
 Van 
 
 CASTOR INTERNATIONAL B.V. 

 
 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant  
 

I. ALGEMEEN 

 

 Artikel 1 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

 

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en dienstverleningen 

waarbij Castor International diensten en/of zaken van welke aard dan ook levert, ook indien deze niet (nader) in 

deze voorwaarden zijn omschreven, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.  

 

1.2  Een verwijzing door de wederpartij naar eigen (algemene) voorwaarden wordt door Castor International niet 

aanvaard. Deze algemene voorwaarden zijn derhalve niet van toepassing, tenzij deze algemene voorwaarden 

schriftelijk door Castor International zijn aanvaard.  

 

1.3  Onder wederpartij dient in deze algemene voorwaarden te worden verstaan: iedere rechtspersoon of natuurlijke 

persoon die met Castor International een verbintenis is aangegaan dan wel een aanbod van Castor International 

daartoe heeft ontvangen, en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n) 

onder algemene of bijzondere titel. Een wederpartij die een natuurlijk persoon is en die niet handelt in de 

uitoefening van een beroep of bedrijf wordt als consument beschouwd.  

 

1.4  De bepalingen van deze voorwaarden onder II, III en IV zijn aanvullend op de bepalingen van deze voorwaarden 

onder I. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen gaan de bepalingen onder II, III en IV als zijnde specifieke 

bepalingen voor de algemene bepalingen onder I.  

 

 Artikel 2 - Aanbiedingen 

 

2.1  Alle aanbiedingen, hoe ook genaamd, door of namens Castor International gedaan, zijn vrijblijvend en geldig 

gedurende 14 dagen, tenzij anders is aangegeven. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door 

de wederpartij verstrekte gegevens.  

 

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst 

 

3.1  Alle overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer of door een 

begin van feitelijke uitvoering door Castor International.  

 

3.2  Wijzigingen in de overeenkomst en/of afwijkingen van deze voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij 

schriftelijk zijn overeengekomen of schriftelijk door Castor International zijn bevestigd. Indien afwijkingen of 

wijzigingen leiden tot een verhoging in de kosten is Castor International gerechtigd deze kosten door te belasten 

aan de wederpartij.  

 

 

 Artikel 4 - Termijnen 

 



4.1  Aangegeven levertijden en/of aangegeven perioden waarbinnen diensten worden uitgevoerd en/of verstrekt zijn 

nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding dient de wederpartij Castor International derhalve 

schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij aan Castor International een redelijke termijn van tenminste 21 dagen 

dient te worden gesteld waarbij Castor International alsnog aan haar verplichtingen kan voldoen.  

 

Artikel 5 - Prijzen.  

 

5.1  De prijzen vermeld in alle aanbiedingen en/of overeenkomsten zijn exclusief omzetbelasting en exclusief 

verpakking/emballage, tenzij anders is aangegeven en/of overeengekomen.  

 

5.2  De omzetbelasting en in het algemeen alle heffingen door de overheid opgelegd of toegestaan ter zake van het 

sluiten van de overeenkomst, uitvoeren daarvan en de financiële afwikkeling van de overeenkomst, komen voor 

rekening van de wederpartij.  

 

5.3  Castor International is gerechtigd om wijzigingen in belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, 

materiaal-, grondstoffen- en energieprijzen of andere omstandigheden die verhoging van de kosten voor Castor 

International met zich mee brengen aan de wederpartij door te berekenen.  

 

5.4  De in het vorige lid bedoelde wijzigingen in de overeengekomen prijs geven de wederpartij niet het recht de 

overeenkomst te annuleren c.q. te ontbinden, behalve in het geval dat de wederpartij een consument is en de 

prijswijziging binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst plaatsvindt.  

 

Artikel 6 - Annulering 

 

6.1  Bij verbreking van de overeenkomst vanwege oorzaken gelegen aan de zijde van de wederpartij dan wel 

annulering door de wederpartij is deze verplicht tot vergoeding van alle door Castor International gemaakte 

kosten alsmede tot vergoeding van alle financiële gevolgen voor Castor International wegens het niet uitvoeren 

van de overeenkomst. De vergoedingen bedragen minimaal 25% van de overeengekomen prijs, onverminderd 

het recht om volledige schadevergoeding te verlangen.  

