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ALGEMENE VOORWAARDEN 

DEFINITIES: 

1 Werkfruitbox, gevestigd in Lemmer.  

Rechtspersoon: Eenmanszaak. 

Postadres: Meerkoet 1, 8532 BD Lemmer.  

Bezoekadres: Houtsaachmole 13 C, 8531 WC Lemmer.  

KVK nummer: 77208285 

Rekeningnummer bank: NL91ABNA0870077961  

BTW ID nummer: NL003164517B75 

www.werkfruitbox.nl 

info@werkfruitbox.nl 

06 – 24 10 75 61 

2 Klant; diegene die met Werkfruitbox een overeenkomst is aangegaan. 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten / leveringen zijn de Algemene 

Voorwaarden van Werkfruitbox van toepassing. Deze is toegankelijk op onze website als PDF file. Deze  

zijn ook digitaal aan te vragen en op verzoek kan ook een papieren exemplaar worden opgestuurd.  

PERSOONSGEGEVENS 

Wij gebruiken persoonsgegevens alleen voor een correcte afwikkeling van de bestelling. De gegevens 

worden vastgelegd in een bestand, voorzien van wachtwoord en zijn niet toegankelijk voor derden.  

OVEREENKOMST 

Werkfruitbox stelt dat een schriftelijke (via e-mail of gsm bericht) of een mondelinge bestelling van een 

klant, bindend is. Dit geldt uiteraard ook voor een bestelling die via de website gemaakt is. Een 

overeenkomst is pas bindend, rechtsgeldig en definitief, zodra Werkfruitbox een bevestiging hiervan 

heeft verstuurd, hetzij mondeling hetzij schriftelijk.   

De overeenkomst tot levering van fruit kan per 4 weken worden opgezegd door Werkfruitbox en/of 

door de klant. Beide partijen hebben een opzegtermijn van 4 weken vanaf de schriftelijke bevestiging 

van het beëindigen van de overeenkomst. 

PRIJZEN EN INFORMATIE 

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s en exclusief BTW. Het BTW 

percentage op fruit is 9 %. Er wordt veel aandacht en zorg besteedt aan de informatie verstrekking via 

de website, folders en andere reclame-uitingen. Prijswijzigingen, correcties en typefouten zijn bij deze 

voorbehouden. Omdat fruit een natuurlijk product is kunnen de afgeleverde fruitsoorten enigszins 

afwijken van wat er op het beeldmateriaal staat qua kleur, grootte en vorm. Uiteraard is dit ook 

afhankelijk van het seizoen. Het beeldmateriaal is een waarheidsgetrouwe weergave van de 

werkelijkheid. 

http://www.werkfruitbox.nl/
mailto:info@werkfruitbox.nl
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Een offerte / aanbieding is maximaal 2 weken (10 werkdagen) geldig, na het aanbieden hiervan. 

Verhoging van de kost- of inkoopprijzen van producten, die Werkfruitbox niet kon voorzien ten tijde 

van het plaatsen van de aanbieding / het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding 

geven tot prijsverhogingen. Dit wordt uiteraard zo spoedig mogelijk gecommuniceerd met de klant. 

BELASTINGDIENST  

Een klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste administratie om de voordelen van werkfruit bij de 

Belastingdienst aan te voeren. Werkfruit is voor ieder bedrijf geschikt, echter bij een eenmanszaak 

zonder personeel geldt de terugvordering bij de Belastingdienst niet! Verder moet het personeel 

gedurende de hele dag het fruit kunnen nuttigen en mag er geen financiële compensatie tegenover 

staan.  

Voor de actuele informatie over de voorwaarden en bepalingen over het gebruik van fruit op de 

werkvloer, raden wij u aan om de website van de Belastingdienst te raadplegen. 

LEVERING EN ORDERVERWERKING 

Leveringen van Werkfruitbox zullen altijd in overleg plaatsvinden en op het door de klant opgegeven 

afleveradres. We maken vaste, efficiënte routes en elke klant wordt in een route ingedeeld. Elke klant 

dient ervoor te zorgen dat de aflevering plaats kan vinden, qua tijd, ruimte en plaats. 

Bij forse overschrijding van de opgegeven aflevertijden zal de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte 

worden gesteld. Dit geeft de klant geen recht op ontbinding van de overeenkomst of op eventuele 

schadevergoeding.   

