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1. Toepasselijkheid 
1.1Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten en (rechts)handelingen, 
hoe ook genaamd, (hierna: de overeenkomst), verstrekt door, aangegaan door dan wel verricht door Happy-EI B.V, statutair 
gevestigd te Nederweert, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 52590429 (hierna te noemen: Happy-Ei) met 
afnemers, leveranciers en/of andere (weder) partijen (hierna: Afnemer) en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder 
genoemd nummer. Deze voorwaarden kunnen ook worden ingeroepen door bestuurders, (ex)werknemers en al degenen die 
voor Happy-Ei werkzaam zijn en/of waren in het kader van de uitvoering van de overeenkomst waaronder in ieder geval ook 
begrepen door (gelieerde) (rechts)personen, vennootschappen en hulpkrachten die door Happy-Ei zijn ingeschakeld, en hun 
erfgenamen en/of rechtsopvolgers onder algemene titel. Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, 
zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen. 
1.2 In het kader van deze algemene voorwaarden wordt onder Afnemer verstaan elke natuurlijke persoon en/of 
rechtspersoon met wie Happy-Ei een overeenkomst heeft gesloten.  
1.3 Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing als deze door Happy-Ei uitdrukkelijk 
en schriftelijk zijn bevestigd.  
1.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer worden door Happy-Ei uitdrukkelijk van de hand gewezen.  
1.5 Als Happy-Ei niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet 
van toepassing zijn, of dat Happy-Ei het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van 
deze voorwaarden te verlangen. 
1.6 In geval dat één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig mochten blijken te zijn en/of vernietigd 
worden, blijven de overige bepalingen ongewijzigd in stand. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter 
vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking 
van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. 
1.7 Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Happy-Ei dit schriftelijk heeft bevestigd 
dan wel Happy-Ei met de feitelijke uitvoering van de overeenkomst is aangevangen. 
 
2. Overmacht 
Indien Happy-Ei door overmacht of enige andere buitengewone omstandigheid, zoals onder andere, maar niet 
beperkt tot, bovenmatig ziekteverzuim, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij of een 
tekortkoming aan de zijde van toeleveranciers, het niet of niet tijdig verkrijgen van door Afnemer geëiste certificaten 
(bacteriologisch, veterinair of anderszins), niet of niet tijdig of niet volledig in staat is om haar verplichtingen uit hoofde van 
deze overeenkomst na te komen, heeft Happy-Ei het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren ofwel deze 
geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn jegens Afnemer.  
 
