inkoopvoorwaarden Agri4+ B.V., kantoorhoudende te Lichtenvoorde 

1. Deze inkoopvoorwaarden van Agri4+ B.V., statutair gevestigd te Raalte en kantoorhoudende te
Lichtenvoorde aan de Nijverheidsstraat 15, hierna te noemen “Agri4+”, zijn van toepassing op alle
aanbiedingen, offertes, leveranties, overeenkomsten, werkzaamheden ed. van ……………………………. 
(naam en adresgegevens wederpartij), hierna te noemen “de wederpartij”, die in haar hoedanigheid 
van leverancier zaken doet met Agri4+. Agri4+ exploiteert een slachterij, daaronder begrepen de be- 
en verwerking van  rund-, varkens-, (speen)biggen-, geiten-, schaaps- en paardenvlees en houdt zich 
voorts bezig met de handel (verkoop) van dit vlees aan de retail, horeca en groothandel, zowel 
nationaal als internationaal.  

2. Agri4+ exploiteert tevens een zogenaamde uitsnijlocatie aan de Marconistraat 1 te Lichtenvoorde.
De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle daarin verrichte werkzaamheden.

3. Agri4+ koopt de in lid 1 genoemde dieren dan wel het vlees van deze dieren dan wel onderdelen
van het vlees, hierna te noemen “het vee” of “het vlees”, zelf in bij de wederpartij.

4. Deze inkoopvoorwaarden zijn vermeld op de website van Agri4+.

5. De wederpartij, die reeds eerder overeenkomsten met Agri4+ is aangegaan, wordt geacht

stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze inkoopvoorwaarden op latere overeenkomsten tussen

haar en Agri4+ in te stemmen.

6. De door de wederpartij gehanteerde eigen algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de

overeenkomst tussen Agri4+ en haar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7. Indien door de wederpartij aan Agri4+ een aanbod is gedaan, komt een overeenkomst tussen

Agri4+ en de wederpartij pas tot stand door onvoorwaardelijke schriftelijke aanvaarding van het

aanbod van de wederpartij door Agri4+.

8. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie door de wederpartij aan Agri4+

verplicht Agri4+ niet tot acceptatie van een order/overeenkomst.

9. Wijzigingen van en/of aanvullingen op een tussen Agri4+ en de wederpartij gesloten

overeenkomst(en) zijn eerst geldig nadat die wijzigingen en/of aanvullingen door Agri4+ schriftelijk

zijn aanvaard.

10. De wederpartij is verplicht de overeenkomst(en) tussen haar en Agri4+ naar beste vermogen uit

te voeren en draagt er zorg voor en garandeert Agri4+ dat het vee en/of het vlees en/of de eventuele

verrichte werkzaamheden voldoen aan de vereiste (wettelijke) eisen en normen, daaronder

begrepen veterinaire eisen en verplichte injecties, hygiëne, juiste kwalificaties, correcte etikettering,

correcte maatvoering ed. en dat deze steeds ook door haar zelf steekproefsgewijs worden

gecontroleerd op uiterlijke kenmerken en mogelijke gebreken. De wederpartij betracht bij de

uitvoering van de overeenkomst in het kader van dierenwelzijn uiterste zorgvuldigheid indien het

levende dieren betreft.

11. De wederpartij, die het vee naar het bedrijf van Agri4+ vervoert, is verplicht jegens Agri4+ om de

vrachtauto’s dan wel eventuele andere vervoermiddelen met inbegrip van de daarbij behorende

voorwerpen, waarmee het vee is vervoerd en voordat de vrachtauto’s dan wel eventuele andere

vervoermiddelen op de openbare weg worden gebracht, op de plaats waar het vee is/wordt gelost



volledig te reinigen en te ontsmetten met een toegelaten ontsmettingsmiddel, en wel op zodanige 

wijze dat de bioveiligheid niet in gevaar komt.   

12. Indien de  wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wenst te maken van derden 

is daartoe de schriftelijke toestemming van Agri4+ vereist. 

