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Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Algemene Voorwaarden: alle bepalingen uit de hieronder omschreven Algemene Voorwaarden.
b. Dairyconsult: de leverancier van de algemene voorwaarden.
c. Opdrachtgever: de wederpartij van Dairyconsult, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.
d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Dairyconsult en de opdrachtgever.
e. Debiteur: degene op wiens naam de factuur van de Dairyconsult is gesteld.
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, waaronder begrepen, doch niet uitsluitend,
offertes, en iedere overeenkomst tussen Dairyconsult en een opdrachtgever waarop Dairyconsult deze voorwaarden van
toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever binden Dairyconsult niet. Deze aanvullende en/of afwijkende
voorwaarden gelden alleen tussen de partijen indien Dairyconsult schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden
heeft ingestemd.
Artikel 3 Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Dairyconsult zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een
offerte of aanbieding vervalt indien het product, waaronder begrepen, doch niet uitsluitend, diensten, waar op de offerte of de
aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is of niet meer wordt geleverd c.q. aangeboden.
2. Dairyconsult kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen
dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het
kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij
anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod,
dan is Dairyconsult daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot
stand, tenzij Dairyconsult anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dairyconsult niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
6. Aan de informatie op de websites waarop Dairyconsult wordt gepromoot, waaronder, doch niet uitsluitend, de website
www.dairyconsult.nl, kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op dergelijke websites is slechts bedoeld als indicatie.
Enkel bij schriftelijke bevestiging mag deze informatie juist worden geacht, behoudens kennelijke omissies en fouten.
Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst
1. De tussen Dairyconsult en de opdrachtgever te sluiten overeenkomst is eerst rechtsgeldig vanaf het moment dat de
overeenkomst schriftelijk door beide partijen is bevestigd, dan wel wanneer Dairyconsult met de uitvoering van de overeenkomst
is begonnen en/of de te leveren diensten of producten heeft geleverd.
Artikel 5 Inhoud overeenkomst
1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dairyconsult aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan
de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan
Dairyconsult worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Dairyconsult
zijn verstrekt, heeft Dairyconsult het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen, zulks ter keuze van
Dairyconsult.
2. Dairyconsult is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Dairyconsult is uit gegaan van door de
opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
Artikel 6 Uitvoering
1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken jegens Dairyconsult een termijn
overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever
Dairyconult derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Dairyconult dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog
uitvoering te geven aan de overeenkomst.
2. Dairycoonsult heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404,
7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Dairyconsult is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk
te factureren.
4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Dairyconsult de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase
behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
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Artikel 7 Tussentijdse beëindiging overeenkomst
1. De tussen Dairyconsult en de opdrachtgever gesloten overeenkomst kan tussentijds worden beëindigd op een eenzijdige
beslissing van Dairyconsult, indien Dairyconsult van mening is dat van hem niet kan worden gevergd dat de advisering wordt
doorgezet, omdat het vertrouwen tussen de Dairyconsult en de opdrachtgever op ernstige wijze is verstoord.
2. Indien de overeenkomst op eenzijdig verzoek van Dairyconsult tussentijds wordt beëindigd dan zal Dairyconsult, alvorens
hiertoe over te gaan, de opdrachtgever hierover informeren en zijn motivatie aan de opdrachtgever uiteenzetten tenzij dit niet of
niet tijdig mogelijk is.
3. Indien de overeenkomst voortijdig wordt beëindigd dan zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds
uitgevoerde werkzaamheden bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare
werkzaamheden. Zulks ter beoordeling van Dairyconsult.
Artikel 8 Tarieven, honoraria en betaling
1. Dairyconsult stelt de in rekening te brengen tarieven en honoraria vast volgens zijn eigen tarieven naar gelang tijd en
omstandigheden. Op de nota wordt de berekende BTW vermeld. Dairyconsult heeft het recht op regelmatige verhoging van de
tarieven.
2. Indien meer nota's openstaan worden niet-integrale betalingen daarvan geacht te strekken tot voldoening van de
eerstvervallene.
3. Bij niet of niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de buitengerechtelijke inningskosten
voor rekening van de opdrachtgever.
4. De debiteur is niet gerechtigd verrekening, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen, die door
Dairyconsult in rekening worden gebracht voor de door Dairyconsult verrichte werkzaamheden.
5. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep
toekomt op afdeling 6.5.3 BW (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur
om een andere reden op te schorten.
6. Dairyconsult heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering van zijn werkzaamheden van de
opdrachtgever een aanbetaling te verlangen en niet eerder met zijn werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door
Dairyconsult is ontvangen.
Artikel 9 Klachten
1. De opdrachtgever is verplicht om de door Dairyconsult te verrichten prestatie of te leveren product onverwijld te keuren op
direct constateerbare onvolkomenheden. De opdrachtgever dient klachten over de verrichte diensten of geleverde producten
binnen 30 dagen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd of nadat de gebreken en/of onvolkomenheid van het product aan de
opdrachtgever kenbaar is geworden, aan Dairyconsult te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens
Dairyconsult terzake enig gebrek en/of onvolkomenheid vervalt.
2. Indien Dairyconsult de klacht over de verrichte prestatie gegrond bevindt, heeft Dairyconsult te allen tijde het recht om:
a. indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten of;
b. het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag te crediteren;
zulks ter keuze van Dairyconsult.
Artikel 10 Overmacht
1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Dairyconsult gerechtigd de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de opdrachtgever aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding
kan doen gelden.
2. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, werkstakingen,
boycot, storingen in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en
voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van de
vennoten.
Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Dairyconsult is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid, slechts aansprakelijk voor schade die direct voortvloeit uit de door
Dairyconsult aangeboden diensten, waaronder begrepen, doch niet uitsluitend, schade tengevolge van toedienen van de
geadviseerde rantsoenen en voedermiddelen door de opdrachtgever zelf, tot het maximum van drie maandtarieven.
2. Dairyconsult is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen, doch niet uitsluitend, indirecte schade, gederfde
winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
1. Op alle overeenkomsten tussen Dairyconsult en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. In geval een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de Arrondissementsrechtbank, is de rechtbank van de plaats van
vestiging van Dairyconsult bevoegd van het geschil kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van Dairyconsult een geschil
aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.
3. Indien en voor zover enig artikel of onderdeel van een bepaald artikel in de overeenkomst en de onderhavige voorwaarden
nietig c.q. vernietigbaar mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel of onderdeel van een
bepaald artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt
gebracht, waarbij in het bijzonder acht wordt geslagen op de overige artikelen en/of onderdelen van artikelen van de
overeenkomst en de onderhavige voorwaarden.
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