
G E B R U I K S V O O R W A A R D E N

Welkom bij Vuurbrood! Hartelijk dank dat je van onze diensten en onze 

producten gebruik wilt maken. 

Vuurbrood is een initiatief van Cor den Boer. Het is een foodconcept 

met als belangrijkste kenmerken een uniek broodje en bijzondere 

bereidingswijze. Vuurbrood staat als merk geregistreerd bij het Benelux 

Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Vuurbrood BV is de rechthebbende 

op dit merkenrecht. 

Omdat we geloven in de kracht van ons merk en Nederland graag laten 

kennismaken met ons product, willen we jou de mogelijkheid bieden om je 

assortiment met Vuurbrood uit te breiden. Zo helpen we elkaar!  Omdat we 

de kwaliteit van onze producten willen blijven waarborgen, hebben we een 

aantal voorwaarden geformuleerd die verbonden zijn aan het gebruik en de 

verkoop van Vuurbrood. Neem deze voorwaarden aandachtig door. We zetten 

ze hieronder voor je op een rij. 

• Als je akkoord gaat met de regels voor het gebruik, de bereiding en   

verkoop van Vuurbrood, verstrekken we je een niet-exclusief  

gebruiksrecht op de Vuurbrood-producten en de daarbij behorende unieke 

bereidingswijze. Je mag Vuurbrood dan aan je eigen klanten verkopen. 

• Het gebruiksrecht dat je krijgt, is voor onbepaalde tijd. Als je onze 

producten niet langer wilt gebruiken, eindigt dit recht. 

• Vuurbrood mag alleen bereid worden in het speciale Vuurbrood grill-

ijzer. Zo blijft de unieke vorm behouden en weet je zeker dat het 

broodje op de juiste manier wordt bereid. Als je het grillijzer niet 

gebruikt en de broodjes op een andere manier bereidt, staken we de 

levering. We zullen contact met je opnemen om tot een oplossing te 

komen. 

• We verwachten van je dat je onze instructies met betrekking tot het 

gebruik, de bereiding, presentatie en verkoop van de broodjes  

nauwkeurig opvolgt. Zo kunnen we een uniforme kwaliteit waarborgen. 

• Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag je niets  

veranderen aan de wijze waarop Vuurbrood wordt bereid, gepresenteerd 

of verkocht. Werkt er iets niet goed, heb je vragen over Vuurbrood of 

wil je iets veranderen, dan ben je verplicht om (schriftelijk) contact 

met ons op te nemen. Dit geldt ook voor het Vuurbrood grill-ijzer en 

alle andere Vuurbrood-producten.

• Indien je Vuurbrood-producten gebruikt en verkoopt en/of ons merk  

gebruikt of er iets aan wijzigt zonder onze toestemming, is er sprake 

van een merkinbreuk. In dat geval stellen we je aansprakelijk voor de 

schade die daaruit voortvloeit. 

 



• Als je Vuurbrood-producten namaakt en verkoopt zonder onze toestem-

ming, is er óók sprake van een merkinbreuk. Ook in dat geval stellen 

we je aansprakelijk voor de schade die daaruit voortvloeit. 

• Als je je niet houdt aan onze gebruiksvoorwaarden, beëindigen we de 

samenwerking en stellen we je aansprakelijk als we hierdoor schade  

lijden. 

• Vuurbrood BV hanteert algemene voorwaarden, die je hieronder kunt 

nalezen. Ze gelden tezamen met de voorgaande gebruiksvoorwaarden en 

zijn wat algemener van aard. De gebruiksvoorwaarden en algemene  

voorwaarden vormen samen de contractuele afspraken die tussen jou en 

ons gelden.

• We attenderen je erop, dat in artikel 12 van onze algemene voorwaarden 

bijzondere bepalingen staan opgenomen met betrekking tot het Vuurbrood 

grill-ijzer.

A L G E M E N E  V O O R W A A R D E N > D E F I N I T I E S

D I E N S T E N 
De door Vuurbrood te verlenen diensten aan de Klant.

K L A N T
De partij - handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf- die 

een opdracht tot levering van goederen en/of diensten aan Vuurbrood 

verstrekt. 

