ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN FADIE FOOD
Gevestigd aan de Fotograaf 15 te (6921 RR) Duiven
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55263038
Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Fadie Food: de commanditaire vennootschap Fadie Food, gevestigd aan de Fotograaf 15 te (6921 RR)
Duiven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55263038.
2. Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Fadie Food de opdracht geeft tot het (doen) verrichten
van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten of die producten van Fadie Food afneemt.
3. Goederen: zowel de door Fadie Food te leveren zaken als door haar te leveren diensten.
Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten
en leveringen van Fadie Food, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen
uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
2. Eventuele voorwaarden van de Afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en
aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Fadie Food
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
3. Wanneer door Fadie Food gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van
onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte
naleving van deze voorwaarden te eisen. De Afnemer kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond
van het feit dat Fadie Food onderhavige voorwaarden soepel toepast.
4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Fadie Food, voor de
uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
5. Indien met Afnemer meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zal ieder van deze
(rechts)personen of ondernemingen hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de
met Fadie Food gesloten overeenkomst.
6. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere
overeenkomst met Fadie Food in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk
rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een
door Fadie Food vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
7. Fadie Food behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Met de
toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden komt de toepasselijkheid van alle voorgaande (versies
van) algemene voorwaarden te vervallen.
Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes van Fadie Food zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij
schriftelijk anders wordt aangegeven.
2. De Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens Afnemer aan Fadie Food
opgegeven hoeveelheden, specificaties en andere gegevens waarop Fadie Food haar aanbieding baseert.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Fadie Food niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
4. De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging
gegeven omschrijving van de opdracht.
5. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Fadie Food zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en
administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
6. Gegevens die Fadie Food in drukwerken en/of websites vermeldt, binden Fadie Food niet en kunnen
zonder voorafgaand bericht door Fadie Food worden gewijzigd. Voorts is Fadie Food niet gebonden aan
kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod.
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Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Fadie Food eerst dan tot stand nadat Fadie
Food een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging
wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Afnemer daartegen onmiddellijk
en schriftelijk protesteert.
2. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Fadie Food slechts,
indien deze door Fadie Food schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de Afnemer
daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.
3. Indien een afwijking of aanvulling op de aard en omvang van de overeenkomst is vastgelegd, is Fadie Food
gerechtigd de overeengekomen prijs, wijze van levering en levertijd aan te passen conform de
overeengekomen wijzigingen. Indien een wijziging leidt tot een langere levertijd is Fadie Food in geen geval
aansprakelijk voor boetes of schades die daaruit voortvloeiend, daaronder mede begrepen boetes of
schades wegens termijnoverschrijding.
4. Voor overeenkomsten, werkzaamheden, leveringen of transacties waarvoor naar aard en omvang geen
schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de
overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen zeven (7) werkdagen
na factuurdatum.
5. Elke overeenkomst wordt door Fadie Food aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Fadie Food
bevoegd is om de kredietwaardigheid van de Afnemer na te gaan, zulks in verband met de geldelijke
nakoming van de overeenkomst. Mocht Fadie Food van mening zijn, zulks op redelijke gronden, dat de
Afnemer niet (voldoende) kredietwaardig is, dan heeft Fadie Food het recht om haar verplichtingen
tijdelijk op te schorten. Indien van een dergelijke opschorting sprake is, dan zal Fadie Food de Afnemer
hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stellen en aan de Afnemer de mogelijkheid bieden om zekerheid te
stellen.
6. Fadie Food is gerechtigd bij of na aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de
Afnemer zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen
voldaan zal worden.
7. Tekeningen, technische beschrijvingen, afbeeldingen, kleuren, maten en materiaal-, gewichts- en
kwaliteitsaanduidingen, worden door Fadie Food te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze
informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in de levering met de in de branche
gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de Afnemer geen recht op reclame,
vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk een
kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.
8. Onverminderd het bepaalde in lid 7 van dit artikel, kan de Afnemer aan afwijkingen van een
overeengekomen hoeveelheid of gewicht van 1% of minder geen rechten en/of aanspraken jegens Fadie
Food ontlenen. Fadie Food heeft in voorkomende gevallen volledig aan haar verplichtingen jegens de
Afnemer voldaan.
Artikel 5. Prijs
1. Tenzij tussen Fadie Food en Afnemer uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de door Fadie Food
opgegeven prijzen gebaseerd op franco levering op de overeengekomen plaats van aflevering, exclusief
omzetbelasting en exclusief de kosten van lading en lossing, transport en verzekering, al welke kosten voor
rekening van Afnemer zijn.
2. Fadie Food zal geen vrijstelling van welke belasting of heffing dan ook erkennen, tenzij de Afnemer aan
Fadie Food een deugdelijk certificaat van vrijstelling van de betreffende belasting of heffing ter hand stelt.
