
 

Algemene voorwaarden van GGI-Holland BV, gedeponeerd in (14-5-2019) bij de Kamer van Koophandel voor 

de regio Zwolle.  

Artikel 1 Definities  

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij 

uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:  

a. GGI-Holland BV: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: GGI-Holland BV gevestigd aan de 

Bosjessteeg 2 te IJsselmuiden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 05057756;  

b. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie GGI-Holland BV een overeenkomst aangaat;  

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen GGI-Holland BV en de opdrachtgever;  

d. product: de zaak die GGI-Holland BV aanbiedt dan wel de zaak die GGI-Holland BV in het kader van de 

overeenkomst aan de opdrachtgever levert;  

e. website: de website: www.ggi.nl  

Artikel 2 Algemeen  

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes, aanbiedingen en 

(aanvullende) overeenkomsten tussen GGI-Holland BV en de opdrachtgever.  

2.2 Rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst kunnen door de opdrachtgever niet aan 

derden worden overgedragen, tenzij GGI-Holland BV daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.  

2.3 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met GGI-

Holland BV voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.  

2.4 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk 

schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.  

2.5 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk 

van de hand gewezen.  

2.6 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten 

worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. GGI-Holland 

BV en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige 

c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking 

van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.  

2.7 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van de 

totstandkoming van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na de totstandkoming de gelding van een 

herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.  

Artikel 3 Aanbiedingen  

3.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, in 

welk geval de aanbieding na deze termijn vervallen is.  

3.2 Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door GGI-Holland BV onder 

normale omstandigheden.  

3.3 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan GGI-Holland BV 

opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop GGI-Holland BV haar aanbieding baseert.  

3.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.  

3.5 Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in (elektronische) folders of publicaties van GGI-Holland 

BV binden GGI-Holland BV niet.  

3.6 De auteursrechten op de door GGI-Holland BV verstrekte documentatie berusten bij GGI-Holland BV. Deze 

documentatie zal niet aan derden mogen worden verstrekt en zal slechts mogen worden aangewend in het 

kader van de desbetreffende opdracht. 

 Artikel 4 Afbeeldingen en gegevens  

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren en gegevens met 

betrekking tot de toepasbaarheid van de producten, in prijslijsten, op de website, in folders en overige 

publicaties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld en gelden echter slechts bij benadering en 

kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.  

 

 

 



Artikel 5 Overeenkomst  

5.1 De overeenkomst wordt geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat GGI-Holland BV de opdracht 

heeft bevestigd dan wel met de uitvoering een aanvang heeft genomen, echter GGI-Holland BV heeft het recht 

haar aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding te herroepen zonder dat dit 

aanleiding kan zijn voor enige schadevergoeding.  

5.2 Indien een aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod 

van de opdrachtgever en als een verwerping van het gehele aanbod van GGI-Holland BV, ook indien slechts 

sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten.  

5.3 Indien de opdrachtgever een bestelling heeft geplaatst via de website, bevestigt GGI-Holland BV onverwijld 

langs elektronische weg de bestelling. Zolang de bestelling niet is bevestigd, kan de opdrachtgever de 

overeenkomst ontbinden. GGI-Holland BV zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te 

beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de 

opdrachtgever via de website ingevoerde gegevens, maar GGI-Holland BV kan ter zake geen garantie geven.  

Artikel 6 Prijzen  

6.1 De opgegeven prijzen zijn netto prijzen en luiden exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en/of 

levering en/of uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten en/of lasten van derden. De prijzen 

zijn gebaseerd op levering af magazijn/bedrijf, behoudens voor zover schriftelijk anders overeengekomen.  

6.2 Voor GGI-Holland BV is de prijs gebaseerd op de euro. Indien facturering desondanks plaatsvindt in een 

andere valuta en tussen het moment van de totstandkoming van de overeenkomst en de aflevering een 

koerswijziging is opgetreden, zal GGI-Holland BV gerechtigd zijn tot herziening van de oorspronkelijke prijs.  

6.3 De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van de koop en/of opdracht geldende dagprijzen 

en specificaties en op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden. 

6.4 GGI-Holland BV heeft het recht aan de opdrachtgever een evenredige prijsverhoging in rekening te 

brengen, indien na het sluiten van de overeenkomst een verhoging optreedt in één of meer prijsbepalende 

factoren, w.o. arbeidslonen, premies, materialen en koerswijzigingen.  

