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1. Algemeen.  
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
- opdrachtgever: degene met wie De Marne’s Fabrieken BV een 
overeenkomst sluit of heeft gesloten. 
- De Marne’s Fabrieken BV: de besloten vennootschap De Marne’s 
Fabrieken BV, gevestigd te Groningen en alle aan haar gelieerde 
vennootschappen en de door deze geëxploiteerde ondernemingen. 
2. Toepasselijkheid.  
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en 
aanbiedingen van De Marne’s Fabrieken BV en op de totstandkoming 
en uitvoering van alle met De Marne’s Fabrieken BV te sluiten en 
gesloten contracten, die De Marne’s Fabrieken BV in beginsel 
verplichten tot het doen van leveringen of het verrichten van 
diensten dan wel een combinatie van beide. Door het aangaan van 
een dergelijk contract met De Marne’s Fabrieken BV alsmede door 
het enkele bestellen van producten of diensten bij De Marne’s 
Fabrieken BV aanvaardt de opdrachtgever deze voorwaarden als 
bindend. (Afwijkende) algemene voorwaarden en bedingen van 
opdrachtgevers, ook indien daar door opdrachtgevers in tijd eerder 
naar is verwezen, binden De Marne’s Fabrieken BV slechts na 
uitdrukkelijke, onvoorwaardelijke, schriftelijke acceptatie.  
b. In geval van tegenstrijdigheid van enige bepaling van deze 
voorwaarden met enig wettelijk voorschrift zal die bepaling zodanig 
gelezen worden, dat de strijdigheid wordt opgeheven, dan wel, 
indien dit niet mogelijk blijkt, zal die bepaling buiten toepassing 
blijven met handhaving van alle overige bepalingen.  
3. Aanbiedingen, orders, wijzigingen, vertegenwoordiging.  
a. Alle aanbiedingen van De Marne’s Fabrieken BV zijn vrijblijvend. 
De Marne’s Fabrieken BV is bevoegd om binnen vijf werkdagen na 
kennisneming van de aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding, 
deze te herroepen.  
b. De Marne’s Fabrieken BV is eerst verplicht orders uit te voeren en 
de overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke 
orderbevestiging.  
c. De orderbevestiging is te allen tijde beslissend, indien deze 
afwijkt van de order, behoudens reclames over de afwijking door de 
opdrachtgever binnen 5 werkdagen. Alsdan zal De Marne’s 
Fabrieken BV de order opnieuw schriftelijk bevestigen, voordat zij 
die uitvoert.  
d. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht 
respectievelijk het tot stand komen van de overeenkomst met De 
Marne’s Fabrieken BV alsnog verlangde wijzigingen in de (uitvoering 
van de) overeenkomst moeten door de opdrachtgever schriftelijk 
aan De Marne’s Fabrieken BV worden gemeld, vóórdat De Marne’s 
Fabrieken BV een aanvang met de uitvoering heeft gemaakt. Indien 
de door de opdrachtgever gewenste wijzigingen naar het oordeel 
van De Marne’s Fabrieken BV een deugdelijke uitvoering van de 
overeenkomst onmogelijk maken, is De Marne’s Fabrieken BV 
bevoegd deze wijzigingen te weigeren. Partijen zullen alsdan in 
overleg besluiten of de oorspronkelijke overeenkomst door De 
Marne’s Fabrieken BV ongewijzigd zal worden uitgevoerd dan wel 
dat de overeenkomst buitengerechtelijk wordt ontbonden. De 
Marne’s Fabrieken BV is in geval van ontbinding van de 
overeenkomst niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever 
geleden schade, van welke aard en omvang dan ook. Indien De 
Marne’s Fabrieken BV in geval van ontbinding reeds kosten heeft 
gemaakt ter uitvoering van de oorspronkelijke overeenkomst, dan is 
de opdrachtgever gehouden deze kosten ververwijld aan De Marne’s 
Fabrieken BV te vergoeden.  
e. Indien De Marne’s Fabrieken BV de wijzigingen in de 
oorspronkelijke overeenkomst schriftelijk aanvaardt, dan wordt de 
overeenkomst geacht in deze zin te zijn gewijzigd. De opdrachtgever 
is dan verplicht alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan De 
Marne’s Fabrieken BV te voldoen, onverminderd de overige 
betalingsverplichtingen van de opdrachtgever ter zake van de met 
De Marne’s Fabrieken BV gesloten oorspronkelijke overeenkomst.  
