KARI’S
CRACKERS
100% happy food

Algemene voorwaarden Kari’s Crackers
Artikel 1. Omschrijving Product
De Verkoper verkoopt het volgende product aan de Koper:
Kari’s Knekkebrød diverse smaken. Omdoos bevat 5 pakjes.
Kari’s Borrelcrackers diverse smaken. Omdoos bevat 5 pakjes.
Kari’s Groentecrackers diverse smaken. Omdoos bevat 5 pakjes.
Artikel 2. Afname
In overleg met de koper zal deze akkoord gaan met een vaste afname per maand.
Bij deze afname garandeert de verkoper de koper voorrang op reguliere bestellingen.
Artikel 3. Prijs
De Koper betaalt voor het product zoals omschreven in Artikel 1 een prijs van: (prijs product exclusief BTW).
Artikel 4. Levering
De crackers hebben na bestelling een levertijd van minimaal 7 dagen. Het product zoals omschreven in Artikel 1
wordt door Verkoper geleverd aan Koper op.
Artikel 5. Productpromotie
De producten van de verkoper zullen meegenomen worden in foldermateriaal van de koper ter promotie.
Artikel 6. Overmacht
In geval van overmacht worden de afspraken gemaakt in deze overeenkomst opgeschort voor de duur van de
overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
Artikel 7. Risico
Het product is voor risico van Verkoper in de periode tussen het sluiten van deze overeenkomst en de genoemde
leverdatum in Artikel 4.
Het product is voor risico van Koper vanaf de datum omschreven in Artikel 4.
Artikel 8. Houdbaarheid
Op het product omschreven in Artikel 1 zit een houdbaarheidsgarantie van 90 dagen. Gedurende deze periode
worden wij graag op de hoogte gebracht van mogelijke misbaksels.
Artikel 9. Inzicht verkoopcijfers
De koper voorziet de verkoper elke eerste week van de nieuwe maand van verkoopcijfers. Op deze manier zullen
de koper als verkoper inzicht krijgen in de verkoop en kunnen hier de sales strategie op aanpassen.

Artikel 10. Social media
De koper zal bij start verkoop dit via social media kanalen kenbaar maken.
Artikel 12. Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 13. Betalingsvoorwaarden
Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum door
overschrijving van het verschuldigde bedrag op IBAN Rabo NL71rabo0319722708 Rabobank ten name van Zoist
B.V. te Heino.
Artikel 14. Contractduur
De koper gaat akkoord met een minimale contractduur van 6 maanden, deze is uit te breiden in overleg.
Artikel 15. Geschillen
Alle mogelijke rechtsgeschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen worden beslecht door de
arrondissementsrechtbank in de woonplaats van Verkoper.
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