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Zoals gedeponeerd op 27 juli 2021 bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18129957

1. Toepasselijkheid en voorrang
1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van 
toepassing op elke aanvraag, offerte, aanbieding, 
opdrachtbevestiging, order, transactie, gesloten en te 
sluiten overeenkomst met Trobas Gelatine B.V. 
(hierna: Trobas) van welke aard dan ook en hoe dan 
ook genaamd.
1.2 Afwijkingen van deze algemene 
leveringsvoorwaarden zijn alleen rechtsgeldig indien 
deze schriftelijk zijn opgesteld en door Trobas 
ondertekend zijn. De algemene voorwaarden van de 
Afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Definities
In deze algemene leveringsvoorwaarden hebben de 
navolgende begrippen de volgende betekenis, tenzij er 
uitdrukkelijk staat beschreven dat er een andere 
betekenis aan het begrip toekomt:

Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon 
met wie Trobas een Overeenkomst sluit of wil 
sluiten, aan wie Trobas een aanbieding doet of aan 
wie Producten geleverd wordt door Trobas.
Algemene Leveringsvoorwaarden: onderhavig 
document met de algemene voorwaarden 
betreffende de levering van Producten door Trobas.
Levering op Afroep: opdracht tot levering van een 
bepaalde hoeveelheid Producten, binnen een 
overeengekomen termijn.
Offerte: iedere aanbieding, offerte of aanbod van 
Trobas voor de verkoop van Producten.
Producten: de zaken die door Trobas worden 
vervaardigd en aangeboden.
Overeenkomst: de tussen Trobas en Afnemer 
overeengekomen condities betreffende de verkoop 
en levering van Producten, in de vorm van een 
(raam)overeenkomst, orderbevestiging of ander 
soortgelijk document.

3. Offertes en Totstandkoming Overeenkomst
3.1 Alle Offertes van Trobas zijn vrijblijvend, tenzij er 
een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien een 
Offerte wordt aanvaard, kan Trobas de desbetreffende 
Offerte herroepen binnen vijf (5) werkdagen.
3.2 Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld in een 
Offerte, zijn de door Trobas uitgebrachte Offertes 
geldig tot een maand na afgifte, tenzij uitdrukkelijk 
anders is aangegeven.
3.3 Trobas kan niet worden gehouden aan een Offerte 
indien de Afnemer weet of redelijkerwijs behoort te 
weten dat de door Trobas uitgebrachte Offerte een 
vergissing of verschrijving bevat.
3.4 Een Overeenkomst komt tot stand nadat een 
schriftelijke Offerte is aanvaard, onverminderd het 
recht om de Offerte te herroepen zoals bedoeld in het 
eerste lid. De Overeenkomst komt tevens tot stand 
indien Trobas met de uitvoering van de order is 
begonnen, overeenkomstig de Offerte.

4. Prijs
4.1 De door Trobas opgegeven prijzen zijn exclusief
btw en overige heffingen en overheidslasten.

4.2 Trobas is, na het verstrijken van één (1) maand 
na het sluiten van de Overeenkomst, gerechtigd om 
de prijs aan te passen naar aanleiding van ontstane 
veranderingen in prijsbepalende factoren, waaronder 
in ieder geval de grondstoffen vallen. 

