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Algemene voorwaarden van    

George Pars Graanhandel B.V. 

1. Definities 

1.1 In deze algemene leveringsvoorwaarden (hierna te noemen 

“Algemene Voorwaarden”) wordt verstaan onder: 

 

a. Afnemer en / of Opdrachtgever: iedere natuurlijke of 

rechtspersoon die met Pars een overeenkomst aangaat of wil 

aangaan of voor wie Pars een aanbieding doet of een levering of 

prestatie verricht. 

b. Pars: George Pars Graanhandel BV statutair gevestigd te Sint 

Annaparochie, ingeschreven in het handelsregister en 

gedeponeerd bij de KvK onder nummer 01006797. 

c. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Pars en Afnemer 

en / of Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling 

daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of 

ter uitvoering van die overeenkomst. 

2. Toepasselijkheid 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle 

aanbiedingen en offertes van Pars en iedere Overeenkomst, hoe 

ook genaamd, met Pars. 

2.2 Naast onderhavige Algemene Voorwaarden zijn in geval van 

transport c.q. vervoersopdrachten eveneens de AVC en / of – indien 

van toepassing – het CMR van toepassing, zulks naar gelang de 

keuze van Pars. Ten deze wordt verwezen naar artikel 7.6 van 

onderhavige voorwaarden. 

2.3 Indien de offerte en / of overeenkomst tussen Pars en Afnemer 

en / of Opdrachtgever ziet op granen, zaden, peulvruchten en 

aanverwante artikelen zijn naast onderhavige voorwaarden 

eveneens van toepassing de bepalingen GZP zoals vastgesteld 

door Het Comité van Graanhandelaren én de conditiën van de 

Nederlandse Handel in Granen en Diervoedergrondstoffen allen te 

raadplegen op www.graan.com. Bij strijdigheid tussen al deze 

voorwaarden dienen de onderhavige algemene voorwaarden als 

uitgangspunt te gelden, dit naar keuze van Pars.  

2.4 Deze Algemene Voorwaarden kunnen ook jegens de Afnemer 

en / of Opdrachtgever worden ingeroepen door werknemers van 

Pars en door derden die door Pars zijn ingeschakeld. 

2.5 De toepasselijkheid van eventuele door Afnemer en / of 

Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt door 

Pars uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid 

daarvan door Pars uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard. 

3. Totstandkoming Overeenkomst 

3.1 Aanbiedingen van Pars, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, 

behoudens schriftelijke verklaring van het tegendeel. 

3.2 Overeenkomsten komen eerst tot stand, indien en voor zover 

zij door Pars schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd, dan wel nadat 

door Pars een begin met de uitvoering is gemaakt. 

4. Prijzen 

4.1 Alle door Pars vermelde prijzen zijn vast, luiden in Euro en zijn 

exclusief BTW en andere belastingen of heffingen, tenzij 

nadrukkelijk anders is vermeld. 

4.2 Indien na het sluiten van de Overeenkomst verhoging van één 

of meer kostprijsbepalende factoren optreedt, ook al geschiedt dit 

ingevolge voorzienbare omstandigheden, dan is Pars gerechtigd 

deze verhoging door te berekenen aan Afnemer en / of 

Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 

overeengekomen. 

4.3 Indien de toepassing van het voorgaande lid mocht leiden tot 

een prijsverhoging van 10% of meer binnen een termijn van 3 

maanden na het aangaan van de Overeenkomst, dan is Afnemer en 

/ of Opdrachtgever  gerechtigd de Overeenkomst binnen 7 dagen 

nadat hij van de prijsverhoging in kennis is gesteld, middels een 

aangetekend schrijven te ontbinden, zonder tot enige 

schadevergoeding gerechtigd te zijn. 

5. Ontbinding en overmacht 

5.1 Indien Afnemer en / of Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of 

niet tijdig aan enige verplichting voldoet welke voor hem uit de 

Overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van 

faillissement, surseance van betaling, onder curatele stelling, 

stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer en / of 

Opdrachtgever, heeft Pars het recht, zonder enige verplichting tot 

schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende 

rechten, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan 

wel de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. 

Voorts worden alle vorderingen van Pars op Afnemer en / of 

Opdrachtgever in die gevallen terstond opeisbaar en heeft Pars het 

recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, 

inclusief gederfde winst, onverminderd andere haar wettelijk 

toekomende rechten. 