6.5 Het gestelde in artikel 6.4 geldt ook indien de aldaar bedoelde wijzigingen in de prijsbepalende factoren het 

gevolg zijn van reeds bij tot stand komen van de overeenkomst te voorziene omstandigheden.  

6.6 Ingeval toepassing van artikel 6.4 mocht leiden tot een prijsverhoging van 10% of meer per keer, en de 

prijsverhoging niet voortvloeit uit de wet, dan heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst middels een 

schriftelijke verklaring te ontbinden, binnen twee weken nadat GGI-Holland BV kenbaar heeft gemaakt de 

overeengekomen prijs te verhogen.  

6.7 Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn afleveringskosten, servicekosten en 

kosten voor verzending, lossing enz., nimmer in de prijzen inbegrepen.  

6.8 Kosten van in- en uitlading, opslag of transport van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde 

materialen, w.o. kisten, pallets, kratten, verpakkingsmateriaal of gereedschap, worden afzonderlijk aan de 

opdrachtgever in rekening gebracht.  

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst  

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering 

noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de 

overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.  

7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van 

voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. GGI-Holland BV zal de opdrachtgever zo spoedig 

mogelijk hiervan op de hoogte stellen.  

7.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal 

hebben, zal GGI-Holland BV de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.  

Artikel 8 Verplichtingen van de opdrachtgever  

8.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan GGI-Holland BV aangeeft dat deze 

noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn 

voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan GGI-Holland BV worden verstrekt. 8.2 De opdrachtgever is 

gehouden GGI-Holland BV onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de 

uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.  

8.3 De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het GGI-Holland BV onmogelijk maakt de 

overeenkomst naar behoren uit te voeren.  

8.4 GGI-Holland BV gaat ervan uit dat de opdrachtgever al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.  

8.5 De opdrachtgever vrijwaart GGI-Holland BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de 

uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.  

8.6 Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen jegens GGI-Holland BV heeft voldaan, heeft GGI-



Holland BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de schade die GGI-Holland BV 

daardoor lijdt dan wel de kosten die GGI-Holland BV daardoor heeft moeten maken aan de opdrachtgever in 

rekening te brengen.  

Artikel 9 Annulering  

9.1 Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, is de opdrachtgever verplicht GGI-Holland BV alle 

reeds tot dat moment gemaakte kosten te vergoeden. Voorts is de opdrachtgever verplicht de kosten 

voortvloeiende uit eventueel door GGI-Holland BV voor de vervulling van de opdracht reeds in redelijkheid 

aangegane verbintenissen met derden te vergoeden.  

9.2 Bovengenoemde kostenregeling doet niet af aan de mogelijke aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor 

de schade uit een tussentijdse beëindiging.  

Artikel 10 Betaling en facturering  

10.1 Betaling dient te geschieden ten kantore van GGI-Holland BV of binnen veertien dagen na de 

factuurdatum, tenzij in de opdrachtbevestiging dan wel op de factuur anders is aangegeven, zonder enige 

aftrek of verrekening.  

10.2 GGI-Holland BV is gerechtigd tussentijds te declareren.  

10.3 GGI-Holland BV is gerechtigd een aanbetaling te vorderen. Indien GGI-Holland BV van deze mogelijkheid 

gebruik maakt en de opdrachtgever hieraan niet voldoet, schort dit automatisch de leveringsverplichting(en) 

van GGI-Holland BV op.  

10.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de opdrachtgever, na door GGI-Holland BV ten minste 

eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat 

geval is de opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het 

tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de 

opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de opdrachtgever.  

10.5 Ingeval van liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de 

verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.  

Artikel 11 Termijnen van aanvang, levering en uitvoering  

11.1 De overeengekomen termijn van aanvang, levering of uitvoering van het werk geldt niet als fatale termijn, 

ook niet indien deze door de opdrachtgever uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige levering of voltooiing van 

de opdracht is GGI-Holland BV eerst na ingebrekestelling in verzuim.  

11.2 Het is GGI-Holland BV toegestaan verkochte producten in delen te leveren. Dit geldt niet indien een 

deellevering geen zelfstandige waarde heeft.  

11.3 In het geval dat een met de opdrachtgever overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten 

gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van GGI-Holland BV ligt en niet aan haar doen en/of 

laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 22 van deze algemene voorwaarden, wordt 

deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd 

overschreden.  

