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1. Algemeen 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door KELLOGG’S uitgebrachte offertes en/of door haar gesloten 
overeenkomsten tot verkoop en levering van Kellogg’s producten. De voorwaarden zullen ook van toepassing zijn op 
eventuele vervolg- en andere verkoopovereenkomsten tussen KELLOGG’s en AFNEMER.  

1.2 Eventueel door AFNEMER gebruikte voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk is 
overeengekomen tussen partijen. 

 
2. Totstandkomen overeenkomst 

2.1 Een prijs-/productenlijst die AFNEMER van KELLOGG’S ontvangt vormt niet een aanbod (in juridische zin) van 
KELLOGG’S, maar geldt slechts als eventuele grondslag voor het plaatsen van orders door AFNEMER bij KELLOGG’S. 
Tussen KELLOGG’S en AFNEMER komt eerst een overeenkomst tot stand na schriftelijke aanvaarding door KELLOGG’S 
van de order door AFNEMER. Van voornoemde aanvaarding zal in ieder geval sprake zijn wanneer KELLOGG’S een 
ontvangen order niet binnen 15 dagen na ontvangst heeft afgewezen, of wanneer KELLOGG’S met de uitvoering van de 
order is begonnen. 

2.2 Een als zodanig benoemde offerte van de zijde van KELLOGG’S is, voor zover in de offerte of anderszins niet uitdrukkelijk 
anders is bepaald, vrijblijvend in die zin, dat KELLOGG’S deze kan herroepen tot 15 werkdagen na aanvaarding van de 
offerte door AFNEMER. Een offerte van KELLOGG’S is slechts vatbaar voor aanvaarding zonder enige afwijking van het 
gestelde in de offerte. 

 
3. Leveringstermijn 

3.1 Een in een offerte, orderbevestiging of anderszins vermelde leveringstermijn vormt een streeftermijn: KELLOGG’S geraakt 
niet reeds door de enkele overschrijding van die termijn in verzuim. Dat is pas het geval, indien en voor zover KELLOGG’S 
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens AFNEMER binnen een, alle omstandigheden in 
aanmerking genomen, redelijke termijn die AFNEMER haar na de overschrijding van de overeengekomen termijn 
schriftelijk heeft gesteld. 

 
4. Levering / Risico-overgang 

4.1 KELLOGG’S is bevoegd tot het doen van deelleveringen. 
4.2 KELLOGG’S draagt voor haar rekening en risico zorg voor het vervoer van de producten naar het overeengekomen 

magazijn, mits dit binnen Nederland is gelegen. De producten gelden als geleverd op het moment van aankomst van de 
producten bij het overeengekomen magazijn. Op dat moment gaat het risico voor de producten blijvend op AFNEMER 
over. Voor zover het magazijn buiten Nederland is gelegen gaat het risico voor de producten op AFNEMER over op het 
moment dat de producten in de macht van AFNEMER of een door AFNEMER ingeschakelde partij komen. In dat geval 
geldt laatstgenoemd moment als moment van levering.  

4.3 In het geval AFNEMER voor zijn rekening en risico zorgt voor het afhalen van de produkten bij KELLOGG’S magazijn, 
gelden de producten als geleverd en gaat het risico voor de producten op AFNEMER over op het moment dat de 
producten in de macht van AFNEMER of een door AFNEMER ingeschakelde partij komen.  

4.4 Op AFNEMER rust een afnameplicht. De lossing van producten geschiedt door AFNEMER voor zijn rekening en risico. 
AFNEMER draagt er zorg voor dat de lossing van de producten binnen 1 uur na aankomst kan worden begonnen en 
ononderbroken kan worden uitgevoerd. Kosten die KELLOGG’S zou moeten maken omdat AFNEMER niet tijdig de 
producten afneemt, komen voor rekening van AFNEMER. 

 
5. Eigendomsvoorbehoud 

5.1 De eigendom van afgeleverde producten gaat niet eerder op AFNEMER over dan wanneer AFNEMER alle vorderingen 
van KELLOGG’S op AFNEMER in verband met de leveringen aan AFNEMER ten volle heeft voldaan. Blijft AFNEMER met 
een betaling in gebreke of valt dat redelijkerwijze te verwachten, dan is KELLOGG’S gerechtigd de haar nog toebehorende 
producten zonder rechterlijke tussenkomst en op kosten van AFNEMER terug te nemen. 