5.2 Pars is niet aansprakelijk voor vertraging, niet of niet juiste 

levering als een direct of indirect gevolg van overmacht. Onder 

overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten 

de wil en/of schuld van Pars waardoor de Overeenkomst niet, niet 

tijdig of niet behoorlijk kan worden nakomen en dit redelijkerwijze 

niet van Pars kan worden verlangd. 

5.3 Iedere verplichting van Pars tot nakoming van de 

Overeenkomst wordt opgeschort voor de duur dat nakoming ten 

gevolge van overmacht niet of niet behoorlijk mogelijk is. 

5.4 Pars is in het geval van overmacht niet aansprakelijk voor de 

schade, die ontstaat door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk 

nakomen van de Overeenkomst. 

5.5 Indien de nakoming vanwege een situatie als bedoeld in artikel 

5.2 langer dan drie maanden is opgeschort of zodra zeker is dat 

deze tenminste drie maanden zal duren, is Pars bevoegd bij 

aangetekend schrijven te vorderen dat de Overeenkomst hetzij aan 

de omstandigheden wordt aangepast, hetzij met onmiddellijke 

ingang voor het betreffende deel wordt ontbonden, zonder dat zij 

daarbij tot enigerlei schadevergoeding gehouden is. 

6. Reclames 

6.1 Afnemer en / of Opdrachtgever is verplicht bij aflevering te 

onderzoeken of de producten en/of diensten aan de 

Overeenkomst beantwoorden. 

6.2 Reclames met betrekking tot de geleverde producten en/of 

diensten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 

binnen 7 dagen na de ontdekking van het gebrek, althans binnen 

7 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs had behoren te worden 

ontdekt, doch niet later dan één maand na levering, aan Pars 

kenbaar te worden gemaakt. 

6.3 Indien reclames niet tijdig schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, 

wordt Afnemer en / of Opdrachtgever geacht akkoord te zijn met 

de geleverde producten en/of diensten. 

6.4 Geringe afwijkingen en verschillen die vallen binnen een, 

volgens de handelsgebruiken, redelijke productie- of 

gewichtstolerantie, dan wel volgens verkeersopvattingen eigen 

zijn aan natuurproducten, kunnen nimmer grond voor reclames 

opleveren. 

6.5 Een reclame als bedoeld in artikel 6.2 schort de 

betalingsverplichting van Afnemer en / of Opdrachtgever niet op. 

6.6 Beantwoordt het afgeleverde product en/of de afgeleverde 

dienst niet aan de Overeenkomst, dan is Pars te hare keuze slechts 

gehouden tot vervanging of tot verlening van een pro-rata korting 

op de prijs. 

6.7 Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na 

voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Pars. 

7. Levering 

7.1 De opgegeven leveringstermijnen worden slechts bij 

benadering gegeven en zijn slechts indicatief, tenzij uitdrukkelijk 

schriftelijk anders is overeengekomen. Leveringstermijnen gaan 

pas in, zodra de Overeenkomst tot stand is gekomen in 

overeenstemming met artikel 3 en alle voor de uitvoerige 

benodigde gegevens door Pars van de Afnemer en / of 

Opdrachtgever zijn ontvangen. 

7.2 Pars is bevoegd in gedeelten te leveren. 

7.3 Bij levering af depot of fabriek zijn de geleverde producten 

vanaf het moment van het verlaten van het depot of de fabriek voor 

rekening en risico van Afnemer en / of Opdrachtgever, ook indien 

wordt overeengekomen dat Pars  voor het transport zorg draagt. 

7.4 Afnemer en / of Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een 

onbelemmerde en veilige bereikbaarheid van silo’s of andere 

opslagfaciliteiten ten behoeve van Pars  en/of haar vervoerders. 

7.5 Indien er sprake is van franco-levering, in welk geval Pars de 

wijze van vervoer bepaalt, dan zijn de producten vanaf het moment 

van lossen voor rekening en risico van Afnemer en / of 

Opdrachtgever. 

7.6 Op alle vervoerswerkzaamheden die Pars ten behoeve van de 

opdrachtgever verricht zijn ofwel de Algemene Vervoerscondities 

van toepassing, die kunnen worden geraadpleegd via 

www.sva.nl/avc ofwel het CMR indien sprake is van Internationaal 

vervoer. Indien de CMR van toepassing is, zijn de Algemene 

Vervoerscondities aanvullend van toepassing. In geval van 

strijdigheid tussen de AVC en / of CMR en / of de onderhavige 

voorwaarden hebben de onderhavige voorwaarden als 

uitgangspunt te gelden, dit naar gelang de keuze van Pars.  