5. Levering en Risico-overgang
5.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen tussen Trobas en Afnemer, 
geschiedt de levering van de Producten op basis van 
FCA (free carrier) op het adres van Trobas (ICC 
Incoterms 2020). Levering van dierlijk vet geschiedt, 
anders dan de andere Producten, op basis van 
EXW (Ex Works - Af fabriek) conform ICC Incoterms 
2020.
5.2 De wijze waarop de Producten verpakt worden, 
wordt door Trobas bepaald, tenzij uitdrukkelijk 
anders is afgesproken.
5.3 In het geval dat er gekozen wordt voor Levering 
op Afroep, dient het totaal aan overeengekomen 
Producten volledig afgenomen te worden binnen de 
overeengekomen termijn.
5.4 Opslag bij Levering op Afroep vindt plaats voor 
rekening en risico van de Afnemer. Trobas is bevoegd 
opslagkosten in rekening te brengen nadat de 
overeengekomen termijn voor afroep is verstreken, 
tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.
5.5 Indien de Producten nog niet zijn afgeroepen 
door de Afnemer binnen de overeengekomen termijn, 
kan die termijn verlengd worden met maximaal drie 
(3) maanden, mits de Afnemer daar schriftelijk om 
heeft verzocht en Trobas dat verzoek heeft 
goedgekeurd. 
5.6 Bij het ontbreken van een overeengekomen 
termijn bij Levering op Afroep, dienen de Producten 
binnen dertig (30) kalenderdagen afgeroepen te 
worden. 
5.7 Indien de Afnemer na de overeengekomen 
termijn of de voornoemde termijnen in lid 5.5 en 5.6 
in gebreke blijft om aan haar afnameverplichting te 
voldoen, is de Afnemer per direct in verzuim. Trobas 
is in dat geval bevoegd de Overeenkomst met 
onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden 
en de producten aan derden te verkopen, zonder dat 
Trobas gehouden is tot vergoeding van schade, rente 
of kosten. Dit tast de verplichting van de Afnemer tot 
vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en 
winstderving van Trobas en/of het recht van Trobas 
om alsnog nakoming te vorderen niet aan.
5.8 De leveringstermijnen van Trobas zijn indicatief 
en gelden niet als fatale termijn. Overschrijding van 
de levertijd geeft derhalve geen recht op 
schadevergoeding. Tevens is het Trobas toegestaan 
de Producten middels deelleveringen te leveren en 
middels deelfacturen te factureren.
5.9 Retourzendingen zijn niet toegestaan, tenzij 
Trobas hier voorafgaande schriftelijke toestemming 
voor heeft gegeven. 



6. Facturering en betaling
6.1 De betaling van de facturen dient te geschieden 
binnen  dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum, 
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
6.2 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de 
Afnemer van rechtswege in verzuim. Vanaf het 
moment dat het verzuim van de Afnemer is 
ingetreden, is over het opeisbare bedrag de wettelijke 
(handels-)rente verschuldigd.
6.3 Vanaf het moment van intreden van verzuim is de 
Afnemer tevens verschuldigd de buitengerechtelijke 
incassokosten, die Trobas ter incasso van de vordering 
heeft moeten maken, te vergoeden, met een minimum 
van EUR 150,- (zegge: honderdvijftig euro). 
6.4 Verrekening door de Afnemer is niet toegestaan, 
tenzij Afnemer daar voorafgaande toestemming voor 
heeft ontvangen van Trobas.
6.5 De Afnemer doet afstand van het recht om de 
nakoming van enige uit deze Algemene 
Leveringsvoorwaarden of de Overeenkomst 
voortvloeiende verbintenis op te schorten. 

7. Houdbaarheid en garantie
7.1 Trobas garandeert de houdbaarheid van de 
Producten voor een periode van vijf (5) jaar vanaf de 
vervaardigingsdatum, mits de Producten conform de 
geldende voorschriften en standaarden opgeslagen 
zijn. Anders dan de andere Producten geldt voor 
dierlijk vet een garantieperiode van twee (2) weken 
vanaf het moment van leveren, op voorwaarde dat het 
dierlijk vet in overeenstemming met de geldende 
voorschriften en standaarden vervoerd en opgeslagen 
is. 
7.2 Gebreken die het gevolg zijn van afwijkend 
gebruik of van andere incidenten of factoren welke te 
wijten zijn aan de Afnemer of voor diens rekening en 
risico komen, vallen niet onder deze garantie. 
7.3 Deze garantie strekt zich slechts uit tot een 
vervangend Product of een volledige vergoeding van 
het Product, naar keuze van Trobas. De garantie houdt 
geen recht op schadevergoeding of vergoeding van 
andere aanspraken of compensaties in. Artikel 9 van 
deze Algemene Leveringsvoorwaarden is tevens van 
toepassing op deze garanderende verbintenissen.

8. Eigendomsvoorbehoud 
8.1 Alle door Trobas geleverde Producten blijven 
eigendom van Trobas tot op het moment dat de 
Afnemer volledig heeft voldaan aan al haar 
betalingsverplichtingen jegens Trobas, uit hoofde van 
enige met Trobas gesloten Overeenkomst tot het 
leveren van Producten en/of vorderingen terzake van 
het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke 
overeenkomst.
8.2 Na levering van de Producten aan de Afnemer, 
dient de Afnemer de Producten voor haar rekening en 
risico te bewaren.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Trobas kan uitsluitend aansprakelijk worden 
gehouden voor directe schade, tenzij de schade het 
gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van 
Trobas of van het leidinggevend personeel van Trobas.