f. Indien de in dit artikel bedoelde wijzigingen vertraging in de 
uitvoering van de overeenkomst tot gevolg hebben, dan zullen de 
door De Marne’s Fabrieken BV opgegeven termijnen worden 
verlengd met de periode van de vertraging, onverminderd het in 
deze voorwaarden bepaalde ter zake van overmacht. De Marne’s 
Fabrieken BV is alsdan nimmer aansprakelijk jegens opdrachtgever 
ter zake van de vertraging.  
g. Mondelinge afspraken, toezeggingen en verklaringen van 
medewerkers van Burg zijn alleen bindend na schriftelijke 
bevestiging.  
4. Termijnen, levering, risico en reclames.  
a. Levertijden voor de levering van producten gelden steeds bij 
benadering en zijn nimmer fatale termijnen. Indien de uitvoering 
van de overeenkomst niet binnen de door De Marne’s Fabrieken BV 
opgegeven levertijd kan plaatsvinden, zal De Marne’s Fabrieken BV 
de opdrachtgever zo spoedig mogelijk de levertijd opgeven, 
waarbinnen de overeenkomst zal worden uitgevoerd.  
b. Indien enige door De Marne’s Fabrieken BV opgegeven levertijd 
wordt overschreden, is De Marne’s Fabrieken BV ter zake eerst in 
verzuim nadat de opdrachtgever De Marne’s Fabrieken BV 
schriftelijk in gebreke heeft gesteld en De Marne’s Fabrieken BV een 
redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan haar verplichtingen 
jegens de opdrachtgever te voldoen. Deze redelijke termijn zal 
tenminste gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk 
overeengekomen levertijd voor de uitvoering van de betreffende 
overeenkomst.  
c. Levering van producten geschiedt af fabriek tenzij uitdrukkelijk 
schriftelijk anders is overeengekomen. De producten reizen te allen 
tijde voor risico en - behoudens bij levering franco huis - ook voor 
rekening van de opdrachtgever.  

d. Bij franco levering bepaalt De Marne’s Fabrieken BV de keuze van 
het vervoermiddel waarmee de producten worden afgeleverd. De 
aflevering vindt plaats op de meest nabij het werk of magazijn van 
de opdrachtgever gelegen plaats, die het vervoermiddel veilig en 
langs een voor dat vervoermiddel geschikte weg kan bereiken en 
verlaten. De opdrachtgever is verplicht de producten in ontvangst te 
nemen en hulp te verlenen bij het lossen. Blijft de opdrachtgever 
hiermee in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten, 
waaronder maar niet alleen de kosten van vertraging, voor rekening 
van de opdrachtgever.  
e. Bij levering af fabriek van bulkproducten dient de opdrachtgever 
de producten in een verzegeld vervoermiddel onder overlegging van 
een reinigingsrapport van het betreffende vervoermiddel, te (laten) 
vervoeren. De Marne’s Fabrieken BV voert een organoleptische 
controle van het product uit, voordat de producten geladen worden. 
Indien de opdrachtgever, om welke reden dan ook, De Marne’s 
Fabrieken BV niet in het bezit stelt van een reinigingsrapport van 
het vervoermiddel waarin de producten zullen worden vervoerd, dan 
is De Marne’s Fabrieken BV gerechtigd het laden van de producten 
te weigeren. De Marne’s Fabrieken BV is in dat geval niet 
aansprakelijk voor enige dientengevolge door de opdrachtgever 
geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.  
f. Onmiddellijk na levering dient de opdrachtgever zichtbare 
tekorten of beschadigingen op de afleveringbon of het 
vervoersdocument te laten aantekenen, dan wel dient hij door de 
vervoerder proces-verbaal op te laten maken. Indien de producten 
worden geleverd aan een derde die de producten voor de 
opdrachtgever houdt, dan rust deze verplichting op de derde 
namens de opdrachtgever.  
