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ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN  

VOOR CONTRACTANTEN VAN ZEVIJ-NECOMIJ B.V. (1 maart 2021) 

1. Algemeen 

1.1 In deze bepalingen wordt de besloten vennootschap Zevij-Necomij B.V. te Oosterhout aangeduid 

als Zevij-Necomij. Als contractant wordt aangeduid de contractspartner van Zevij-Necomij bij 

overeenkomst (contractantenovereenkomst). 

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de in het voorgaande lid bedoelde overeenkomst, te 

weten de contractantenovereenkomst, en al het geen hieruit voortvloeit. 

1.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden deze voorwaarden geacht door contractant te 

zijn geaccepteerd. 

1.4 Van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden van contractant binden Zevij-Necomij niet, tenzij 

zij uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard met de andere voorwaarden in te stemmen. 

1.5 Ingeval van nietigheid van één of meer bepalingen in deze voorwaarden zullen de overige 

bepalingen onverminderd van kracht blijven. De partijen zullen over de nietige bepalingen overleg 

plegen teneinde een vervangende regeling te treffen in dier voege, dat de strekking van deze 

overeenkomst in zijn geheel behouden blijft. 

2. Bestellingen, facturatie en retributies 

2.1 De facturering van alle op grond van de in art. 1 lid 1 genoemde overeenkomst geplaatste 

bestellingen vindt plaats via Zevij-Necomij. Rechtstreekse bestellingen bij Zevij-Necomij-

leveranciers worden verricht namens Zevij-Necomij B.V. Onder Zevij-Necomij-leverancier wordt 

verstaan de leverancier waar Zevij-Necomij B.V. afspraken heeft gemaakt, zoals een delcredere-

afspraak en/of leveringsafspraken, die zijn neergelegd in het desbetreffende conditieblad. Het 

bestaan van het conditieblad ten behoeve van de contractanten is bepalend voor het wel of niet 

zijn van een Zevij-Necomij-leverancier. De contractanten dienen vertrouwelijk om te gaan met de 

informatie, zoals vermeld op de desbetreffende conditiebladen. 

2.2 Facturatie geschiedt middels EDI. EDI (Electronic Data Interchange) facturen zijn facturen die 

volgens een vast formaat als elektronisch bericht worden aangeboden. Alle betalingen dienen 

plaats te vinden binnen de betalingstermijn die is vermeld in de Zevij-Necomij factuur. Uit service 

oogpunt wordt de Zevij-Necomij factuur, samen met de factuur van de leverancier (in geval van 

rechtstreekse levering), als PDF aangeboden. Het ontbreken van deze PDF factuur ontslaat de 

contractant niet van betaling. 

2.3 Op de in het voorgaande lid bedoelde bestellingen zijn de volgende retributies van toepassing: 

• Rechtstreekse leveringen door leveranciers en 

factuurbetaling door Zevij-Necomij 0% 

• Levering goederen vanuit magazijn Zevij-Necomij 

Oosterhout 3,5% 

2.4 Ten behoeve van de verwerking van prijslijsten bij contractanten, biedt Zevij-Necomij deze digitaal 

aan via het Zevij-Necomij portaal en via Pricat. PriCat is een elektronisch bericht inzake prijslijsten 

en productinformatie welke automatisch ingelezen kan worden in de eigen systemen. Het 

aanbieden van deze prijslijsten is uit service oogpunt; Zevij-Necomij is nimmer aansprakelijk voor 

de juistheid van deze prijzen die via de digitale media worden aangeboden. 
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3. Levering 

3.1 De wijze en het tijdstip van levering is geheel voorbehouden aan Zevij-Necomij, conform het alsdan 

vigerende routeschema. 

3.2  De bestelde zaken dienen volledig door contractant te worden afgenomen. 

3.3.  Zevij-Necomij heeft het recht meer of minder van de bestelde zaken te leveren tot maximaal 15% 

van het bestelde aantal per artikel. 

4. Vervoer en opslag 
4.1  Alle bestelde zaken bij Zevij-Necomij worden vervoerd respectievelijk op- of overgeslagen voor 

risico van Zevij-Necomij. Goederen van contractant naar contractant zijn voor risico van de  

ontvangende contractant. 

 4.2  De opslag van bestelde zaken in het magazijn van Zevij-Necomij te Oosterhout komt voor rekening 

 en risico van Zevij-Necomij. 

4.3 Door Zevij-Necomij aangeleverde emballage (bakken, kratten, pallets, etc.) dient binnen 4 weken 

met het transport waarmee Zevij-Necomij bestelde zaken aflevert  

retour gegeven te worden, daarna is Zevij-Necomij gemachtigd emballage door te belasten aan de 

klant. 

5. Retourzendingen 

Retourzendingen zullen uitsluitend geaccepteerd worden na voorafgaande schriftelijke 

toestemming. 