V U U R B R O O D
Vuurbrood BV, gevestigd aan de Händelstraat 15 te Amsterdam, 

in de hoedanigheid van opdrachtnemer en wederpartij van de Klant.

W E B S I T E
De website van Vuurbrood: www.vuurbrood.nl

W E B S H O P
De online winkel van Vuurbrood BV waar Vuurbrood-producten worden 

verkocht: www.vuurbroodshop.nl

O V E R E E N K O M S T 
Iedere schriftelijke of mondelinge afspraak tussen Klant en Vuurbrood 

inhoudende de verrichting van diensten en/of de levering van goederen, 

elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter 

voorbereiding en ter uitvoering van die afspraak.

P R O D U C T E N 
Goederen die de Klant van Vuurbrood koopt.



A R T I K E L  1  -  A L G E M E N E  B E PA L I N G E N

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op - en maken 

onlosmakelijk deel uit van – alle overeenkomsten tot verkoop en levering 

van producten en/of diensten door Vuurbrood B.V. gevestigd te Amsterdam. 

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op 

overeenkomsten met Vuurbrood, voor de uitvoering waarvan door Vuurbrood 

derden worden betrokken.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de 

medewerkers van Vuurbrood en zijn directie.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop  of andere voorwaarden van 

Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere 

bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te 

vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

1.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze 

algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden 

beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.7 Indien Vuurbrood niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden 

verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing 

zijn, of dat Vuurbrood in enigerlei mate het recht zou verliezen om in 

andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden 

te verlangen.

1.8 Van deze algemene voorwaarden kan enkel worden afgeweken indien 

partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

1.9 Onderhavige algemene voorwaarden worden langs elektronische weg aan 

de Klant ter beschikking gesteld. Indien elektronische terbeschikking-

stelling niet mogelijk is, zal Vuurbrood aangeven waar Klant kan 

kennisnemen van de algemene voorwaarden. 

1.10 Vuurbrood behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te allen 

tijde aan te passen en/of aan te vullen. Vuurbrood brengt Klant  

hiervan op de hoogte. De algemene voorwaarden ten tijde van het tot stand 

komen van de verkoopovereenkomst zijn bindend. 

1.11 Klant realiseert zich dat bij aanbiedingen aanvullende voorwaarden 

van toepassing kunnen zijn. 

A R T I K E L  2  –  O F F E R T E S  E N  A A N B I E D I N G E N

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Vuurbrood zijn vrijblijvend, tenzij 

in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aan-

vaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei 

wijze enig recht worden ontleend indien het product/de dienstverlening 

waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet 

meer beschikbaar is. 



2.2 Vuurbrood kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden 

gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of 

aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of 

verschrijving bevatten.

2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW 

en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de 

overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, 

verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt 

van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Vuurbrood 

daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze 

afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Vuurbrood anders aangeeft.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Vuurbrood niet tot het 

verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel 

van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch 

voor toekomstige orders. 

A R T I K E L  3  –  T O T S TA N D K O M I N G  O V E R E E N K O M S T:  B E S T E L L I N G E N ,  T E R M I J N E N ,  U I T V O E R I N G

3.1 Een overeenkomst komt tot stand zodra Klant een order op de 

Vuurbrood-website heeft afgerond en Vuurbrood de order heeft 

geaccepteerd. Na afronding van een online bestelling ontvangt Klant per 

e-mail bevestiging van de aankoop.

3.2 De Klant verklaart zich uitdrukkelijk bekend en akkoord met de aan de 

dienstverlening/bestelling verbonden gebruiksvoorwaarden.

3.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de 

aard der overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk anders 

overeen komen. 

3.4 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering 

van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit 

nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de 

Klant Vuurbrood schriftelijk in gebreke te stellen. Vuurbrood dient 

daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te 

geven aan de overeenkomst.

3.5 Vuurbrood zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en 

overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.6 Vuurbrood heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten 

door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 

BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.7 Indien door Vuurbrood of door Vuurbrood ingeschakelde derden in het 

kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de 

Klant of een door de Klant aangewezen locatie, draagt de Klant kosteloos 

zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 



3.8 De Klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem 

ter beschikking worden gesteld. Indien de Klant afname weigert of nalatig 

is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk 

zijn voor de levering, dan is Vuurbrood gerechtigd de zaken op te slaan 

voor rekening en risico van de Klant. Het risico van verlies, 

beschadiging of waardevermindering gaat op de Klant over op het moment 

waarop zaken aan de Klant ter beschikking staan.

