ACO GROUP BV
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
030-7991888
info@aco-group.nl
www.aco-group.nl

AANMELDINGSFORMULIER
Lidnummer: 2016-99……….. {wordt ingevuld door ACO Group)
Naam bedrijf………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vestigingsadres …………………………………………………………………………………………………………………………………...
Postcode…………………………………………………………….. Plaats …………………………………………………………………..
Telefoonnummer bedrijf ……………………………………. Mobiel ondernemer …………………………………………….
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel ………..... BTW nummer …………………………………………….………..
IBAN-nr. ………………………………………………………………. Tenaamstelling……………………………………………………..
□ dhr. □ mw. Naam en voorletter(s) ondernemer ………………………………………………………………………………
□ dhr. □ mw. Naam en voorletter(s) manager ….. ………………………………………………………………………………
Email ondernemer……………………………………………… Email manager …………………………………………………..
Email onderneming …………………………………………… Email keuken …………………………………………………….
Kortingsregeling postcode van de andere vestigingen ………………………………………………………………………..
□ Restaurant

□ Cafetaria

□ Hotel

□ Bedrijf zonder personeel

□ Bedrijf in oprichting

□ Afhaalrestaurant

Als u dit formulier ondertekent en opstuurt, geeft u zich op als deelnemer van de ACO Group een volmacht af
om namens u om te onderhandelen bij alle leveranciers en diensten. Om de beste prijsafspraken te
bemachtigen raden wij u aan alle producten en diensten af te nemen die ACO Group BV u aanbiedt. U
machtigt ACO Group hiermee om de jaarlijkse administratiekosten van € 500 (excl. BTW) te verrekenen met
de bonus uitkering.
Aldus overeengekomen

Handtekening(en)

Eigenaar

Manager
(ondertekening door officieel gemachtigde(n))

Datum

20

Aangebracht door:

van ACO GROUP.

Origineel opsturen naar ACO Group, T.a.v. leden, Papendorspeweg 100, 3528 BJ Utrecht
of mailen naar info@aco-group.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN ACO GROUP
ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de
navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de
onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

ACO Group: Algemene Chinese Ondernemers Group BV, de gebruiker van
deze algemene voorwaarden, gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het
Handelregister onder KvK-nummer 64637727.
Deelnemer: de natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de
uitoefening van een horecabedrijf, met wie ACO Group een overeenkomst
heeft gesloten of beoogt te sluiten.
Partijen: ACO Group en de deelnemer gezamenlijk.
Leverancier: iedere leverancier van voedselwaren en/of dranken die aan
ACO Group is verbonden en te wiens aanzien de deelnemer zich in het kader
van de overeenkomst heeft verbonden tot de afname van producten en/ of
diensten.
Overeenkomst/horeca-inkoopcombinatie: iedere tussen ACO Group en de
deelnemer tot stand gekomen overeenkomst waarmee ACO Group zich
voor bepaalde tijd jegens de deelnemer heeft verbonden tot de
inkoopbemiddeling bij overeenkomsten tot levering van producten en/of
diensten tussen de deelnemer en leveranciers, welke overeenkomsten
gebaseerd zijn op tussen de leveranciers en ACO Group gemaakte
prijsafspraken, kortingspercentages, betalings- en leveringsvoorwaarden.
Producten/diensten: alle zaken c.q. diensten, waaronder, wat betreft
zaken: voedselwaren, dranken en horeca gerelateerde diensten, die in het
kader van de overeenkomst door de leveranciers aan de deelnemer worden
geleverd c.q. verleend.
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale
communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals emailcommunicatie.

8.

9.

2.
3.

4.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ACO
Group gericht aan de deelnemer voor deelname aan de horecainkoopcombinatie, en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen ACO
Group en de deelnemer.
De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van
de deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk
worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze
algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.
Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat
de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval
zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een
vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding.
Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

1.

2.

3.

ARTIKEL 3. | OVER ACO GROUP
ACO Group faciliteert horeca-inkoopcombinaties waarmee ACO Group ten
aanzien van transacties tussen deelnemers en leveranciers zorgdraagt voor
gunstige prijs-, betalings- en leveringscondities. Hoewel ACO Group geen
partij is bij de bedoelde transacties, monitort ACO Group de bestellingen
van de deelnemer bij de leveranciers, evenals de facturatie van leveranciers
aan deelnemers op basis waarvan ACO Group deelnemers korting toekent
volgens het bepaalde in de overeenkomst, waaronder begrepen het
bepaalde in deze algemene voorwaarden.

4.

ARTIKEL 4. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1.

2.
3.

4.

5.

Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van
ACO Group gericht aan de deelnemer voor deelname aan de horecainkoopcombinatie, vrijblijvend.
Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod als bedoeld in lid 1, binden
ACO Group niet.
Aan een aanbod van ACO Group dat gebaseerd is op door de deelnemer
verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de deelnemer geen
rechten ontlenen.
De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de
aanvaarding van de deelnemer afwijkt van het aanbod van ACO Group,
komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot
stand, tenzij ACO Group anders aangeeft.
Indien de deelnemer de overeenkomst namens een andere natuurlijke of
rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst
daartoe bevoegd te zijn. De deelnemer is naast deze (rechts)persoon
hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die
overeenkomst.

ARTIKEL 5. | ALGEMENE INHOUD EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

De overeenkomst (tussen de deelnemer en ACO Group) wordt aangegaan
voor de duur van 12 maanden, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
Voor deelname aan de horeca-inkoopcombinatie is de deelnemer per
contractjaar een vaste bijdrage verschuldigd. Deze bijdrage wordt
uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen.
De overeenkomst wordt na het verstrijken van de overeengekomen duur
stilzwijgend verlengd voor opnieuw de oorspronkelijk overeengekomen
duur, tenzij de overeenkomst conform het volgende lid tijdig is opgezegd.
De overeenkomst eindigt door opzegging met inachtneming van een
opzegtermijn van twee maanden. Opzegging dient schriftelijk te
geschieden.
Indien de overeenkomst niet tijdig wordt opgezegd, eindigt de
overeenkomst op de eerstvolgende mogelijke einddatum.
In alle gevallen, ook indien de overeenkomst om welke reden dan ook
tussentijds is geëindigd, maakt de deelnemer slechts aanspraak op korting
gerelateerd aan zijn daadwerkelijke inkopen bij de leveranciers. In geval van
(oneigenlijke) tussentijdse beëindiging van de overeenkomst geldt dat niet
eerder aanspraak op uitkering van kortingen door ACO Group bestaat dan
in het eerste kwartaal van het navolgende boekjaar zoals bepaald in artikel
6.4.
Deelname aan de horeca-inkoopcombinatie door de deelnemer impliceert
niet dat leveranciers hun prijzen van producten en diensten gedurende de
looptijd van de overeenkomst niet mogen aanpassen. Van prijswijzigingen
stellen leveranciers ACO Group in kennis voor zover bepaalde producten
niet onderhevig zijn aan dagprijzen, zoals vers- en vleesproducten en vis- en
schelpdieren. Ten aanzien van het gehele aanbod van producten en
diensten van leveranciers geldt dat deze marktconform dienen te zijn, bij
gebreke waarvan ACO Group zich zal inspannen dat leveranciers hun prijzen
ter zake verlagen. ACO is jegens de deelnemer echter nimmer aansprakelijk

uitvoeringstermijnen niet eerder aan dan nadat ACO Group deze gegevens
heeft ontvangen.
ARTIKEL 8. | OVERMACHT
1.

2.

3.

5.

6.