Wij verwerken 6 dagen in de week uw orders. De doorlooptijd / verwerking van de bestelling is 36 

uur. Bij speciale zaken raden wij u aan om in overleg te treden met ons. 

GARANTIE / RISICO / BEWAREN 

Aangezien het om verse, natuurlijke producten gaat, is een garantiestelsel lastig te realiseren. Er zijn 3 

kwaliteitscontrole momenten (1 bij producent / leverancier, 1 bij binnenkomst Werkfruitbox en 1 bij het 

gereed maken van de box) gedurende het proces. Mocht u echter toch iets tegenkomen wat niet naar 

wens is voor wat betreft het fruit, dan horen we dat graag binnen 2 uur na aflevering. 

Het risico van bederf, verlies, beschadiging of diefstal van de producten gaat over op de klant op het 

moment dat de producten daadwerkelijk worden afgeleverd. 

Wij adviseren een normale bewaartemperatuur tussen 18 en 20 graden Celsius. Bij deze temperatuur 

blijft het fruit zeker 3 - 4 dagen vers en fris. Andere temperaturen wordt afgeraden en een langere 

bewaartermijn ook. Dit gaat ten koste van de fruit kwaliteit en de versheid. 

HOUTEN BOXEN 

Werkfruitbox levert het fruit in houten boxen en wij blijven eigenaar van deze boxen. Bij bedrijven 

rekenen we geen statiegeld of borg. Voor elke aflevering inspecteren wij de boxen op compleetheid. 

Mocht u een box ontvangen wat niet in orde is, dan horen we dat graag binnen 2 uur na aflevering. 
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Indien er bij de klant een houten box ontbreekt of beschadigd is, wordt er een bedrag van € 10 in 

rekening gebracht. 

HOUTEN DISPLAYS 

Het houten display blijft in bezit van Werkfruitbox en wordt in bruikleen aangeboden. We rekenen 

hiervoor € 0,25 statiegeld per week en een borg van € 15. Dit bedrag krijgt u retour bij het 

beëindigen van de overeenkomst, mits de display uiteraard aanwezig, in goede staat en compleet is. 

PARTICULIEREN 

Voor particulieren is de belasting aftrekbaarheid van de fruit box niet van toepassing. Uiteraard kunnen 

particulieren wel een box bestellen, echter deze worden niet bezorgd. Op afspraak kunnen zij deze 

ophalen bij de bedrijfslocatie. Displays zijn niet bestemd voor particulieren en voor de houten kratten 

hanteren we een borgsom van € 10 per krat. 

FACTURATIE  

Werkfruitbox factureert aan het begin van de eerstvolgende week na een 4 wekelijkse levering. De 

factuur zal via e-mail worden verzonden. Desgewenst kan er een papieren factuur worden verstuurd. 

Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen. Betaling dient te gebeuren door overmaking naar het 

op de factuur vermelde rekeningnummer en onder vermelding van het klant- en factuurnummer. 

GEVOLGEN NIET OP TIJD BETALEN 

1 Betaalt een klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Werkfruitbox gerechtigd een 

rente van 1% per 4 weken in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is.  

2 Wanneer een klant in verzuim is, zijn er eventuele incassokosten en schadevergoedingen 

verschuldigd aan Werkfruitbox. De incassokosten worden berekend aan de hand van Besluit 

vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

3 Wanneer een klant niet tijdig betaalt, mag Werkfruitbox zijn verplichtingen opschorten totdat de 

klant aan de betalingsverplichting heeft voldaan. 

4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan zijde van een klant, 

zijn de vorderingen van Werkfruitbox op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

 
OVERMACHT 

Wanneer er door overmacht niet kan worden geleverd zoals afgesproken, zullen wij u dit zo spoedig 

mogelijk laten weten. Hier zullen geen vormen van schadevergoedingen tegenover kunnen staan. Bij 

overmacht kan worden gedacht aan: overheidsbepalingen / openbare orde verstoringen / ernstige 

klimatologische omstandigheden e.d. 

GESCHILLEN 

Bij eventuele meningsverschillen die zouden kunnen ontstaan, gaan wij als Werkfruitbox er vanuit dat 

beide partijen hun best zullen doen om deze geschillen in goed onderling overleg uit  te praten, 

voordat verdere stappen worden overwogen / ondernomen.  

Op de Algemene Voorwaarden van Werkfruitbox is het Nederlands recht van toepassing.  