3.9 Vuurbrood is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit

te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 

3.10 Vuurbrood is vrij om bestellingen naar eigen inzicht en zonder 

nadere motivering te weigeren, in welk geval de overeenkomst niet tot 

stand komt en door de Klant gedane betalingen door Vuurbrood worden 

gerestitueerd.  

A R T I K E L  4  –  O P S C H O R T I N G ,  O N T B I N D I N G  E N  T U S S E N T I J D S E  O P Z E G G I N G

4.1 Vuurbrood is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te 

schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de 

verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig 

nakomt; na het sluiten van de overeenkomst aan Vuurbrood ter kennis 

gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de 

verplichtingen niet zal nakomen; indien de Klant bij het sluiten van de 

overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van 

zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of 

onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Klant 

niet langer van Vuurbrood kan worden gevergd dat hij de overeenkomst 

tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

4.2 Vuurbrood is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich 

omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de 

overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden 

voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de 

overeenkomst in redelijkheid niet van Vuurbrood kan worden gevergd. 

4.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen die 

Vuurbrood op de Klant mocht hebben onmiddellijk opeisbaar. Indien 

Vuurbrood de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn 

aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.4 Indien Vuurbrood tot opschorting of ontbinding overgaat, is 

Vuurbrood op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten 

daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien de ontbinding aan de Klant 

toerekenbaar is, is Vuurbrood gerechtigd tot vergoeding van de schade, 

daaronder 

begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

4.5 Indien de Klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende 

verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding recht-

vaardigt, dan is Vuurbrood gerechtigd de overeenkomst terstond en met 



directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot 

betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de 

Klant, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of 

schadeloosstelling is verplicht.

4.6 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Vuurbrood, 

zal Vuurbrood -indien, en voor zover van toepassing- in overleg met de 

Klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan 

derden. Dit tenzij de opzegging aan de Klant toerekenbaar is. Indien de 

overdracht van de werkzaamheden voor Vuurbrood extra kosten met zich 

meebrengt, dan worden deze aan de Klant in rekening gebracht. 

De Klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te 

voldoen, tenzij Vuurbrood anders aangeeft.

4.7 In geval van liquidatie, (aanvrage van) surséance van betaling of 

faillissement, beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet 

binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Klant, schuldsanering 

of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over 

zijn vermogen kan beschikken, staat het Vuurbrood vrij om de overeenkomst 

terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of 

overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot 

betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen 

van Vuurbrood op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

4.8 Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk 

annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor 

bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- 

afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de 

overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in 

rekening worden gebracht.

4.9 Indien Klant de opdracht uitstelt, geldt dit  als annulering, 

tenzij in onderlinge overeenstemming met Klant een nieuwe datum wordt 

vastgesteld waarop de opdracht doorgang kan vinden en overeenstemming is 

bereikt ten aanzien van de daarvoor geldende tarieven.

4.10 Opschorting dan wel annulering door Klant dient schriftelijk (email) 

via shop@vuurbrood.nl te geschieden.

A R T I K E L  5  –  P R I J Z E N ,  B E Z O R G K O S T E N ,  B E TA L I N G

5.1 Alle prijzen vermeld in de Vuurbrood-webshop zijn in euro’s en 

exclusief btw tenzij anders vermeld.

5.2 Productprijzen komen tot stand door een combinatie van voor het 

prijspeil relevante factoren, waaronder grondstof- en productiekosten, 

belastingen en dergelijke. Indien na de (order)bevestiging in één of 

meerdere van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is Vuurbrood 

gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Een 

dergelijke prijsverhoging geeft de Klant niet het recht om de 

overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de verhoging 



meer dan 10% van het totale overeengekomen bedrag bedraagt. De Klant

heeft dan het recht de overeenkomst, binnen 10 werkdagen nadat hij/zij 

bekend kon zijn met de prijsverhoging, schriftelijk te ontbinden. 

