Algemene Voorwaarden
voor levering van diensten en producten door Pecus BV hierna Pecus

Algemeen
1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons te sluiten
overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende leveringen en uitvoeringen van werkzaamheden. Deze
algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitdrukkelijke uitsluiting van (algemene)
voorwaarden, hoe ook genaamd, van opdrachtgever of koper van onze producten.
2 Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever onze algemene voorwaarden en
ontstaat een overeenkomst tot het uitvoeren van werkzaamheden of het leveren van een product.

Aanbieding en overeenkomst
3 Aanbiedingen van Pecus voor het leveren van werkzaamheden of producten zijn vrijblijvend, tenzij
anders is vermeld. De aanbiedingen geschieden in het algemeen op basis van op het moment van
aanbieden geldende tarieven en zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
4 De aanbiedingen zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.
5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn leveringen af boerderij van Pecus.
6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de gekochte zaken vervoerd voor rekening en
risico van de koper. Het laden van de gekochte zaken is voor rekening en risico van koper indien het
laden gebeurd door of in opdracht van koper.
7 Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de
overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel worden bezorgd. Indien koper de
afname weigert of nalatig is met verstrekking van informatie of instructies, noodzakelijk voor de
levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van koper. Koper zal in dat geval alle
aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten verschuldigd zijn.
8 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Bij niet-tijdige levering dient de koper Pecus derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
9 Als wijzigingen in de opdracht aan Pecus ertoe leiden dat de voor het uitvoeren van de overeenkomst
benodigde tijd langer is, wordt de levertijd met die extra benodigde tijd verlengd.
10 Het is Pecus toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten
worden geleverd, is Pecus bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te facturen.
11 Opdrachtgever zal de door Pecus uitgebrachte aanbiedingen met inbegrip van de daarin vervatte
kennis en/of ideeën van Pecus uitsluitend en alleen gebruiken ter evaluatie van zijn belang bij het
verlenen van de opdracht. Het hier bepaalde is eveneens van toepassing op voorstellen tot wijziging,
aanvulling en/of uitbreiding van de opdracht of koop.
12 Een overeenkomst tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van diensten en/of
producten wordt geacht te zijn gesloten op het moment dat de opdracht door Pecus is aanvaard.

Gebreken
13 Zichtbare gebreken of tekorten dient de koper binnen twee werkdagen na levering schriftelijk aan
Pecus te melden

14 Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen twee werkdagen nadat deze zijn ontdekt, of
redelijkerwijs hadden behoren te zijn ontdekt, docht uiterlijk een maand na levering schriftelijk aan
Pecus te melden.
15 Ook indien koper tijdig reclameert blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de gekochte
zaken bestaan.

Overmacht
16 Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen
en die niet aan Pecus zijn toe te rekenen. Hiertoe zijn onder andere maar niet uitsluitend: oorlog,
mobilisatie, onlusten, terroristische aanslagen, overstromingen, gesloten scheepvaart, andere
stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperkingen of stopzetting van de levering
door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas aardolieproducten of andere middelen tot energie
opwekking, brand, machinebreuk of andere ongevallen, stakingen uitsluitingen, acties van vakbonden,
overheidsmaatregelen zoals import- of exportbeperkingen die Pecus verhinderen haar verplichtingen
tijdig en of deugdelijk na te komen, verlies, bovenmatig ziekteverzuim, dierziekten, stagnatie door
vorstverlet of andere weersinvloeden en algemene vervoersproblemen.
17 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Pecus opgeschort. Indien de
periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Pecus niet mogelijk is, langer
duurt dan een maand is Pecus bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een
verplichting tot schadevergoeding bestaat.
18 Indien Pecus bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds
geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te
voeldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
19 In geval van faillissement dan wel (voorlopige) surseance van betaling van de opdrachtgever is de
prijs van de opdracht ineens en met onmiddellijke ingang opeisbaar.