7.7 Indien producten na het verstrijken van de leveringstermijn 

door Afnemer en / of Opdrachtgever of door hem aangewezen 

derde niet zijn afgenomen, is Pars  gerechtigd om: 

- de producten voor rekening en risico van Afnemer en / of 

Opdrachtgever op te slaan; dan wel. 

- de producten aan een derde te verkopen waarbij alle daarmee 

verband houdende kosten, waaronder in ieder geval opslag-, 

administratie-, en transportkosten en eventuele minderopbrengst 

worden begrepen, voor rekening van de Afnemer en / of 

Opdrachtgever komen, zulks onverminderd alle andere aan Pars 

toekomende rechten, waar onder die als genoemd in artikel 5.1 van 

deze Algemene Voorwaarden. 

8. Opslag en bewerking 

8.1 Aanlevering bij en inontvangstneming door Pars vindt plaats 

door afgifte van de zaken door of namens de Afnemer en / of 

Opdrachtgever en inontvangstneming daarvan door Pars, ter 

plaats van de opslag. 

8.2 Uitlevering aan en inontvangstneming door de Afnemer en / of 

Opdrachtgever vindt plaats door afgifte van de zaken door Pars en 

inontvangstneming daarvan door of namens de Afnemer en / of 

Opdrachtgever, ter plaatse van de opslag.  

8.3 Het gewicht van aangeleverde en uitgeleverde zaken als 

bedoeld in de voorgaande leden wordt door Pars telkens 

vastgesteld door middel van een gekalibreerde weeginstallatie en 

aldus verwerkt in de voorraadadministratie.  

8.4 (Gewichts)verliezen van de zaken als gevolg van één van de in 

artikel 8.13 genoemde oorzaken worden door Pars niet 

geregistreerd en / of gecorrigeerd in de voorraadadministratie. Pars 

muteert in de voorraadadministratie alleen de in- en uitgaande 

hoeveelheden van de opgeslagen zaken. Desgewenst kan Afnemer 

en / of Opdrachtgever Pars verzoeken om de actuele hoeveelheid 

van de voorraad door middel van weging of meting te (laten) 

vaststellen, dit voor rekening van de Afnemer en / of 

Opdrachtgever.  

8.5 De Afnemer en / of Opdrachtgever staat er voor in dat de aan 

Pars aangeboden zaken juist en volledig zijn omschreven en dat 

aan Pars alle relevante informatie met betrekking tot die zaken is 

verstrekt. De Afnemer en / of Opdrachtgever is tegenover Pars en / 

of derden aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit onjuiste 

en / of onvolledige omschrijvingen, aanduidingen of 

mededelingen, alsmede voor schade welke voortvloeit uit niet te 

voren medegedeelde gebreken aan de zaken en / of verpakking. 

8.6 Zonder daartoe strekkende specifieke opdracht is Pars niet 

verplicht de zaken die worden aangeboden voor opslag te 

onderzoeken of te inspecteren. Pars mag uitgaan van de juistheid 

van de opgaven van de Afnemer en / of Opdrachtgever.  

8.7 Indien na opslag blijkt dat de zaken in gewicht, aard en / of 

samenstelling afwijken van de oorspronkelijke opgaven 

daaromtrent van de opdrachtgever, dan wordt de Afnemer en / of 

Opdrachtgever behoudens tegenbewijs geacht de zaken in het 

geconstateerde gewicht of de geconstateerde aard en 

samenstelling aan Pars ter opslag hebben aangeboden. Dit geldt 

niet indien Pars op verzoek en op kosten van de Afnemer en / of 

Opdrachtgever het gewicht, de aard, dan wel de samenstelling van 

de zaken voorafgaande aan de opslag heeft vastgesteld.  

8.8 Pars is steeds bevoegd om colli en / of anderszins verpakte 

zaken te openen om de inhoud te onderzoeken. Indien bij het 

onderzoek blijkt dat de inhoud afwijkt van de opgave, zijn de 

kosten van het onderzoek voor rekening van de Afnemer en / of 

Opdrachtgever.  

8.9 Zaken moeten in goede staat en indien verpakt, in goed 

verpakte toestand bij Pars aangeleverd worden. Afnemer en / of 

Opdrachtgever is verplicht Pars in kennis te stellen van alle 

eigenschappen van de zaken, waardoor deze spontaan dan wel 

onder bepaalde invloeden of omstandigheden gevaar kunnen 

opleveren voor personen of zaken, de bedrijfsmiddelen en 

opslagruimte(n) van Pars daaronder begrepen.  

