Algemene Voorwaarden Meatless B.V.
gedeponeerd bij de K.v.K. nr. 81409389 te Breda.
Artikel 1: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop
en verkoop van producten en uitvoering van werkzaamheden, aangegaan tussen Meatless B.V.
(hierna te noemen: Meatless) en haar contractuele wederpartijen (hierna te noemen: afnemer).
De door Meatless te leveren en geleverde producten zullen hierna worden aangeduid als
‘producten’ en de uitvoering van werkzaamheden als ‘opdrachten’.
2. Van de algemene voorwaarden van Meatless afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien
deze schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Meatless wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van afnemer uitdrukkelijk van
de hand.
Artikel 2: Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een overeenkomst van koop en verkoop van producten en/of opdracht wordt eerst bindend voor
Meatless door zijn schriftelijke bevestiging van de door afnemer geplaatste order of opdracht.
3. Elke met Meatless aangegane overeenkomst geldt onder de opschortende voorwaarde dat hem
van voldoende kredietwaardigheid van afnemer zal blijken, zulks uitsluitend te zijner
beoordeling.
4. Afnemer dient bij totstandkoming van de overeenkomst alle relevante informatie te verstrekken,
waaronder formaliteiten met betrekking tot levering en specificaties met betrekking tot een
opdracht, bij gebreke waarvan afnemer van rechtswege in verzuim is en Meatless nimmer
aansprakelijk voor eventueel onstane schade.
Artikel 3: Prijzen
1. Alle door Meatless geoffreerde of overeengekomen prijzen zijn steeds exclusief BTW en/of
overige heffingen van overheidswege. Tussentijdse wijziging van deze heffingen wordt te allen
tijde doorbelast aan afnemer.
2. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting
geldende prijslijst, tenzij anders schriftelijk vermeld door Meatless.
3. Kosten, waaronder bijvoorbeeld transportkosten, worden (voor zover niet verrekend in de prijs)
benoemd in de offerte en zijn in beginsel voor afnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
afgesproken. Kosten voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de kooporder c.q.
opdracht zijn te allen tijde voor rekening van afnemer.
4. Alle (eventuele) kortingen gegeven op de prijslijst zijn maximaal 1 jaar geldig na ingangsdatum.

Artikel 4: Levering
1. Leveringen geschieden onder voorbehoud van product beschikbaarheid. Afnemer heeft geen
recht op schadevergoeding indien door Meatless een beroep op dit voorbehoud wordt gedaan.
2. Vooraf genoemde leveringstijden zijn indicatief en kunnen niet leiden tot aansprakelijkheid van
Meatless. In geval van niet-tijdige levering is Meatless pas aansprakelijk na ingebrekestelling met
een termijn voor nakoming van minimaal 14 dagen.
3. Het in gedeelten leveren van orders is toegestaan, waarbij iedere levering afzonderlijk
gefactureerd mag worden.
4. Bij levering staat afnemer ervoor in dat de producten veilig en onbelemmerd kunnen worden
afgeleverd. Bij gebreke waarvan de kosten en eventuele schade voor rekening zijn van afnemer.
5. Indien afnemer de zaken op het overeengekomen tijdstip van levering niet in ontvangst neemt,
worden die zaken voor zijn rekening en risico gedurende minimaal een maand ter beschikking
gehouden. In dergelijke gevallen kan Meatless redelijke opslagkosten aan afnemer in rekening
brengen en is afnemer gehouden deze te betalen, gedurende de gehele periode van opslag. Na
het verstrijken van een maand na de overeengekomen leveringsdatum is Meatless gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden, zonder dat daarvoor rechtelijke tussenkomst is vereist,
onverminderd het recht van Meatless op volledige betaling van de overeengekomen koopprijs,
alsmede aanvullende schadevergoeding.
6. Meatless behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen indien hij hiertoe, bijvoorbeeld
op grond van wet- en regelgeving, is genoodzaakt.
7. Levering van de producten geschiedt ‘ex works’ Incoterms 2020, tenzij anders schriftelijk
geoffreerd en/of overeengekomen.
8. Na levering door Meatless zijn de producten voor rekening en risico van afnemer, ongeacht of
het eigendom op de producten is overgegaan.
Artikel 5: Emballage
Indien partijen emballage onderling verhandelen, is afnemer verantwoordelijk voor het
schoonmaken van de emballage. Indien emballage beschadigd of niet schoongemaakt retour wordt
gestuurd, heeft Meatless het recht de kosten van het vervangen van de betreffende emballage door
te berekenen.
Artikel 6: Product, kwaliteit en gebruik
1. Meatless levert een natuurproduct wat zij naar beste vermogen, kennis en kunde heeft ontwikkeld
en vervaardigd als halffabricaat, telkens conform de daarbij behorende specificaties en welke door
afnemer enkel en alleen mag worden gebruikt voor de verwerking in producten voor menselijkeen/of dierlijke consumptie binnen de gestelde houdbaarheidstermijnen.