Aansprakelijkheid
20 De aansprakelijkheid van Pecus is beperkt tot het bedrag van de aansprakelijkheidsverzekeraar in
het desbetreffende geval gedane uitkering vermeerder met het bedrag van het eigen risico dat volgnes
de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. De door Pecus afgesloten
aansprakelijkheidsverzekering zal een minimale dekking hebben van 1.250.000,- euro per gebeurtenis
met een maximum van 2.500.000,- euro per jaar.
21 Indien de verzekeraar van Pecus niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering
wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Pecus beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende
overeenkomst, echter met een maximum van 25.000 euro.
22 Pecus is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in de vorm van winstderving en andere
indirecte schade.
23 Bij het inschakelen door koper van derden (zoals hulppersonen) en bij het
Gebruik door koper van apparatuur, software en andere zaken, zal de koper steeds de nodige
zorgvuldigheid in acht nemen. Koper zal overigens slechts gebruik maken van apparatuur,software en
andere zaken die van goede kwaliteit zijn. Koper is voor eventuele tekortkomingen van bedoelde
derden, of voor het niet deugdelijk functioneren en voor het niet deugdelijk gebruik en voor gebruik
dat niet overeenkomstig wettelijk protocol is van door koper bij de uitvoering van de overeenkomst
gebruikte apparatuur, software of andere zaken, jegens Pecus volledig aansprakelijk. Koper zal Pecus
vrijwaren voor aanspraken van derden terzake.

24 De beperking van aansprakelijkheid in deze voorwaarden geldt ook ten behoeve van werknemers
van Pecus en derden die Pecus bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
25 Elk vorderingsrecht van koper jegens Pecus vervalt na verloop van één jaar nadat de zaken volgens
de overeenkomst aan koper zijn geleverd of aan koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij koper binnen
deze termijn gerechtelijke procedure tegen Pecus is gestart.
26 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid
Gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Pecus of haar
leidinggevende ondergeschikten.

Betaling; kosten
27 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de datum van levering door middel van wettig
betaalmiddel ten kantore van Pecus of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de
bankrekening van Pecus. Na het verstrijken van 14 dagen na de datum van levering, zonder dat
volledig betaling heeft plaatsgevonden, is de koper in verzuim; koper is vanaf het moment van in
verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, dan wel de
onderlinge verhouding tussen Pecus en koper geldende wettelijke rente indien deze hoger is dan 1%
per maand.
28 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
29 Door koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle
verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open
staan, zelfs al vermeldt koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
30 Indien Pecus invorderingsmaatregelen neemt tegen koper die in verzuim is komen de kosten
vallende op die invordering (zowel buitengerechtelijk als gerechtelijke kosten), met een minimum van
10% van het openstaande bedrag, ten laste van koper.

Eigendomsvoorbehoud
31 Pecus blijft eigenaar van alle door haar aan koper krachtens enige overeenkomst geleverde of te
leveren zaken totdat koper de tegenprestatie(s) met betrekking tot al deze zaken volledig is
nagekomen. Indien Pecus krachtens deze overeenkomst(en)diensten heeft verricht of dient te
verrichten, blijven de in de vorige zin bedoelde zaken eigendom van Pecus totdat koper ook de
vorderingen van Pecus betreffende tegenprestatie(s) terzake daarvan volledig heeft voldaan. Tevens
geldt de voorbehouden eigendom voor vorderingen die Pecus op koper verkrijgt wegens nietnakoming door koper van zodanige overeenkomst(en).
32 Door Pecus afgeleverde zaken, die onder het eigendomvoorbehoud vallen, mogen slechts in het
kader van een normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht. In geval van faillissement of surseance
van betaling van koper is ook het doorverkopen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening niet
toegestaan. Overigens is koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te
vestigen.
33 Op de afgeleverde zaken door betaling in eigendom van koper zijn overgegaan en zich nog in
handen van koper bevinden, behoudt Pecus zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten als
bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen die Pecus uit welken hoofde dan
ook op koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van
door Pecus geleverde zaken welke door koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor Pecus haar
eigendomsvoorbehoud heeft verloren.
34 Indien koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen
is Pecus gerechtigd afgeleverde zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust bij koper of derden die de
zaak voor koper houden weg te halen of weg te doen halen. Koper is verplicht hiertoe alle

medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per
dag.
35 Indien derden enig recht op de door eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen
gelden, is koper verplicht Pecus zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te
stellen.
36 Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als eigendom van
Pecus en te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen
diefstal en de polis en het bewijs van premiebetaling van deze verzekering op eerste verzoek aan
Pecus ter inzage te leveren. Koper verplicht zich verder op het eerste verzoek van Pecus:
- alle aanspraken van koper op de verzekeraars met betrekking tot de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Pecus op de manier die wordt
omschreven in art.3:239 BW;
- de vorderingen die koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder
eigendomsvoorbehoud door Pecus geleverde zaken te verpanden aan Pecus op de manier die
wordt voorgeschreven in art.3:239 BW;
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Pecus; op
andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Pecus ter
bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke koper
niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

Beëindiging van de overeenkomst
37 De vorderingen van Pecus op koper zijn onmiddellijk opeisbaar in andere de volgende gevallen:
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan Pecus omstandigheden ter komen die Pecus
goede grond geven te vrezen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- in geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van koper;
- indien Pecus gevraag heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft,
dan wel onvoldoende is;
- indien koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de
overeenkomst.
In genoemde gevallen is Pecus bevoegd de (verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten
en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onder
gehoudenheid van koper de hierdoor door Pecus geleden schade te vergoeden en onverminderd de
overigens aan Pecus toekomende rechten.

Prijzen en betaling
38 Pecus behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen, tenzij anders is overeengekomen. Koper heeft
in geval van prijswijziging het recht de gesloten overeenkomst te ontbinden middels een schriftelijke
verklaring indien sprake is van een prijsverhoging van meer dan 10%. De ontbinding dient onverwijld
na kennisneming door koper van de prijsverhoging te geschieden. Indien een prijsverhoging een
gevolg is van een wettelijke- of andere overheidsmaatregel heeft Pecus het recht de prijsverhoging
door te berekenen aan koper, zelfs indien is overeengekomen dat de prijs vast is, zonder dat dit leidt
tot een ontbindingsrecht van koper.
39 Tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is vermeld, worden bijkomende
werkzaamheden apart in rekening gebracht.
40 Tenzij in onze schriftelijke bevestiging anders is vermeld, dienen facturen binnen 30 dagen na
factuurdatum te zijn voldaan in een Nederlands wettig betaalmiddel. Indien opdrachtgever deze
betalingstermijn overschrijdt, is Pecus gerechtigd naast het verschuldigde bedrag de wettelijke rente
vermeerderd met 3% in rekening te brengen als ook alle kosten van invordering. Betalingen dienen te
geschieden op de bankrekening die vermeld staat op de opdrachtbevestiging en de factuur.

41 Pecus behoudt zich het recht voor tussentijdse rekeningen te zenden. Pecus kan te allen tijde
vooruitbetaling verlangen.