 

Artikel 7 - Vooruitbetaling en zekerheidsstelling 

 

7.1  Castor International is steeds gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling van de wederpartij te verlangen, 

alvorens tot uitvoering van de overeenkomst dan wel verdere uitvoering van de overeenkomst over te gaan.  

 

7.2  Indien de wederpartij niet de verlangde vooruitbetaling voldoet of de verlangde zekerheid op genoegzame wijze - 

dit ter beoordeling door Castor International - aantoont, heeft Castor International het recht de uitvoering van de 

gesloten overeenkomst op te schorten dan wel om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, geheel dan 

wel gedeeltelijk, te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen.  

 

Artikel 8 - Betaling 

 

8.1  Tenzij anders overeengekomen dient de overeengekomen prijs à contant bij aflevering plaats te vinden.  

 



8.2  Indien Castor International een factuur aan de wederpartij toezendt dient betaling binnen 10 dagen na 

factuurdatum te geschieden, tenzij de factuur een andere betalingstermijn vermeldt.  

 

8.3  Betaling geschiedt zonder enige korting of verrekening tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  

 

8.4  Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de wederpartij aan Castor International een 

rentevergoeding per maand verschuldigd die overeenkomt met de bij Castor International door de bankrelatie van 

Castor International in rekening gebrachte of te brengen debetrente op de rekening-courant, vermeerderd met 

3%.  

 

8.5  Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde 

kosten en rente, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de 

wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.  

 

8.6  Castor International is gerechtigd tot vergoeding van alle kosten verbonden aan incasso van zijn vordering(en) op 

de wederpartij. De buitengerechtelijke (incasso)kosten worden vastgesteld aan de hand van de tarieven van de 

Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA-tarief), doch bedragen minimaal 15% van de hoofdsom, vermeerderd 

met de omzetbelasting, zulks een en ander met een minimum van € 120,00 vermeerderd met de omzetbelasting.  

 

Artikel 9 - Overmacht 

 

9.1  Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de uitvoering dan wel de nakoming van de overeenkomst 

vertragen en/of verhinderen en die niet aan Castor International zijn toe te rekenen. Hieronder zullen mede zijn 

begrepen: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, 

vertraging of staking van de toelevering van benodigde zaken, zoals materialen en/of grondstoffen, bij 

toeleveranciers en/of derden voor de uitvoering van de overeenkomst algemene vervoersproblemen en wijziging 

in regelgeving.  

 

9.2  Indien Castor International door overmacht verhinderd zal zijn op normale wijze de verplichtingen na te komen, 

dan heeft Castor International het recht om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de 

overeenkomst voor de duur van drie maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 

ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Gedurende de opschorting is Castor 

International bevoegd alsmede na het verstrijken van de drie maanden verplicht voor uitvoering dan wel gehele of 

gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst te kiezen.  

 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid 

 

10.1  Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Castor International of degenen die door Castor 

International zijn ingeschakeld, wordt elke aansprakelijkheid voor directe of indirecte geleden schade - waaronder 

begrepen alle materiele of immateriële schade, bedrijfs- en/of stagnatieschade - ontstaan bij of door de uitvoering 

van de overeenkomst dan wel door gebreken van door Castor International geleverde zaken bij de wederpartij of 

derden, uitgesloten.  

 

10.2  In geval van aansprakelijkheid aan de zijde van Castor International komt voor vergoeding alleen die schade in 

aanmerking, waartegen Castor International is verzekerd.  

 



10.3  De vergoeding waartoe Castor International uit hoofde van aansprakelijkheid is verplicht, bedraagt maximaal een 

bedrag gelijk aan het factuurbedrag van de geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden, die aan de 

aansprakelijkheid wettelijk en/of oorzakelijk ten grondslag liggen.  