5. Aanlevering.  
a. Aanlevering van product(en) die voor de opdrachtgever moet(en) 
worden afgevuld of verpakt, geschiedt franco, tenzij uitdrukkelijk 
schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever dient het 
(de) product(en) in een verzegeld vervoermiddel en met overlegging 
van een reinigingsrapport van het desbetreffende vervoermiddel aan 
te leveren. De Marne’s Fabrieken BV voert een organoleptische 
controle van het vervoermiddel uit, voordat het (de) product(en) 
gelost word(t)(en).  
b. De afgevulde of verpakte producten worden door De Marne’s 
Fabrieken BV franco aan de opdrachtgever geleverd. De 
opdrachtgever dient onmiddellijk na levering de producten te 
controleren of ze voldoen aan de overeenkomst voor wat betreft de 
bepaaldheid van de producten, de kwantiteit alsmede de 
overeengekomen kwaliteitseisen. Art. 4 sub f heeft hier 
overeenkomstige toepassing.  
c. Indien de opdrachtgever De Marne’s Fabrieken BV, om welke 
reden dan ook, niet in het bezit stelt van een reinigingsrapport van 
het vervoermiddel waarin het (de) product(en) word(t)(en) 
aangeleverd dan wel waarin de producten zullen worden vervoerd, is 
De Marne’s Fabrieken BV gerechtigd te weigeren het (de) 
aangeleverde product(en) te lossen dan wel de te leveren producten 
te laden. De Marne’s Fabrieken BV is niet aansprakelijk voor enige 
dientengevolge door de opdrachtgever geleden schade, van welke 
aard en omvang dan ook.  
d. Alvorens De Marne’s Fabrieken BV het (de) door de 
opdrachtgever, rechtstreeks dan wel door inschakeling van een 
derde, geleverde product(en) lost, voert zij door middel van het 
nemen van een monster een organoleptische controle van het (de) 
product(en) uit. De Marne’s Fabrieken BV ontvangt bij elke levering 
van de opdrachtgever dan wel van de door deze ingeschakelde 
derde eveneens een verzegeld monster van het (de) aangeleverde 
product(en). De Marne’s Fabrieken BV bewaart gedurende een 
periode van twaalf (12) maanden een referentiemonster van het 
(de) aangeleverde product(en), tenzij schriftelijk uitdrukkelijk 
anders is overeengekomen.  
e. In geval de controle naar de mening van De Marne’s Fabrieken BV 
uitwijst dat de producten op enigerlei wijze, hetzij kwantitatief, 
hetzij kwalitatief niet overeenstemmen met de bij het (de) 
product(en) door de leverancier geleverde specificaties en/of niet 
overeenstemmen met hetgeen van het (de) product(en) verwacht 
mag worden, is De Marne’s Fabrieken BV gerechtigd te weigeren het 
(de) product(en) te lossen, zonder dat zij op enigerlei wijze 
aansprakelijk is voor de eventueel daaruit voor de opdrachtgever 
voortvloeiende schade. De eventueel met het weigeren van het (de) 
product(en) gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de 
opdrachtgever.  
f. De eigendom van af te vullen of te verpakken product(en) en 
daarmee ook alle daaraan verbonden verplichtingen en risico’s 
blijven te allen tijde rusten bij de opdrachtgever gedurende de tijd 
dat het (de) product(en) in de macht van De Marne’s Fabrieken BV 
is (zijn).  
g. De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor een verzekering, 
die de waarde van het (de) aangeleverde product(en) dekt tegen de 
risico’s van geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging door brand 
of storm en overige evenementen die op een normale 
brandverzekering verzekerd plegen te zijn, zulks tenminste 
gedurende de periode dat het (de) product(en) in de macht van De 
Marne’s Fabrieken BV is (zijn).  
g. De Marne’s Fabrieken BV is gerechtigd zich te verhalen op door 
aanlevering in haar macht gekomen product(en) van de 
opdrachtgever, ook indien die reeds zijn afgevuld of verpakt ter zake 
van nog niet betaalde facturen.  