8.10 Door de Afnemer en / of Opdrachtgever gewenste 

aanvullende werkzaamheden, zoals bemonstering, behandeling, 

verzorging, (her)verpakking, overstapeling, splitsing in partijen, 

weging, schonen, bewerken, palletisering, uit- of aflevering (aan 

derden), kunnen worden opgedragen aan Pars. Pars berekent 

daarvoor de op het moment van de opdracht geldende 

gebruikelijke tarieven. De hieruit voor Pars voortvloeiende 

verplichtingen zijn inspanningsverplichtingen, tenzij een bepaald 

resultaat is gegarandeerd.  

8.11 Tenzij zulks schriftelijk met de Afnemer en / of Opdrachtgever 

is overeengekomen is Pars niet verplicht zorg te dragen voor enige 

verzekering van de zaken die bij Pars worden gestald ten behoeve 

van Afnemer en / of Opdrachtgever. Afnemer en / of 

Opdrachtgever dient zulks zelf te regelen.  

8.12 In geval van schade, beschadiging en / of vermissing van 

zaken in het kader van opslag en bewerking  zal de Afnemer en / of 

Opdrachtgever uitsluitend Pars aansprakelijk kunnen stellen, ook 

indien Pars in de uitoefening van haar bedrijf gebruik heeft 

gemaakt van de diensten van derden, één en ander onder de 

volgende beperkingen. Alle handelingen en werkzaamheden 

geschieden voor rekening en risico van de Afnemer en / of 

Opdrachtgever, tenzij in deze voorwaarden anders wordt bepaald.  

8.13 Pars is, behoudens in het geval van grove nalatigheid, niet 

aansprakelijk voor schade en / of verlies ontstaan ten gevolge van 

de volgende oorzaken: 

a. verontreiniging van de zaken met in een vervoermiddel, gebruikt 

door of in opdracht van Afnemer en / of Opdrachtgever, 

achtergebleven resten van zaken van een vorig transport;  

b. kwaliteitsverlies van de zaken of vermenging van opgeslagen 

zaken met resten van zaken die eerder in de desbetreffende silo’s 

of vlakloodsen waren opgeslagen, doordat die resten zijn 

achtergebleven op vloeren en/of op (profielen van) wanden van de 

silo’s of vlakloodsen en/of in het gebruikte transportsysteem;  

c. kwaliteitsverlies van de zaken of vermenging van zaken doordat 

de zaken vermengd worden door bijstorting van dezelfde soort 

zaken van dezelfde Afnemer en / of Opdrachtgever van 

ongelijkwaardige aard, tenzij Afnemer en / of Opdrachtgever van 

tevoren schriftelijk heeft aangekondigd dat de nieuwe zaken apart 

dienen te worden opgeslagen;  

d. het uitvoeren van handelingen door Pars in de zin van artikel 

8.10;  

e. de natuurlijke hoedanigheid van de zaak, kwaliteitsverandering, 

gewichtsverlies, bederf, indrogen, inklinken, uitdrogen, vergruizen, 

lekken, broei, doorslaan, zweten, condenseren, gisten, bevriezen, 

roesten, breuk, gebreken van de verpakking;  

f. overmacht, maatregelen van overheidswege, molest, staking, 

uitsluiting, sabotage, oproer, plundering, stagneren van het 

transportsysteem;  

g. brand, rook, explosie, straling, bluswater, waterleidingbreuk, 

overstroming, inklinken, storm, wolkbreuk en/of extreme neerslag 

en in het algemeen elk van buiten komend onheil;  

h. hitte, koude, temperatuurwisselingen, luchtvochtigheid, wind 

en verwaaien van zaken, tenzij is overeengekomen dat het vervoer 

en/of laden en/of lossen en/of de opslag zal plaatsvinden op een 

zodanige wijze dat de zaken aan de invloed van die 

omstandigheden worden onttrokken;  

i. onvolledigheid, gebrekkigheid of onleesbaarheid van cijfers, 

letters of merken der colli's;  

j. het feit dat overliggeld voor binnenschepen en/of staangeld voor 

vervoermiddelen (“demurrage”) moet worden betaald.  

8.14 Pars wordt in geval van beschadiging en / of verlies door 

diefstal met braak geacht voldoende zorg te hebben aangewend 

als het voor een behoorlijke afsluiting van de bewaarplaats heeft 

zorggedragen. 
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8.15 In het geval zaken op een open terrein zijn opgeslagen is 

iedere aansprakelijkheid van Pars voor schade die verband 

houdend met deze wijze van opslag uitgesloten. 