Korting op basis van deelname aan de horeca-inkoopcombinatie door de
deelnemer, bestaat uit verschillende componenten, te weten:
a) Factuurkorting bestaande uit minimaal 1% over de totale inkoopwaarde van producten en diensten van leveranciers gedurende het
boekjaar;
b) Een korting in geval het vooraf uitdrukkelijk overeengekomen
volumetotaal met betrekking tot de inkoop van producten en diensten
van leveranciers, gedurende het boekjaar volledig door de deelnemer
wordt gerealiseerd;
c) Een extra korting is mogelijk in geval de deelnemer de vorderingen van
de leveranciers op de deelnemer automatisch laat incasseren.
Alle in lid 1 bedoelde kortingen worden in percentages vastgesteld en
gebaseerd op de door de deelnemer bij leveranciers gerealiseerde inkopen.
Toepasselijke kortingspercentages worden bij aanvang van de
overeenkomst uitdrukkelijk overeengekomen. Korting als bedoeld in lid 1
onder b te berekenen over voedselproducten, zal afwijken van de korting
te berekenen over drankproducten.
Voor aanspraak op enige korting is vereist dat de deelnemer ten nadele van
enige leverancier aan wie hij zich middels de horeca-inkoopcombinatie
heeft verbonden, niet meer dan 20% afwijkt van het volumetotaal als
bedoeld in lid 1 onder b, bij gebreke waarvan ACO Group zich voorts het
recht voorbehoudt de overeenkomst met onmiddellijke ingang te
ontbinden. Tot ontbinding van de overeenkomst als hier bedoeld wordt niet
eerder overgegaan dan nadat ACO Group de deelnemer middels een
schriftelijke waarschuwing op zijn tekortkoming ter zake heeft gewezen en
door ACO Group aannemelijk wordt gemaakt dat de deelnemer, ten
aanzien van enige periode na deze schriftelijke waarschuwing, zijn
tekortkoming niet heeft gezuiverd.
Voor zover bedongen kortingen niet verdisconteerd zijn in de vorderingen
van de leveranciers op de deelnemer, worden kortingen waarop de
deelnemer krachtens de overeenkomst aanspraak maakt, in het eerste
kwartaal van het navolgende boekjaar uitgekeerd door ACO Group. In
aanvulling op het bepaalde in lid 3 geldt dat voor aanspraak op uitkering
dat:
- de deelnemer ten tijde van het voorgenomen moment van uitkering ten
aanzien van enige leverancier niet in gebreke is met de nakoming van
enige opeisbare betalingsverplichting. In geval de deelnemer wel in
gebreke is, behoudt ACO Group zich het recht voor de opeisbare
vordering van de leverancier te verrekenen met de uitkering;
- de creditfactuur van ACO Group die de uitkering specificeert, schriftelijk
door de deelnemer is goedgekeurd. In geval de deelnemer gebruik
maakt van de diensten van een boekhouder of accountant, dient de
schriftelijke
goedkeuring
vergezeld
te
gaan
met
een
goedkeuringsverklaring van deze boekhouder of accountant. Een goedof afkeuring dient binnen bekwame, althans binnen een door ACO
Group aangezegde redelijke tijd, door of namens de deelnemer aan ACO
Group schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. In geval van afkeuring
door of namens de deelnemer, zal ACO Group aan de hand van de
opgaven van de leveranciers onderzoeken in hoeverre de creditfactuur
moet worden hersteld. Daarbij laat de deelnemer toe dat ACO Group
op kosten van de deelnemer inzage krijgt in de relevante boekhouding
van de deelnemer die is vastgesteld door de eventuele boekhouder of
accountant van de deelnemer. In geval de opgaven van de leverancier
ook na heroverweging door ACO Group blijven verschillen van de
opgaven van de deelnemer, zijn de opgaven van de leverancier
bepalend voor de vaststelling van de korting. Eventuele gegevens
van(wege) de deelnemer verkregen omtrent zijn boekhouding worden
vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor
deze gegevens zijn verstrekt.
Korting gerelateerd aan automatische incasso komt te vervallen in geval
een vordering van de leverancier op de deelnemer niet automatisch kan
worden geïncasseerd of gestorneerd wordt.
Voor de vaststelling of de deelnemer meer dan 20% afwijkt van het
volumetotaal als bedoeld in lid 1 onder b, zijn de opgaven van de
leveranciers, behoudens tegenbewijs van de deelnemer, beslissend.
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2.

3.
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3.

4.

ACO Group behoudt zich het recht voor haar verplichting tot enige uitkering
op te schorten totdat alle leveranciers hun betalingsverplichtingen jegens
ACO Group zijn nagekomen, tenzij tekortkomingen van leveranciers
redelijkerwijs niet in verhouding staan tot de hoogte van de uitkering die
aan de deelnemer toekomt.
Voorts is ACO Group gerechtigd haar verplichting tot enige uitkering op te
schorten totdat de deelnemer conform het bepaalde in artikel 6.4, tweede
punt, tweede en derde zin, tot goed- of afkeuring van de creditfactuur is
overgegaan.
ACO Group spant zich in de tussen partijen overeengekomen termijnen van
uitkering van kortingen na te komen, echter betreffen deze termijnen
nimmer fatale termijnen. Het verzuim van ACO Group treedt niet eerder in
dan nadat de deelnemer ACO Group schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in
welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen ACO
Group de verbintenis alsnog kan nakomen en de nakoming na verstrijken
van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
Indien ACO Group voor de uitvoering van enige verbintenis afhankelijk is
van door de deelnemer te verstrekken gegevens, vangen overeengekomen

ACO Group is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met
directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de
deelnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet
volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst ACO Group
ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de
deelnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen.
Indien de deelnemer in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn
goederen is gelegd of indien de deelnemer anderszins niet vrijelijk over zijn
vermogen kan beschikken, is ACO Group gerechtigd de overeenkomst met
onmiddellijke ingang te ontbinden.
Voorts is ACO Group gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in
redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
De deelnemer maakt nimmer aanspraak op enige vorm van
schadevergoeding in verband met het door ACO Group op grond van dit
artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de deelnemer verplicht de
schade die ACO Group ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de
overeenkomst lijdt, te vergoeden.
Indien ACO Group de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn
alle vorderingen op de deelnemer terstond opeisbaar.