5.2 AFNEMER is bevoegd hem geleverde producten te vervreemden binnen het kader van zijn normale bedrijfsvoering, tenzij 
KELLOGG'S schriftelijk te kennen geeft dat AFNEMER deze producten terstond ter beschikking van KELLOGG'S dient te 
stellen. De geleverde producten mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KELLOGG’S met 
zekerheidsrechten worden bezwaard. 

 
6. Emballage 

6.1 De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage en pallets waarmee de producten door KELLOGG’S worden geleverd, 
blijven de eigendom van KELLOGG’S. AFNEMER dient de emballage en pallets te allen tijd voor KELLOGG’S beschikbaar 
te houden. Schade, op welke wijze dan ook veroorzaakt aan de bij AFNEMER aanwezig zijnde emballage of pallets dient 
door AFNEMER aan KELLOGG’S te worden vergoed. 

6.2 KELLOGG’S kan voor de emballage en de pallets apart statiegeld aan AFNEMER in rekening brengen. Dit statiegeld wordt 
aan AFNEMER terugbetaald voor zover de betreffende emballage en de pallets door AFNEMER zonder verlies of 
beschadiging aan KELLOGG’S worden geretourneerd. 

 
7. Overmacht 

7.1 Indien KELLOGG'S ten gevolge van overmacht (waaronder begrepen: ziekte, staking, bedrijfsbezetting, boycot, blokkade, 
transportbelemmering, vertraging in de toelevering of niet-levering door een toeleverancier, een overheidsmaatregel als 
bijvoorbeeld een export-, import- of productieverbod en andere onvoorziene omstandigheden welke de normale 
bedrijfsvoering verstoren en de nakoming van de verplichtingen van KELLOGG'S vertragen of onmogelijk dan wel 
aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maken) haar verplichtingen niet tijdig of volledig kan nakomen, worden de 
verplichtingen van partijen over en weer opgeschort.  



7.2 Mocht de overmachtssituatie langer dan dertig min of meer aaneengesloten kalenderdagen voortduren, dan kan ieder der 
partijen de overeenkomst, voor zover door de overmachtsituatie getroffen, door middel van een schriftelijke verklaring 
ontbinden zonder dat er voor een van de partijen een gehoudenheid tot schadevergoeding ontstaat. 

 
8. Prijs / Betaling 

8.1 De prijs die AFNEMER voor de te leveren zaken aan KELLOGG'S verschuldigd is wordt in alle gevallen vastgesteld aan de 
hand van de eenheidsprijs die voor de te leveren zaken vermeld staat in prijslijst die ten tijde van de levering bij 
KELLOGG’S van kracht is. KELLOGG'S is te allen tijde gerechtigd de prijslijst aan te passen. KELLOGG'S zal elke 
aanpassing van de prijslijst ten minste één maand voor de inwerkingtreding ervan aan AFNEMER kenbaar maken door 
toezending van de aangepaste prijslijst. 

8.2 In geen geval zal de prijs die wordt vermeld op enig document van AFNEMER KELLOGG's binden. De aanvaarding door 
KELLOGG'S van een bestel- of ander document van AFNEMER waarop een andere prijs wordt vermeld dan de prijs 
vermeld in de op dat moment bij KELLOGG's van kracht zijnde prijslijst, kan niet worden beschouwd als een (impliciete) 
aanvaarding door KELLOGG'S om te leveren conform de door AFNEMER vermelde prijs. 

8.3 Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, omvat de prijs vermeld op de prijslijst niet eventuele met de 
overeenkomst en/of levering verband houdende overheidsheffingen en kosten voor het terugnemen van 
verpakkingsmateriaal. Deze posten kunnen door KELLOGG’S apart in rekening worden gebracht. 