8.16 Pars wordt in geval van beschadiging en/of verlies 

veroorzaakt door ratten, muizen, insecten en ander ongedierte 

geacht voldoende zorg te hebben aangewend indien het voor 

normale bestrijding van ongedierte in de bewaarplaats heeft 

zorggedragen. 

8.17 De door Pars voor verlies van de zaak te betalen 

schadevergoeding is beperkt tot de dagwaarde van de zaak op de 

dag dat de schade is ontstaan. Bij beschadiging wordt hoogstens 

vergoed het verschil tussen deze dagwaarde en de waarde na de 

beschadiging. De schade bedraagt echter maximaal ten hoogste 

de factuurwaarde van het desbetreffende product c.q. dienst, 

echter met een maximum van € 10.000,-- in totaal.  

8.18 Pars is slechts aansprakelijk voor schade aan de zaak zelf 

ontstaan en nooit voor schade bestaande uit winstderving of welke 

andere indirecte of gevolgschade ook.  

8.19 Bij schade aan een onderdeel van de zaak, dat als zodanig een 

zelfstandige waarde heeft, of bij schade aan één of meer 

verscheidene bij elkaar behorende zaken, blijft de eventuele 

waardevermindering van de overige onderdelen of de niet 

beschadigde zaken buiten beschouwing.  

8.20 Onverminderd het vorenstaande is de aansprakelijkheid van 

Pars in alle gevallen beperkt tot een bedrag van € 1 per kilogram 

beschadigd of verloren gegaan brutogewicht met een maximum 

van € 50.000,- per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één 

en dezelfde schadeoorzaak dan wel tot het maximum wat in het 

voorkomende geval door de verzekeraar wordt gedekt. De schade 

bedraagt echter maximaal ten hoogste de factuurwaarde van het 

desbetreffende product c.q. dienst, echter met een maximum van 

€ 10.000,-- in totaal. 

8.21 Onverlet het vorenstaande is de aansprakelijkheid van Pars 

voor schade, die voortvloeit uit het (onjuist) vervullen van (douane) 

formaliteiten, in elk geval beperkt tot € 1.000 per document. De 

schade bedraagt echter maximaal ten hoogste de factuurwaarde 

van het desbetreffende product c.q. dienst, echter met een 

maximum van € 5.000,-- in totaal. 

8.22 Indien de door opdrachtgever in bewaring gegeven zaken tot 

één zaak verenigd worden door vermenging met zaken die aan 

(een andere opdrachtgever van) Pars toebehoren, dan heeft de 

Afnemer en / of Opdrachtgever slechts recht op afgifte van een 

hoeveelheid van de nieuw gevormde zaak die gelijk staat aan de 

hoeveelheid van de oorspronkelijk door de Afnemer en / of 

Opdrachtgever aan Pars in bewaring gegeven zaken.  

8.23 In geval van vernietiging van de bij Pars opgeslagen zaken 

door brand of anderszins, geldt de dag van vernietiging als de dag 

van uitlevering en is het bewaarloon, en indien de zaken door 

bemiddeling van Pars zijn verzekerd de verzekeringspremie en -

kosten in volle maanden berekend, verschuldigd tot en met die 

dag.  

8.24 Overdracht of overgang van eigendom van bij Pars aanwezige 

zaken respectievelijk de overdracht van het recht op uitlevering 

daarvan door een Afnemer en / of Opdrachtgever aan een derde, is 

tegenover Pars ongeldig en heeft tegenover Pars geen 

rechtsgevolgen, tenzij en nadat (i) alle vorderingen die Pars op de 

oorspronkelijke en/of overdragende Afnemer en / of 

Opdrachtgever heeft, zijn voldaan en (ii) de nieuwe 

rechthebbende(n) alle bepalingen van de overeenkomst tussen 

Pars en de oorspronkelijke en/of overdragende Afnemer en / of 

Opdrachtgever alsmede de onderhavige voorwaarden schriftelijk 

heeft aanvaard.  

8.25 De Afnemer en / of Opdrachtgever is verplicht Pars van een 

eigendomsoverdracht of -overgang van zaken, respectievelijk 

overdracht of overgang van het recht op uitlevering van zaken 

terstond schriftelijk met bewijsstukken op de hoogte te stellen.  