Artikel 12 Aflevering en risico  

12.1 Het risico van verlies of beschadiging van producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de 

opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de opdrachtgever worden geleverd en daarmee in de 

macht van de opdrachtgever of van een door de opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.  

12.2 Tenzij anders overeengekomen wordt voor levering aan een KI-organisatie distributiekosten, a 4,05 euro 

per dosis, in rekening gebracht aan de opdrachtgever.  

12.3 De opdrachtgever is verplicht de geleverde producten in ontvangst te nemen. Blijft de opdrachtgever 

hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten, zoals de kosten voor opslag, voor zijn rekening.  

12.4 Voor het in acht nemen van alle wettelijke en anderszins geldende voorschriften die van toepassing zijn in 

verband met het onder zich hebben, bewaren, gebruiken en verwerken, op welke wijze dan ook, van de 

geleverde producten, is alleen de opdrachtgever verantwoordelijk.  

Artikel 13 Emballage  

GGI-Holland BV zal ten aanzien van alle te leveren producten zorg dragen voor adequate verpakking. Het te 

leveren genetisch materiaal wordt verpakt in een daartoe geschikte container, die het eigendom van GGI-

Holland BV blijft. Het is de opdrachtgever niet toegestaan verpakkingsmaterialen en de container te gebruiken 

voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn bestemd.  

 

 



Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud  

14.1 Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van GGI-Holland BV, totdat alle 

vorderingen die GGI-Holland BV op de opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.  

14.2 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden 

noch op enige andere wijze te bezwaren.  

14.3 Door GGI-Holland BV geleverde producten, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder 

het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden 

doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.  

14.4 De opdrachtgever is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de 

nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van GGI-Holland BV te bewaren.  

14.5 GGI-Holland BV is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de 

opdrachtgever aanwezig zijn terug te nemen indien de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn 

betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De opdrachtgever zal 

GGI-Holland BV te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de 

producten en/of ter uitoefening van de rechten van GGI-Holland BV.  

Artikel 15 Retentierecht  

GGI-Holland BV is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak van de opdrachtgever, 

die GGI-Holland BV in het kader van een opdracht onder zich heeft, op te schorten totdat haar vordering met 

betrekking tot die zaak volledig is betaald inclusief rente en kosten.  

Artikel 16 Ter beschikking gestelde productenmiddelen  

16.1 Door GGI-Holland BV ter beschikking gestelde productiemiddelen zoals (doch niet uitsluitend) ontwerpen, 

informatiedragers, genetisch materiaal en software worden geen eigendom van de opdrachtgever, tenzij zulks 

uitdrukkelijk is overeengekomen. GGI-Holland BV blijft vrij naar eigen goeddunken over deze producten te 

beschikken.  

16.2 De door de opdrachtgever aan GGI-Holland BV ter beschikking gestelde productiemiddelen zullen door 

GGI-Holland BV als zorgvuldig bewaarder worden behandeld, deze producten blijven evenwel voor risico van 

de opdrachtgever.  

Artikel 17 Kwaliteitsgarantie  

17.1 GGI-Holland BV verbindt zich tot het leveren van producten c.q. diensten die voldoen aan de specificaties 

zoals uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Bij gebreke daarvan geschiedt levering conform de in 

Nederland geldende normen van goede kwaliteit.  

17.2 Met betrekking tot in Nederland geproduceerd genetisch materiaal garandeert GGI-Holland BV dat het 

voldoet aan de eisen van en geproduceerd wordt onder toezicht van de daartoe bevoegde instantie. 

Verdergaande garanties worden niet gegeven.  

Artikel 18 Controle door de opdrachtgever, klachten en verjaring  

18.1 GGI-Holland BV zal al haar verplichtingen met de vereiste zorgvuldigheid en expertise vervullen.  

18.2 Klachten van de opdrachtgever over de wijze waarop GGI-Holland BV haar verplichtingen nakomt, dienen 

binnen acht dagen na constatering aan GGI-Holland BV te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan de 

opdrachtgever te dezer zake geen enkel recht tegen GGI-Holland BV zal kunnen doen gelden. Dit geldt ook, 

wanneer GGI-Holland BV uit coulance onverplicht een klacht in behandeling neemt.  

18.3 Artikel 18.2 is niet van toepassing bij levering van sperma. In dat geval dient de opdrachtgever na elke 

inseminatie onverwijld schets en rietje te (doen) controleren. Hij dient een eventuele onvolkomenheid binnen 

48 uur na ontdekking schriftelijk aan GGI-Holland BV te melden.  