8.4 Een op een levering betrekking hebbende factuur zendt KELLOGG’S in beginsel op het moment dat zij aanvangt met de 
uitvoering van de (deel)levering, of anders na uitvoering van de (deel)levering toe. AFNEMER is gehouden hetgeen hij aan 
KELLOGG’S verschuldigd is te voldoen in de overeengekomen valuta en uiterlijk binnen 30 (dertig) kalenderdagen na de 
leverdatum, zonder aftrek of compensatie, op de wijze die KELLOGG’S in de factuur of anderszins aangeeft. In afwijking 
van het bepaalde in het vorige lid, is KELLOGG’S bevoegd betaling of een naar het oordeel van KELLOGG’S passende 
zekerheid daarvoor voorafgaand of bij de levering te verlangen.  

8.5 De aan een betaling door AFNEMER verbonden kosten komen voor diens rekening. 
8.6 Door betaling van een factuur aanvaardt AFNEMER de juistheid en volledigheid daarvan, en doet AFNEMER afstand van 

het recht deze factuur op enige grond te betwisten of hiertegen anderszins te protesteren. 
8.7 Hetgeen AFNEMER aan KELLOGG’S verschuldigd is, wordt, voor zover nog niet opeisbaar, direct ten volle opeisbaar in 

geval van beslag, surséance van betaling, faillissement en meer in het algemeen in geval van (dreigende) non-betaling bij 
AFNEMER. KELLOGG’s is in genoemde gevallen tevens gerechtigd de overeenkomst buiten rechte geheel of gedeeltelijk 
te ontbinden en de daaruit voortvloeiende schade van AFNEMER te vorderen. 

8.8 AFNEMER kan slechts die opeisbare tegenvorderingen verrekenen welke KELLOGG’S uitdrukkelijk heeft erkend of die in 
rechte onherroepelijk zijn komen vast te staan.  

8.9 Aan AFNEMER komt terzake van zijn betalingsverplichting geen opschortingsrecht toe. 
8.10 In geval van niet tijdige betaling is AFNEMER wegens vertragingsschade voor iedere maand van vertraging of een 

gedeelte daarvan een rente verschuldigd van 1,5% van het totale, onbetaald gebleven bedrag, zulks onverminderd het 
recht van KELLOGG'S om aanvullende schadevergoeding te vorderen. 

8.11 Alle kosten die KELLOGG’S in het kader van de handhaving van haar rechten jegens AFNEMER moet maken, komen voor 
rekening van AFNEMER. Voor buitengerechtelijke kosten is AFNEMER per geval van handhaving van rechten tegen 
AFNEMER een bedrag van ten minste EUR 1.000 aan KELLOGG'S verschuldigd. 

 
9. Opschorting/ontbinding 

Indien AFNEMER in gebreke blijft met de nakoming van enige verplichting jegens KELLOGG'S, alsmede in geval van faillissement, 
surséance van betaling of stillegging van het bedrijf van AFNEMER, is KELLOGG'S zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat 
terzake enige vergoeding aan AFNEMER is verschuldigd, bevoegd om, te harer keuze, leveringen of verplichtingen anderszins 
gedeeltelijk of geheel, voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, dan wel de betreffende overeenkomst voor het nog niet 
uitgevoerde gedeelte geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een schriftelijke verklaring, zulks onverminderd de haar verder 
toekomende rechten. 

 
10. Tekortkomingen 

10.1 AFNEMER is gehouden de door KELLOGG’S geleverde zaken direct na aflevering te onderzoeken op eventuele 
afwijkingen in de overeengekomen hoeveelheid en specificaties en op overige waarneembare tekortkomingen. 

10.2 AFNEMER is gehouden om geconstateerde afwijkingen of tekortkomingen binnen 3 (drie) werkdagen na afgifte van de 
zaken aan KELLOGG’S te melden. De melding dient schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een duidelijke 
omschrijving van de geconstateerde afwijking of tekortkoming. Een en ander geldt op straffe van verval van alle rechten 
aan de zijde van AFNEMER terzake van eventuele afwijkingen of tekortkomingen die bij keuring redelijkerwijs hadden 
kunnen worden geconstateerd. 

10.3 Afwijkingen of tekortkomingen die bij de in het eerste lid genoemde keuring redelijkerwijs niet konden worden 
geconstateerd en die binnen 4(vier) maanden na afgifte van de zaken alsnog worden ontdekt, dienen door AFNEMER op 
straffe van verval van alle rechten binnen 24 (vierentwintig) uur na ontdekking schriftelijk aan KELLOGG’S te worden 
gemeld. Op afwijkingen of tekortkomingen die na vier maanden na uitvoering van de levering aan het licht komen, kan 
AFNEMER tegenover KELLOGG’s geen beroep meer doen. 