9.2 Aansprakelijkheid voor de indirecte schade is 
uitdrukkelijk uitgesloten, waaronder begrepen  
gevolgschade, vertragingsschade, gederfde winst, 
gemiste besparingen, verlies van gegevens en 
schade door bedrijfsstagnatie en leegloop. 
9.3 Iedere aansprakelijkheid van Trobas, uit welke 
hoofde dan ook, is beperkt tot het bedrag (exclusief 
btw) dat door Trobas aan de Afnemer in rekening is 
gebracht ter zake de desbetreffende order die aan de 
vordering ten grondslag ligt, met een maximum van 
EUR 100.000,- (zegge: honderdduizend euro).
9.4 Trobas is niet aansprakelijk indien schade is 
ontstaan door het oneigenlijk gebruik van de 
Producten, gebruik in strijd met het doel van de 
Producten, de Producten volgens de instructie van de 
Afnemer zijn vervaardigd of indien de Afnemer of 
derden de Producten hebben aangepast. De Afnemer 
vrijwaart Trobas in die gevallen voor eventuele 
aanspraken van derden.
9.5 Deze bepaling strekt zich tevens uit tot alle 
garanderende verbintenissen.
9.6 Afnemer dient onverwijld, doch binnen veertien 
(14) kalenderdagen na het ontstaan van de schade 
of nadat de Afnemer redelijkerwijs bekend had 
moeten zijn met (het ontstaan van) de schade, een 
schriftelijke melding te maken van de schade aan 
Trobas.
9.6 Alle vorderingen op grond van schadevergoeding 
of van een andere grond die de Afnemer heeft jegens 
Trobas, vervallen na een periode van één (1) jaar 
nadat de Afnemer bekend werd of redelijkerwijs 
bekend had kunnen zijn met de schade of vordering 
en de Afnemer binnen die periode geen vergoeding 
heeft geëist.

10. Intellectueel Eigendom
10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien 
van de Producten berusten bij Trobas, ook indien 
Trobas de Producten heeft vervaardigd met 
inachtneming van specificaties of aanwijzingen van 
de Afnemer. 
10.2 In geen geval bevat de levering van Producten 
een overdracht van enig intellectuele eigendomsrecht 
van de geleverde Producten aan de Afnemer.
10.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van Trobas is het de Afnemer niet toegestaan de 
Producten geheel of gedeeltelijk na te maken.
10.4 Afnemer vrijwaart Trobas tegen elke aanspraak 
van derden inzake een inbreuk op een intellectueel 
eigendomsrecht, in het geval dat Producten worden 
vervaardigd op basis van specificaties of 
aanwijzingen van de Afnemer. Trobas is in dat geval 
gerechtigd de productie en/of levering van de 
desbetreffende Producten te staken. De Afnemer is 
gehouden alle hieruit voortvloeiende schade en 
kosten, eventuele proceskosten daaronder begrepen, 
te vergoeden.

11. Persoonsgegevens
Indien Trobas bij het uitvoeren van haar 
werkzaamheden persoonsgegevens van de Afnemer 
verwerkt, zal de verwerking op een behoorlijke en 
zorgvuldige wijze plaatsvinden in overeenstemming 
met de wettelijke verplichtingen uit de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. 



12. Geheimhouding
12.1 Afnemer is verplicht om informatie die zij 
ontvangt van Trobas en alle andere informatie omtrent 
Trobas waarvan zij weet of redelijkerwijs behoort te 
weten dat de informatie geheim danwel vertrouwelijk 
is, vertrouwelijk te behandelen en de geheimhouding 
daarvan te handhaven.
12.2 Afnemer zal de toegang tot de vertrouwelijke 
informatie beperken tot de personen die deze voor de 
uitvoering van de Overeenkomst nodig hebben. Deze 
personen dienen contractueel gebonden te zijn aan 
geheimhouding.
12.3 Behoudens voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Trobas zal de Afnemer 
vertrouwelijke informatie niet bekend maken aan een 
derde of openbaar maken.
12.4 Indien de Afnemer het bepaalde in dit artikel 
schendt, heeft Trobas het recht om een onmiddellijk 
opeisbare boete van EUR 100.000,- (zegge: 
honderdduizend euro) per overtreding en daarnaast 
EUR 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) per kalenderdag 
dat die overtreding voortduurt te vorderen, zonder dat 
daar voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke 
procedure voor vereist is.
12.5 Het recht van Trobas om aanspraak te maken op 
de voorgenoemde boete laat de overige rechten van 
Trobas onverlet, waaronder het recht om naast de 
boete schadevergoeding te vorderen.