6. Klachten.  
a. Opdrachtgever is gehouden De Marne’s Fabrieken BV terstond in 
kennis te stellen inzake klachten met betrekking tot de uitvoering 
van de overeenkomst door De Marne’s Fabrieken BV. Klachten 



ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE MARNE’S FABRIEKEN BV 

 

                                                                                                                                                 -2- 

dienen in ieder geval binnen achtenveertig (48) uur nadat de 
levering heeft plaatsgevonden dan wel de oorzaken van de klachten 
zijn ontdekt respectievelijk hadden kunnen zijn ontdekt, aan De 
Marne’s Fabrieken BV schriftelijk te worden gemeld, bij 
overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens De Marne’s 
Fabrieken BV voortvloeiende uit bedoelde klachten, vervalt.  
b. Indien De Marne’s Fabrieken BV de klacht gegrond acht, is De 
Marne’s Fabrieken BV gerechtigd de betreffende levering opnieuw uit 
te voeren, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen, 
zulks naar keuze van De Marne’s Fabrieken BV. De Marne’s 
Fabrieken BV is in dit verband niet aansprakelijk voor enige door de 
opdrachtgever geleden schade ten gevolge van de klachten, tenzij 
sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van De Marne’s 
Fabrieken BV.  
c. Klachten inzake de uitvoering van de overeenkomst door De 
Marne’s Fabrieken BV geven de opdrachtgever nimmer het recht zijn 
betalingsverplichtingen jegens De Marne’s Fabrieken BV op te 
schorten.  
7. Overmacht.  
a. Bij overmacht, waaronder zijn te verstaan die omstandigheden, 
ten gevolge waarvan voor De Marne’s Fabrieken BV tijdelijke of 
blijvende verhindering in de uitvoering van de overeenkomst 
ontstaat, zoals beperkende overheidsmaatregelen, staking, oorlog 
dan wel storing in het bedrijf van De Marne’s Fabrieken BV of in de 
aan- of afvoer van grondstoffen en producten, alsook bij alle andere 
niet genoemde onvoorziene omstandigheden, waaronder 
redelijkerwijs geen uitvoering door De Marne’s Fabrieken BV kan 
worden verlangd is De Marne’s Fabrieken BV bevoegd de uitvoering 
van de overeenkomst gedurende een door haar te bepalen redelijke 
termijn op te schorten dan wel de betreffende overeenkomst geheel 
of gedeeltelijk te ontbinden door toezending van een gemotiveerde, 
schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever zonder dat deze 
daaraan enige aanspraak op schadevergoeding kan ontlenen.  
b. Ook al is De Marne’s Fabrieken BV onder omstandigheden als 
omschreven in het vorige lid, in staat de overeenkomst uit te 
voeren, dan tast dit het recht van De Marne’s Fabrieken BV niet aan 
om in een volgend geval van haar bevoegdheid tot ontbinding 
gebruik te maken.  
c. De Marne’s Fabrieken BV is bevoegd de uitvoering van de 
overeenkomst gedurende een door haar te bepalen redelijke termijn 
op te schorten dan wel de betreffende overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden door toezending van een gemotiveerde, 
schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever zonder dat deze 
daaraan enige aanspraak op schadevergoeding kan ontlenen, indien 
naar het oordeel van De Marne’s Fabrieken BV van de opdrachtgever 
geen tijdige betaling kan worden verwacht.  
8. Prijzen, tarieven, facturering en betaling.  
a. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald zijn de door De Marne’s 
Fabrieken BV opgegeven prijzen en tarieven exclusief 
omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde 
heffingen. De prijzen en tarieven gelden voor de in de 
opdrachtbevestiging genoemde overeenkomst conform de 
opgegeven specificaties.  
b. De Marne’s Fabrieken BV is gerechtigd prijsverhogende factoren 
die zijn ontstaan na het uitbrengen van de aanbieding of offerte dan 
wel de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever 
in rekening te brengen.  
c. Indien een order in gedeelten wordt geleverd, is De Marne’s 
Fabrieken BV gerechtigd afzonderlijk te factureren voor elke 
deellevering.  
d. Betaling van geleverde producten of diensten dient te geschieden 
binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum. Alle 
betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij 
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Elke 
verrekeningsbevoegdheid van of eigenmachtige korting door de 
opdrachtgever, uit welken hoofde en om welke reden dan ook, wordt 
uitdrukkelijk uitgesloten.  
e. Betalingen door de opdrachtgever strekken eerst ter voldoening 
van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de oudste 
onbetaalde facturen, waarbij voorbijgegaan wordt aan de 
vermelding door de opdrachtgever dat een betaling betrekking heeft 
op een andere of latere factuur.  