3. Levering en Reclame 
3.1 Levering van de producten geschiedt af bedrijf van Happy-Ei, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
Onder bedrijf van Happy-Ei wordt in ieder geval verstaan de productielocatie(s) en/of de opslagplaats(en) van de betreffende 
producten. Onder levering wordt tevens verstaan het overhandigen van de producten aan de Afnemer of een vervoerder. De 
producten zijn voor rekening en risico van de Afnemer vanaf het moment van levering. Indien de Afnemer en/of zijn 
personeel en/of zijn hulppersonen zorg dragen voor/behulpzaam zijn bij het laden en/of lossen, is het risico van breuk en 
beschadiging tijdens het laden en/of lossen voor rekening van de Afnemer. Het risico van beschadiging in het kader van 
transport en feitelijke levering is ten alle tijde voor rekening van de Afnemer, tenzij sprake is van een aan Happy-ei 
verwijtbare en toerekenbare tekortkoming dienaangaande. 
3.2 De Afnemer is verplicht het door hem gekochte af te nemen op het moment waarop dit volgens de overeenkomst dient 
te geschieden. Indien de Afnemer de afname weigert of nalatig is met het verlenen van medewerking, waaronder begrepen 
het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor 
risico van de Afnemer. De Afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, 
verschuldigd zijn.  
3.3 Elke levering vindt plaats onder de voorwaarde dat er voldoende voorraad bij Happy-Ei aanwezig is. 
3.4 Een reclame met betrekking tot de geleverde producten en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 24 uur na de 
levering van de producten en/of binnen 5 werkdagen na ontvangst van de factuur waarover Afnemer reclameert, dan wel 
binnen 24 uur na ontdekking van het gebrek indien Afnemer kan aantonen dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon 
ontdekken, aan Happy-Ei kenbaar worden gemaakt. 
3.5 Happy-Ei kan reclame betreffende geleverde producten uitsluitend in behandeling nemen indien de geleverde producten 
zich nog in de originele niet geopende verpakking bevinden, behoudens opening van deze verpakking welke noodzakelijk is 
om het gebrek te constateren en voorts indien de geleverde producten zijn behandeld, opgeslagen en/of bewaard volgens de 
daarvoor geldende (wettelijke) richtlijnen en de op de verpakking of anderszins door Happy-Ei of de producent 
voorgeschreven of geadviseerde wijze. 
3.6 Een reclame schort de betalingsverplichting van Afnemer niet op. 
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4. Betaling 
4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling aan Happy-Ei binnen veertien dagen na levering, te 
geschieden op een door Happy-Ei aangegeven wijze, zonder dat Afnemer enige korting of schuldvergelijking mag toepassen. 
Na afloop van deze vervaldatum is Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dit moment zijn alle 
betalingsverplichtingen van Afnemer terstond opeisbaar en is Afnemer verplicht tot vergoeding aan Happy-Ei van een 
vertragingsrente over verschuldigde bedragen gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met twee (2) procentpunten.  
4.2 Indien er goede grond bestaat te vrezen dat Afnemer zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is Afnemer verplicht op 
eerste verzoek van Happy-Ei terstond genoegzame en in de door Happy-Ei gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo 
nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang Afnemer daaraan niet heeft voldaan, is Happy-Ei 
gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten. Indien Afnemer niet binnen 5 dagen na sommatie gevolg heeft 
gegeven aan het verzoek van Happy-Ei tot het stellen van zekerheid, worden alle verplichtingen van Afnemer terstond 
opeisbaar. 
4.3 Indien Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, zijn alle incassokosten (zowel de gerechtelijke als de 
buitengerechtelijke) voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te 
vorderen bedrag, met een minimum van € 500,00, tenzij een wettelijke regeling van toepassing is. Voor zover de Afnemer 
niet handelde in de uitoefening van een beroep of een bedrijf maakt Happy-Ei aanspraak op een bedrag gelijk aan de 
maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals wordt bepaald en berekend 
conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
4.4 Happy-Ei heeft het recht de door Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de 
kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 
4.5 Happy-Ei behoudt zich het recht voor tussentijdse rekeningen te zenden. Happy-Ei kan te allen tijde vooruitbetaling 
verlangen. Zolang Afnemer het door hem verschuldigde niet heeft voldaan, is Happy-Ei eveneens gerechtigd de nakoming 
van haar verplichtingen op te schorten.  
4.6 Happy-Ei behoudt zich ten allen tijde het recht voor haar vordering(en) op Afnemer te verrekenen met bedragen die 
Afnemer verschuldigd is of zal worden aan Happy-Ei. Een dergelijke verrekening dient alsdan te worden beschouwd als 
(gedeeltelijke) betaling van de prijs/de factuur.  
4.7 De betaling van de prijs van geleverde producten dient plaats te vinden conform het bepaalde in het onderhavige artikel, 
met dien verstande dat ingeval betaling op de wijze zoals bepaald in dit artikel niet mogelijk is, of niet mogelijk lijkt te zijn, 
Happy-EI gerechtigd is betaling van de prijs in natura of op een andere wijze te vorderen. Hieronder wordt in ieder geval 
verstaan de overdracht van goederen. Afnemer is verplicht  hieraan zijn volledige medewerking te verlenen. 
4.8 Alle prijzen, tarieven en/of doorberekende kosten zijn bedragen exclusief eventueel daarover verschuldigde 
omzetbelasting.  
4.9 Happy-Ei behoudt zich de eigendom voor van alle producten die Happy-Ei levert of ter beschikking stelt, zulks tot het 
moment waarop alle door Afnemer aan Happy-Ei verschuldigde bedragen volledig en deugdelijk zijn voldaan. 
Als Happy-Ei geen beroep kan doen op het hiervoor geformuleerde eigendomsvoorbehoud vanwege vermenging, natrekking 
of zaaksvorming en dergelijke verleent afnemer reeds nu voor alsdan en bij voorbaat en indien wettelijk toegestaan het recht 
van pand op deze zaken, danwel zal afnemer op eerste vordering van Happy-ei deze zaken aan haar verpanden en de daartoe 
vereiste rechtshandelingen verrichten danwel op de opbrengst van vervreemding van deze zaken.  
 
