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Artikel 1. Definities en reikwijdte 
 
In deze leveringsvoorwaarden hebben definities de volgende betekenis: 
 
 
Diensten: de door SG te leveren diensten, al dan niet in verband met de te leveren Goederen. 
Goederen: Fysiek te leveren goederen of producten en de daar direct aan gerelateerde diensten door SG aan de 
Wederpartij.  
Honorarium of tariefstelling: de prijs / vergoeding voor (i) Diensten van SG en / of (ii) de levering van Goederen 
door SG.  
Levering: De levering van Goederen in samenhang of separaat van de diensten. 
Offerte of Aanbieding: alle offertes c.q. aanbiedingen zijdens SG aan een Wederpartij. Deze zijn niet bindend, 
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.  
Opdracht of Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij SG zich jegens de Wederpartij verbindt om 
bepaalde Diensten te verrichten of Goederen te leveren. 
Overeenkomst: een tussen SG en een Wederpartij afgesloten overeenkomst inzake de levering van Goederen 
en/of het verlenen van Diensten. 
Recall Actie: een terughaalactie van Goederen zoals deze geleverd is aan een Wedepartij wegens een door de 
Wederpartij voldoende aangetoonde onveilige situatie veroorzaakt door deze Goederen. Deze onveiligheid kan 
onder meer schuilen in voedselonveiligheid en/of incorrecte etikettering. 
Sophyn B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sophyn B.V. te Ellemeet, ingeschreven 
in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 86975358. Holdingmaatschappij van Sophyn 
Greens B.V. 
Sophyn Greens B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sophyn Greens B.V. te Ellemeet, 
ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 81252331. Een werkmaatschappij 
van Sophyn B.V. 
SG: Afkorting geldend voor Sophyn B.V. alsmede door Sophyn Greens B.V. 
Wederpartij: Iedere (rechts)persoon die met SG een overeenkomst aangaat, dan wel aan wie SG een aanbieding 
en/of offerte doet (en diens rechtverkrijgenden).  
 
 
Artikel 2. Algemeen 
 
1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en Aanbiedingen, Opdrachten en 
Leveringen, hoe dan ook genaamd, van / door SG. Dit omvat ook verkoop, commissie-, consignatie-, raam- en 
andere aanverwante overeenkomsten.  
2. De Wederpartij staat toe dat SG voor de uitvoering van het in lid 1 van dit artikel bepaalde gebruik maakt van 
derden, niet zijnde werknemers van SG. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn ook van toepassing op de 
door deze derden – in het kader van de uitvoering van de op SG rustende verplichting uit hoofde van de 
Overeenkomst – verrichte rechtshandelingen, inclusief het inroepen van de bepalingen ten aanzien van 
aansprakelijkheid. 
3. De eventuele toepasselijkheid van voorwaarden van de Wederpartij, van welke aard dan ook, wordt 
uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij SG deze schriftelijk heeft aanvaard. De eventueel overeengekomen afwijkingen 
en/of aanvullingen hebben slechts betrekking op de betreffende Overeenkomst. 
 
Artikel 3. Offertes en Aanbiedingen 
 
1. De door SG uitgebrachte Offertes of Aanbiedingen zijn vrijblijvend. Beide partijen zijn pas gebonden indien de 
Opdracht schriftelijk is aanvaard. Hiervoor geldt een uiterste termijn van 14 dagen, tenzij anders bepaald in de 
betreffende offerte. Tussen de partijen geldt de door de SG gezonden schriftelijke aanvaarding als volledig 
bewijs.  
2. Alle in Offertes, Aanbiedingen, Overeenkomsten en Opdrachten genoemde bedragen worden in euro’s 
weergegeven, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Voorts zijn alle genoemde bedragen 
exclusief vervoerskosten en omzetbelasting en/of andere heffingen van overheidswege, tenzij partijen 
schriftelijk anders zijn overeengekomen.  
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3. Indien de Aanbieding is gedaan op basis van de door de Wederpartij onjuiste aangeleverde gegevens is SG 
nimmer aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen en/of schade als gevolg daarvan. 
4. Indien een offerte of aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt 
dit nadrukkelijk vermeld. 
5. Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een significante 
verhoging ondergaan, waarbij een ondergrens van 5% wordt gehanteerd, is SG bevoegd evenredig hogere 
kosten in rekening te brengen aan de Wederpartij, zelfs indien een vaste prijs was overeengekomen. SG zal de 
Wederpartij het voornemen tot verhoging van de som schriftelijk kenbaar maken, alsmede wanneer deze 
ingevoerd zal worden.  
6. SG behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.  
 