Vuurbrood brengt de Klant per mail op de hoogte indien een prijsverhoging 

plaatsvindt. 

5.3 De prijzen in de Vuurbrood-webshop zijn exclusief de bezorgkosten, 

tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Vuurbrood is geheel vrij 

in de keuze van transport. Vuurbrood is gerechtigd bestellingen indien 

nodig in gedeelten af te leveren en afzonderlijk te factureren.

5.4 De bezorgkosten zijn afhankelijk van de omvang van de bestelling en 

gelden voor heel Nederland. 

Voor bestellingen wordt de volgende staffel gehanteerd:

De eerste 3 dozen (van 24 stuks):   € 15,00 verzendkosten   

Vanaf 4 dozen (van 24 stuks):    geen bezorgkosten 

5.5 Alle bestellingen die in de webshop van Vuurbrood worden geplaatst, 

dienen te worden voldaan via een automatische incasso of een 

overschrijving met iDEAL. 

5.6 Vuurbrood heeft het recht de door Klant gedane betalingen te 

laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens 

in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de 

hoofdsom en de lopende rente. Vuurbrood kan, zonder daardoor in verzuim 

te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een 

andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Vuurbrood 

kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet 

eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden 

voldaan.

5.7 De Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan 

Vuurbrood verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur 

schorten de betalingsverplichting niet op. De Klant die geen beroep 

toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247) van boek 6 BW 

is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden 

op te schorten.

5.8 In het geval dat de Klant zijn/haar betalingsverplichtingen niet 

nakomt, is Vuurbrood gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst en 

zonder ingebrekestelling, de desbetreffende overeenkomst als ontbonden 

te beschouwen en de levering te staken.

5.9 Indien en voor zover Vuurbrood incassomaatregelen moet nemen, is 

Klant alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd, waaronder 

begrepen de daadwerkelijk gemaakte en in redelijkheid te maken kosten 

voor voldoening in of buiten rechte. De door de Klant verschuldigde 

buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het 

verschuldigde factuurbedrag met een minimum van € 250,-.



A R T I K E L  6  –  L E V E R I N G  ,  R I S I C O - O V E R G A N G  E N  R E T O U R N E R I N G

6.1 De leveringen vinden plaats op maandag, dinsdag, woensdag 

donderdag, vrijdag en zaterdag, tussen 10.00 – 17.00 uur. De bestellingen 

voor deze dagen dienen de dag voor levering voor 10.00 uur te worden 

doorgegeven via de webshop www.vuurbroodshop.nl.

6.2 De avond voor levering ontvangt Klant een mail met track-and-trace 

code en het geplande levervenster. 

6.3 De opgegeven leveringstermijnen worden nimmer beschouwd als fatale 

termijnen. Indien een wijziging in de omstandigheden, ongeacht aard of 

voorzienbaarheid, vertraging tot gevolg heeft, wordt de levering uit-

gesteld. Vuurbrood brengt de Klant hiervan terstond op de hoogte. 

Partijen komen in goed onderling overleg een nieuwe leverdatum overeen. 

6.4 Indien na bestelling blijkt dat bepaalde producten niet voorradig 

zijn, wordt de bestelling (deels) in backorder geplaatst. Vuurbrood 

verplicht zich om alsdan contact op te nemen met de Klant. Partijen komen 

in goed onderling overleg een nieuwe leverdatum overeen.

6.5 De Klant controleert de geleverde goederen direct na ontvangst op 

eventuele transportschade en gebreken. Indien van enigerlei schade sprake 

mocht zijn, meldt de Klant dit direct aan zowel de bezorger als 

Vuurbrood. Zodra de goederen evenwel in goede orde door de Klant zijn 

ontvangen en akkoord bevonden, gaat het risico van beschadiging, verlies 

of teloorgang over op de Klant. De Klant vrijwaart Vuurbrood voor alle 

eventuele aanspraken uit dien hoofde. 

6.6 Indien de bezorger de bestelling niet op het overeengekomen moment 

kan leveren door toedoen van de Klant, komen kosten in verband met een 

nieuw in te plannen leveringsmoment integraal voor rekening van de Klant. 

Partijen stellen in goed onderling overleg een nieuwe leveringsdatum 

vast. Vuurbrood deelt de Klant de hoogte van de transportkosten mede. 