18.4 Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever GGI-Holland BV de gelegenheid te geven de 

gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog het 

overeengekomen product dan wel de dienst te leveren.  

18.5 Indien het alsnog leveren van het product dan wel de dienst niet meer mogelijk of zinvol is, zal GGI-

Holland BV slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 19 van deze algemene voorwaarden.  

18.6 Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.  

18.7 Voor het recht op reclame is iedere levering of dienstverlening te beschouwen als een afzonderlijke 

transactie. Reclames ten aanzien van een bepaalde levering of dienstverlening hebben geen invloed op de 

daaraan voorafgaande of nog daaropvolgende, onverschillig of deze plaatsvinden op grond van dezelfde 

overeenkomst.  

18.8 Voor zover in de overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere 

bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens GGI-Holland BV in ieder geval na het 

verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de opdrachtgever deze rechten 

en/of bevoegdheden jegens GGI-Holland BV kan aanwenden.  



Artikel 19 Aansprakelijkheid  

19.1 GGI-Holland BV kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect 

gevolg is van:   

a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden 

toegeschreven, zoals onder andere omschreven in artikel 22 van deze algemene voorwaarden;  

b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door 

of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.  

19.2 GGI-Holland BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat GGI-Holland BV is 

uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.  

19.3 Adviezen, in de meest ruime zin van het woord, worden steeds “naar beste weten en kunnen” 

uitgebracht. GGI-Holland BV is, behoudens opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor welke schade dan 

ook welke voortvloeit uit onjuiste of gebrekkige adviezen.  

19.4 Indien de opdrachtgever of een derde wijzigingen aanbrengt in het door GGI-Holland BV geleverde 

product, sluit GGI-Holland BV iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele 

(gevolg)schade.  

19.5 GGI-Holland BV is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt doordat de opdrachtgever het 

product niet op de juiste wijze vervoert of opslaat.  

19.6 Afnemer is verplicht alle redelijke maatregelen te nemen om de schade als in dit artikel bedoeld te 

voorkomen of te beperken. Afnemer dient de geleverde producten en/of dieren en/of adviezen, in de meest 

ruime zin des woords, te controleren en te onderzoeken of deze voldoen aan de gestelde eisen en is 

verantwoordelijk voor uitvoering van de adviezen.  

19.7 Het recht op schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van GGI-Holland BV ter zake van 

gebreken in geleverde producten en/of dieren, verrichte diensten zal vervallen door verloop van één jaar na 

het tijdstip van (af)levering. 

19.8 In geen geval is GGI-Holland BV aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de 

opdrachtgever het product heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.  

19.9 GGI-Holland BV is niet aansprakelijkheid voor onvoorziene en oncontroleerbare gestatieperioden, het 

kwaliteitsniveau en de gezondheid van sperma, embryo’s en/of vee door GGI-Holland BV gebruikt in de 

uitvoering van de overeenkomst, dan wel voor schade door het overbrengen van ziektes aan dieren.  

19.10 GGI-Holland BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, 

gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.  

19.11 Indien GGI-Holland BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van 

GGI-Holland BV beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van GGI-Holland BV gedane uitkering. 

Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt 

gedekt, is de aansprakelijkheid van GGI-Holland BV beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van 

de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.  

19.12 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien 

de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van GGI-Holland BV of haar ondergeschikten.  

Artikel 20 Opschorting en ontbinding  

Indien de opdrachtgever jegens GGI-Holland BV tekortschiet in de nakoming van één zijner verbintenissen, dan 

wel, indien hij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte van faillietverklaring doet; indien zijn 

faillissement wordt aangevraagd of indien zijn bedrijf wordt stilgelegd, geliquideerd of geheel of gedeeltelijk 

wordt overgenomen; indien op enig vermogensbestanddeel beslag wordt gelegd, indien een onderhands 

akkoord wordt aangeboden of indien in gevolge de daartoe strekkende bepalingen van de Coördinatiewet 

Sociale Verzekeringen mededeling van betalingsonmacht moet worden gedaan, geldt dit als gewichtige reden, 

op grond waarvan GGI-Holland BV de overeenkomst, naar haar keuze, ofwel op kan schorten, ofwel, door 

middel van een buitengerechtelijke verklaring, kan ontbinden, onverminderd de verdere rechten die GGI-

Holland BV toekomen. In deze gevallen is iedere vordering op de opdrachtgever direct en geheel opeisbaar, 

zonder dat GGI-Holland BV tot schadevergoeding gehouden is.  