6. Eigendomsvoorbehoud 

6.1 De eigendom van geleverde zaken wordt door Zevij-Necomij uitdrukkelijk voorbehouden totdat 

volledige betaling - daarbij inbegrepen de vergoeding van schade ten gevolge toerekenbare 

tekortkomingen, kosten en interesten, alsmede ook van eerdere en latere leveringen en verrichte 

diensten, heeft plaatsgevonden. 

6.2 Contractant dient, indien hij niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of Zevij-Necomij goede  

gronden heeft aan te nemen dat hij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, op eerste verzoek van 

Zevij-Necomij de zaken aan Zevij-Necomij te retourneren. Dit geschiedt voor rekening en risico 

van contractant. 

7. Klachten 

7.1 Klachten, van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van contractant niet op. 

7.2 Klachten kunnen slechts schriftelijk ter kennis van Zevij-Necomij worden gebracht binnen de in dit 

  artikel omschreven termijnen. 

7.3 Klachten met betrekking tot manco's, gewichten, aantallen en de berekende prijs kunnen slechts 

  worden gedaan binnen 8 dagen na aflevering der zaken. 

7.4 Klachten met betrekking tot de kwaliteit van de geleverde zaken kunnen slechts worden gedaan 

  binnen 8 dagen nadat contractant de beweerde ondeugdelijkheid van de geleverde zaken heeft 

  ontdekt, doch in geen geval later dan zes maanden na de aflevering der zaken. 

7.5 Overige klachten kunnen slechts worden gedaan binnen acht dagen nadat hetgeen waarop 

contractant zijn klacht baseert, is voorgevallen dan wel door hem is ontdekt. 
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8. Bonusuitkeringen 

Zevij-Necomij kent diverse vormen van bonussen, die zij al dan niet heeft onderhandeld met de 

leveranciers. In hoofdlijn gaat het hierbij om de volgende bonussen: 

8.1 Individuele bonussen die door Zevij-Necomij zijn overeengekomen met de leverancier, waarvan de 

hoogte over het algemeen gebaseerd op de individuele omzet van de contractant met de 

desbetreffende leverancier. Deze individuele bonussen zijn bestemd voor de individuele 

contractanten en worden dan ook aan de individuele contractanten uitgekeerd. 

8.2 Integrale bonussen worden door Zevij-Necomij overeengekomen met de leverancier, waarvan de 

hoogte over het algemeen is gebaseerd op de totale omzet van Zevij-Necomij bij de betreffende 

leverancier in een bepaald jaar. De integrale bonussen komen toe aan Zevij-Necomij. Zevij-Necomij 

kan deze integrale bonus al dan niet uitkeren aan de contractanten. De contractanten kunnen 

hieraan echter geen rechten aan ontlenen. Bij beëindiging van de relatie tussen Zevij-Necomij en de 

contractant zal er in het jaar van opzegging evenals in de daaropvolgende jaren geen integrale 

bonussen worden uitgekeerd aan de betreffende contractant. 

8.3 De Zevij-Necomij bonus is een bonus die Zevij-Necomij kan uitkeren aan contractanten met het doel 

de relatie tussen Zevij-Necomij en de contractant te belonen en/of te intensiveren. Aan de uitkering 

van deze bonus kunnen geen rechten worden ontleend voor uitkering in de volgende jaren. Bij 

beëindiging van de relatie tussen Zevij-Necomij en de contractant zal er in het jaar van opzegging 

evenals in de daaropvolgende jaren geen Zevij-Necomij bonus worden uitgekeerd aan de betreffende 

contractant. 

9. Overmacht en schadevergoeding 

9.1 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: elke omstandigheid waarmee Zevij-Necomij ten tijde 

van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden, dan wel behoefde te houden, en 

ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door 

contractant kan worden verlangd, zoals: 

oorlog of oorlogsdreiging, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, 

gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, molest, ijsgang, vorst, storm en andere de 

natuur betreffende omstandigheden, werkstaking of bedrijfsstagnatie, watersnood, brand, 

ontploffing en chemische reactie, die op enigerlei wijze de productie, opslag, het vervoer of de 

distributie van de te leveren zaken verhinderen of bemoeilijken. 

9.2 Onder overmacht wordt uitdrukkelijk verstaan de omstandigheid dat Zevij-Necomij niet kan 

nakomen jegens contractant vanwege een tekortkoming aan de zijde van een leverancier. 

9.3 In geval van overmacht als in de vorige twee leden omschreven, heeft Zevij-Necomij te harer keuze 

steeds het recht de levering op te schorten voor de periode waarin de omstandigheden die de 

levering beïnvloeden zich voordoen, of de overeenkomst – voor zover deze nog niet is uitgevoerd - te 

ontbinden, zonder jegens contractant tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, mits contractant 

hiervan onverwijld schriftelijk in kennis wordt gesteld. 

9.4 De aansprakelijkheid van Zevij-Necomij voor eventuele toerekenbare tekortkomingen is steeds 

beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag dat gemoeid is met de door de contractant bestelde 

zaak of zaken, waarop de toerekenbare tekortkoming betrekking heeft. 
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10. Betaling en boete 

10.1 Betaling van alle Zevij-Necomij-facturen dient door Zevij-Necomij te zijn ontvangen: 

  binnen 21 dagen na factuurdatum 1,5% betalingskorting van het netto-

goederenbedrag. 