2. Meatless behoudt zich het recht voor om in geringe mate van de productspecificaties af te wijken.
3. Bij nieuwe toepassingen door afnemer dient telkens proefondervindelijk te worden vastgesteld en
beoordeeld of deze toepassing mogelijk is binnen de kwaliteitseisen van afnemer en eventuele
wettelijke eisen of regulering.
4. Meatless is nimmer aansprakelijk voor de resultaten of toepassingen van haar product, noch voor
de door haar geleverde technische ondersteuning daarbij, waaronder begrepen maar niet beperkt
hiertoe: adviezen, gebruik apparatuur en inschakeling van derden.
5. Het product mag niet worden doorverkocht of ter beschikking gesteld aan derden zonder
voorafgaande toestemming van Meatless.
6. Ter beschikking gestelde monsters mogen nimmer door afnemer aan derden worden verkocht of
voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor Meatless ze heeft verstrekt, tenzij hierover
uitdrukkelijk, vooraf en schriftelijk afspraken met Meatless zijn gemaakt.

Artikel 7: Controle en reclame
1. Afnemer is verplicht bij of terstond na elke levering van producten deze grondig te inspecteren
en bij aanwezigheid van gebreken Meatless hierover terstond schriftelijk te informeren. Afnemer
wordt geacht met de staat waarin de producten zijn geleverd in te stemmen indien:
- afnemer niet binnen 5 werkdagen na de dag van levering Meatless schriftelijk op de hoogte
heeft gesteld van gebreken welke zijn geconstateerd of welke bij zorgvuldige inspectie
hadden kunnen worden opgemerkt; of
- afnemer niet binnen 3 werkdagen nadat niet-zichtbare gebreken bekend zijn geworden of
bekend hadden moeten worden Meatless hierover in kennis heeft gesteld en schriftelijk
heeft geinformeerd; of
- de producten geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt of gebruikt.
2. In geval van artikel 7.1 tweede zin vervalt ieder recht op reclame of andere aanspraak en
accepteert afnemer alle verantwoording voor eventueel geleden schade of verliezen.
3. Meatless dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. De betreffende
producten dienen hiervoor ongebruikt, onvermengd en zorgvuldig te worden bewaard. Afnemer
zal op eerste verzoek van Meatless een monster versturen danwel toegang verlenen voor
onderzoek door Meatless.
4. Bij overeenstemming over geconstateerde gebreken zal een schriftelijke verklaring worden
opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend. Mochten partijen niet tot
overeenstemming komen, dan wordt een onafhankelijk deskundige ingeschakeld. De kosten van
deze deskundige komen voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij, tenzij anders is
overeengekomen.
5. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen kunnen nimmer grond voor reclame
opleveren. Meatless wordt in ieder geval (maar niet beperkt hiertoe) geacht aan haar
verplichtingen te hebben voldaan, indien het gewicht, de gespecificeerde grootte of de
hoeveelheid van de geleverde producten niet meer dan 10% afwijkt van hetgeen is
overeengekomen en/of bij geringe afwijking in kleur. Tevens vervalt het recht van reclame na
verloop van de houdbaarheidsdatum, of als gevolg van onoordeelkundig, foutief of achteloos
gebruik en/of opslag of veranderingen door afnemer of derden buiten medeweten of
toestemming van Meatless.
6. Het indienen van een reclame ontslaat afnemer nimmer van zijn betalingsverplichtingen.
Artikel 8: Aansprakelijkheid
1. Meatless is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan personen of rechtspersonen, voor zover
deze het gevolg is van onoordeelkundig gebruik van de door Meatless geleverde producten,
verstrekte opdracht of enige handeling in strijd met de door Meatless verstrekte gebruiksinstructies
danwel indien afnemer zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd danwel had kunnen
verzekeren.
2. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Meatless, is Meatless slechts aansprakelijk voor
zaakschade, tot maximaal eenmaal het voldane factuurbedrag, exclusief omzetbelasting, als gevolg
van de producten welke de schade hebben veroorzaakt danwel alleen en voorzover de verzekeraar
van Meatless de betreffende schade dekt op grond van enige overeenkomst van verzekering van
Meatless. In dat geval is de aansprakelijkheid van Meatless beperkt tot het bedrag dat onder de
betreffende verzekering wordt uitgekeerd, in het betreffende geval.
3. Meatless is nimmer aansprakelijk voor indirecte- of gevolgschade van afnemer of enige derde,
waaronder, maar niet beperkt hiertoe, gederfde winst, geleden verliezen en/of gemaakte kosten
of immateriele schade.
