
 

 

 
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
 BETREFFENDE KOELHUISOVEREENKOMST VAN CLTV KOELING BV 

 
Artikel: 1 Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
a) “koelhuis”: elke koel- en/of bewaarruimte welke bij de CLTV Koeling BV in gebruik is. 

b) “bewaring” (respectievelijk “bewaren”): één of meer volgende handelingen: 
1. de inslag van goederen in een koelhuis, mits en zover de inslag door CLTV Koeling BV geschiedt; 
2. het in opslag houden van goederen in een koelhuis; 
3. het bewaren, koelen of invriezen van goederen in een koelhuis; 
4. het overige behandelen en/of bewerken van goederen in een koelhuis, mits en voor zover dit door CLTV Koeling BV 

geschiedt; 
5. de uitslag van goederen uit een koelhuis, mits en voor zover deze door CLTV Koeling BV geschiedt. 

c) “overeenkomst”: een overeenkomst tot bewaring tussen CLTV Koeling BV en bewaargever. 
d) “CLTV”: CLTV Koeling BV gevestigd te Zundert. 
e) “bewaargever”:degene met wie CLTV een overeenkomst is aangegaan. 
 
Artikel 2: Opdracht tot bewaring 
Elke bewaring door CLTV, en elke opdracht daartoe, zal uitsluitend worden beheerst door de bepalingen van deze algemene voorwaarden, 
tenzij in een overeenkomst hiervan wordt afgeweken. 
 
Artikel 3: Aflevering 
De bewaargever zal ervoor zorg dragen dat de aangevoerde goederen, vrij van kosten door of vanwege hem, bij het koelhuis worden 
afgeleverd.  
 
Artikel 4: Aanvang en einde bewaring 

a) De bewaring wordt geacht te zijn aangevangen zodra de goederen bij het koelhuis zijn aangeleverd en hiervoor door CLTV een 
inslagbon is afgegeven, vermeldende het aantal, type van de verpakking(en) en van het product/de producten. 

b) De bewaring wordt geacht te zijn geëindigd, zodra de goederen door personeel van CLTV ter bestemde plaatse zijn neergezet, 
dit is in het voertuig van de bewaargever dan wel op een andere plaats van uislag. 

c) Aanleveren en afhalen van de goederen zullen zo mogelijk geschieden in volgorde van binnenkomst. CLTV is echter gerechtigd 
van deze volgorde af te wijken indien zulks noodzakelijk is ter bevordering van een vlotte gang van zaken. 

d) Indien een bepaald tijdstip van aanleveren en/of afhalen van goederen tussen de bewaargever en CLTV is afgesproken, is de 
bewaargever aansprakelijk voor de gevolgen die het niet aanleveren c.q. niet afhalen op bedoeld tijdstip eventueel zal hebben. 

 
Artikel 5: Weigering inslag 
CLTV zal gerechtigd zijn de bewaring te weigeren van goederen welke naar haar oordeel wegens hun aard of conditie niet geschikt zijn voor 
bewaring, dan wel gevaar of schade voor andere goederen en/of voor het koelhuis en/of de koelinstallatie en/of de medewerkers kunnen 
opleveren, ook indien de bewaring van deze goederen mocht zijn overeengekomen. 
 
Artikel 6: Verplaatsing goederen 
CLTV is te allen tijde gerechtigd de goederen te verplaatsen (of te laten verplaatsen) naar andere koelruimten indien zij van mening is dat 
zulks de bewaarcondities ten goede komt of zulks naar oordeel van CLTV om dringende redenen noodzakelijk is. 

 
Artikel 7: Beëindiging der overeenkomst 
1) CLTV zal, indien daartoe dringende redenen aanwezig zijn, het recht hebben een overeenkomst met onmiddellijke ingang te 

beëindigen zonder tussenkomst van de rechter. Dringende redenen als hier voren bedoeld zijn: 
a) indien bewaargever één der voorwaarden niet is nagekomen of in strijd daarmee heeft gehandeld; 
b) indien de aanwezigheid van de goederen naar het oordeel van CLTV het gevaar inhoudt van verlies van of schade aan 

andere goederen, aan het koelhuis of (een van) haar medewerkers; 
c) indien de in bewaring gegeven goederen naar het oordeel van CLTV wegens hun slechte conditie niet langer geschikt zijn 

voor bewaring;indien de koelhuisruimten, welke voor de uitvoering van een overeenkomst worden gebezigd, geheel of 
gedeeltelijk zijn vernield als gevolg van brand of op enige andere wijze ongeschikt zijn geworden voor koelhuisopslag, 
respectievelijk koelhuiswerkzaamheden; 

d) Surseance van betaling of faillissement van bewaargever; 
e) Indien de bewaargever zijn bedrijf heeft beëindigd; dan wel heeft overgedragen aan één of meer personen, niet zijnde 

echtgeno(o)t(e), kinderen of andere personen in combinatie waarmee bewaargever zijn bedrijf uitoefende, dan heeft 
(hebben) de overnemer(s) het recht om in overleg met CLTV de rechten en verplichtingen uit hoofde van een 
koelovereenkomst over te nemen; 

2) Het in de eerste zin van lid 1 bedoelde recht tot beëindiging van deze overeenkomst komt ook toe aan de bewaargever, indien CLTV 
deze overeenkomst niet nakomt of in strijd daarmee handelt en zij, na daartoe door de bewaargever in gebreke te zijn gesteld, niet binnen 
redelijke termijn alsnog aan haar verplichtingen voldoet. 
3) Bij beëindiging van de overeenkomst heeft bewaargever het recht uitslag van zijn producten te vorderen, tenzij dit om koel- dan wel 
bewaartechnische redenen, ter beoordeling van CLTV, niet mogelijk is. Zolang de bewaring voortduurt, blijf de bewaargever bewaarloon 
verschuldigd. 

