
Algemene voorwaarden Nguyen Oriental Foods  

 

Vooraf 

1. Voordat u besluit met ons te gaan samenwerken, adviseren wij deze voorwaarden te lezen, zodat het duidelijk is waar 

de verantwoordelijkheden liggen. Mocht u vragen of opmerkingen over de voorwaarden hebben, neem dan gerust 

contact met ons op. Mocht u niet reageren, voordat de eerste bestelling gedaan is, dan gaan wij er vanuit dat deze 

voorwaarden onvoorwaardelijk deel van de (te) maken afspraken zijn. 

2. Nguyen Oriental Foods is bevoegd om tot wijziging van deze Algemene Leveringsvoorwaarden over te gaan, 

uiteraard wordt u dan hiervan op de hoogte gesteld.  

Definities 

In het kader van deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities.  

a. Met wij/ons wordt bedoeld; VOF Nguyen Oriental Foods, Handelsweg 10, 4879 AJ gevestigd te Etten-Leur, 

geregistreerd onder nummer 20049925 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor West-Brabant. 

b. Met u/uw wordt bedoeld; de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Nguyen Oriental Foods is 

aangegaan met betrekking tot door Nguyen Oriental Foods te leveren producten. 

c. Met producten wordt bedoeld; de producten te leveren door Nguyen Oriental Foods. 

Bestellen 

3. Reguliere bestellingen: 

U kunt uw bestelling tot uiterlijk 2 werkdagen tot 14.00 vóór de dag van levering aan ons doorgeven: 

•  per telefoon : +31(0)76 - 501 08 78 

•  per fax  : +31(0)76 - 503 36 06 

•  per e-mail : info@nofnl.com 

4.  Spoedbestelling 

Alle bestellingen welke niet minstens 2 werkdagen vóór de dag van levering zijn doorgegeven vallen onder 

spoedbestellingen. Indien u deze bestelling toch de eerst komende dag van levering wenst te ontvangen, hanteren wij 

een spoedtoeslag van 5% over het bruto factuurbedrag.  Indien onze wagens voor de betreffende dag van levering 

reeds vol zitten, kunnen wij uw spoedbestelling helaas niet in behandeling nemen. In overleg wordt uw 

spoedbestelling dan omgezet naar een reguliere bestelling, wij zullen u dan informeren wanneer de eerst mogelijke 

dag van levering zal zijn, in dit geval komt uiteraard de spoedtoeslag te vervallen. 

Vervoeren en bezorgen 

4. De kosten van vervoer nemen wij voor onze rekening, met dien verstande dat we een minimum orderbedrag hanteren 

van € 700,- exclusief BTW, om onze kosten dekkend te houden. 

5. Grote bestellingen kunnen wij op een pallet leveren. Bij u achtergelaten pallets worden vermeld op de vrachtbrief. Wij 

blijven ten allen tijde eigenaar van deze pallet. Deze pallets worden direct geruild of retour genomen of bij de eerst 

volgende levering. 

Leveren 

6. De bestelde producten worden tot aan de deur van het vooraf overeengekomen afleveradres geleverd. 

7. Wij leveringen volgens een wekelijks routeschema. Informeer bij onze verkoopafdeling op welke dagen wij bij u 

kunnen leveren. 

8. Vanaf het moment dat het bestelde tot aan de deur geleverd is, is het geleverde voor risico van uzelf. Mocht u 

onverhoopt niet tevreden zijn over de geleverde producten, lees dan de informatie op onze website onder ‘klachten 

en retouren’. 

9. Wij informeren u vooraf over de dag van levering. Zorg dat u dan aanwezig bent. Indien wij de door u bestelde 

goederen niet kunnen afleveren, omdat u niet aanwezig/bereikbaar bent, behouden we ons het recht voor om de 

goederen een tweede keer aan te bieden tegen een vrachtbijdrage. Wij zullen u vooraf informeren over een nieuwe 

leveringsdatum. 

Condities 

10. Wij veranderen onze condities niet zonder u daarvan op de hoogte te stellen. 

11. Prijzen van levensmiddelen kunnen fluctueren, op uw orderbevestiging treft u altijd de huidige prijs. Indien wij te 

maken krijgen met prijsverhogingen / prijsverlagingen van onze leveranciers, dan behouden wij ons het recht voor om 



per direct onze prijzen aan te passen. De prijzen op de orderbevestiging zijn te allen tijde gelijk aan de prijzen op de 

daaruit voortkomende factuur. 