8.26 De oorspronkelijke en/of overdragende Afnemer en / of 

Opdrachtgever blijft jegens Pars aansprakelijk voor alle 

vorderingen van Pars terzake van of in verband met de opslag en/of 

met betrekking tot die zaken verrichte werkzaamheden, ook indien 

deze zijn verricht na de eigendomsoverdracht of - overgang 

respectievelijk na de overdracht of overgang van het recht op 

uitlevering. 

8.27 Nadat de overdracht of overgang van de eigendom 

respectievelijk het recht op uitlevering van de zaken door Pars is 

erkend, geldt de nieuwe rechthebbende als de opdrachtgever en is 

hij naast zijn rechtsvoorganger hoofdelijk aansprakelijk voor alle 

onbetaalde vorderingen van Pars op de oorspronkelijke Afnemer 

en / of Opdrachtgever, ook voorzover deze vóór de overdracht of 

overgang zijn ontstaan.  

9. Betaling 

9.1 Tenzij uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen, dient 

Afnemer en / of Opdrachtgever de betaling voor de door Pars  

geleverde producten en/of diensten door middel van overmaking 

naar of storting op een door Pars  aan te wijzen bank- of 

girorekening, zonder korting of aftrek hoegenaamd ook, steeds 

zonder dat een beroep op verrekening mogelijk is, binnen de op de 

factuur vermelde vervaldatum. 

9.2 Pars  is gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de 

producten en/of diensten te verlangen en/of voldoende zekerheid 

te bedingen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van 

Afnemer en / of Opdrachtgever. 

9.3 Indien volledige betaling niet voor de onder 9.1 bedoelde 

vervaldatum heeft plaats gevonden is Afnemer en / of 

Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in 

verzuim, in welk geval alle betalingsverplichtingen van Afnemer en 

/ of Opdrachtgever jegens Pars  terstond opeisbaar worden, en 

vanaf dat moment over de verschuldigde hoofdsom een 

vergoeding van wettelijke handelsrente per (gedeelte van een) 

maand verschuldigd is alsmede alle door Pars ter incasso van het 

factuurbedrag te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke 

kosten, waartoe Afnemer en / of Opdrachtgever op eerste verzoek 

van Pars  afdoende zekerheid dient te bieden. 

9.4 Bij overschrijding van de onder 9.1 bedoelde vervaldatum is 

Pars gerechtigd om:  

a. alle leveringen, ongeacht uit welke Overeenkomst met de 

Afnemer en / of Opdrachtgever deze voortvloeien, te staken totdat 

betaling is ontvangen. Alle in dit kader gemaakte kosten van opslag 

komen voor rekening van Afnemer en / of Opdrachtgever; dan wel 

b. de betrokken Overeenkomsten, zonder rechterlijke tussenkomst 

als ontbonden te beschouwen; een en ander steeds onverminderd 

het recht op volledige schadevergoeding. 

9.5 Een betaling door of vanwege Afnemer en / of Opdrachtgever 

welke na de vervaldatum is ontvangen door Pars zal steeds geacht 

worden te hebben plaatsgevonden eerst ter voldoening van de 

door Afnemer en / of Opdrachtgever verschuldigd geworden 

wettelijke rente, vertragingsrente, buitengerechtelijke 

incassokosten en de gerechtelijke kosten en vervolgens in 

volgorde van ouderdom van de openstaande vordering(en), 

ongeacht andersluidende aanwijzing van Afnemer en / of 

Opdrachtgever. 

9.6 Pars  is bevoegd om de bedragen die Afnemer en / of 

Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden aan Pars of tot 

dezelfde groep als Pars  behorende vennootschappen in mindering 

te brengen op de bedragen die Afnemer en / of Opdrachtgever, uit 

welken hoofde ook, te vorderen heeft van Pars of andere tot 

dezelfde groep als Pars behorende vennootschappen. 

9.7 Afnemer en / of Opdrachtgever kan slechts bezwaar maken 

tegen de factuur van Pars binnen 7 dagen na factuurdatum. Daarna 

wordt de Afnemer en / of Opdrachtgever geacht met die factuur in 

te stemmen. 

10. Eigendomsvoorbehoud 

10.1 Alle aan Afnemer en / of Opdrachtgever afgeleverde 

producten blijven eigendom van Pars, doch zijn voor rekening en 

risico van Afnemer en / of Opdrachtgever, totdat alle krachtens de 

Overeenkomst dan wel krachtens uit andere hoofde verschuldigde 

bedragen, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, 

door Afnemer en / of Opdrachtgever aan Pars volledig zijn voldaan. 