4. Meatless is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door enig gebrek in een hulp- of
grondstof of andere zaak of dienst van een toeleverancier of derde. In dat geval is Meatless
gerechtigd de rechten, die zij op de toeleverancier/derde verkrijgt, aan afnemer te cederen.
5. In geval de tekortkoming niet aan Meatless kan worden toegerekend (overmacht) is Meatless op
geen enkele wijze aansprakelijk voor schade.

6. Indien Meatless en/of afnemer vaststellen of vernemen dat er met betrekking tot een product of
de verpakking daarvan dusdanige kwaliteitsproblemen of andere (technische) problemen
bestaan dat een product recall noodzakelijk is, zullen beide partijen daaraan meewerken
conform de daarvoor geldende wetten en regelgeving. De partij die tot de recall besluit, zal
daarvan de kosten dragen, behoudens voor zover deze aantoont dat de oorzaak van de recall in
de risicosfeer van de andere partij is gelegen. Partijen zijn gehouden elkaar volledig te
informeren over de relevante feiten en omstandigheden rondom de uitvoering van de product
recall, en daartoe inzage te geven in hun administratie en documenten ter zake.
Artikel 9: Overmacht
1. Van overmacht is onder meer, doch niet uitsluitend, sprake in het geval van brand, overstroming,
werkstaking, epidemieën, pandemieën, (burger)oorlog, terrorisme, overheidsmaatregelen,
handelsembargo’s, arbeidsonlusten, elektriciteitsuitval, waterschade, brand, overstroming,
cybercrime, machinerie- of bedrijfsstoringen, tekortkoming of onrechtmatige gedragingen van
toeleverancier(s) en onderaannemers van toeleveranciers of andere derden.
2. In geval van overmacht wordt Meatless ontheven van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering
van de overeenkomst, zonder dat de afnemer enigerlei recht op schadevergoeding van welke
aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. Meatless is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd
om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat
de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.
Artikel 10: Vrijwaring
1. Voor zover de wet dit toelaat vrijwaart afnemer Meatless voor aanspraken van derden, welke
ontstaan in samenhang met of in de uitvoering van de overeenkomst, waaronder begrepen maar
niet beperkt hiertoe schade als gevolg van het door afnemer be-of verwerken, verpakken en/of
voltooien van de producten op welke wijze dan ook, danwel het niet naleven van enige instructie of
bepaling uit deze voorwaarden, ongeacht of de schade door Meatless of door een door haar
ingeschakelde derden of hulppersonen is veroorzaakt.
2. Afnemer draagt zorg voor een adequate verzekering voor voldoende dekking van het risico
genoemd onder 10.1 alsook haar verdere bedrijfsrisico en zal op eerste verzoek als bewijs daarvan
een afschrift laten zien aan Meatless.
Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
1. Zolang Meatless geen volledige betaling heeft ontvangen van alle openstaande facturen (inclusief
eventuele rente en kosten) inzake enige overeenkomst tussen partijen voor de levering van
producten, blijven de geleverde producten eigendom van Meatless Zolang de eigendom van de
geleverde producten niet op afnemer is overgegaan, is het afnemer niet toegestaan de
producten te verwerken, buiten zijn feitelijke macht te brengen of te vervreemden, behalve voor
zover dat noodzakelijk is in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.
2. Zolang de eigendom van de geleverde producten niet op afnemer is overgegaan is het afnemer
niet toegestaan de producten te verpanden of anderszins te bezwaren of tot zekerheid over te
dragen aan derden.
3. Meatless heeft het recht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te vorderen en
tot zich te nemen, indien de afnemer in verzuim verkeert bij de nakoming van enige
betalingsverplichting, indien afnemer zijn onderneming liquideert, surséance van betaling
aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op zijn activa
wordt gelegd. In dat geval is afnemer verplicht desgevraagd onmiddellijk en kosteloos de
geleverde producten in de feitelijke macht van Meatless te brengen. Meatless is gerechtigd deze
producten zelf voor rekening van afnemer terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich
bevinden. Afnemer verleent Meatless reeds nu onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of
voor afnemer in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. Na terugneming zal afnemer worden

gecrediteerd voor de marktwaarde van de producten, verminderd met de kosten van de
terugneming en door Meatless geleden schade.
4. Tot het moment dat hij zich onder deze algemene voorwaarden daadwerkelijk eigenaar kan
noemen, dient de afnemer afdoende maatregelen te nemen om de producten af te scheiden en
afgescheiden te houden van de overige bij afnemer aanwezige zaken en al het benodigde in het
werk (doen) stellen om vermenging, natrekking of zaakvorming te voorkomen. Afnemer is
gehouden derden die zich op de door Meatless geleverde producten willen verhalen schriftelijk
te wijzen op het daarop rustende eigendomsrecht van Meatless.