Artikel 4. Opdracht of Overeenkomst 
1. In navolging van artikel 3.1 geldt dat een Opdracht of Overeenkomst slechts bindend is na schriftelijke 
aanvaarding daarvan. De schriftelijke vastlegging kan bestaan uit de factuur en/of opdracht bon van SG.  
2. Indien een Offerte een vrijblijvend aanbod bevat hetwelk door de Wederpartij wordt aanvaard, heeft SG het 
recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.  
3. SG is niet gehouden een aanbod en/of Overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs indien deze 
prijs berust op een kennelijke druk- en/of schrijffout.  
4. Indien nadat de Overeenkomst tot stand gekomen is, er nog nadere en/of aanvullende afspraken dan wel 
wijzigingen zijn overeengekomen, geldt dat deze slechts bindend zijn indien ook deze afspraken schriftelijk zijn 
vastgelegd. Ook hier geldt dat dit kan bestaan uit de factuur en/of opdracht bon van SG. 
 
Artikel 5. Levering en Uitvoering van de Opdracht 
 
1. SG zal zich maximaal inspannen, voor zover redelijkerwijs van de SG kan worden verlangd, om de 
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst uit te voeren.  
2. De dienstverlening door SG is gebaseerd op een inspanningsverbintenis.. Alle werkzaamheden die door SG 
worden verricht, worden uitgevoerd naar SG’s beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed 
vakmanschap.  
3. De SG is gerechtigd om gebruik te maken van derden, zonder dat daartoe enige meldingsplicht jegens de 
Wederpartij bestaat en zonder dat diens toestemming daartoe is vereist. 
4. Opgegeven levertijden en andere data zullen niet te beschouwen zijn als fatale termijnen, tenzij schriftelijk 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  
5. Vertraging in de overeengekomen levertijd – voor zover binnen de grenzen van redelijkheid blijvend – geven 
de Wederpartij geen recht op ontbinding van de Overeenkomst dan wel enige schadevergoeding. Er zal tussen 
de partijen een redelijk termijn moeten worden vastgesteld waarbinnen SG het afgesprokene alsnog kan 
nakomen. 
6. De door SG geleverde hoeveelheid Goederen wordt voor wat betreft aantal en gewicht, alsmede publiek en/of 
privaatrechtelijk voorgeschreven eisen geacht te voldoen aan datgene wat partijen ter zake zijn 
overeengekomen, behoudens door de Wederpartij te leveren tegenbewijs. 
7. Voor de Levering geldt dat het moment van Levering het moment is waarop de Goederen bij het door de 
Wederpartij aangegeven en overeengekomen adres worden afgeleverd. Indien partijen zijn overeengekomen 
dat SG de door haar te leveren Goederen ten behoeve van de Wederpartij zal opslaan, al dan niet bij haar zelf of 
bij een derde, vindt de aflevering plaats op het moment dat de Goederen aldaar worden opgeslagen. 
8. Wanneer het levering van levensmiddelen betreft mag de Wederpartij erop vertrouwen dat deze conform 
wettelijke hygiënevereisten zijn vervaardigd en dat SG zich maximaal inspant dat deze voedselveilig zijn. 
9. SG is te allen tijde gerechtigd, indien zij daartoe enige aanleiding ziet, alvorens aan de op haar rustende 
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te voldoen, voldoende zekerheid voor het nakomen van de 
betalingsverplichtingen van de Wederpartij te vorderen. Indien de Wederpartij nog enige betalingsverplichtingen 
heeft richting SG, is SG gerechtigd de leveringsverplichting op te schorten totdat de Wederpartij aan al zijn 
verplichtingen heeft voldaan. 
 
Artikel 6. Aanvaarding van goederen 
 
1. De Wederpartij dient bij levering van de Goederen de overeengekomen zaken te keuren en te controleren. De 
Wederpartij dient na te gaan of de geleverde Goederen voldoen aan het bepaalde in de Overeenkomst te 
weten: 
a. of de juiste Goederen zijn geleverd; 
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b. of de geleverde Goederen voldoen aan de daaraan gestelde en overeengekomen kwaliteitseisen, ofwel de 
eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of voor handelsdoeleinden;  

c. of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit (aantal, hoeveelheid, gewicht) overeenstemmen met het geen 
partijen ter zake zijn overeengekomen. Indien de door de Wederpartij geconstateerde afwijking minder dan 
10% bedraagt, dan is de Wederpartij gehouden de geleverde producten volledig te accepteren, zulks tegen 
evenredige vermindering van de overeengekomen prijs.  