10.4 Afwijkingen of tekortkomingen als bedoeld in lid 2 en 3 worden, voor zover de tekortkomingen het gevolg zijn van 
toerekenbaar tekortschieten aan de zijde van KELLOGG’S, door KELLOGG’S kosteloos ongedaan gemaakt door naar 
haar keuze (1) de zaken zo spoedig mogelijk te herstellen, en /of (2) zo spoedig mogelijk op haar kosten vervangende 
zaken ter beschikking te stellen, en/of (3) de prijs te verminderen overeenkomstig de door de tekortkoming veroorzaakte 
minderwaarde van het door AFNEMER ontvangene. 

10.5 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders bepaald, vervallen vorderingsrechten van de AFNEMER jegens KELLOGG’S ter 
zake van de uitvoering van de overeenkomst met AFNEMER 12 (twaalf) maanden nadat deze uitvoering aan de zijde van 
KELLOGG’S is voltooid. 

10.6 KELLOGG’S is alleen verplicht die producten van AFNEMER terug te nemen, waarvan de terugzending met voorafgaande 
toestemming van KELLOGG’S plaatsvindt. KELLOGG’S zal terugzendingen niet aanvaarden voor zover deze plaatsvinden 
na de op de producten van KELLOGG’S vermelde houdbaarheidsdatum, of indien de afnemer niet de voorschriften voor 
opslag en gebruik in acht heeft genomen. 

 
 
 



 
 
 
 
11. Aansprakelijkheid 

11.1 Behoudens in het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van KELLOGG'S, is KELLOGG'S slechts aansprakelijk 
voor schade als gevolg van een aan KELLOGG'S toerekenbare tekortkoming tot maximaal een bedrag van 50 (vijftig) 
procent van de netto-factuurwaarde – (bruto factuurwaarde minus eventuele overheidsheffingen, kosten van terugnemen 
van de verpakking en statiegeld voor de emballage en pallets) – van de producten van die (deel-)levering waarmee de 
schade rechtstreeks verband houdt. 

11.2 KELLOGG’s is in geen geval aansprakelijk voor schade bestaande uit gederfde winst, verminderde opbrengst of 
stagnatieschade, en/of andere indirecte of gevolgschade. 

11.3 Een vordering tot schadevergoeding door AFNEMER vervalt na 6 (zes) maanden na de datum van de betreffende 
(deel)levering, tenzij de vordering op dat moment in rechte geldend is gemaakt of uitdrukkelijk en schriftelijk door 
KELLOGG’S is erkend. 

11.4 AFNEMER vrijwaart KELLOGG'S tegen alle aanspraken van derden in verband met de door KELLOGG'S geleverde zaken 
of in verband met enige verplichting van KELLOGG'S jegens AFNEMER. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle 
schade en kosten die KELLOGG'S in verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt. 

11.5 Verkoop en distributie buiten Nederland van producten van KELLOGG’s door de AFNEMER geschiedt voor risico van de 
AFNEMER. De aansprakelijkheid van KELLOGG'S voor schade welke direct dan wel indirect voortvloeit uit het niet 
voldoen van de producten aan van buitenlandse overheidswege gestelde voorschriften, is uitgesloten. 

 
12. Recall of schrappen van een product 

12.1 Indien AFNEMER om welke reden dan ook overgaat tot een recall of het uit de handel nemen van de door KELLOGG's 
geleverde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KELLOGG'S, is KELLOGG'S niet aansprakelijk 
voor kosten die de AFNEMER in verband met de recall maakt, en/of de schade die AFNEMER verband daarmee lijdt. 

12.2 Een voorgenomen schrapping door AFNEMER uit diens assortiment van een door KELLOGG's geleverd product dient 
vooraf, tijdig en schriftelijk te worden aangekondigd aan KELLOGG's. Het te schrappen product dient na deze 
aankondiging in ieder geval nog voor een periode van minimaal 8 weken beschikbaar te blijven in de winkels van 
AFNEMER. De schrapping kan op geen enkele wijze leiden tot het terugtrekken van reeds gedane bestellingen en kan ook 
anderszins geen gevolgen hebben voor deze bestellingen. 