Geheimhouding
42 Koper verplicht zich tot geheimhouding van alle kennis en ideeën van Pecus waarvan hij kennis
neemt.
43 In het geval zulks bij het verlenen van de opdracht is overeengekomen, verplicht Pecus zich tot
geheimhouding van de naam van opdrachtgever en van het feit dat het onderzoek is verricht,
gedurende een periode van maximaal twee jaar na de datum van de eindfactuur.
44 Pecus verplicht zich tot geheimhouding van de eventuele onderzoekresultaten, behoudens voor
zover het betreft rekenmethodes, programmatuur en experimentele werkwijzen waarvan de
ontwikkeling niet direct met het geven van de opdracht is beoogd. Bij analyses of literatuurrecherches
strekt de verplichting tot geheimhouding zich niet verder uit dan tot de uitslag van de verrichte
analyse, meting of recherche. Tenzij bij het verlenen van de opdracht anders is overeengekomen,
duurt de geheimhoudingsverplichting van Pecus voort tot de datum van de eindfactuur van de opdracht
of de datum van het eindrapport indien dit eerder wordt geleverd.
45 Voor informatie van opdrachtgever waarvan Pecus bij de uitvoering van de opdracht kennis neemt
en die door opdrachtgever uitdrukkelijk als geheim te houden is gekenmerkt, geldt een
geheimhoudingsverplichting van Pecus. Deze geheimhoudingsverplichting is niet van toepassing op:
- informatie welke reeds in het bezit is van Pecus op het moment dat de informatie aan Pecus
wordt medegedeeld;
- informatie welke van algemene bekendheid is c.q. wordt, zonder dat dit het gevolg is van enig
verwijtbaar handelen of nalaten van Pecus;
- informatie welke op rechtmatige wijze door Pecus wordt verkregen van een derde, dan wel uit
eigen onderzoek van Pecus, zonder dat daarbij op enigerlei wijze gebruik wordt gemaakt van de
geheime informatie.
46 Indien als gevolg van het door opdrachtgever bekend maken van onderzoekresultaten
misverstanden zijn ontstaan, ontheft dit Pecus van de verplichting tot geheimhouding in de mate die
Pecus redelijkerwijs nodig heeft om tegenover derden toelichting op de onderzoekresultaten te
verschaffen.
47 De geheimhoudingsplicht van Pecus geldt niet in zover Pecus ernstig gevaar voor personen, dieren
of goederen constateert. In het laatste geval treedt Pecus, indien mogelijk, in overleg met de
opdrachtgever, alvorens de gevaartoestand mede te delen aan degenen wier persoon of goed wordt
bedreigd en/of de bevoegde autoriteiten.
48 Voor het inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht is toestemming van
opdrachtgever vereist, indien en voor zover daardoor voorzienbaar risico met betrekking tot
geheimhouding optreedt.
49 Slechts indien dit bij het aangaan van de opdracht schriftelijk is overeengekomen, is Pecus
gedurende de uitvoering van de opdracht verplicht zich te onthouden van het aanvaarden van
opdrachten van derden op het gebied van de opdracht.

Garanties
50 Pecus stelt zich verplicht om de inspanningen te leveren die behoren bij de in de
opdrachtbevestiging of aanbieding beschreven werkzaamheden. Indien dit advisering betreft is Pecus
niet aansprakelijk voor het al dan niet of gedeeltelijk bereiken van het resultaat ten behoeve waarvan
het advies werd geleverd.
51 Pecus is niet aansprakelijk voor conclusies die anderen verbinden aan door Pecus verstrekte

gegevens.
52 Gerapporteerde gegevens en in het bijzonder die van bijkomende werkzaamheden, mogen slechts
worden gehanteerd voor het doel waarvoor zij volgens de in de opdracht beschreven werkzaamheden
zijn verzameld. Het gebruiken van gegevens door opdrachtgever of derden voor andere doeleinden,
geschiedt voor risico van de gebruiker.

Overdracht
53 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen aan
een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pecus, welke toestemming niet op
onredelijke gronden zal worden onthouden.

Crowdfunding
54 Pecus levert haar crowdfunders producten in natura een vergelijkbare prijs als de biologische
kwaliteitsslagerij wordt gehanteerd.
55 In het kader van crowdfunding kan deelgenomen worden door koper aan een evenement. Hiervoor
dienen crowdfunders zich op te geven. Wanneer de crowdfunder niet op komt dagen op het evenement
vervalt het recht op deelname aan een volgend evenement. Alleen bij schriftelijke afzegging behoudt
de crowdfunder het recht op deelname aan een volgend evenement.
56 Levering van de crowdfunder pakketten in natura vinden plaats uiterlijk één, twee en drie jaar na
de datum die is vermeld op het crowdfunder-certificaat.

Toepasselijk recht en geschillen
57 Op elke overeenkomst tussen Pecus en koper en op geschillen is het Nederlands recht van
toepassing.

Vertalingen
58 In geval van verschillen tussen vertalingen van deze algemene voorwaarden en de Nederlandse
tekst van deze algemene voorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst.
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