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Algemene voorwaarden  

De Oesterfiets 

d.d. [07-06-2021] juni 2021 

 

Artikel 1: Algemeen 

1.1. In deze algemene voorwaarden (“AV”) 

wordt verstaan onder:  

A. Opdrachtgever: de natuurlijke 

persoon of rechtspersoon die een overeenkomst 

aangaat met De Oesterfiets;   

B. Oesterfiets: De Oesterfiets; 

C. Partijen: Oesterfiets en Opdrachtgever 

gezamenlijk. 

1.2. De AV zijn van toepassing op alle 

aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten 

van Oesterfiets, alsmede op alle nadere 

overeenkomsten die daarvan een gevolg zijn. 

1.3. De toepasselijkheid van enige algemene 

voorwaarden van Opdrachtgever wordt door 

Oesterfiets uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

1.4. Oesterfiets heeft de mogelijkheid de AV 

te wijzigen. De wijzigingen treden in werking 

dertig dagen nadat Opdrachtgever deze heeft 

ontvangen. 

1.5. Mocht een van de bepalingen in de AV 

nietig dan wel vernietigbaar of anderszins niet 

afdwingbaar zijn dan tast dat de geldigheid van 

de overige bepalingen in deze AV niet aan.   

 

Artikel 2: Offerte(s) 

2.1. Alle offertes van Oesterfiets zijn 

vrijblijvend, tenzij hierin een termijn van 

aanvaarding is opgenomen. 

 

Artikel 3: Wijziging 

3.1. De hoeveelheid overeengekomen 

oesters kan uiterlijk zeven dagen voor levering 

en alleen in overleg en na schriftelijke 

instemming van Oesterfiets worden gewijzigd. 

3.2. Indien Oesterfiets instemt met een 

wijziging zoals beschreven in artikel 3.1 AV 

geldt, in geval er sprake is van een 

vermindering van het aantal oesters met meer 

dan 20% maar maximaal 40%, dat 

Opdrachtgever aan Oesterfiets 50% van de 

overeengekomen prijs van deze oesters dient te 

betalen c.q. verrekenen. 

3.3. Indien Oesterfiets instemt met een 

wijziging zoals beschreven in artikel 3.1 AV 

geldt, in geval er sprake is van een 

vermindering van het aantal oesters met meer 

dan 40% zal Oesterfiets dit in alle gevallen 

beschouwen als een (tussentijdse) opzegging 

van de hele overeenkomst en geldt artikel 3.4 

AV. 

3.4. Indien Opdrachtgever de overeenkomst 

met Oesterfiets opzegt geldt het navolgende:  

– in geval van opzegging, uiterlijk drie weken 

voor aanvang van de overeengekomen datum 

van uitvoering van de werkzaamheden en 

levering, is Opdrachtgever 50% van de tussen 

Partijen overeengekomen prijs verschuldigd c.q. 

verrekenbaar; 

– in geval van opzegging, uiterlijk 2 weken voor 

aanvang van de overeengekomen datum van de 

uitvoering van de werkzaamheden en levering, 

is  Opdrachtgever 75% van de tussen Partijen 

overeengekomen prijs verschuldigd c.q. 

verrekenbaar; 

– in geval van opzegging, in de laatste week 

voor de aanvang van de overeengekomen 

datum van uitvoering van de werkzaamheden 

en levering, is Opdrachtgever 100% van de 

tussen Partijen overeengekomen prijs 

verschuldigd c.q. verrekenbaar; 

3.5. Indien Oesterfiets de overeenkomst 

met Opdrachtgever (tussentijds) opzegt is het 

navolgende van toepassing:  

– in geval van opzegging, uiterlijk drie weken 

voor aanvang van de overeengekomen datum 

van uitvoering van de werkzaamheden en 

levering, is Oesterfiets 50% van het tussen 

Partijen overeengekomen bedrag verschuldigd; 

– in geval van opzegging uiterlijk twee weken 

voor aanvang van de overeengekomen datum 

van de uitvoering van de werkzaamheden en 

levering, is Oesterfiets 75% van het tussen 

Partijen overeengekomen bedrag verschuldigd.  

– in geval van opzegging, in de laatste week 

voor de aanvang van de overeengekomen 

datum van uitvoering van de werkzaamheden 

en levering, is Oesterfiets 100% van het tussen 

Partijen overeengekomen bedrag verschuldigd. 

 

Artikel 4: Aansprakelijkheid 
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4.1. Oesterfiets spant zich in om uiterst 

verse oesters te leveren. Een oester is echter 

een levend natuurproduct, welke non-conform 

de daaraan te stellen eisen niet goed kan zijn 

zonder dat Oesterfiets of Opdrachtgever dat 

heeft kunnen waarnemen. 

4.2. Met inachtneming van artikel 4.1 AV 

sluit Oesterfiets iedere vorm van 

aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan - 

in welke vorm dan ook - ten gevolge van de 

levering van de oesters uit.   

4.3. Indien Oesterfiets op grond van enige 

dwingendrechtelijke wettelijke bepaling(en) 

aansprakelijk is jegens Opdrachtgever, dan is 

deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 

twee keer het bedrag dat Oesterfiets in verband 

met de werkzaamheden en levering bij 

Opdrachtgever heeft gefactureerd. 