13. Overmacht
13.1 Iedere tekortkoming in de nakoming van Trobas 
van enige verplichting jegens de Afnemer, kan Trobas 
niet worden toegerekend in het geval van een 
omstandigheid, voorzien of onvoorzien, die 
onafhankelijk is van de wil en/of invloed van Trobas, 
waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens 
de Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of 
waardoor nakoming in redelijkheid niet van Trobas kan 
worden verlangd, in aanvulling op het bepaalde in 
artikel 6:75 BW.
13.2 Als zodanige omstandigheden zoals in het eerste 
lid wordt beschreven, zal in ieder geval worden 
gekwalificeerd: een oorlog(sgevaar), terroristische 
aanslagen, oproer of ongeregeldheden, pandemie of 
epidemie, ziekte, overheidsingrijpen, 
transportverboden, handels- en vervoersbeperkingen, 
omstandigheden op het vlak van diergezondheid zoals 
dierziekten, weeromstandigheden, brand, stakingen, 
stroomstoringen, telecommunicatiestoringen of 
storingen in het elektronisch berichtenverkeer, 
wanprestatie door haar leveranciers, ook als een van 
deze omstandigheden zich voordoet bij een van de 
leveranciers van Trobas.
13.3 Indien een overmachtssituatie zich voordoet, is 
Trobas bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst 
op te schorten zolang Trobas niet aan de 
verplichtingen kan voldoen. In het geval dat de 
situatie dertig (30) kalenderdagen heeft geduurd, is 
Trobas bevoegd de Overeenkomst te ontbinden. 
Indien de situatie langer dan negentig (90) 
kalenderdagen heeft geduurd, heeft de Afnemer het 
recht om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. De 
Afnemer heeft in geen geval recht op vergoeding van 
schade, ook niet in het geval dat Trobas als gevolg 
van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

14. Opzeggingsgronden
14.1 Afnemer is in de navolgende gevallen verplicht 
Trobas per direct schriftelijk op de hoogte te stellen:
 de Afnemer heeft (voorlopige) surseance van 

betaling aangevraagd;
 het faillissement van de Afnemer is aangevraagd;
 de Afnemer heeft een onderhands 

(dwang)akkoord buiten faillissement aan haar 
schuldeisers geboden;

 de Afnemer heeft (onderdelen van) haar 
onderneming geheel of gedeeltelijk overgedragen, 
geliquideerd of stilgelegd;

 op zaken van de Afnemer is conservatoir of 
executoriaal beslag gelegd;

 er een wijziging in de zeggenschap van de 
Afnemer heeft plaatsgevonden;

 of in het geval dat de Afnemer redelijkerwijs kan 
inschatten dat één van bovenstaande situaties 
zich (waarschijnlijk) zal gaan voordoen.

14.2 Onder voorgenoemde omstandigheden zijn de 
vorderingen (vermeerderd met rente, schade en 
kosten) van Trobas op Afnemer onmiddellijk en 
integraal opeisbaar en is Trobas gerechtigd de 
Overeenkomst met Afnemer met onmiddellijke 
ingang op te zeggen, zonder tot enige vorm van 
(schade)vergoeding gehouden te zijn.

15. Overdracht van rechten 
De Afnemer zal haar rechten die voortvloeien uit 
deze Algemene Leveringsvoorwaarden of uit de 
Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen 
aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Trobas. 

 
16. Vertaling
Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn 
oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal. Bij 
onduidelijkheid en verschil in interpretatie en/of 
uitleg tussen de Nederlandse en Engelse versie van 
deze Algemene Leveringsvoorwaarden, is de 
Nederlandse tekst te allen tijde doorslaggevend.

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
17.1 Op deze Algemene Leveringsvoorwaarden is het 
Nederlands recht van toepassing. Het Weens 
koopverdrag is niet van toepassing.
17.2 Alle geschillen die voortvloeien uit deze 
Algemene Leveringsvoorwaarden zullen exclusief 
worden voorgelegd aan de rechtbank Zeeland-West-
Brabant.




