ALGEMENE VOORWAARDEN KOEPLAATS.NL

Om de aanbieder en Koeplaats.nl duidelijkheid te geven omtrent zijn rechten en plichten,
heeft Koeplaats.nl algemene voorwaarden opgesteld.
Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid
1.1
a.
Aanbieder: aanbieder van (slacht)vee op het online platform Koeplaats.nl. In de
meeste gevallen zal de aanbieder een agrariër zijn.
b.
Slachthuis: een van de slachthuizen gevestigd in Nederland. Het slachthuis
slacht het vee van de aanbieder en bepaalt tevens zelfstandig de prijs van het
slachtvlees;
c.
(Slacht)vee: hieronder worden de koeien verstaan die door aanbieder
aangeboden worden om geslacht te worden;
d.
Transporteur: een door Koeplaats.nl ingeschakelde transporteur die het
(slacht)vee naar een slachthuis transporteert;
e.
Opbrengst: de prijs welke door het slachthuis betaald wordt voor het (slacht)vee
van de aanbieder;
f.
Transportkosten: kosten- gemaakt door Koeplaats.nl- voor het transport van het
(slacht)vee van de aanbieder naar het slachthuis. De transportkosten worden in
mindering gebracht op de opbrengst;
g.
Slachtdag: dag waarop het vee van de aanbieder geslacht wordt;
h.
Ophaaldag: in beginsel de dag welke de aanbieder van het vee heeft gekozen
voor het transport van zijn vee. Deze ophaaldag is pas definitief na bevestiging
door Koeplaats.nl;
i.
VKI-melding: het door de aanbieder aan de slachthuizen ter beschikking stellen
van VoedeselKetenInformatie die van invloed kan zijn op de kwaliteit en de
veiligheid van het vlees van het (slacht)vee.
Artikel 2 - Verkoopaccount voor aanbieder
2.1 Om gebruik te kunnen maken van Koeplaats.nl dient aanbieder een account aan te
maken op www.koeplaats.nl. Bij het aanmaken van de account dient aanbieder tevens
akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Koeplaats.nl. Koeplaats.nl maakt
het voor aanbieder mogelijk deze algemene voorwaarden te downloaden en op te
slaan, alsmede dat de algemene voorwaarden op verzoek toegezonden kunnen
worden aan aanbieder.
2.2 Deze algemene voorwaarden staan in onverbrekelijk verband met het gebruik van de
website Koeplaats.nl. Indien aanbieder niet akkoord wil gaan met de algemene
voorwaarden van Koeplaats.nl, kan aanbieder geen gebruik maken van Koeplaats.nl.
2.3 De algemene voorwaarden van Koeplaats.nl zijn van toepassing op alle
overeenkomsten van Koeplaats.nl, met inbegrip van daaraan verbonden service en
adviezen, alsmede op overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden.
2.4 Koeplaats.nl wijst de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, dan de
algemene voorwaarden van Koeplaats.nl, uitdrukkelijk van de hand.
Artikel 3 - Aanbod
3.1 Aanbieder biedt het (slacht)vee aan op Koeplaats.nl. Aanbieder selecteert met behulp
van de- in de online omgeving (account) van aanbieder aanwezige- “agenda” een
datum waarop de transporteur het (slacht)vee ophaalt. Aanbieder kan geen rechten
ontlenen aan de door hem gekozen datum. De door aanbieder gekozen datum dient
als een richtdatum en richttijd.
3.2 Koeplaats.nl is altijd bevoegd om- zonder opgaaf van redenen- een aanbod te
weigeren.

Artikel 4 - Bevestiging aanbod
4.1 Indien Koeplaats.nl akkoord gaat met de door aanbieder gekozen datum, ontvangt
aanbieder van Koeplaats.nl zo spoedig mogelijk na aanbieding een schriftelijke
bevestiging van deze datum, dan wel een gewijzigde datum, met een tijdstip waarop
het (slacht)vee opgehaald wordt door de transporteur. Zonder deze schriftelijke
bevestiging mag aanbieder er niet vanuit gaan dat transport plaats zal vinden op de
door aanbieder gekozen datum.
4.2 Koeplaats.nl behoudt zich het recht voor de datum van transport te wijzigen.
Artikel 5 - Tijdig leveren van (slacht)vee en VKI-melding
5.1 Aanbieder zorgt dat het door hem op Koeplaats.nl aangemelde (slacht)vee op de door
hem gekozen- en door Koeplaats.nl bevestigde- datum gereed is en gereed staat voor
transport. Indien het aangemelde (slacht)vee niet gereed staat voor transport op de
afgesproken datum en tijd, verbeurt aanbieder zonder ingebrekestelling een direct
opeisbare boete aan Koeplaats.nl ten bedrage van € 150,-- per aangeboden dier.
5.2 In geval transporteur kosten in rekening brengt voor het niet, dan wel niet op tijd
gereed staan van de door aanbieder aangeboden/aangemelde (slacht)vee, heeft
Koeplaats.nl het recht deze kosten zonder verdere ingebrekestelling door te berekenen
aan aanbieder, dan wel te verrekenen met de opbrengst.