5. Tijdens de duur van dit eigendomsvoorbehoud zijn de producten voor rekening en risico van
afnemer. Afnemer zal de producten die onder het eigendomsvoorbehoud van Meatless vallen,
als een ‘goed huisvader’ bewaren en deze producten afdoende verzekeren.
6. Indien het recht van het land van bestemming van de door Meatless geleverde producten
verdergaande mogelijkheden kent tot het voorbehouden van eigendom dan in dit artikel is
bepaald, geldt tussen partijen dat deze verdergaande mogelijkheden geacht worden ten behoeve
van Meatless te zijn bedongen met dien verstande dat wanneer objectief niet is vast te stellen op
welke verdergaande regels deze bepaling betrekking heeft, het hierboven bepaalde blijft gelden.
Artikel 12: Betaling
1. Betaling dient – zonder opschorting en verrekening - te geschieden binnen 30 dagen na
factuurdatum, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Afnemer dient elke factuur
grondig te verifiëren voor de betaling daarvan. In geval van verandering van
bankrekeningnummer, onregelmatigheid of verdenking van hacking of fraude, zal afnemer
onmiddellijk contact opnemen met Meatless om de betalingsgegevens te controleren. Hacking of
fraude ontslaat afnemer in geen geval van zijn betalingsverplichting jegens Meatless.
2. Meatless is gerechtigd om bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling of
vooruitbetaling te vragen. Indien door toerekenbare tekortkoming van Meatless de
overeenkomst wordt ontbonden heeft afnemer het recht op terugbetaling van de gedane
aanbetaling, vermeerderd met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW.
3. Meatless is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de termijn door hem
is ontvangen, aan de afnemer de wettelijke rente in handelstransacties (art. 6:119a BW) per
maand te berekenen, gerekend vanaf de vervaldatum van de betreffende facturen.
4. In geval van verzuim is Meatless gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te
brengen aan afnemer, overeenkomstig de staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) welke
wordt gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.
5. Indien afnemer ter zake van zijn verplichtingen ingevolge enige overeenkomst in verzuim is
geraakt, worden vanaf dat moment alle betalingsverplichtingen van afnemer aan Meatless,
ongeacht of reeds is gefactureerd, onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 13: Intellectueel eigendom en geheimhouding
1. Alle door Meatless vervaardige recepturen, formulaties, werkwijzen, beschrijvingen, berekeningen,
samenstellingen, vezelvormen, materialen, producten, benamingen en materialen, documentatie of
(geluids)opnamen daarvan zijn en blijven het exclusieve (intellectuele) eigendom van Meatless, ook
indien hier kosten voor in rekening zijn gebracht aan afnemer.
2. Afnemer zal strikte geheimhouding in acht nemen ten aanzien van de zaken als omschreven in
artikel 13.1, welke door Meatless met afnemer worden gedeeld in het kader van de opdracht of
levering van producten. Afnemer zal de informatie alleen intern gebruiken voor verwerking als
omschreven in artikel 6.1 en niet gebruiken ten nadele van Meatless, noch kopiëren, delen met
derden, publiceren of bekend maken.
3. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom (waaronder merkrechten, bedrijfsgeheimen
(trade secrets), auteursrechten en octrooien) op alle door Meatless geleverde producten en op de
zaken als omschreven in artikel 13.1 berusten uitsluitend bij Meatless en worden erkend en
gerespecteerd door afnemer. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het afnemer niet

toegestaan deze informatie en/of merkrechten van Meatless anders te gebruiken dan omschreven
in dit artikel, bijvoorbeeld bij verkoop en marketing. Gebruik van het Meatless merk en logo is
alleen toegestaan na vooraf schriftelijke goedkeuring door Meatless.
4. Het is afnemer niet toegestaan de Meatless producten of de zaken als omschreven in dit artikel te
kopieëren, na te maken, te gebruiken voor onderzoek, analyse of voor enig ander doel of manier
anders dan omschreven in artikel 13.2, artikel 6.1 en verder relevante voorwaarden van deze
algemene voorwaarden.
Artikel 14: Ongeldigheid/vernietiging van bepalingen
Indien een bepaling van een tussen partijen gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden
nietig of anderszins onafdwingbaar mocht zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van
de overeenkomst en algemene voorwaarden niet aan. Partijen zijn in dat geval gehouden te
onderhandelen om de ongeldige of vernietigde bepaling te doen vervangen door een bepaling die de
oorspronkelijke bepaling naar inhoud en strekking zoveel mogelijk benadert.
Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle door Meatless gesloten overeenkomsten en gedane aanbiedingen is Nederlands recht
van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
2. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder
begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen worden beslecht door de
rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Middelburg.