Artikel 21 Zekerheidstelling  

GGI-Holland BV is gerechtigd gedurende de looptijd van de overeenkomst zekerheid voor de betaling te 

verlangen. Indien deze niet naar genoegen van GGI-Holland BV is verschaft, is GGI-Holland BV gerechtigd haar 

werkzaamheden op te schorten totdat zekerheid is verstrekt binnen een door GGI-Holland BV aan de 

opdrachtgever schriftelijk daartoe gestelde termijn. Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn 

de vereiste zekerheid stelt, is GGI-Holland BV gerechtigd de overeenkomst zonder enige rechterlijke 

tussenkomst door eenvoudige mededeling voor het niet-uitgevoerde gedeelte te annuleren. In dat geval zal de 

vergoeding voor de door GGI-Holland BV reeds geleverde prestatie direct opeisbaar zijn.  



Artikel 22 Overmacht  

22.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet 

en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop GGI-

Holland BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor GGI-Holland BV niet in staat is haar verplichtingen na 

te komen. Onder overmacht wordt onder meer (doch niet uitsluitend) verstaan: gebrek aan genetisch 

materiaal; fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook; beperkte beschikbaarheid van fokmateriaal; 

werkstakingen; uitsluiting of gebrek aan personeel; quarantaine; epidemieën; mobilisatie; staat van beleg; 

oorlog; opstootjes; belemmerde of gesloten aanvoer; tekortkoming van derden die door GGI-Holland BV ten 

behoeve van de uitvoering van de overeenkomst werden ingeschakeld; alle belemmeringen veroorzaakt door 

maatregelen van overheidswege. Dezelfde omstandigheden betreffende de leveranciers GGI-Holland BV of 

door haar ingeschakelde deskundigen vallen eveneens onder deze bepaling.  

22.2 Indien zich aan de zijde van GGI-Holland BV een overmacht situatie voordoet, zal GGI-Holland BV de 

opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en hem berichten of uitvoering van de 

opdracht nog mogelijk is en zo ja, binnen welke termijn.  

22.3 In geval van het niet (tijdig) voorhanden zijn van (voldoende) genetisch materiaal is GGI-Holland BV 

gerechtigd de opdrachtgever een alternatieve aanbieding te doen van vergelijkbare kwaliteit.  

22.4 Indien de uitvoering weliswaar niet blijvend onmogelijk is, maar niet alsnog binnen drie maanden kan 

plaatsvinden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden door daarvan aan de andere partij 

schriftelijk mededeling te doen, zonder dat de ene partij tegenover de ander aanspraak heeft op 

schadevergoeding. Ter zake van het door GGI-Holland BV reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst 

blijft de opdrachtgever tot betaling gehouden.  

Artikel 23 Partiële nietigheid  

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met de opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig 

zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de eventueel ongeldige 

bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde 

economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.  

Artikel 24 Geheimhouding  

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun 

overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door 

de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke 

informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.  

Artikel 25 Intellectuele eigendomsrechten  

25.1 De opdrachtgever dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door GGI-Holland BV 

geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.  

25.2 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van GGI-Holland BV, mag de 

opdrachtgever geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website 

heeft verkregen kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.  

Artikel 26 Toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter  

26.1 Op de overeenkomsten is Nederlandse recht van toepassing.  

26.2 Wanneer een geschil, verband houdende met (een tekortkoming in) de uitvoering van een overeenkomst 

niet door middel van overleg tussen partijen kan worden geregeld, zullen partijen, zich inspannen het geschil 

op te lossen door middel van conflictmiddeling (Mediation) conform het reglement van de Stichting Nederlands 

Mediation Instituut, zoals dat luidt op de datum van de ondertekening van deze overeenkomst.  

26.3 Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als bedoeld in bovenvermelde artikelen op te lossen met 

behulp van conflictbemiddeling (Mediation), zal het geschil worden voorgelegd, naar de keuze van GGI-Holland 

BV, aan de bevoegde rechter van haar vestigingsplaats. In geval van door de opdrachtgever aanhangig te 

maken geschillen is de bevoegde rechter die van de vestigingsplaats van GGI-Holland BV.     