 

10.4  De wederpartij vrijwaart Castor International - behoudens in het geval van aansprakelijkheid op grond van het 

eerste lid - tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, die verband houden met de uitvoering 

van de overeenkomst.  

 

Artikel 11 - Rechtsverwerking 

 

11.1  De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil door 

de wederpartij ter zake van of naar aanleiding van de overeenkomst tussen partijen vervalt c.q. verjaart na 

verloop van één jaar nadat de aanleiding daartoe is ontstaan.  

 

Artikel 12 - Geschillenbeslechting en toepasselijk recht 

 

12.1  Alle geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost zijn aan het oordeel van de bevoegde 

rechter in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch onderworpen. Voor consumentenzaken geldt dat de wederpartij 

het recht heeft om binnen 1 maand nadat Castor International zich op dit beding heeft beroepen voor beslechting 

van de volgens de Wet bevoegde rechter te kiezen.  

 

12.2  Ingeval de Sector Kanton bevoegd is van een geschil kennis te nemen is de volgens de Wet aangewezen locatie 

van de Sector Kanton competent.  

 

12.3  Castor International blijft steeds bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de Wet of het 

toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van 

toepassing en worden uitdrukkelijk uitgesloten.  

 

12.4  Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.  

 

II. KOOP EN VERKOOP 

 

 Artikel 13 - Levering 

 

13.1  Levering van zaken geschiedt af fabriek/magazijn van Castor International, tenzij anders is overeengekomen.  

 

13.2  Het is Castor International toegestaan de verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten 

worden geleverd is Castor International bevoegd elk gedeelte te factureren.  

 

13.3  Zaken geleverd af fabriek/magazijn worden voor rekening en risico van de wederpartij vervoerd. 

 

13.4  De wederpartij is verplicht de verkochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd 

dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien 

de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor 

de afname c.q. de bezorging, zullen de verkochte zaken voor risico van de wederpartij worden opgeslagen. De 

wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. 



Castor International heeft in elk geval het recht om 30 dagen na de terbeschikkingstelling van de zaken, na 

ingebrekestelling, deze zaken voor en namens de wederpartij te (doen) verkopen, onder de verplichting de 

opbrengst aan de wederpartij uit te keren, echter onder aftrek van de aan Castor International toekomende 

vorderingen, daaronder mede begrepen de opslagkosten en overige kosten van doorverkoop.  

 

13.5  De metingen en/of wegingen zoals die op de door Castor International overlegde meet- en/of weegbrief zijn 

vermeld, zijn bepalend voor de geleverde hoeveelheid. De wederpartij heeft steeds het recht bij de meting en/of 

weging tegenwoordig of vertegenwoordigd te zijn, teneinde de controle daarop uit te oefenen.  

 

13.6  Castor International behoudt de afwijkingen van gewichten en/of afmetingen van alle verkochte zaken voor, zoals 

deze bij de met vervaardiging belaste bedrijven gebruikelijk of anderszins redelijk zijn.  

 

13.7  Technische gegevens waaronder mede begrepen maten, gewichten, capaciteiten e.d. worden in aanduidingen 

die in Nederland gangbaar zijn te goeder trouw naar waarheid verstrekt. Zij zijn vrijblijvend, tenzij anders is 

vermeld. Alle tekeningen en/of afbeeldingen zijn niet bindend, doch slechts ter oriëntering.  

 

Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud 

 

14.1  Geleverde zaken blijven eigendom van Castor International totdat de volledige overeengekomen prijs is betaald.  

 

14.2  De wederpartij is niet gerechtigd over de geleverde zaken te beschikken, zoals bijvoorbeeld door verpanding, 

ingebruikgeving of vervreemding, voordat de overeengekomen prijs volledig is betaald.  

 

14.3  Indien de wederpartij in gebreke blijft de geleverde zaken volledig te betalen, is Castor International bevoegd 

zonder enige ingebrekestelling de zaken terug te nemen. Een beroep op het eigendomsvoorbehoud leidt tot 

ontbinding van de overeenkomst zonder dat daarvoor rechterlijke tussenkomst is vereist, onverminderd het recht 

van Castor International tot het vorderen van schadevergoeding.  