6.7 Indien en voor zover er sprake is van transportschade, komt deze 

enkel voor vergoeding in aanmerking  indien de Klant handelt conform 

het in lid 5 van onderhavig artikel bepaalde. Vuurbrood spant zich in de 

schademelding zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na 

melding- in behandeling te nemen. 

6.8 Retournering van bederfelijke goederen is in beginsel niet mogelijk, 

tenzij de Klant en Vuurbrood uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen 

komen of in het geval er sprake is van aantoonbare en verwijtbare 

nalatigheid zijdens Vuurbrood. 

A R T I K E L  7  –  F O R C E  M A J E U R E

7.1 Vuurbrood is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting 

jegens de Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een 

omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, 

een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn 



rekening komt. 

7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden, naast hetgeen 

daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, het volgende 

verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, 

waarop Vuurbrood geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Vuurbrood 

niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het 

bedrijf van Vuurbrood of van derden daaronder begrepen. 

7.3 Vuurbrood heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien 

de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, 

intreedt nadat Vuurbrood zijn verbintenis had moeten nakomen.

Vuurbrood kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de 

verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer 

duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst 

te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere 

partij

7.4 Voor zoverre Vuurbrood ten tijde van het intreden van overmacht zijn 

verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels (gedeeltelijk) is nagekomen 

of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te 

komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Vuurbrood gerechtigd om 

het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te 

factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er 

sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

A R T I K E L  8  –  E I G E N D O M S V O O R B E H O U D

8.1 Vuurbrood behoudt het eigendom voor op alle geleverde producten, 

zolang de Klant niet aan alle op hem rustende betalingsverplichtingen 

heeft voldaan. De eigendom gaat pas over op de Klant zodra de 

verschuldigde betalingen door Vuurbrood zijn ontvangen. 

8.2 Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om de onder eigendoms-

voorbehoud geleverde producten te verpanden, in eigendom tot zekerheid 

overdragen of aan derden enig ander recht verlenen, behoudens binnen de 

normale uitoefening van zijn bedrijf. 

8.3 De Klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn 

geleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van 

Vuurbrood te bewaren. Indien derden beslag leggen op de onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde producten van Vuurbrood, is de Klant 

verplicht Vuurbrood en de beslaglegger daarvan direct op de hoogte te 

stellen. Als de Klant in gebreke is met de nakoming van zijn betalings-

verplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeerd, is Vuurbrood zonder 

enige voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling gerechtigd de 

producten terug te halen. De Klant dient Vuurbrood tot het terughalen van 

de producten in gelegenheid te stellen. 

A R T I K E L  9  –  A A N S P R A K E L I J K H E I D



9.1 Indien en voor zover Vuurbrood aansprakelijk mocht zijn, dan is 

deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

9.2 Vuurbrood is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, 

ontstaan doordat Vuurbrood is uitgegaan van door of namens de Klant 

verstrekte onjuiste en /of onvolledige gegevens.

9.3 Indien Vuurbrood aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan 

is de aansprakelijkheid van Vuurbrood beperkt tot maximaal de 

factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop 

de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.4 Indien sprake is van een doorlopende opdracht en deze de duur van 

drie maanden overstijgt, is de aansprakelijkheid van Vuurbrood steeds 

beperkt tot maximaal de factuurwaarde over de laatste 3 maanden. 

9.5 De wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van Vuurbrood, 

evenals een aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad is in ieder geval 

steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in 

voorkomend geval.

9.6 Vuurbrood is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 

9.7 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten 

ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de 

vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, 

de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 

Vuurbrood aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze 

aan Vuurbrood toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter 

voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze 

kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze 

algemene voorwaarden. 

9.8 Vuurbrood is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder 

begrepen gevolgschade en zuivere vermogensschade, zoals gederfde winst, 

gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

9.9 Vuurbrood aanvaardt nimmer aansprakelijkheid jegens de Klant voor de 

volgende schade: (a) Schade door een gebrek of tekortkoming aan producten 

die door Vuurbrood binnen een redelijke periode zijn vervangen of 

hersteld; (b) schade die voorkomen had kunnen worden door adviezen en 

instructies van Vuurbrood op te volgen; (c) schade die is veroorzaakt 

doordat Vuurbrood gebruik heeft gemaakt van de door de Klant 

gespecificeerde of aangeleverde ingrediënten en/of materialen en/of 

gehandeld heeft in overeenstemming met de aanwijzingen van de Klant. 