f. De Marne’s Fabrieken BV is te allen tijde gerechtigd gehele of 
gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen alsmede bestaande 
kredietfaciliteiten met onmiddellijke ingang op te zeggen.  
g. Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van De Marne’s 
Fabrieken BV (aanvullende) zekerheid te verstrekken dan wel 
bestaande zekerheden aan te vullen, zulks ter beoordeling van De 
Marne’s Fabrieken BV, tot zekerheid van de nakoming van de 
betalingsverplichtingen van de opdrachtgever aan De Marne’s 
Fabrieken BV uit hoofde van met De Marne’s Fabrieken BV gesloten 
overeenkomst(en).  
9. Niet-nakoming en ontbinding van de overeenkomst. 
a. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is 
hij zonder enige aanmaning of ingebrekestelling over het 
openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5 % per 
maand vanaf de vervaldag, waarbij een gedeelte van een maand 
voor een gehele maand wordt gerekend. Voorts zijn alsdan voor 
rekening van de opdrachtgever alle (buiten-) gerechtelijke kosten 
die De Marne’s Fabrieken BV ter zake van nakoming van de 
overeenkomst resp. de incasso van de vordering(en) op de 
opdrachtgever maakt, onverminderd de aan De Marne’s Fabrieken 
BV toekomende rechten op schadevergoeding en/of nakoming en/of 
ontbinding.  

b. Het bepaalde in het vorige lid geldt ook, indien de opdrachtgever 
nalatig is om binnen de overeengekomen termijn het gekochte af te 
nemen.  
c. Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen 
jegens De Marne’s Fabrieken BV niet, niet tijdig of niet behoorlijk 
nakomt, is De Marne’s Fabrieken BV gerechtigd - onverminderd alle 
overige aan De Marne’s Fabrieken BV toekomende rechten - de 
nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te 
schorten totdat de opdrachtgever alsnog volledig aan zijn 
verplichtingen jegens De Marne’s Fabrieken BV heeft voldaan.  
d. De Marne’s Fabrieken BV heeft, onverminderd alle overige aan 
haar toekomende rechten, het recht alle met de opdrachtgever 
gesloten overeenkomsten, zonder sommatie of ingebrekestelling dan 
wel rechterlijke tussenkomst, door middel van een 
buitengerechtelijke schriftelijke verklaring te ontbinden indien:  
I. er sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in artikel 5 van 
deze voorwaarden;  
II. de opdrachtgever ondanks deugdelijke ingebrekestelling één of 
meer van zijn verplichtingen jegens De Marne’s Fabrieken BV uit 
hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig, niet volledig of niet 
deugdelijk nakomt;  
III. aan de opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt 
verleend, het faillissement van de opdrachtgever wordt 
aangevraagd, de opdrachtgever zelf dit faillissement aanvraagt, de 
opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord 
aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers 
bijeenroept;  
IV. de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd en/of 
de ondernemingsactiviteiten van de opdrachtgever feitelijk worden 
gestaakt of naar een plaats buiten Nederland worden verplaatst; V. 
het vermogen van de opdrachtgever onder bewind of beheer wordt 
gesteld, op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever beslag 
wordt gelegd en dit beslag tenminste één maand wordt 
gehandhaafd, dan wel anderszins op het vermogen van de 
opdrachtgever verhaal wordt gezocht;  
VI. de zeggenschapsverhoudingen zich bij de opdrachtgever zodanig 
wijzigen, dat hierdoor nakoming van de verplichtingen van de 
opdrachtgever niet meer kan worden gewaarborgd of in gevaar 
komt.  
10. Eigendomsvoorbehoud.  
a. De door De Marne’s Fabrieken BV geproduceerde en geleverde 
producten, niet zijnde alleen afgevulde en/of verpakte producten, 
blijven eigendom van De Marne’s Fabrieken BV totdat de 
opdrachtgever heeft voldaan aan alle betalingsverplichtingen jegens 
De Marne’s Fabrieken BV uit hoofde van enige met De Marne’s 
Fabrieken BV gesloten overeenkomst tot het leveren van producten 
en/of verrichten van diensten, vorderingen ter zake van het 
tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst 
daaronder begrepen.  