4.4. Voor zover Oesterfiets de aan 

Opdrachtgever geleverde goederen van 

derde(n) heeft betrokken, dan wel voor 

Opdrachtgever verrichte werkzaamheden door 

derde(n) heeft doen laten uitvoeren, is 

Oesterfiets ter zake van die goederen en/of 

werkzaamheden jegens Opdrachtgever niet 

verder aansprakelijk dan voor zover Oesterfiets 

daadwerkelijk verhaal op deze derde(n) heeft 

en zal Oesterfiets in ieder geval gekweten zijn 

door overdracht van zijn vordering te zijner 

zake en op de betrokken derde(n) aan 

Opdrachtgever. 

4.5. Indien Oesterfiets wordt aangesproken 

door een derde(n) in verband met levering van 

haar goederen en diensten, uit hoofde van een 

overeenkomst met Opdrachtgever, zal 

Opdrachtgever Oesterfiets vrijwaren voor alle 

aanspraken. 

4.6. De aansprakelijkheidsbeperkingen van 

artikel 4 zijn niet van toepassing in geval van 

bewuste roekeloosheid of opzet van Oesterfiets. 

 

Artikel 5: Overmacht 

5.1. In een geval van overmacht is 

Oesterfiets niet aansprakelijk voor de schade 

welke Opdrachtgever of derden mochten lijden 

ten gevolge van eventuele gebreken in de 

afgeleverde goederen dan wel diensten van 

Oesterfiets 

5.2. Als overmacht van Oesterfiets wordt 

beschouwd een tekortkoming die Oesterfiets 

niet kan worden toegerekend, doordat deze niet 

te wijten is aan haar schuld, noch krachtens 

wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende 

opvattingen voor haar rekening komt. 

5.2 Onder overmacht wordt in ieder geval 

verstaan: 

- ernstige vertraging of verhindering die  is 

ontstaan doordat de te leveren goederen door 

een derde niet op tijd bij Oesterfiets worden 

afgeleverd en/of overeenkomsten gesloten 

tussen Oesterfiets en derde niet worden 

nagekomen; 

- een tekortkoming welke is ontstaan, ten 

gevolge van een verkeersongeluk tijdens het 

transport van Oesterfiets naar het adres van 

levering; 

 

Artikel 6: Intellectueel eigendom 

6.1. Onverminderd het in deze AV bepaalde, 

behoudt Oesterfiets zich de rechten en 

bevoegdheden voor die haar toekomen op 

grond van het intellectuele eigendomsrecht, 

waaronder begrepen auteursrechten, 

merkrechten, octrooien en modelrechten. 

 

Artikel 7: Prijzen, BTW en 

betalingsvoorwaarden 

7.1. De in de overeenkomst vermelde 

prijzen zijn vast, uitgedrukt in Euro en exclusief 

omzetbelasting.  

7.2. Opdrachtgever dient een factuur met 

een totaalprijs tot € 750,-- binnen veertien 

dagen na het ontvangen van de factuur te 

voldoen. 

7.3. Indien de totaalprijs van de factuur € 

750,-- of meer bedraagt dient Opdrachtgever 

een voorschot van 25% van de totaalprijs van 

de factuur, te voldoen veertien dagen voor 

aanvang van de overeengekomen datum van 

uitvoering. Het restant van de totaalprijs dient 

conform artikel 7.4 AV voldaan te worden. 

7.4. Betaling van een eventueel restant van 

de factuur dient binnen veertien dagen na de 

overeengekomen datum van uitvoering te 

geschieden. 
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7.5. In geval Opdrachtgever in gebreke blijft 

in de betaling binnen de overeengekomen 

betalingstermijn, verkeert Opdrachtgever van 

rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan 

een rente verschuldigd van 1,5% per maand, 

tenzij de wettelijke (handels-)rente hoger is, in 

welk geval de hoogste rente geldt. De rente 

over het opeisbare bedrag zal worden berekend 

vanaf het moment dat Opdrachtgever in 

verzuim is tot het moment van algehele 

voldoening van het volledige bedrag. 

7.6. Indien Opdrachtgever in gebreke of in 

verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn 

verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter 

verkrijging van voldoening buiten rechte voor 

rekening van Opdrachtgever. De incassokosten 

worden berekend overeenkomstig het 

incassotarief, met een minimum van € 350,00. 

Indien Oesterfiets hogere kosten heeft 

gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk 

waren, komen ook deze voor vergoeding in 

aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke 

gerechtelijke en executiekosten komen 

eveneens voor rekening van Opdrachtgever.  

Artikel 8: Ontbinding 

8.1. In geval van (voorlopige) surséance van 

betaling, (aanvraag tot) faillissement, 

stillegging of liquidatie van het bedrijf van 

Opdrachtgever, beslag op (een deel van) de 

bedrijfseigendommen van Opdrachtgever of (bij 

een natuurlijk persoon) bij zijn overlijden, zal de 

overeenkomst en direct daarmee 

samenhangende overeenkomsten van 

rechtswege zijn ontbonden. Oesterfiets is voorts 

gerechtigd om (zonder ingebrekestelling) alle 

eventuele verplichtingen ten opzichte van 

Opdrachtgever uit andere overeenkomsten dan 

wel uit anderen hoofde op te schorten. 

 

Artikel 9: Geschillen 

9.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten 

en werkzaamheden is Nederlands recht van 

toepassing. 

9.2. Alle geschillen, voortvloeiende uit de 

AV, de overeenkomst, aanbiedingen of uit 

nadere overeenkomsten die ter uitvoering 

hiervan tot stand zijn gekomen, zullen worden 

beslecht door de bevoegde rechter te 

Amsterdam.  

 