 

14.4  De wederpartij is verplicht om in geval van een faillissementsaanvraag of surseance van betaling, een verzoek tot 

schuldsanering of in geval van conservatoire maatregelen jegens hem over door Castor International geleverde 

zaken, onverwijld Castor International daarvan in kennis te stellen zodat Castor International zijn eigendomsrecht 

geldend kan (doen) maken.  

 

Artikel 15 - Opschorting en retentierecht 

 

15.1  Castor International heeft het recht om zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij 

de uitvoering van de overeenkomst tot nader order op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk 

te ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding of garantie gehouden te zijn in geval:  

a) de wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig enige verplichting(en) uit de met Castor International gesloten 

overeenkomst (en) nakomt;  

b) er gerede twijfel bestaat of de wederpartij in staat is om aan zijn verplichting(en) voortvloeiende uit de met 

Castor International gesloten overeenkomst(en) te voldoen;  

c) van faillissement van de wederpartij, surseance van betaling, schuldsanering dan wel stillegging, liquidatie of 

gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de wederpartij.  

 



15.2  Castor International is bevoegd zijn verplichting tot afgifte van de zaak/zaken op te schorten totdat de wederpartij 

volledig aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst(en) heeft voldaan.  

 

Artikel 16 - Gebreken en klachttermijnen 

 

16.1  In geval van afgeleverde c.q. bezorgde zaken dient de wederpartij deze bij aflevering c.q. bezorging te (laten) 

onderzoeken of deze zaken aan de overeenkomst(en) beantwoorden. Daarbij dient de wederpartij na te gaan of 

de juiste zaken en/of het juiste aantal c.q. hoeveelheid is geleverd alsmede of de afgeleverde zaken voldoen aan 

de daaraan redelijk te stellen kwaliteitseisen voor het normaal gebruik daarvan.  

 

16.2 Grondstoffen, halffabricaten en mengvoeders worden geacht te zijn goedgekeurd indien zij worden verwerkt en/of 

verbruikt.  

 

16.3  Behalve indien van toepassing zijnde voorschriften van fabrieks-/importeursgarantie een kortere reclametermijn 

voorschrijven, dienen zichtbare gebreken of tekorten uiterlijk binnen 8 werkdagen na aflevering van geleverde 

c.q. bezorgde zaken schriftelijk aan Castor International kenbaar te worden gemaakt onder opgaaf van redenen. 

In afwijking van het vorenstaande dienen, voor zover het diervoeders betreft, zichtbare gebreken of tekorten 

uiterlijk binnen 24 uur na aflevering schriftelijk aan Castor International kenbaar te worden gemaakt onder opgaaf 

van redenen. In geval van niet-zichtbare gebreken dienen deze uiterlijk binnen 8 werkdagen na ontdekking 

daarvan schriftelijk aan Castor International kenbaar te worden gemaakt.  

 

16.4  Niet naleving van het bepaalde in lid 1 t/m lid 3 leidt ertoe dat de wederpartij geacht wordt de afgeleverde c.q. 

bezorgde zaken algeheel deugdelijk te hebben aanvaard.  

 

16.5.  Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft de wederpartij gehouden tot betaling van de overeengekomen 

prijs.  

 

16.6  Afgeleverde c.q. bezorgde zaken waarover door de wederpartij tijdig is gereclameerd zullen door de wederpartij 

ongebruikt, onvermengd en onbewerkt op een daartoe geschikte plaats ter beschikking van Castor International 

worden gehouden. Bovendien dient aan Castor International onverwijld toegang tot de plaats(en) waar deze 

zaken zijn opgeslagen door de wederpartij te worden verleend. Castor International heeft het recht ter zake deze 

zaken te (doen) bemonsteren door (een) aan te wijzen bevoegde deskundige(n).  

 

Artikel 17 - Garantie 

 

17.1  Ten aanzien van geleverde zaken is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c.q. importeur 

wordt verstrekt.  