13. Ingeval van ziekte van de door Agri4+ in het kader van de overeenkomst te verkrijgen vee is 

Agri4+ niet gehouden dit vee van de wederpartij af te nemen, tenzij partijen schriftelijk anders 

overeenkomen 

14. Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee Agri4+ bij het tot stand komen van 

de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden zijn voor rekening van de 

wederpartij.  

15. De wederpartij staat in het kader van de uitvoering van de overeenkomst in voor de juistheid, 

volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens haar aan Agri4+ verstrekte gegevens en 

informatie met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.  

16. De wederpartij levert het vee en/of het vlees af op het terrein van Agri4+. Nadat het vee en/of 

het vlees daar is uitgeladen gaat het risico van de wederpartij over op Agri4+? 

17. Agri4+ geeft de wederpartij aan op welke wijze de dieren naar haar slachterij dienen te worden 

vervoerd.   

18. De wederpartij is verplicht stipt te voldoen aan de overeengekomen wijze van levering van het 

vee en/of het vlees en de uitvoering van eventuele bijkomende werkzaamheden aan Agri4+ alsmede 

aan de overeengekomen leveringstijden. De wederpartij is door het overschrijden van een 

leveringstermijn jegens Agri4+ in verzuim en jegens haar schadeplichtig. 

19. De tussen Agri4+ en de wederpartij overeengekomen prijzen van het vee en/of het vlees zijn 

exclusief B.T.W., doch inclusief andere door de overheid opgelegde heffingen en andere aan de 

wederpartij en derden verschuldigde gelden, tenzij schriftelijk anders tussen partijen is 

overeengekomen.  

20. Agri4+ hanteert een betalingstermijn van 21 dagen na de slacht van het vlees door Agri4+. Agri4+ 

heeft het recht haar vordering op de wederpartij met aan haar verschuldigde bedragen te 

verrekenen. 

21. Het is de wederpartij niet toegestaan (geringe) aanpassingen in de overeenkomst aan te brengen. 

Mocht dit wel het geval zijn dan heeft Agri4+ het recht de overeenkomst te ontbinden en de daaruit 

voortvloeiende schade op de wederpartij te verhalen. De wederpartij heeft dan niet het recht de 

overeenkomst te annuleren, te wijzigen of te ontbinden. Dit tenzij deze aanpassing de ontbinding 

niet rechtvaardigt dan wel deze in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.  

22. Agri4+ tracht eventuele klachten en/of gebreken ter zake het door de wederpartij geleverde vee 

en/of het vlees binnen 10 dagen aan de wederpartij kenbaar te maken. In een dergelijke situatie 

heeft Agri4+ het recht de overeenkomst te annuleren of deze te ontbinden zonder deswege jegens 

de wederpartij tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Indien, bijvoorbeeld als gevolg van een 

besmetting van het vee en/of vlees, zoals maar niet beperkt tot Salmonella, extra controle en/of 

tests van het vee en/of vlees nodig zijn, wordt deze periode van 10 dagen verlengd met een zodanige 

periode dat Agri4+ de uitslag van deze controle/tests heeft te ontvangen, te vermeerderen met 3 

dagen. Deze verlengde termijn is tevens van toepassing ingeval van de doorverkoop van het vee 

en/of het vlees door Agri4+ aan derden.   



23. De wederpartij is verplicht het vee en/of vlees deugdelijk te verpakken en te etiketteren.  

24. De wederpartij is jegens Agri4+ volledig aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, welke 

door Agri4+ wordt geleden als gevolg van toerekenbare tekortkomingen en/of onrechtmatig 

handelen van de wederpartij welke voortvloeit uit de tussen hen gesloten overeenkomst.  

25. De wederpartij vrijwaart Agri4+ tegen alle aanspraken van derden direct of indirect betrekking 

hebbende op de levering van het overeengekomen vee en/of vlees.   

26. Alle tussen Agri4+ en de wederpartij ontstane geschillen met betrekking tot een overeenkomst 

tussen partijen worden beslecht door de rechtbank Gelderland (Zutphen).   

 

Aldus opgemaakt te Lichtenvoorde op 27 februari 2022.  