5.3 In geval het slachthuis kosten in rekening brengt voor het niet, dan wel niet tijdig
afleveren van het door aanbieder aangeboden/aangemelde (slacht)vee, ten gevolge
van het niet, dan wel niet tijdig gereed zijn, van het door aanbieder
aangeboden/aangemelde slachtvee, dan heeft Koeplaats.nl het recht deze kosten
zonder verdere ingebrekestelling door te berekenen aan aanbieder, dan wel te
verrekenen met de opbrengst.
5.4 Onder het gereed zijn, dan wel gereedstaan van (slacht)vee voor transport, verstaat
Koeplaats.nl tevens het voldoen aan de VoedselKetenInformatie-melding (VKImelding) voor de slachthuizen.
Artikel 6 - Afkeuring
6.1 Bij afkeuring van (slacht)vee door het slachthuis zal aanbieder geen opbrengst
ontvangen voor dit (slacht)vee.
6.2 Bij afkeuring van (slacht)vee door het slachthuis zal Koeplaats.nl de transportkosten
voor het afgekeurde (slacht)vee in mindering brengen op de opbrengst. Wanneer
Koeplaats.nl de transportkosten niet, dan wel niet geheel kan verrekenen met de
opbrengst, zal Koeplaats.nl deze verrekenen met een nog door Koeplaats.nl aan
aanbieder te betalen opbrengst, dan wel met de opbrengst voor toekomstig
(slacht)vee, dan wel separaat in rekening brengen aan aanbieder.
6.3 Eventuele kosten, welke het slachthuis in rekening brengt voor afgekeurd (slacht)vee,
zal Koeplaats.nl in mindering brengen op de opbrengst. Wanneer Koeplaats.nl de
kosten niet geheel kan verrekenen met de opbrengst, zal Koeplaats.nl deze
verrekenen met een nog door Koeplaats.nl aan aanbieder te betalen opbrengst, dan
wel met de opbrengst voor toekomstig (slacht)vee, dan wel separaat in rekening
brengen aan aanbieder.
Artikel 7 - Betalingen
7.1 Koeplaats.nl streeft ernaar zorg te dragen voor betaling van de opbrengst op het
bankrekeningnummer- opgegeven bij de registratie/aanmelding op www.koeplaats.nlvan aanbieder binnen 13 dagen na de slachtdag van het aangeboden (slacht)vee.
7.2 Koeplaats.nl kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het niet, dan wel niet tijdig
voldoen van de opbrengst aan aanbieder in geval bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend,
sprake is van calamiteiten bij het slachthuis, dan wel calamiteiten bij de transporteur,
dan wel sprake is van een faillissement/surseance van betaling van het slachthuis, dan
wel transporteur.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid
8.1 De transporteur draagt zorg voor het goede vervoer van de dieren, alsmede voor een
goede (aansprakelijkheids)verzekering, zodat enig risico, in de ruimste zin des woords,
verzekerd is.
8.2 Koeplaats.nl is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor verlies, dan wel
diefstal, dan wel beschadiging van (slacht)vee, bijvoorbeeld -doch niet uitsluitendtijdens transport, dan wel tijdens het verblijf van het (slacht)vee in het slachthuis. Ook
voor de gevolgen van verlies, diefstal en beschadiging van het (slacht)vlees is
Koeplaats.nl op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen.
8.3 Koeplaats.nl garandeert op geen enkele wijze dat de functionele aspecten van de
Koeplaats.nl-website zonder interruptie en zonder fouten zullen zijn of dat deze website
geheel vrij zal zijn van virussen of andere schadelijke onderdelen.
8.4 Mocht de rechter (in een gerechtelijke procedure) van oordeel zijn dat Koeplaats.nl
aansprakelijk is voor de gevallen genoemd in artikel 8.2, dan zal de schadevergoeding
op grond van de (door de rechter vastgestelde) aansprakelijkheid voor Koeplaats.nl
niet hoger zijn dan het door de aansprakelijkheidsverzekering aan Koeplaats.nl uit te
keren/uitgekeerde bedrag. In geval de aansprakelijkheidsverzekering niet gehouden is
uit te keren, dan wel niet uit wil keren, is iedere aansprakelijkheid van Koeplaats.nl
beperkt tot een bedrag van € 1.000,--.
8.5 Alle aanspraken van de aanbieder komen te vervallen indien deze niet schriftelijk en
gemotiveerd zijn ingediend bij Koeplaats.nl binnen 6 maanden nadat de aanbieder
bekend was of redelijkerwijs kan zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
Artikel 9 - Toepasselijk recht
9.1 Op de rechtsverhouding tussen aanbieder en Koeplaats.nl is Nederlands recht van
toepassing.
9.2 Alleen de rechtbank Leeuwarden is bevoegd van enig geschil tussen Koeplaats.nl en
de aanbieder kennis te nemen.