Betalen 

12. Betaling kan geschieden, zowel contant als per vooruit betaling via de bank. Bij contante betaling voldoet u deze aan 

onze chauffeur bij levering van uw bestelling. Indien u kiest voor vooruit betaling via de bank, dan versturen wij uw 

bestelling zodra uw betaling op onze bankrekening is gestort. 

13. Alleen bij een langdurige bewezen positieve betalingshistorie kan van bovenstaande worden afgeweken. Indien u 

vergeet een factuur te betalen, dan zullen wij u hieraan herinneren. Mocht ook daarna betaling uitblijven, dan 

behouden wij ons het recht voor, op andere wijzen alsnog betaling te ontvangen. De kosten die daarmee gepaard 

gaan, zijn voor uw rekening. 

14. Ingeval u uw betalingsverplichting aan ons niet nakomt, dan zijn wij zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de 

zaken terug te nemen.  

Uitgebreide eigendomsvoorbehoud 

15. Wij behouden ons het eigendom voor van alle door ons aan u geleverde producten, totdat de koopprijs van al deze 

producten geheel is voldaan. Wij hanteren het zogenaamde uitgebreide eigendomsvoorbehoud. Dit betekent, dat 

wanneer u een langdurige betalingsachterstand heeft bij ons, wij ook reeds eerder door u aangekochte producten bij 

ons welke reeds betaald zijn, kunnen opeisen. 

16. U bent verplicht ons op de hoogte te stellen, indien derden rechten doen gelden op zaken, waarop krachtens dit 

artikel eigendomsvoorbehoud rust. 

Wijziging klantgegevens 

17. Wijzigingen  inzake  uw bedrijfsgegevens, zoals verandering van bedrijfsnaam, adresgegevens, BTW nummer, KvK 

nummer en/of verandering van eigenaar e.d., dienen meteen aan ons te worden doorgegeven.  

Verantwoordelijkheid 

18. Wij staan voor wat we doen en dragen daar ook de volle verantwoordelijkheid voor. Wij gaan er vanuit, dat u daar ook 

voor staat. 

19. Mochten er schades ontstaan op welke wijze en grootte ook, dan gaan we met u in overleg om conform de 

beginselen van redelijkheid en billijkheid die schade in beeld te brengen en waar mogelijk te vergoeden. We zullen 

daarbij vanzelfsprekend de belangen van Nguyen Oriental Foods behartigen en ook uw belangen niet uit het oog 

verliezen. 

20. Schades die het directe gevolg zijn van het onjuiste gebruik van het geleverde komen nooit voor vergoeding door ons 

in aanmerking. 

21. Mochten er omstandigheden zijn waar wij geen invloed op hebben bij het uitvoeren van de gemaakte afspraken, dan 

kunnen wij niet de service bieden die ons uitgangspunt is. Schades die daar betrekking op hebben zijn niet voor onze 

verantwoordelijkheid. We zullen u direct, zodra de gelegenheid zich voordoet, hierover inlichten. We sluiten hierbij 

aan bij de wettelijke regeling over ‘overmacht’. 

Tevredenheid 

22. Wij streven er naar alle klanten naar volle tevredenheid te bedienen. 

23. Mocht u desondanks minder tevreden zijn, dan kunt u dit binnen 48 uur aan ons kenbaar maken. 

24. Als u een klacht niet meldt of niet binnen een redelijke termijn, dan kunnen wij helaas niets voor u doen. 

Ten slotte 

25. Nguyen Oriental Foods  accepteert geen algemene voorwaarden van andere partijen. Geschillen, van welke aard en 

ernst ook zullen steeds in der minne en op grond van de gegeven uitgangspunten van Nguyen Oriental Foods worden 

besproken en beslecht. Juridische aangelegenheden, voor zover niet al begrepen onder bovenstaande, zullen naar 

eer en geweten worden benaderd en op grond van de redelijkheid en de billijkheid worden opgelost. Geen der bij die 

mogelijke conflicten betrokken partijen zullen ten opzichte van Nguyen Oriental Foods handelen in strijd met deze 

visie. 

26. Uitsluitend het Nederlandse Recht is van toepassing op deze voorwaarden, bij conflicten is de Nederlandse rechter 

bevoegd hiervan kennis te nemen. Leidt een geschil tot een procedure bij een rechter, dan wordt het geschil 

voorgelegd aan een rechter in Nederland. 