2. Indien er bij levering van goederen zichtbare gebreken zijn, dan is de Wederpartij verplicht dit binnen 24 uur 
na levering te schriftelijk per e-mail te melden aan SG met visuele bewijsvoering. Eventuele niet-zichtbare 
gebreken dienen 24 uur na constatering daarvan – in ieder geval vóór verdere verwerking en/of verkoop en 
levering en/of transport – per e-mail te melden aan SG met bewijsvoering. 
3. Indien SG niet binnen de hiervoor genoemde termijnen een klacht per e-mail ontvangt worden de goederen 
geacht te zijn geleverd conform het bepaalde in de Overeenkomst en zonder enige tekortkoming.  
5. Het bepaalde in dit artikel is onverkort van toepassing indien de door SG geleverde goederen ten behoeve van 
de Wederpartij worden afgeleverd bij een derde. Aldus kan de Wederpartij niet aan SG tegenwerpen dat hij de 
geleverde goederen niet heeft gekeurd en gecontroleerd omdat deze elders, bij een derde waren opgeslagen.  
6. SG maakt gebruik van emballage (pallets, kratten) waarbij statiegeld in rekening wordt gebracht, welke bij 
teruggave zal worden verrekend. De teruggave van de emballage dient schadeloos, in goede staat en hygiënisch 
schoon en fris te zijn voor verder gebruik ten behoeve van voedingsmiddelen.  
7. Indien de Wederpartij een Recall Actie uitvoert en het betreft Goederen van SG, dan is zij verplicht (i) alle 
medewerking te verlenen om deze Recall Actie zo efficiënt mogelijk te kunnen (laten) uitvoeren en (ii)  te 
bewijzen dat er voldoende grond bestaat voor de Recall Actie, hetgeen onder meer met zich brengt dat er 
voldoende bewezen dient te worden dat er sprake is van productonveiligheid. Bij onvoldoende gegrondheid is 
SG gevrijwaard van aansprakelijkheid voor alle daarmee verband houdende en daaruit vloeiende kosten en 
schade voor de Wederpartij. In geval van een gegronde Recall Actie zal een SG een credit factuur sturen voor de 
betreffende Goederen en vervolgens het betreffende bedrag terugbetalen aan de Wederpartij. 
 
Artikel 7. Honorarium bij het leveren van diensten 
 
1. De door SG uitgevoerde werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan de 
Opdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht op basis van het afgesproken uurtarief dan wel volgens de 
afgesproken tarieven voor het totale project, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. 
Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de werkzaamheden, tenzij schriftelijk 
anders overeengekomen.  
2. Reistijd/kosten, verblijfskosten en andere kosten ten behoeve van de werkzaamheden worden separaat in 
rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  
3. Het Honorarium zal worden vermeerderd met omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege 
(kunnen) worden opgelegd. 
4. Het Honorarium wordt maandelijks aan de Wederpartij in rekening gebracht. Bij projecten met een vast 
offertebedrag wordt het offertebedrag kort na de acceptatie van de opdracht en na afronding volgens een 40%-
40%-20% verhouding in rekening gebracht.  
5. SG is gerechtigd om aan de Wederpartij een voorschot in rekening te brengen, ter hoogte van de 
vermoedelijke declaratie, vermeerderd met de te verwachten kosten en omzetbelasting. 
6. Een klacht met betrekking tot het in rekening gebrachte Honorarium moet worden gericht aan SG binnen 
veertien dagen na factuurdatum. Na deze datum wordt de Wederpartij geacht de factuur te hebben 
geaccepteerd.  
 