b. Zolang de opdrachtgever nog geen eigenaar van de producten is, 
is hij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Marne’s 
Fabrieken BV niet bevoegd de producten te vervreemden, te 
bezwaren of anderszins op enigerlei wijze over de producten te 
beschikken, anders dan in zijn normale bedrijfsuitoefening.  
c. Indien de opdrachtgever de producten toch door- of aflevert, dan 
blijven die producten eigendom van De Marne’s Fabrieken BV, totdat 
die door de opdrachtgever volledig zijn betaald. De afnemer in 
tweede verband is alsdan evenmin bevoegd over de onbetaalde 
producten te beschikken.  
d. Ingeval de opdrachtgever zijn verplichtingen tot zekerheid 
waarvoor het eigendomsvoorbehoud strekt, jegens De Marne’s 
Fabrieken BV niet nakomt, is De Marne’s Fabrieken BV gerechtigd en 
wordt De Marne’s Fabrieken BV geacht door de opdrachtgever te zijn 
gemachtigd om de geleverde producten bij de opdrachtgever of bij 
derden die de producten voor de opdrachtgever houden of 
anderszins onder zich hebben, weg te (doen) halen. De Marne’s 
Fabrieken BV kan zich dan verhalen op deze teruggehaalde 
producten, indien de opdrachtgever niet binnen een door De Marne’s 
Fabrieken BV gestelde redelijke termijn alsnog aan zijn 
verplichtingen voldoet. De hiermede gemoeide kosten zijn voor 
rekening van de opdrachtgever.  
11. Aansprakelijkheid, verjaring.  
a. De Marne’s Fabrieken BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe 
door opdrachtgever geleden schade voor zover en zoals in dit artikel 
is bepaald.  
b. Mededelingen door of namens De Marne’s Fabrieken BV 
betreffende de kwaliteit, samenstelling, gebruik en/of 
eigenschappen van de door haar geleverde producten en/of diensten 
en/of adviezen worden gegeven naar beste weten van De Marne’s 
Fabrieken BV, op grond van ervaring in de praktijk, doch zonder 
enige garantie en met uitsluiting van elke aansprakelijkheid van De 
Marne’s Fabrieken BV voor welke daaruit voortvloeiende schade dan 
ook, met inbegrip van door derden geleden schade.  
c. De Marne’s Fabrieken BV is evenmin aansprakelijk voor schade, in 
welke vorm dan ook, wegens de vermelding of het gebruik van 
symbolen als vastgesteld door de European Article Numbering 
Association (E.A.N.).  
d. Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden 
bepaalde is De Marne’s Fabrieken BV niet aansprakelijk voor enige 
door de opdrachtgever (of derden) geleden of te lijden schade, van 
welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of 
voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst, daaronder 
begrepen schade aan in eigendom van de opdrachtgever of derden 
toebehorende producten of zaken, noch voor enige gevolg- of 
bedrijfsschade, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de 
directie van De Marne’s Fabrieken BV.  
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e. De Marne’s Fabrieken BV is niet aansprakelijk voor (totaal of 
gedeeltelijk) verlies of beschadiging van ten behoeve van afvulling 
of verpakking in haar macht zijnde product(en), eigendom van de 
opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de 
directie van De Marne’s Fabrieken BV.  
f. De Marne’s Fabrieken BV is nimmer aansprakelijk voor schade 
en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op 
enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, 
nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van door derden geleverde 
werk, die door De Marne’s Fabrieken BV bij de uitvoering van de 
overeenkomst zijn ingeschakeld, ook niet in het geval van opzet of 
grove schuld van deze derden.  
g. Indien en voor zover ondanks het bepaalde in voornoemde leden 
op De Marne’s Fabrieken BV enige aansprakelijkheid jegens de 
opdrachtgever mocht blijken te rusten, uit welken hoofde dan ook, 
is deze aansprakelijkheid per schadegeval/gebeurtenis te allen tijde 
beperkt tot het netto factuurbedrag van de (deel)productie of 
diensten, waaruit resp. waarop de aansprakelijkheid voortvloeit 
resp. is gebaseerd met dien verstande dat de aansprakelijkheid van 
De Marne’s Fabrieken BV in ieder geval is beperkt tot het bedrag dat 
ter zake van deze aansprakelijkheid door de verzekeraar van De 
Marne’s Fabrieken BV wordt uitgekeerd. Een reeks van 
samenhangende schadegevallen/gebeurtenissen geldt hierbij als één 
schadegeval/gebeurtenis.  
