
Algemene Voorwaarden Diervoederindustrie 
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, hoe ook genaamd, aangegaan door een 
producent van of handelaar in diervoeders, premixen en kalvermelk, lid van de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie te 
Rotterdam, hierna ”het lid” genoemd. Deze voorwaarden kunnen ook worden ingeroepen door werknemers van het lid en door 
derden die door het lid zijn ingeschakeld. 
2. Indien het lid door omstandigheden buiten zijn wil en/of schuld een overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan 
nakomen, wordt dit aangemerkt als overmacht voor het lid. Het lid is in dat geval niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat 
door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst. 
3. a. Indien een contractpartij bezwaar heeft tegen de wijze waarop de overeenkomst door het lid is uitgevoerd, moet die 
contractpartij onmiddellijk daarvan bij de levering van het product of na het verlenen van de dienst of bij de oplevering aan het 
lid schriftelijk mededeling doen. 
b. Indien de gebreken pas later aan het licht komen, moeten de bezwaren binnen 7 dagen daarna schriftelijk aan het lid worden 
medegedeeld. 
c. Indien niet tijdig de bezwaren schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, wordt aangenomen dat het lid naar behoren heeft 
gepresteerd. 
4. Het lid behoudt zich de eigendom van door haar geleverde goederen voor. Indien een factuur van het lid terzake van 
geleverde goederen of verrichte diensten niet tijdig wordt betaald of het lid op zijn wederpartij een vordering heeft wegens 
tekortschieten in de nakoming van een overeenkomst, heeft het lid de bevoegdheid het door haar geleverde als haar eigendom 
terug te vragen. 
5. Mocht in verband met de uitvoering van enige overeenkomst met het lid schade ontstaan, dan geldt het volgende: 
a. Indien de schade is veroorzaakt door enig product, dat bij het lid geen enkele bewerking heeft ondergaan, of die het gevolg is 
van een verplichtende overheidshandeling dan wel van niet in rekening gebrachte diensten en/of adviezen, is het lid voor die 
schade niet aansprakelijk. 
b. Indien de schade is veroorzaakt door een gebrekkige bewerking of vervaardiging van een product door het lid, dan wel door 
een gebrekkig verrichte dienst of een onjuist advies, is de aansprakelijkheid van het lid beperkt tot het terzake in rekening 
gebrachte bedrag, echter met een maximum van € 45.000,- (vijfenveertigduizend Euro). 
c. Onder gevolgschade wordt schade verstaan, die het onmiddellijk en uitsluitend gevolg is van een gebruik van het product 
overeenkomstig zijn aard en bestemming. Gevolgschade wordt geacht begrepen te zijn in de onder b van dit artikel bedoelde 
schade. 
d. De gezamenlijke aanspraken van meerdere contractpartijen wegens schade als onder b van dit artikel bedoeld, voortvloeiend 
uit eenzelfde oorzaak, zijn beperkt tot een maximum van vijfmaal € 45.000,- (vijfenveertigduizend Euro), naar rato van ieders 
individuele aanspraak met toepassing van het onder b bepaalde te verdelen. 
6. Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van het lid terzake van gebreken in 
afgeleverde goederen of verrichte diensten zal verjaren door verloop van één jaar na het tijdstip van aflevering. 
7. Inkoopvoorwaarden van contractpartijen worden door het lid niet aanvaard, noch geheel noch gedeeltelijk. 
8. Op alle overeenkomsten met het lid is Nederlands recht van toepassing. Een beroep op de bepalingen van het Weens 
Koopverdrag wordt uitgesloten. Alleen de rechter in de plaats van de hoofdvestiging van het lid is bevoegd van geschillen 
kennis te nemen. 
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General Conditions for the Feed Industry 
1. These General Conditions apply to all agreements, whatever their designation, entered into by a manufacturer of or dealer in 
feed, premixes and milk replacers, member of the Nether-lands Feed Industry Association in Rotterdam, hereafter referred to as 
‘The Member’. The Member’s employees can also call upon these conditions, as can third parties brought in by the Member. 
2. If, owing to circumstances beyond his will or through no fault of his own, the Member is unable to live up to an agreement or 
to do so adequately or on time, this is considered a case of force majeure on behalf of the Member. In such a case, the Member 
is not liable for the damages due to late, inadequate, or non-compliance of the agreement. 
3. a. If a contracting party objects to the way in which the agreement has been carried out by the Member, such party shall 
immediately inform the Member thereof in writ-ing on delivery of the product or after rendering of the service or on completion. 
b. If flaws come to light at a later point in time only, objections shall be communicated to the Member in writing within a seven 
day period following the event. 
c. If no objections have been communicated in writing in a timely manner, it is as-sumed that the Member has performed 
adequately. 
4. The Member reserves the right of ownership for goods delivered by him. If an invoice issued by the Member and referring to 
goods delivered or services rendered is not paid on time or if the Member has a claim against the other party because of failure 
to observe an agreement, the Member is authorized to ask back what has been delivered and claim it as his property. 
5. If damage ensues connected to the implementation of any agreement with the Member, the following applies: 
a. If damage was caused due to a product that has not been subjected to processing by the Member or due to a binding 
government action or due to services and/or ad-vice that have not been charged, the Member is not liable for such damages. 
b. If damage was caused by the Member’s faulty processing or manufacturing of the product, by a faulty service or by incorrect 
advice, Member liability is limited to the expenses charged, however not exceeding a maximum of € 45,000 (forty-five thousand 
euros). 
c. Consequential damage is any damage immediately and exclusively resulting from the use of the product according to its 
nature and purpose. Consequential damage is considered to be included in the damage described under b of this article. 
d. The joint claims of various contracting parties due to damage as described under b of this article, resulting from one and the 
same cause, are limited to a maximum of five times € 45,000 (forty-five thousand euros), to be divided in proportion with every 
party’s individual claim, in keeping with the stipulations under b. 
6. Any legal claim for compensation on account of Member liability in the matter of flaws in goods delivered or services 
rendered, shall become out-of-date one year after the time of delivery. 
7. Contracting parties’ purchasing conditions will never be accepted by the Member, neither in full nor in part. 
8. Dutch law applies to all agreements entered into with the Member. It is not possible to ap-peal to the Vienna Convention on 
International Sale 
of Goods. Only the judge based in the town of the Member’s main office is competent to take cognizance of disputes. 
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