 

17.2  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 16 alsmede lid 1 van dit artikel geldt bij een juist gebruik van de 

zaken – met uitzondering van zaken die aan bederf onderhevig zijn – een garantietermijn van 3 maanden na 

datum van de levering, tenzij anders overeengekomen. Voor zaken die aan bederf onderhevig zijn geldt met 

inachtneming van lid 1 van dit artikel een garantietermijn tot aan de voorgeschreven houdbaarheidsdatum.  

 

17.3  De wederpartij kan geen recht op garantie doen gelden indien deze in gebreke is met de nakoming van de 

verplichtingen jegens Castor International. De garantie vervalt indien gebreken zijn veroorzaakt door fouten en/of 

verzuimen van de wederpartij of van door de wederpartij ingeschakelde derden zonder dat deze door Castor 



International zijn aangesteld of gebezigd zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.  

 

17.4  De garantie strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onvoldoende onderhoud, 

ondeskundig gebruik, gebrek aan zorgvuldigheid of gebreken die het gevolg zijn van door de wederpartij of 

derden aangebrachte veranderingen.  

 

17.5  Om zich op de garantie te kunnen beroepen dient de wederpartij Castor International onverwijld schriftelijk in 

kennis te stellen van de geconstateerde gebreken alsmede alle medewerking te verlenen om Castor International 

in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.  

 

17.6  In geval van een garantieverplichting zal Castor International kosteloos de gebreken herstellen. Indien herstel van 

de gebreken redelijkerwijze niet mogelijk is dan wel wordt geacht en de gebreken de bruikbaarheid van de 

afgeleverde zaken als zodanig aanzienlijk voor de wederpartij verminderen, dan heeft de wederpartij het recht 

geheel dan wel gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst te vorderen, onverminderd het recht op 

schadevergoeding.  

 

III. VOORLICHTING EN ADVISERING 

 

 Artikel 18 - Voorlichting en/of adviezen 

 

18.1  Het verstrekken van mondelinge of schriftelijke voorlichting of adviezen geschiedt uitsluitend ten behoeve van de 

opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de voorlichting of adviezen geen rechten ontlenen.  

 

18.2  Castor International zal bij het verstrekken van mondelinge of schriftelijke voorlichting of adviezen handelen op de 

wijze die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht. Daarbij zal de 

geldende regelgeving in acht worden genomen, voor zover Castor International daarvan in redelijkheid geacht 

kan worden op de hoogte te zijn.  

 

18.3  Castor International zal zich inspannen om het door de opdrachtgever beoogde resultaat te bereiken, maar 

garandeert niet, dat dit resultaat wordt bereikt.  

 

18.4  De wederpartij is volledig verantwoordelijk voor een behoorlijke uitvoering van het door Castor International 

verstrekte advies als het gaat om de uitvoering van technische adviezen, zoals bijv. behandeling, de toepassing, 

de samenstelling, de dosering van geleverde grondstoffen en diervoeders. 

 

18.5  Bij mondelinge advisering – waaronder begrepen telefonische – aanvaardt de wederpartij het risico van onjuiste 

interpretatie van het verzoek om advies en/of de onjuiste interpretatie van het verstrekte advies.  

 

18.6  Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aanvaardt Castor International geen enkele aansprakelijkheid voor 

mededelingen en/of adviezen in de ruimste zin des woords over de kwaliteit en/of geschiktheid, de samenstelling, 

de behandeling, de toepassingsmogelijkheden, dosering of de eigenschappen van de door Castor International of 

in opdracht van Castor International te leveren of te verstrekken zaken en/of verstrekte diensten.  

 

18.7  De aansprakelijkheid van Castor International is steeds beperkt tot de bedragen, waarop de door Castor 

International gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.  

 



18.8  Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Castor International, op welke grond dan ook, geen uitkering doet, 

zal de aansprakelijkheid van Castor International in ieder geval beperkt zijn tot het door Castor International ter 

zake van het advies uitgebrachte factuurbedrag exclusief B.T.W.  

 

18.9  Het intellectueel eigendomsrecht, waaronder mede te begrijpen het auteursrecht van verstrekte adviezen, komt 

volledig aan Castor International toe. 
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