 
 



 

 

 
 

Artikel 8: Betaling en zekerheid 
1) Het uit hoofde van een overeenkomst verschuldigde bedrag aan bewaarloon en alle overige bedragen 

welke uit een overeenkomst mochten voortvloeien, dienen binnen 30 dagen na dagtekening van de 
factuur en zonder toepassing van korting c.q. schuldvergelijking in het bezit van CLTV te zijn. 

2) Ter verzekering van een juiste betaling van al hetgeen de bewaargever aan CLTV uit hoofde van een 
overeenkomst verschuldigd is of zal worden, zal deze laatste een retentierecht en pandrecht hebben op 
alle goederen van bewaargever die CLTV onder zich heeft. Deze rechten strekken zich ook uit tot de 
schadepenningen welke door CLTV ingevolge artikel 9 voor de bewaargever zijn geïncasseerd. 

 
Artikel 9: Verzekering 
De in koelhuizen van CLTV ingeslagen producten zullen door haar verzekerd zijn tegen schade die het rechtstreeks gevolg is van brand, 
explosie en vliegtuigschade. Eventuele schade aan de opgeslagen producten zal CLTV derhalve aan de bewaargever vergoeden aan de hand 
van de, nader te bepalen, dagwaarde. Wat betreft de opslag van boomkwekerijprodukten is de verzekerde waarde gemaximeerd. De 
inhoud van een box (houten m3-box) is maximaal verzekerd voor € 1600,- en de inhoud van een kist (veenmankist hoog) is maximaal 
verzekerd voor € 205 ,-. Bewaargever is vrij om zelf een aanvullende verzekering in deze af te sluiten. 
Vervolgschade ten gevolge van de bewaring is geheel uitgesloten. 
 
Artikel 10: Risico en aansprakelijkheid 

1) Alle bewaring zal geschieden voor rekening en risico van de eigenaar der goederen. De bewaargever dient zich tegen dit risico 
afdoende te verzekeren behoudens het in artikel 9 bepaalde. 

2) CLTV zal zorg dragen dat de bewaring van de haar toevertrouwde goederen met de vereiste zorgvuldigheid geschiedt, waarbij 
de bewaarcondities door CLTV naar beste weten en zonder daarvoor aansprakelijk te zijn worden bepaald. 

3) CLTV zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige schade aan of verlies van de in bewaring gegeven goederen, tenzij de 
bewaargever aantoont dat die schade of dat verlies is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de zijde van CLTV of haar 
personeel. 

 
Artikel 11 

1) Indien CLTV aansprakelijk is, zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot een maximaal bedrag gelijk aan de dagwaarde van de 
goederen, zulks in verband met een door haar gesloten verzekering tegen koelhuisschade. Voor boomkwekerijprodukten geldt 
hetgeen gesteld is in artikel 9. 

2) Met inachtneming van het bepaalde in het vorige lid zal CLTV slechts materiële schade aan of verlies van de aan haar 
toevertrouwde goederen zelf vergoeden, doch geen enkele andere vorm van schade of verlies, zoals winstderving, 
bedrijfsschade, kosten, indirect verlies of indirecte schade. 

 
Artikel 12: Verval van vorderingen 

1) Alle vorderingen tegen CLTV zullen vervallen, indien de schade aan of het verlies van de bewaarde goederen niet te harer kennis 
zijn gebracht uiterlijk binnen 48 uur nadat de betreffende goederen aan de bewaargever zijn afgeleverd, dan wel – indien geen 
aflevering heeft plaatsgevonden – uiterlijk binnen 48 uur nadat de bewaargever kennis heeft genomen van de schade en/of 
verlies, casu quo CLTV de bewaargever daarvan in kennis heeft gesteld. 

2) Indien niet binnen één maand na de kennisgeving casu quo kennisneming als in het vorige lid bedoeld, CLTV en de bewaargever 
een eventuele claim in onderling overleg hebben afgehandeld, heeft de bewaargever tot uiterlijk drie maanden na 
vorenbedoelde kennisgeving casu quo kennisneming de mogelijkheid om CLTV in rechte te betrekken, dit op straffe van verval 
van eventuele aanspraken van de bewaargever. 

 
Artikel 13: Geschillen 

1) Op een overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 
2) Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst zullen worden berecht door de rechter die 

bevoegd is ter plaatse waar CLTV is gevestigd, tenzij CLTV en bewaargever overeenkomen het geschil ter beslissing voor te 
leggen aan een arbitragecommissie. 

 
Artikel 14: Slotbepaling 
Deze door het bestuur van de Coöperatieve Land- en Tuinbouwvereniging Zundert e.o. vastgestelde algemene voorwaarden worden van 
kracht per 23 september 2014 en liggen te allen tijde op het kantoor van CLTV ter inzage. 
 

Zundert, September 2017 
 
 

 

Ondertekenen voor akkoord en terugsturen naar CLTV Koeling BV 
 
Naam bewaargever:    ……………………………………………………………… Prod. Nr.  ……………………. 
 
Datum:     …………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Handtekening:    …………………………………………………………………………………………………….. 