h. Elke rechtsvordering van de opdrachtgever jegens De Marne’s 
Fabrieken BV verjaart een jaar na de beëindiging en/of voltooiing 
van de (deel)uitvoering van de overeenkomst waarop de vordering 
betrekking heeft of is gebaseerd, behoudens het geval dat het feit 
waarop de rechtsvordering is gebaseerd niet binnen deze termijn in 
redelijkheid had kunnen worden geconstateerd. In dat geval verjaart 
de desbetreffende rechtsvordering een jaar na de datum waarop 
bedoeld feit door de opdrachtgever geconstateerd is of redelijkerwijs 
geconstateerd kon of had moeten worden.  
i. De opdrachtgever vrijwaart De Marne’s Fabrieken BV voor alle 
aanspraken van derden ter zake van door De Marne’s Fabrieken BV 
al dan niet deels uitgevoerde overeenkomsten en/of geleverde 
producten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken 
een gevolg zijn van opzet of grove schuld van de directie van De 
Marne’s Fabrieken BV en de opdrachtgever bovendien aantoont dat 
hem ter zake geen enkel verwijt treft.  
j. Indien de door De Marne’s Fabrieken BV uit te voeren 
overeenkomst inhoudt de productie van private label producten voor 
de opdrachtgever dan wel afvullen of verpakken van private label 
product(en) voor de opdrachtgever, rust de aansprakelijkheid op 
grond van art. 6:185 e.v. BW (product aansprakelijkheid) alleen en 
volledig bij de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart De 
Marne’s Fabrieken BV tegen alle aanspraken van welke aard en 
omvang dan ook van derden voortvloeiende uit de eerder genoemde 
regeling inzake de productaansprakelijkheid. Alle vergoedingen 
waartoe De Marne’s Fabrieken BV in verband met de 
productaansprakelijkheidswetgeving onverhoopt toch gehouden zou 
zijn of waartoe De Marne’s Fabrieken BV bij in kracht van gewijsde 
gegaan vonnis of arrest is veroordeeld, dienen terstond door de 
opdrachtgever aan De Marne’s Fabrieken BV te worden voldaan, 
inclusief alle proces- en andere kosten. Enige in dit kader door de 
opdrachtgever uitbetaalde schadevergoeding kan de opdrachtgever 
niet op De Marne’s Fabrieken BV verhalen.  
k. De opdrachtgever is op elk moment gedurende de looptijd van de 
overeenkomst verantwoordelijk voor de correcte uitvoering en 
bewoording van en het voldoen aan alle geldende wettelijke 
eisen/regels voor de labels, die De Marne’s Fabrieken BV 
toepast/aanbrengt op de verpakking van de door haar 
geproduceerde en/of afgevulde en/of verpakte private label 
producten. De opdrachtgever vrijwaart De Marne’s Fabrieken BV 
tegen alle in dit verband opgelegde boetes en/of aanmaningen. De 
opdrachtgever dient het dossier te behandelen, indien De Marne’s 
Fabrieken BV ter zake van onjuiste private label labels 
aanschrijvingen ontvangt van de bevoegde (Europese en/of 
nationale) overheid.  
12. Toepasselijk recht, forumkeuze.  
a. Op alle overeenkomsten tussen De Marne’s Fabrieken BV en de 
opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
b. Alle geschillen welke voortvloeien uit dan wel verband houden 
met de (uitvoering van de) overeenkomst tussen De Marne’s 
Fabrieken BV en de opdrachtgever - daaronder begrepen uit deze 
overeenkomst voortvloeiende of daarmee samenhangende 
overeenkomsten - zullen bij uitsluiting in eerste aanleg worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen, voor zover 
wettelijke bepalingen zich niet daartegen verzetten.  
13. Voorwaarden in andere talen.  
a. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is te allen tijde 
bindend en van doorslaggevende betekenis, indien deze 
voorwaarden in een andere taal dan de Nederlandse taal tussen De 
Marne’s Fabrieken BV en de opdrachtgever geldend zijn gemaakt en 
er sprake is van tegenstrijdigheid en/of onduidelijkheid in de 
voorwaarden. 