A R T I K E L  1 0  –  V R I J W A R I N G

10.1 De Klant vrijwaart Vuurbrood voor eventuele aanspraken van derden, 

die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en 

waarvan de oorzaak niet aan Vuurbrood toerekenbaar is. 



10.2 Indien Vuurbrood uit dien hoofde door derden mocht worden 

aangesproken, dan is de Klant gehouden Vuurbrood zowel in als buiten 

rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat 

geval verwacht mag worden. Mocht de Klant in gebreke blijven in het 

nemen van adequate maatregelen, dan is Vuurbrood zonder 

ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten 

en schade aan de zijde van Vuurbrood en derden daardoor ontstaan, komen 

integraal voor rekening en risico van de Klant.

10.3 Klant verklaart dat hij handelt in overeenstemming met de 

Hygiënecode Horeca en/of voldoet aan de HACCP-eisen. Klant vrijwaart 

Vuurbrood voor alle eventuele aanspraken van derden die schade lijden 

in verband met niet-naleving van HACCP-eisen door Klant.

A R T I K E L  1 1  –  I N T E L L E C T U E L E  E I G E N D O M 

11.1 Vuurbrood behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem 

toekomen op grond van het merkenrecht, de Auteurswet en overige wet- en 

regelgeving. 

11.2 Modellen, concepten, arrangementen, methodieken en instrumenten die 

ontwikkeld en/of toegepast worden door Vuurbrood voor de uitvoering van 

de opdracht, zijn en blijven eigendom van Vuurbrood. Publicatie of andere 

vormen van openbaarmaking hiervan, kan alleen na schriftelijke 

toestemming van Vuurbrood. 

11.3 De auteursrechten, industriële rechten, handelsnaam- en/of 

merkenrecht op concepten, artwork en/of ontwerpen van Vuurbrood, video- 

en audio-opnames daaronder begrepen, zijn en blijven onder alle 

omstandigheden diens eigendom, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

11.4 Aan de Klant komt evenwel een niet-exclusief gebruiksrecht toe op 

de Vuurbrood-producten zoals nader omschreven in de gebruiksvoorwaarden. 

Klant verklaart kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze 

gebruiksvoorwaarden. Klant erkent dat dit gebruiksrecht nimmer leidt tot 

een zelfstandig exploitatierecht en/of de overdracht van het merk.  

11.5 Het is de Klant niet toegestaan de producten of de recepturen van de 

producten na te maken, te veranderen, door te verkopen of op andere wijze 

openbaar te maken of in het verkeer te brengen, behoudens de beperkingen, 

bij de wet gesteld en tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt 

of schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 

 

 

11.6 Klant zal zich ervan onthouden om al dan niet uitgewerkte ideeën of 

voorstellen van Vuurbrood in verband met een opdracht buiten Vuurbrood om 

zelf uit te (laten) voeren of de uitvoering van een opdracht door een 

ander - niet zijnde Vuurbrood- te laten herhalen, als ware het afkomstig 



van of uitgevoerd door Vuurbrood.

11.7 Het is de Klant uitdrukkelijk verboden de Vuurbrood-producten onder 

een andere naam te verkopen.

A R T I K E L  1 2  –  B I J Z O N D E R E  B E PA L I N G E N :  G R I L L- I J Z E R ,  L E V E R I N G ,  G A R A N T I E ,  R E PA R AT I E

12.1 Klant is verplicht om Vuurbrood-producten te bereiden in het 

speciale Vuurbrood grill-ijzer. Het grill-ijzer is verkrijgbaar in de 

Vuurbrood-webshop. Klant verplicht zich bij de eerste bestelling een 

grill-ijzer af te nemen. De ijzers worden geproduceerd door Hendi BV en 

gedistribueerd door Leen Menken BV. 

12.2 Het grill-ijzer wordt tezamen met de eerste bestelling bij de Klant 

geleverd. 