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De bij de aanbieding of overeenkomst overeengekomen prijs of prijzen, zijn gebaseerd op de op dat
moment kostenbepalende factoren. Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de totstandkoming van
de overeenkomst en die van levering, de prijzen van grondstoffen, materialen, lonen, belastingen en
andere kostenbepalende factoren wijzigingen ondergaan, is Fadie Food gerechtigd de aangeboden c.q.
overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, komen alle kosten van in- en uitklaring, daaronder mede
begrepen kosten voor de aanvraag en verkrijging van (uitvoer)vergunningen en het uitvoeren van
douaneformaliteiten, voor rekening van de Afnemer.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de prijzen van Fadie Food aangegeven in euro’s. Een
eventueel koersrisico komt ten laste van Afnemer.

Artikel 6. Levertermijn
1. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
b. de dag van ontvangst door Fadie Food van de voor de uitvoering van de overeenkomst
noodzakelijke bescheiden en alle overige gegevens die Fadie Food nodig heeft;
c. de dag van ontvangst door Fadie Food van hetgeen door de Afnemer bij vooruitbetaling dient te
worden voldaan, dan wel de dag van ontvangst door Fadie Food van de zekerheid die door de
Afnemer voorafgaand aan de overeenkomst dient te worden gesteld.
2. Indien Fadie Food een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven
levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient
de wederpartij Fadie Food derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Fadie Food dient daarbij een redelijke
termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is Fadie Food gerechtigd de
levering op te schorten, dan wel de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk
te ontbinden en betaling te vorderen ter zake de wel uitgevoerde gedeelten, zonder gehouden te zijn
enige schadevergoeding aan Afnemer te betalen.
4. Indien de levering wegens een niet aan Fadie Food toerekenbare omstandigheid wordt vertraagd, zal de
overeengekomen prijs door Fadie Food worden gefactureerd en door de Afnemer worden betaald als ware
tijdig geleverd.
5. Fadie Food is steeds gerechtigd tot het doen van deelleveringen en in samenhang daarmee tot het
toezenden van deelfacturen.
6. Fadie Food behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van (onderdelen van) de opdracht voor haar
rekening niet bij haar in dienst zijnde derden in te schakelen.
Artikel 7. Levering en aanvaarding
1. Tenzij anders overeengekomen zal levering van zaken plaatsvinden ter plaatse van het magazijn c.q. de
winkel van Afnemer, in welk geval de zaken worden geacht door Fadie Food te zijn geleverd en door de
Afnemer te zijn aanvaard, zodra de zaken aan het door de Afnemer opgegeven afleveringsadres zijn
bezorgd en ter lossing uit het vervoermiddel zijn aangeboden.
2. Indien Afnemer de te leveren zaken zelf bij Fadie Food afhaalt, vindt levering van zaken "af magazijn"
plaats, in welk geval de zaken worden geacht door Fadie Food te zijn geleverd en door Afnemer te zijn
aanvaard zodra de zaken bij Afnemer in of op het vervoermiddel zijn geladen.
3. De Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of
aan hem ter hand worden gesteld.
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Indien de Afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies,
noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en
rekening van de Afnemer. De Afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Artikel 8. Overgang risico
De te leveren zaken zijn voor rekening en risico van Afnemer vanaf de levering zoals bedoeld in het voorgaande
artikel.
Artikel 9. Transport
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal de wijze van transport, expeditie, verpakking e.d. door Fadie
Food worden bepaald zonder dat daaruit enige aansprakelijkheid voor Fadie Food voortvloeit.
Artikel 10. Facturatie en betaling
1. Fadie Food is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van de Afnemer een
voorschot te verlangen, welk voorschot op de laatste factuur in mindering zal worden gebracht.
Voorschotten dienen onverwijld te worden voldaan.
2. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Fadie Food aan
te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
3. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum verkeert de Afnemer van rechtswege in verzuim
zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
4. De Afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd
van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente
geldt, vermeerderd met 2% over het openstaande bedrag. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Fadie
Food maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor
rekening van de Afnemer. In dat geval is de Afnemer een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van
het openstaande bedrag, met een minimum van € 75,00. Indien de werkelijk door Fadie Food gemaakte en
te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
5. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Afnemer zijn de vorderingen van
Fadie Food en de verplichtingen van de wederpartij jegens Fadie Food onmiddellijk opeisbaar.
6. Door de Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle
verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs
al vermeldt de Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7. Fadie Food is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de
opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
8. Indien met Afnemer meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze
hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Fadie Food gesloten
overeenkomst.
Artikel 11. Opschorting en ontbinding
1. Indien de Afnemer in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is de andere
partij, onverminderd hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst
door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas
plaatsvinden nadat de Afnemer schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de
tekortkoming te zuiveren.
