ALGEMENE VOORWAARDEN SAVVY
Bij besluit tot samenwerking met SAVVY wordt akkoord gegaan met de voorwaarden genoemd in dit document

Artikel 1 Verplichtingen partijen
Lid 1: Partij 1 verkoopt flesjes recovery juice (hierna het product) aan Partij 2, zodat Partij 2 deze flesjes per stuk door
kan verkopen aan haar eigen klanten. Partij 1 levert deze aan als versproduct middels een gekoelde logistieke keten.
Het product dient van productie tot aan moment van consumeren gekoeld bewaard worden om de gewenste kwaliteit te
garanderen. Onder deze voorwaarden heeft het product een houdbaarheid van 28 dagen waarvan minimaal 21 dagen
van zullen over zijn ten tijde van levering aan partij 2. Het product is geconserveerd met HPP-technologie (High Pressure
Processing of Pascalisatie). Deze methode van conservering is vrij van toevoegingen, E-nummers en pasteurisatie (Raw
Juice dus niet verhit). Hierdoor blijven voedingswaardes zoals vitamine, mineralen en enzymen volledig intact en blijft
ook de vers beleving van de Cold Pressed Juice tot 28 dagen volledig overeind. Het is alleen mogelijk om hoeveelheden
af te nemen die deelbaar zijn door zes. Hierbij is de minimale ordergrootte 36 flesjes van 250ml. Via de groothandel is
het product in verpakkingen van 6 te verkrijgen. Hierbij geldt geen minimumafname.
Lid 2: Partij 2 is vanaf de levering verantwoordelijk voor het gekoeld bewaren (tussen 4 en 7 graden Celsius) en serveren
van SAVVY aan de eindgebruiker, om de vers- en smaakbeleving te kunnen garanderen. Na overschrijding van de THTdatum dient het product niet meer te worden verkocht.
Lid 3: Partij 1 ontwikkelt in samenwerking met Partij 2 een strategie om de zichtbaarheid van SAVVY te vergroten op de
locatie van de klant. SAVVY stelt point-of-sale marketing materiaal beschikbaar voor het activeren van de verkoop. De
klant is verantwoordelijk voor het goed zichtbaar opstellen van deze materialen. Ook zal SAVVY inzetten op social media
en zichtbaarheid op sportieve manifestaties zoals de fitness expo.

Artikel 2 Levering
Lid 1: Partij 1 levert door middel van directe levering waarbij het product bij de klant wordt afgeleverd door een logistieke
partner. Partij 2 is op moment van levering verantwoordelijk voor het product. Bij levering is het product nog minimaal
21 dagen houdbaar. Ieder aanwezig personeelslid van Partij 2 is bevoegd het product aan te nemen en Partij 2 is zelf
verantwoordelijk voor het koel opslaan vanaf het moment van levering.
Lid 2: Bij schade aan het product (om een voorbeeld te geven bij de consistentie: hier gebruik je product en in artikel 2
lid 3 gebruik je SAVVY) ten tijde van aflevering is Partij 2 bevoegd de levering te weigeren en is Partij 1 verplicht gepaste
maatregelen te nemen om snel een vervangende levering te voldoen. De koerier zal binnen de openingstijden van de
klant SAVVY (hier gebruik je weer SAVVY) leveren. Er wordt getracht om iedere bestelling die voor 18.00 uur op de site
van SAVVY is gedaan de volgende dag geleverd worden (levering vindt enkel op maandag t/m vrijdag plaats).

Artikel 3 Prijs
Lid1: Mochten de inkoopprijzen voor partij 2 tijdens de contractduur onderhevig zijn aan wijzigingen dan dient partij 1
partij 2 hiervan te informeren.
Lid2: De niet bindende adviesprijs die Partij 1 afgeeft is €3,50 (zegge: drie euro vijftig). Deze verantwoordelijkheid ligt
volledig bij Partij 2.

Lid3: Mochten de ordergroottes van partij 2 toenemen, dan is het mogelijk dat hierop een korting wordt gegeven.
Hiervoor zijn

Artikel 4 Betaling
Lid 1: Binnen één dag na levering stuurt Partij 1 de factuur naar Partij 2. Partij 2 dient de factuur binnen 14 dagen na
dagtekening van de factuur te voldoen.
Lid 2: Bij niet nakoming van de betalingsverplichtingen stuurt Partij 1 een herinnering naar Partij 2 met daarin een
uiterlijke betalingsdatum. Indien Partij 2 hier niet aan voldoet is ze in verzuim en zal Partij 1 nadere stappen ondernemen
om het bedrag inclusief additionele kosten (waaronder de wettelijke rente) op Partij 2 te verhalen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
Lid1: Partij 2 is aansprakelijk voor het te lang (dus langer dan de op de dop vermeldde houdbaarheidsdatum) en/of
onjuist conserveren van SAVVY. Partij 2 is na de levering tevens aansprakelijk voor uitingen en mededelingen over SAVVY
aan derden.
Lid2: Geschillen tussen Partij 1 en Partij 2 worden afgehandeld door de Amsterdamse rechtbank.

Artikel 6 Contractduur
Lid 1: Deze samenwerkingsovereenkomst geldt voor een periode van 3 maanden. Aan het eind van deze periode vindt
een evaluatiemoment plaats. Tijdens dit moment wordt besloten of de samenwerkingsovereenkomst wordt verlengd en
zo ja, voor welke duur.
Lid 2: Voor beide partijen geldt een opzegtermijn van een maand, dit kan per e-mail op iedere dag van de maand.
Lid 3: Het contract eindigt tevens in geval van faillissement of surseance van betaling van een der partijen.

Artikel 7 Verzekering
Lid1: Partij 2 draagt de verantwoordelijkheid voor verzekering inzake het eigen horeca kanaal. Op geen manier kan
aanspraak gemaakt worden op de verzekering van Partij 1