12.3 De Klant verplicht zich om het ijzer bij ontvangst te controleren op 

gebreken en - indien daarvan sprake mocht zijn - zulks binnen 24 uur na 

ontvangst te melden bij Vuurbrood.

12.4 Op de grill-ijzers rust een garantie van 12 maanden, ingaande op de 

dag dat het ijzer door de Klant werd aangeschaft. Leidend is de datum die 

op de factuur als datum van aankoop (factuurdatum) wordt vermeld. 

12.5 In geval van schade/storing aan het ijzer, meldt de Klant dit zo 

spoedig mogelijk bij Vuurbrood. Daartoe stuurt Klant een mail naar 

shop@vuurbrood.nl met een reparatieverzoek en de vermelding van het 

telefoonnummer waarop Klant bereikbaar is. Vuurbrood verplicht zich 

alsdan om binnen 48 uur een leenapparaat ter beschikking te (doen) 

stellen aan de Klant en het beschadigde ijzer mee te (doen) nemen voor 

onderzoek en reparatie. Reparaties worden enkel door Hendi BV uitgevoerd 

en mogen niet door de Klant worden uitbesteed aan een andere partij.

12.6 De Klant dient een Hendi reparatieformulier in te vullen. 

Dit formulier wordt als .pdf per mail aan de klant ter beschikking 

gesteld. Tevens dient de Klant de originele factuur mee te sturen.   

12.7 De in artikel 12.4 vermelde garantietermijn vervalt indien bij 

inspectie geconstateerd wordt dat de schade is veroorzaakt doordat een 

andere partij dan Hendi BV een reparatie heeft uitgevoerd, er sprake is 

slecht onderhoud en/of de gebruiksadviezen en -instructies niet zijn 

opgevolgd. De Klant is dan gehouden de reparatiekosten integraal te 

vergoeden, alsmede de inspectie- en transportkosten.

12.8 Indien de schade aan het ijzer optreedt na ommekomst van de 

garantietermijn, wordt eerst beoordeeld of reparatiekosten opwegen tegen 

de aanschafwaarde van een nieuw apparaat. De uitkomst van deze 

beoordeling wordt met de Klant besproken. Vuurbrood verplicht zich om een 

offerte aan de Klant te doen toekomen. In beginsel komen reparatiekosten 

buiten de garantietermijn – inclusief transport - en beoordelingskosten- 

integraal voor rekening van de Klant. 

12.9 De Klant is gehouden om het hem in bruikleen verstrekte ijzer schoon 



en in ongeschonden staat te (doen) retourneren aan Vuurbrood, zodra het 

originele grill-ijzer is hersteld. Vuurbrood draagt zorg voor de inname 

en het vervoer van het in bruikleen verstrekte ijzer. 

12.10 Het is de Klant niet toegestaan direct contact te zoeken met de 

producent of distributeur, tenzij hij daartoe de uitdrukkelijke 

schriftelijke toestemming van Vuurbrood heeft verkregen. 

A R T I K E L  1 3  –  G E D E E LT E L I J K E  O N G E L D I G H E I D

13.1 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op 

enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd 

mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden 

bepaalde volledig van toepassing. Vuurbrood en de Klant zullen alsdan in 

overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige 

of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk 

het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt 

genomen.

A R T I K E L  1 4  –  T O E PA S S E L I J K  R E C H T,  G E S C H I L L E N ,  V E R V A LT E R M I J N

14.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Vuurbrood partij is, is 

uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een 

verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt 

gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar zijn 

woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag -  voor 

zover van belang - wordt uitgesloten.

14.2 De rechter in de vestigingsplaats van Vuurbrood is bij uitsluiting 

bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders 

voorschrijft. Niettemin heeft Vuurbrood het recht het geschil voor te 

leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

14.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich 

tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te 

beslechten.

14.4 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, 

vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant jegens 

Vuurbrood -uit welke hoofde ook - in verband met de verrichte of te 

verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na één 

jaar (twaalf maanden) na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of 

redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en 

bevoegdheden

A R T I K E L  1 5  –  V E R S I E  E N  U I T L E G

15.1 Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van 

het tot  stand komen van de rechtsbetrekking met Vuurbrood.

15.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend 



voor de uitleg daarvan.
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