Artikel 8. Betaling 
 
1. De Wederpartij is gehouden de facturen van SG steeds zonder korting of verrekening te voldoen in de 
aangegeven valuta, binnen 14 dagen na factuurdatum op de bankrekening van SG, tenzij schriftelijk van deze 
regeling is afgeweken. 
2. Indien de Wederpartij niet betaalt binnen de overeengekomen termijn, is de Wederpartij van rechtswege in 
verzuim en heeft SG het recht, onmiddellijk en zonder waarschuwing de Werkzaamheden op te schorten en, 
zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, de Wederpartij een boeterente van 1% per 
maand in rekening te brengen vanaf de vervaldag, zulks tot volledig betaling heeft plaatsgevonden, een en ander 
onverminderd verder aan SG toekomende rechten.  
3. Indien de Wederpartij ook nadat hij door SG in gebreke is gesteld nalatig blijft om de openstaande bedragen 
aan SG te voldoen, is de Wederpartij tevens gehouden tot vergoeding van alle buitengerechtelijke en 
gerechtelijke kosten, die worden gemaakt door SG teneinde de nakoming, ontbinding of schadevergoeding 
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ingevolge de Overeenkomst al dan niet in rechte te vorderen van de Wederpartij, dan wel aangesproken door de 
Wederpartij, zich te verweren, tenzij dit in laatste geval blijkens een gerechtelijke uitspraak ten onrechte 
verweer is gevoerd. Het bovenstaande is inclusief alle kosten van advocaten, deskundigen, deurwaarders, 
griffierecht, vertalers, getuigen of andersoortig.   
4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de Wederpartij naar het redelijke oordeel van SG 
daartoe duidelijk aanleiding geeft, is SG gerechtigd van de Wederpartij te verlangen dat deze onverwijld 
zekerheid stelt in een door SG te bepalen vorm. In geval van liquidatie, faillissement, beslag op een aanzienlijk 
deel van de goederen van de Wederpartij dan wel beslag op de door SG aan de Wederpartij te leveren of reeds 
geleverde goederen (voor zover de Wederpartij hiervoor nog niet de volledige koopprijs heeft betaald), 
surséance van betaling of schuldsanering van de Wederpartij is al hetgeen Wederpartij aan SG verschuldigd is, 
direct opeisbaar. 
 
Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud, eigendomsrechten en geheimhouding 
 
1. Door SG geleverde goederen blijven in eigendom aan haar toebehoren tot het moment van volledige betaling 
van alle vorderingen van SG op de Wederpartij uit hoofde van tussen hen gesloten Overeenkomsten, met 
inbegrip van rente en kosten. Indien de Wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt, dan is SG gerechtigd door 
haar geleverde goederen bij de Wederpartij dan wel een derde die de Goederen voor de Wederpartij houdt 
terug te halen. Indien de door SG geleverde goederen niet meer in de oorspronkelijke vorm en/of verpakking 
aanwezig zijn, is de Wederpartij onmiddellijk gehouden om SG hiervoor schadeloos te stellen. SG kan in dat 
verband vorderen dat de Wederpartij zekerheid stelt (in de door SG gewenste vorm) voor deze vordering van SG 
dat van kracht blijft totdat al hetgeen SG uit welke hoofde dan ook van de Wederpartij te vorderen heeft, 
volledig zal  zijn betaald. De Wederpartij zal bij beslaglegging de beslag leggende deurwaarder, bewindvoerder of 
curator wijzen op de eigendoms-en/of zekerheidsrechten van SG. 
2. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht 
behoren toe aan SG.  
3. SG is niet aansprakelijk wegens schending van auteursrechten, octrooien of licenties van derden door gebruik 
van gegevens, welke door of vanwege de Wederpartij ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.  
4. Alle data en informatie (hierna te noemen: Vertrouwelijke Informatie) verstrekt aan de Wederpartij zal 
eigendom blijven van SG. De Wederpartij zal deze Vertrouwelijke Informatie zorgvuldig behandelen en bewaren, 
en deze Vertrouwelijke Informatie zal uitsluitend worden gebruikt bij de uitvoering van de Werkzaamheden. 
5. De Wederpartij zal geen Vertrouwelijke Informatie delen met een derde partij zonder uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van SG. 
6. Na afloop van de Overeenkomst of op verzoek van SG zal de Wederpartij alle Vertrouwelijke Informatie, 
inclusief gegevensdragers waarop deze Vertrouwelijke Informatie wordt bewaard, retourneren aan SG en de 
Wederpartij zal schriftelijk bevestigen dat alle Vertrouwelijke Informatie is geretourneerd.  
7. SG zal zonder toestemming van de Wederpartij geen mededelingen over de Opdracht doen aan derden.  
8. Voor gegevens van de Wederpartij, waarvan SG bij de uitvoering van de Opdracht kennis neemt en die door 
de Wederpartij uitdrukkelijk als geheim te houden zijn aangemerkt, geldt een geheimhoudingsverplichting van 
SG. Deze geheimhoudingsverplichting is niet van toepassing: 
- voor gegevens welke reeds in bezit zijn van SG op het moment dat de gegevens aan SG worden medegedeeld; 
- voor gegevens welke van algemene bekendheid zijn c.q. worden, zonder dat dit het gevolg is van enig 
verwijtbaar handelen van SG; 
- voor gegevens welke op rechtmatige wijze door SG worden verkregen van een derde dan wel uit eigen 
onderzoek van SG, zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de door de Wederpartij verschafte gegevens.  
 