5. Aansprakelijkheid 
5.1 Happy-Ei is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan Happy-Ei verwijtbare en 
toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Happy-Ei is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, 
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.  
Indien Happy-Ei, uit hoofde van de in de vorige passage bedoelde contractuele verplichtingen en/of uit andere hoofde, 
aansprakelijk is, geldt dat Happy-Ei uitsluitend aansprakelijk is voor directe schade  tot ten hoogste het bedrag dat de 
aansprakelijkheidsverzekering van Happy-Ei uitkeert, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de betreffende 
polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraar(s) komt. Desgewenst ontvangt de Afnemer een samenvatting van de 
desbetreffende polis. In die gevallen waarin de betreffende aansprakelijkheidsverzekering niet tot uitkering overgaat 
vanwege een oorzaak gelegen buiten de specifieke omstandigheden van het voorliggende schadegeval is iedere 
aansprakelijkheid van Happy-Ei beperkt tot ten hoogste het bedrag van de prijs die Afnemer aan Happy-Ei verschuldigd is. 
5.2 Happy-Ei zal bij het inschakelen van niet tot de organisatie behorende derden steeds de nodige zorgvuldigheid in acht 
nemen. Happy-Ei is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk en sluit de toepasselijkheid van artikel 
6:76 van het Burgerlijk Wetboek uit. Het is mogelijk dat deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van 
een opdracht hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Happy-Ei heeft de bevoegdheid om een dergelijke 
aansprakelijkheidsbeperking mede namens Afnemer te aanvaarden. 
Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt bovendien voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de uitvoering van de 
opdracht gebruikte zaken.  
5.3 De Afnemer vrijwaart Happy-Ei tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met 
de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.  
5.4 Happy-Ei aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van gebreken van aan Happy-Ei toegeleverde 
producten die door Happy-Ei zijn doorgeleverd aan Afnemer. 
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5.5 Happy-Ei is niet aansprakelijk voor schade c.q. het gebruik door Afnemer van de producten in strijd met de door Happy-Ei 
gegeven voorschriften en adviezen. 
5.6 Afnemer is verplicht alle redelijke maatregelen te nemen ter voorkoming c.q. beperking van schade als in dit artikel 
bedoeld. 
5.7 Happy-Ei bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen 
aansprakelijkheid jegens Afnemer kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en de niet-ondergeschikten 
voor wier gedragingen Happy-Ei ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn. 
5.8 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder 
geval 12 maanden na de gebeurtenis of het nalaten (de prestatie) waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en 
waarvoor Happy-Ei aansprakelijk is. 
5.9 De in dit artikel opgenomen beperkingen c.q. uitsluitingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te 
wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Happy-Ei. 
5.10 De in dit artikel opgenomen beperkingen c.q. uitsluitingen van de aansprakelijkheid zien tevens niet op de 
aansprakelijkheid die voortvloeit uit artikel 6:185 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. 
 
6. Beëindiging en Ontbinding 
6.1 Partijen hebben het recht de overeenkomst, door middel van een aangetekend schrijven, met onmiddellijke ingang 
buitengerechtelijk te ontbinden: 
- indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard of aan hem surséance van betaling wordt verleend, dan 

wel een verzoek daartoe bij de rechtbank wordt ingediend; 
-  indien het bedrijf van de andere partij wordt geliquideerd of indien haar bedrijfsactiviteiten (grotendeels) worden gestaakt. 
6.2 Bij (tussentijdse) beëindiging of ontbinding worden alle vorderingen van Happy-Ei op Afnemer ineens en terstond 
opeisbaar. 
6.3 Indien de Afnemer zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming 
ontbinding rechtvaardigt, dan is Happy-Ei gerechtigd de overeenkomst op te schorten of terstond en met directe ingang 
(gedeeltelijk) te ontbinden zonder enige verplichting van haar zijde tot betaling van enige schadevergoeding of 
schadeloosstelling, terwijl de Afnemer, uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming, wél tot schadevergoeding of 
schadeloosstelling is verplicht.  
Hiertoe is Happy-Ei ook gerechtigd als haar ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Afnemer 
verplichtingen niet zal nakomen.  
6.4 Als de (gedeeltelijke) ontbinding aan de Afnemer toerekenbaar is, is Happy-Ei gerechtigd tot vergoeding van de schade.  
6.5 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Afnemer uit welke hoofde dan ook jegens Happy-Ei in verband met de 
overeenkomst en/of geleverde prestatie vervallen in ieder geval 12 maanden na het moment waarop afnemer bekend werd 
of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, voor zover in deze voorwaarden niet 
anders is bepaald. 
 
7. Diverse 
7.1 Op alle overeenkomsten met Happy-Ei is Nederlands recht van toepassing.  
7.2 Afnemer verleent toestemming tot contractsoverneming. 
7.3 Alle geschillen zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waarin de onderneming 
van Happy-Ei statutair gevestigd is, tenzij partijen schriftelijk een andere wijze van geschillenbeslechting overeenkomen of de 
wet dwingend anders voorschrijft.  
7.4 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 52590429. 

 