10.2 Zolang de eigendom van de geleverde producten niet op 

Afnemer en / of Opdrachtgever is overgegaan, wenden Afnemer en 

/ of Opdrachtgever en/of door of voor zijn rekening ingeschakelde 

derden alle benodigde zorg aan en nemen zij alle dienstige 

maatregelen om de in het vorige lid bedoelde producten af te 

scheiden en afgescheiden te houden van de overige bij Afnemer 

en / of Opdrachtgever aanwezige zaken, en zullen zij al het 

benodigde in het werk (doen) stellen om vermenging, natrekking 

of zaakvorming te voorkomen. 

10.3 Zolang de eigendom van de geleverde producten niet op 

Afnemer en / of Opdrachtgever is overgegaan, is het Afnemer en / 

of Opdrachtgever niet toegestaan de producten buiten zijn 

feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te verpanden of op 

enige andere wijze te bezwaren. 

10.4 Afnemer en / of Opdrachtgever is gehouden derden die zich 

op de door Pars geleverde producten willen verhalen te wijzen op 

het daarop rustende eigendomsrecht van Pars. Voorts is Afnemer 

en / of Opdrachtgever gehouden Pars  hiervan onverwijld op de 

hoogte te stellen. 

10.5 Voor het geval Pars  haar in dit artikel aangeduide 

eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Afnemer en / of 

Opdrachtgever bij voorbaat onherroepelijke en onvoorwaardelijke 

toestemming aan Pars en aan door  Pars aan te wijzen derden om 

al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Pars zich 

bevinden en die producten terug te nemen. 

10.6 Indien Pars haar eigendomsvoorbehoud inroept, is het 

Afnemer en / of Opdrachtgever niet geoorloofd zich op een 

retentierecht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en 

deze kosten te verrekenen met door Pars  verschuldigde prestaties. 

11. Aansprakelijkheid 

11.1 Adviezen, in de meest ruime zin van het woord, worden steeds 

“naar beste weten en kunnen” uitgebracht. Pars is, behoudens 

opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor welke schade 

dan ook welke voortvloeit uit onjuiste of gebrekkige adviezen. 

Daarnaast is de aansprakelijkheid in verband met gebrekkige 

adviezen steeds beperkt op de wijze zoals in dit artikel bepaald.  

11.2 Indien schade is veroorzaakt door een door Pars geleverd 

gebrekkig product, het product niet aan de overeengekomen 

normen voldoet of door Pars een gebrekkige dienst is geleverd, 

dan kan van Pars nimmer meer of anders gevorderd worden dan 

het kosteloos zenden van ander product of het niet in rekening 

brengen dan wel terugbetalen voor de geleverde zaken en/of 

dienst.  

11.3 In ieder geval is de aansprakelijkheid van Pars, behoudens 

voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld, 

beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval 

uit hoofde van door haar gesloten 

aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitgekeerd, vermeerderd 

met het bedrag van het eigen risico dat volgens de 

polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt. Indien, om 

welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de 

aansprakelijkheid van Pars beperkt tot ten hoogste de 

factuurwaarde van het desbetreffende product c.q. dienst, echter 

met een maximum van € 10.000,-- in totaal.  

11.4 Pars is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder 

begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en 

schade door slechte oogstresultaten en bedrijfsstagnatie. 

11.5 Afnemer en/of Opdrachtgever draagt het risico van het 

gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op grond van een KUG 

(Kleine Uitbreiding Gebruiksgebied) toelating. Pars is niet 

aansprakelijk voor schade die het gevolg is van 

gewasbeschermingsmiddelen die op basis van een KUG toelating 

worden gebruikt. 

11.6 Afnemer en/of Opdrachtgever is verplicht alle redelijke 

maatregelen te nemen om de schade als in dit artikel bedoeld te 

voorkomen of te beperken. Afnemer en/of Opdrachtgever dient de 

geleverde producten en/of adviezen, in de meest ruime zin des 

woords, te controleren en te onderzoeken of deze voldoen aan de 

gestelde eisen en is verantwoordelijk voor uitvoering van de 

adviezen. 

11.7 Het recht op schadevergoeding uit hoofde van 

aansprakelijkheid van Pars ter zake van gebreken in geleverde 

producten, verrichte diensten zal vervallen door verloop van drie 

maanden na het tijdstip van (af)levering. 