Artikel 10. Risico en Aansprakelijkheid 
 
1. De Wederpartij kan SG niet aansprakelijk stellen voor schade – inclusief, maar niet beperkt tot gevolgschade 
of indirecte schade of verlies van winstgevendheid, omzet, goodwill en/of verwachte kostenvoordelen – welke 
hij door of ten gevolge van het optreden van SG kan ondervinden, tenzij sprake is van opzet of bewuste 
roekeloosheid van SG.  
2. Indien SG aansprakelijk is voor enige schade, is iedere aansprakelijkheid van SG beperkt tot het bedrag dat in 
het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van SG wordt uitbetaald. Indien om 
welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid 
beperkt tot het nettobedrag van de factuur die correspondeert met de geleverde goederen met dien verstande 
dat iedere aansprakelijkheid te allen tijde is beperkt tot een bedrag van 10.000 euro. 
3. SG is nooit aansprakelijk en evenmin verantwoordelijk voor de inhoud van gegevens, die door of namens de 
Wederpartij aan SG is verstrekt. 
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4. Onverminderd het bovenstaande schept de door SG opgegeven levertijd geen andere dan 
inspanningsverplichtingen, zodat de Wederpartij bij overschrijding van de levertijd geen recht heeft op 
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.  
5. De Wederpartij vrijwaart SG voor alle aanspraken van derden, die deze tegen SG zouden kunnen instellen op 
grond van enig handelen of nalaten van de zijde van SG in verband met de uitvoering van de werkzaamheden. 
Dit geldt ook voor alle aanspraken van derden voor schade die verband houdt met de door SG geleverde 
Goederen. 
6. Indien SG Goederen en/of Diensten aan de Wederpartij heeft geleverd die in eigendom toebehoren aan een 
derde, dan vrijwaart de Wederpartij SG voor alle claims van deze derde die verband houden met schade welke is 
veroorzaakt door en/of met de goederen die SG aan de Wederpartij heeft geleverd, alsmede de schade aan de 
door SG aan de Wederpartij geleverde goederen. 
7. Indien de Wederpartij door SG geleverde Goederen onder zich heeft welke in eigendom toebehoren aan SG 
dan is de Wederpartij vanaf het moment dat de Goederen aan hem zijn geleverd tot het moment van teruggave 
van deze Goederen, aansprakelijk voor schade welke wordt veroorzaakt door en/of met deze Goederen.  
8. Voorts is de Wederpartij aansprakelijk voor schade door SG geleden als gevolg van beschadiging, verlies of het 
tenietgaan van deze Goederen en welke schade is ontstaan in de periode gelegen tussen het moment waarop 
SG de Goederen heeft geleverd en het moment van teruggave.  
9. De Wederpartij zal in het geval van diefstal, verlies of schade direct aangifte doen bij de politie van de 
gemeente alwaar dit heeft plaatsgevonden, en dient een kopie van deze aangifte te verstrekken aan SG. 
10. Partijen kunnen door middel van e-mail met elkaar communiceren. Partijen erkennen dat aan het gebruik 
hiervan risico’s kleven, zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging, onderschepping, manipulatie en 
virussen. Partijen stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel 
voortvloeit. Partijen zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter 
voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.  
 