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Voorts is Fadie Food gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de
overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijke en met onmiddellijke
ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
a. de Afnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de Afnemer (voorlopige)
surseance van betaling wordt verleend;
b. de Afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
c. de onderneming van de Afnemer wordt geliquideerd;
d. een belangrijk gedeelte van de onderneming van de Afnemer wordt overgenomen;
e. de Afnemer zijn huidige onderneming staakt;
f. buiten toedoen van Fadie Food op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Afnemer
beslag wordt gelegd, dan wel indien de Afnemer anderszins niet langer in staat moet worden
geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
Bedragen die Fadie Food vóór de ontbinding aan de Afnemer heeft gefactureerd in verband met hetgeen
Fadie Food reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de
Afnemer aan Fadie Food verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
Indien de Afnemer, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de
overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Fadie Food gerechtigd haar verplichtingen jegens
de Afnemer op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Afnemer gehouden te
zijn. Hiertoe is Fadie Food eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

Artikel 12. Kwaliteit, tekortkomingen en reclames
1. De door Fadie Food geleverde zaken gelden als deugdelijk indien zij voldoen aan de wettelijke
kwaliteitseisen ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst ter plaatse van de vestiging van
Fadie Food en ook beantwoorden aan de tussen Fadie Food en Afnemer overeengekomen specificaties.
2. Gewichtsverlies door koeling of bevriezing wordt niet als tekortkoming aangemerkt indien dit
gewichtsverlies niet meer dan 2% bedraagt.
3. Afnemer dient de geleverde zaken onmiddellijk na levering op volledigheid en deugdelijkheid te
onderzoeken.
4. Reclames ter zake gebreken dienen schriftelijk binnen 8 dagen na levering te geschieden.
5. Indien Fadie Food een reclame van Afnemer aanvaardt, zal Fadie Food naar eigen keuze het gebrek
kosteloos opheffen door aanvulling of vervanging, dan wel Afnemer voor het deel waarop de tekortkoming
betrekking heeft, crediteren.
6. De Afnemer dient in het geval van schade of gebreken aan Fadie Food alle medewerking te verlenen bij
een eventueel onderzoek naar aard, omvang en oorzaak van de gestelde schade of gebreken, op straffe
van verval van eventuele aanspraken van de Afnemer op Fadie Food ter zake deze schade of gebreken.
Artikel 13. Retourzendingen
1. Retourzendingen worden uitsluitend na toestemming door Fadie Food aangenomen, mits dit franco
geschiedt.
2. Het aannemen zonder toestemming van retourzendingen houdt geen goedkeuring of erkenning van enige
schade of gebrek door Fadie Food in.
Artikel 14. Aansprakelijkheid
1. Indien Fadie Food aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling
is geregeld.
2. Indien Fadie Food aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van
directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de
overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Onder directe schade wordt uitsluitend
verstaan:
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de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
b. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Fadie Food aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Fadie Food kunnen worden toegerekend.
c. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont
dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene
voorwaarden.
3. Fadie Food is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade
zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Fadie
Food.
Artikel 15. Verjaring
Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde, vervalt ieder vorderingsrecht van de Afnemer op
Fadie Food na verloop van één jaar na het ontstaan van de schade of het begin daarvan.
Artikel 16. Vrijwaring
1. Behoudens in geval van opzet en/of grove schuld van de directie of leidinggevende ondergeschikten van
Fadie Food en behoudens voor zover dit in strijd is met bepalingen van dwingend recht, is de Afnemer
gehouden tot schadeloosstelling van Fadie Food van alle kosten, schade en interesten die voor Fadie Food
mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen, welke door derden ter zake van dan
wel als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst, tegen Fadie Food worden ingesteld. Afnemer is uit
hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring door Fadie Food.
2. Voorts vrijwaart Afnemer Fadie Food van alle aanspraken van derden, waaronder begrepen
overheidsinstanties, indien en voor zover de Afnemer zich niet stipt houdt aan de geldende wet- en
regelgeving.
Artikel 17. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden, naast hetgeen daaromtrent in wetgeving en
jurisprudentie is bepaald, onder meer verstaan: elke van de wil van Fadie Food onafhankelijke
omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds voorzien,
die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede voor zover daar niet reeds
onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transport-moeilijkheden,
brand en/of ernstige storingen in het bedrijf van Fadie Food of van haar leveranciers. Hetzelfde geldt,
indien Fadie Food onverwacht zou worden geconfronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel en/of
derden, in wier vervanging op korte termijn in redelijkheid niet kan worden voorzien.
2. Indien een van de in het vorige lid genoemde gevallen zich voordoet, zal de Afnemer Fadie Food in de
gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in
overeenstemming met de overeenkomst te verrichten.
3. In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van Fadie Food uit welken hoofde dan ook uitgesloten.
Van hun recht om in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder
gebruik maken dan na verloop van twee maanden nadat de overmacht is ontstaan, tenzij partijen voor het
alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een langere termijn zijn overeengekomen.
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Indien Fadie Food bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan,
of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het
leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het
een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen
zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle door Fadie Food gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. Indien deze algemene voorwaarden ook in andere taal dan het Nederlands worden opgemaakt, zal in geval
van enige afwijking van de Nederlandse tekst dan wel in het geval van verschil van mening over de
betekenis en/of interpretatie van enig beding, de Nederlandse tekst en interpretatie van deze algemene
voorwaarden steeds prevaleren.
3. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden
beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden
geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een
uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de
vestigingsplaats van Fadie Food, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet
dat Fadie Food met de Afnemer kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van
onafhankelijke arbitrage.
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