11.8 De in dit artikel genoemde beperkingen van aansprakelijkheid 

laten dwingendrechtelijke aansprakelijkheid of regresrechten in 

verband met (consumenten) claims onverlet. 

 

12. Zekerheden / retentierecht / pandrecht 

12.1 Pars is te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van 

opeisbare en niet opeisbare betalingsverplichtingen 

zekerheidstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te 

verlangen.  

12.2 Indien de Afnemer en /of Opdrachtgever deel uitmaakt van 

een groep (in de zin van artikel 2:24b BW) kan Pars verlangen dat 

een groepsmaatschappij van de opdrachtgever de in het vorige lid 

vastgelegde verplichting nakomt.  

12.3 Pars heeft jegens Afnemer en /of Opdrachtgever een 

retentierecht op alle zaken, documenten en gelden die Pars uit 

welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft, 

totdat alle vorderingen van Pars zijn voldaan. Het retentierecht kan 

door Pars ook worden ingeroepen voor vorderingen die 

voortspruiten uit andere of eerdere overeenkomsten met Afnemer 

en / of Opdrachtgever. 

12.4 Pars heeft jegens Afnemer en /of Opdrachtgever een recht 

van vuistpand op alle zaken die Pars uit welke hoofde en met welke 

bestemming dan ook op enig moment onder zich heeft, totdat alle 

vorderingen van Pars op Afnemer en /of Opdrachtgever zijn 

voldaan.  

12.5 Pars kan de haar in lid 1 en 2 toegekende rechten eveneens 

uitoefenen voor hetgeen Afnemer en /of Opdrachtgever  aan 

groepsvennootschappen van Pars is verschuldigd.  

12.6 Bij niet voldoening van de vordering geschiedt de verkoop 

van het onderpand op de bij de wet bepaalde wijze of - indien 

daaromtrent overeenstemming bestaat - onderhands.  

12.7 Indien aannemelijk is dat bij een verkoop op de in de wet 

bepaalde wijze de kosten hoger zullen zijn dan de baten, dan is Pars 

gerechtigd om de zaken te verwijderen, te doen verwijderen of te 

vernietigen. De opdrachtgever blijft dan aansprakelijk voor 

hetgeen verschuldigd is, vermeerderd met de kosten van 

verwijdering of vernietiging.  

13. Diversen 

13.1 Mocht enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig 

of anderszins onafdwingbaar zijn, dan tast dat de geldigheid van 

de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en de 

Overeenkomst tussen Pars  en Afnemer en / of Opdrachtgever niet 

aan en zullen Pars  en Afnemer en / of Opdrachtgever in overleg 

treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de 

nietige/vernietigde c.q. onafdwingbare bepalingen overeen te 

komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de 

nietige/vernietigde c.q. onafdwingbare bepaling in acht wordt 

genomen. 

13.2 Het is Pars  toegestaan om bij de uitvoering van haar 

werkzaamheden gebruik te maken van gegevens (waaronder 

persoonsgegevens) van Afnemer en / of Opdrachtgever(s) en 

indien nodig deze gegevens te verstrekken aan: 

a. derden die in opdracht van Pars betrokken zijn bij de 

dienstverlening aan haar Afnemer en / of Opdrachtgever(s).  

b. derden zolang zij van Afnemer en / of Opdrachtgever(s) 

schriftelijke toestemming hebben om de bij Pars  bekende 

gegevens te gebruiken. 

13.3 Pars  is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst 

derden in te schakelen. Zij is tevens gerechtigd rechten en 

verplichtingen welke voortvloeien uit de Overeenkomst aan 

derden over te dragen. 

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

14.1 Deze Algemene Voorwaarden en alle aanbiedingen en 

Overeenkomsten tussen Pars  en Afnemer en / of Opdrachtgever 

worden beheerst door Nederlands recht. 

14.2 Een beroep op de bepalingen van het Verdrag der Verenigde 

Naties inzake internationale koopovereenkomsten (het Weens 

Koopverdrag) wordt uitgesloten. 

14.3 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdend met 

een aanbieding, deze Algemene Voorwaarden en/of de 

Overeenkomst tussen Pars  en Afnemer en / of Opdrachtgever, 

zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde 

rechter in het Arrondissement van de Rechtbank Noord-Nederland 

locatie Leeuwarden dan wel voorgelegd aan Het Comité van 

Graanhandelaren middels arbitrage conform de daarvoor 

geldende arbitragevoorwaarden welke te raadplegen zijn op 

www.graan.com, zulks ter keuze van Pars.  