Artikel 11. Overmacht 
 
1. Als partijen de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen 
nakomen ten gevolge van overmacht in de zijn van art 6.75 BW met aanvulling van bijzondere omstandigheden 
die de nakoming van de leveringsverplichting van SG onmogelijk of zó bezwaarlijk maakt dat nakoming 
redelijkerwijs niet van haar kan worden verlangd – zoals, oorlog, mobilisatie, staking, ziekteverzuim van 
personeel, arbeidsonlusten, revolutie, langdurige stagnatie in de elektriciteit of watervoorziening, bedrijfsbrand, 
bedrijfsstagnatie door machinebreuk, zeer ernstige en langdurige belemmeringen in het verkeer, 
transportproblemen, in gebreke blijven van toeleveranciers, belemmerende overheidsmaatregelen, overmacht 
voor leveranciers van SG – dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in 
staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen. 
2. Indien de situatie langer aanhoudt dan tien dagen is SG gerechtigd om zonder tussenkomst van de rechter de 
betreffende Overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht dan wel op te zeggen, zonder dat er 
recht is op enige schadevergoeding. 
3. Indien de Wederpartij bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan de overeengekomen 
verplichtingen heeft voldaan, is Wederpartij gerechtigd de verrichte Werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds 
te factureren.  
 
Artikel 12. Beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst 
 
1. Tenzij voortijdig beëindigd in overeenstemming met deze Algemene Leveringsvoorwaarden, zal de 
Overeenkomst eindigen na afronding van de Werkzaamheden.  
2. Een eventuele afwijkende duur van de Overeenkomst zal schriftelijk worden vastgelegd in de Opdracht. 
3. SG is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, 
tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  
4. Onverminderd de in artikel 6 genoemde klachtplicht zijdens de Wederpartij, is elk van de Partijengerechtigd 
de Overeenkomst te beëindigen door schriftelijke aankondiging aan de andere Partij, indien de andere Partij de 
afspraken in de Overeenkomst heeft geschonden en deze schendding niet ongedaan maakt binnen tien dagen 
nadat zij hierop schriftelijk wordt aangesproken. Ten aanzien van SG geldt in dit verband dat een dergelijk recht 
op ontbinding zijdens de Wederpartij niet bestaat indien SG redelijkerwijze niet in staat zal zijn om de eventuele 
gebreken binnen 10 dagen te verhelpen. In dat laatste geval zal SG de Wederpartij onverwijld informeren en zich 
ten volste inspannen om de gebreken alsnog zo snel mogelijk te verhelpen.  
5. Bij beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de reden van beëindiging, zal de Wederpartij onmiddellijk aan 
SG alle uitstaande facturen voldoen.  
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6. Indien de Wederpartij in verzuim is, is hij naast de betaling van de uitstaande facturen, ook aan SG 
verschuldigd de wettelijke (buiten)gerechtelijke kosten die SG redelijkerwijs heeft moeten maken teneinde de 
aansprakelijkheid van de Wederpartij vast te stellen, en die vallen onder de reikwijdte van artikel 6; 96 lid 2 BW. 
7. SG heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen indien er zijdens de Wederpartij sprake is van blijvende 
overmacht. De Wederpartij zal dan alsdan alle door SG gemaakte en nog te maken kosten aan SG vergoeden.  
8. De Wederpartij dient SG onverwijld in te lichten indien er sprake is van faillissement of surseance van betaling.   
9. Beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de reden van beëindiging, heeft geen effect op de rechten en 
verplichtingen van Partijen die zijn ontstaan voor de beëindiging.  
 
Artikel 13. Overige bepalingen 
 
1. Indien geen exclusiviteitsbeding is overeengekomen, hetgeen het uitgangspunt is, behoudt SG zich het recht 
voor Opdrachten te verrichten voor of goederen te leveren aan andere bedrijven en organisaties. 
2. Als enige bepaling uit deze Algemene Leveringsvoorwaarden of uit de onderliggende Opdracht geheel of ten 
dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dan zal dit geen gevolg hebben voor de 
geldigheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden of onderliggende 
Overeenkomst van de Opdracht. 
3. Alle mededelingen, besluiten en goedkeuringen onder de Overeenkomst geschieden schriftelijk per post en/of 
e-mail. 
4. In gevallen van afwijkingen tussen de Nederlandse tekst van deze Algemene Levervoorwaarden en vertalingen 
daarvan, dan prevaleert de Nederlandse tekst.  
 
Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
 
1. De rechtsverhouding tussen SG en de Wederpartij wordt beheerst door Nederlands recht. 
2. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing. 
3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de rechtbank te Rotterdam, tenzij anders 
schriftelijk overeengekomen.  
 
 
Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn voor Sophyn B.V. als mede voor Sophyn Greens B.V. gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel op 17 September 2022.  
 