Verlenging van de betalingstermijn tot een maximum van 30 dagen kan alleen indien dit 

schriftelijk wordt overeengekomen. Bij een betalingstermijn langer dan 21 dagen vervalt 

de betalingskorting. 

10.2 De contractant stelt Zevij-Necomij op diens eerste verzoek een incasso-volmacht 

ter hand ter inning van de in dit artikel bedoelde betalingen. 

10.3 Bij niet betaling binnen 21 dagen of binnen de schriftelijk overeengekomen afwijkende 

termijn tot een maximum van 30 dagen, behoudt Zevij-Necomij zich het recht voor de 

leveringen (zowel samenkoop als rechtstreeks) per direct stop te zetten en leveranciers te 

informeren dat bij doorlevering door leveranciers aan de desbetreffende contractant, Zevij-

Necomij niet meer garant zal staan voor de betalingen op geleverde goederen. 

Daarenboven bedraagt de direct opeisbare en verschuldigde boete ter zake 

overschrijding van de betalingstermijn: 

• 2% indien de factuur niet binnen de termijn van 30 dagen is betaald; 

• 4% over de totaal uitstaande vordering, te weten het factuurbedrag 

vermeerderd met de boete van 2%, indien na totaal 45 dagen nog niet is 

betaald; 

• 6% over de totaal uitstaande vordering, te weten het factuurbedrag 

vermeerderd met de boete van 2% en de boete van 4%, indien na totaal 80 

dagen nog niet is betaald. 

Daarna wordt de boetenota volgens de laatste berekening maandelijks herhaald 

tegen 4%. 

10.4  Wanneer een contractant de overeenkomen betalingstermijn van 21 dagen regelmatig of 

in toenemende mate overschrijdt, is hij op verzoek van Zevij-Necomij gehouden binnen 3 

maal 24 uur een schriftelijke verklaring omtrent zijn solvabiliteit, alsmede zijn balans en 

winst- en verliesrekening over de 3 voorafgaande boekjaren te verstrekken aan een door 

Zevij-Necomij aan te wijzen registeraccountant. Alle bescheiden dienen opgesteld en 

gewaarmerkt te zijn door de registeraccountant van de contractant, dan wel zijn 

accountant administratie consulent. 

10.5 Indien de contractant nalaat aan het gestelde in het vorige lid te voldoen, volgt een 

boekenonderzoek door de door Zevij-Necomij aangewezen registeraccountant. Aan deze 

kunnen op aanwijzing van Zevij-Necomij 3 deskundigen worden toegevoegd. De kosten van 

dit onderzoek komen voor rekening van de betreffende contractant. 

10.6 Een voldoende borgstelling door een solvabele borg of een voldoende zekerheidsstelling op 

onroerend goed kan, ter beoordeling van Zevij-Necomij, in de plaats treden van het in de 

twee vorige leden gestelde. 
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10.7 In geval Zevij-Necomij ernstig twijfelt aan de solvabiliteit van een contractant heeft 

zij het recht,  

onmiddellijk een boekenonderzoek te gelasten als vermeld in lid 4. 

10.8 Bij gerede twijfel aan de solvabiliteit en/of liquiditeit van een contractant, of bij 

  overschrijding van de betalingstermijn van 21 dagen of de in afwijking hiervan    

  overeengekomen betalingstermijn van maximaal 30 dagen, is Zevij-Necomij gerechtigd de  

  leveringen onmiddellijk stop te zetten en tot het totaalbedrag der lopende vorderingen  

  zaken terug te vorderen, zoals ook voortvloeit uit artikel 6 van deze voorwaarden. 

 

11. Niet nakomen van algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 

11.1  Bij het niet nakomen van één of meerdere bepalingen uit deze algemene leverings- en 

betalingsvoorwaarden kan Zevij-Necomij direct een boete, met recht op volledige 

schadevergoeding, in rekening brengen met een minimum van € 5.000 per overtreding. 

Hierbij gaat het onder andere om het bekend maken van Zevij-Necomij condities, het zich 

niet houden aan de in art. 2 vermelde factureringswijze, de goede naam van Zevij-Necomij 

wordt geschaad of men zich niet houdt aan andere van toepassing zijnde voorwaarden en 

regels uit deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. 

 

12. Geschillen 

12.1  Alle geschillen welke tussenpartijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze 

voorwaarden, zullen worden beslecht naar Nederlands recht. Alle geschillen zullen bij 

uitsluiting berecht worden door de Arrondissementsrechtbank te Breda, voor zover zij tot de 

competentie van een rechtbank behoren en de wet niet bij regels van dwingend recht een 

andere rechtbank daarvoor bevoegd verklaard heeft. 

 

Oosterhout, 1 maart 2021 
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