 
13. Intellectuele eigendom 

13.1 De bepalingen van dit artikel zijn uitsluitend van toepassing in gevallen waarin AFNEMER producten betrekt voor 
doorverkoop aan derden. 

13.2  AFNEMER is verplicht om:  
(i) de producten uitsluitend te verhandelen in de van KELLOGG’S afkomstige verpakkingen. AFNEMER is niet bevoegd de 

hoedanigheid van de door haar van KELLOGG’S afgenomen producten, waaronder mede zij begrepen etiquettering, 
opdrukken, bijsluiters en instructies, te wijzigen; 

(ii) de door KELLOGG’S verstrekte aanwijzingen betreffende bescherming van kwaliteit en houdbaarheid van de producten op 
te volgen; 

(iii) de onder (ii) bedoelde aanwijzingen tijdig aan zijn afnemers door te geven; 
(iv) producten uit de handel te nemen terstond nadat de op de producten vermelde houdbaarheidsdatum is verstreken; 
(v) de doorverkoop en levering van producten aan een derde terstond te staken en KELLOGG’S onverwijld te waarschuwen 

indien er twijfel bestaat omtrent kwaliteit en deugdelijkheid van de bij hem aanwezige producten; 
(vi) de door KELLOGG’S aangewezen inspecteurs in de gelegenheid te stellen de bij hem aanwezige producten te controleren in 

de hierboven onder (v) beschreven gevallen en, in het algemeen, teneinde na te gaan of de in dit artikel genoemde 
verplichtingen behoorlijk worden nagekomen; 

(vii) desgewenst aan KELLOGG’S een opgave te verstrekken van derden aan wie hij de producten heeft doorgeleverd en inzage 
te geven in de betreffende verkoopcontracten. 

13.3 AFNEMER is gehouden om bij doorlevering van producten aan een grossier of detaillist, de in dit artikel beschreven 
verplichtingen en verboden, voorzover van toepassing, aan de derde partij op te leggen ten behoeve van KELLOGG’S. 

13.4 AFNEMER heeft enkel een gebruiksrecht op de reclamematerialen die door KELLOGG'S en op diens kosten in de 
vestiging(en) van AFNEMER worden geplaatst. De reclamematerialen mogen niet worden gewijzigd en kunnen uitsluitend 
worden gebruikt voor de presentatie, de promotie en de lancering van de merken en producten van KELLOGG'S.  

13.5 Aan het eind van elke promotieaktie dient AFNEMER de in het vorige lid genoemde reclamematerialen op verzoek van 
KELLOGG'S onverwijld te retourneren of te vernietigen. 

13.6 Het is afnemer niet toegestaan (afbeeldingen van) producten van KELLOGG'S in reclame- of commerciële uitingen te 
gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe van KELLOGG'S. 

 
14. Onverbindendheid 

14.1 De ongeldigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden heeft geen gevolg voor de overige bepalingen van 
deze algemene voorwaarden.  

14.2 Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden onder de gegeven omstandigheden onredelijk 
bezwarend, onaanvaardbaar of ongeldig moet worden geacht, geldt tussen partijen een bepaling die, alle omstandigheden 
in aanmerking genomen, aanvaardbaar is en de strekking van de in dat geval buiten toepassing geachte bepaling het 
meest benadert. 

 
15. Toepasselijk recht / Bevoegde rechter 

15.1 De verhouding tussen KELLOGG'S  en AFNEMER is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Het Verdrag der 
Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het "Weens Koopverdrag") en 
de bepalingen in boek 6, titel 5, afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing. 

15.2 Alle geschillen die tussen partijen ontstaan, zullen worden beslecht door de rechter in het arrondissement Den Haag. 
De vorige zin strekt uitsluitend ten behoeve van KELLOGG'S. Deze behoudt het recht zich, al dan niet hangende ee n 
geding bij de ingevolge de eerste zin bevoegde rechter, te wenden tot elke andere bevoegde rechter. 
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