ARTIKEL 10. | PRIJZEN EN BETALINGEN
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

De uitdrukkelijk overeengekomen jaarlijkse vergoeding voor deelname aan
de horeca-inkoopcombinatie is bij het aangaan van de overeenkomst
verschuldigd, mits de deelnemer zijn eerste bestelling bij een leverancier
heeft geplaatst.
ACO Group is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze
algemene voorwaarden, gerechtigd alle vorderingen die zij op de
deelnemer heeft, te verrekenen met de vorderingen van de deelnemer op
ACO Group.
Betaling van de jaarlijkse vergoeding als bedoeld in lid 1 wordt verrekend
met de jaarlijkse uitkering.
Betalingen aan ACO Group dienen te geschieden zonder korting,
verrekening of een beroep op compensatie.
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de
deelnemer, zijn de vorderingen op de deelnemer onmiddellijk opeisbaar.
Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de
deelnemer, onverminderd het bepaalde in lid 2, van rechtswege in. Vanaf
de dag dat het verzuim van de deelnemer intreedt, is de deelnemer over
het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij
een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als
executiekosten, ter verkrijging van door de deelnemer verschuldigde
bedragen, komen voor zijn rekening.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID
1.

2.

3.

4.

5.

ARTIKEL 7. | OPSCHORTING UITKERING EN TERMIJNEN
1.

ACO Group is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de
overeenkomst indien en voor zover zij daartoe gehinderd wordt door een
omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het
maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden
toegerekend.
Indien en voor zover de nakoming van de overeenkomst door overmacht
blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met
onmiddellijke ingang te ontbinden.
Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in
aanmerking.

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

ARTIKEL 6. | VASTSTELLING VAN KORTINGEN EN UITKERING DAARVAN

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1.

voor de nakoming van de verplichtingen van leveranciers als hier bedoeld,
evenmin als voor het nadeel dat de deelnemer lijdt in verband met
(ongeoorloofde) prijsverhogingen van de leveranciers. Ook in geval van
(ongeoorloofde) prijsverhogingen van leveranciers blijft de deelnemer
jegens ACO Group gehouden tot de nakoming van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst.
Komt deelname van een bepaalde leverancier aan de horecainkoopcombinatie gedurende de looptijd van de overeenkomst te
vervallen, dan wordt de overeenkomst voortgezet naar evenredigheid van
de nog bij de combinatie aangesloten leveranciers en komen slechts de
verplichtingen van de deelnemer jegens de afgevallen leveranciers te
vervallen.
Het is de deelnemer niet toegestaan zelf prijsafspraken met de leveranciers
te maken, tenzij de leverancier een frisdrankfabrikant of bierbrouwerij
betreft. Maakt de deelnemer desondanks toch prijsafspraken met
leveranciers anders dan frisdrankfabrikanten en bierbrouwerijen, dan vindt
artikel 9 toepassing. Beëindiging van de overeenkomst tussen ACO Group
en de deelnemer, en daarmee de horeca-inkoopcombinatie, hebben geen
invloed op (prijs)afspraken tussen de deelnemer enerzijds en
frisdrankfabrikanten en bierbrouwerijen anderzijds, met dien verstande dat
lid 6, eerste zin, onverkort toepassing vindt.

6.

7.

ACO Group is nimmer verder partij bij overeenkomst tussen de leveranciers
en de deelnemer dan uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden is
beschreven. De deelnemer is verantwoordelijk voor de bestelling van
producten en diensten bij leveranciers en de leveranciers zijn
verantwoordelijk voor de levering van deze producten en diensten. ACO
Group kan niet instaan voor de nakoming van de verplichtingen van
leveranciers jegens de deelnemer, evenmin als voor de kwaliteit van de
producten en diensten van de leveranciers. Elke aansprakelijkheid van ACO
Group ter zake is uitgesloten.
ACO Group is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is
uitgegaan van door of namens de deelnemer verstrekte onjuiste of
onvolledige gegevens.
ACO Group heeft te allen tijde het recht de schade van de deelnemer
waarvoor ACO Group ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden
aansprakelijk is, te herstellen. De deelnemer dient ACO Group hiertoe in de
gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van ACO
Group ter zake vervalt.
ACO Group is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede
begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van
bedrijfstagnatie.
Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch
aansprakelijkheid van ACO Group jegens de deelnemer mocht bestaan, is
deze aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de vergoeding voor
deelname aan de horeca-inkoopcombinatie die de deelnemer in het aan de
schadeveroorzakende gebeurtenis voorafgaande jaar, aan ACO Group heeft
voldaan.
Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene
voorwaarden, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en
verweren jegens ACO Group, één jaar.
Behoudens in geval van opzet of bewuste roekloosheid van ACO Group, zal
de deelnemer ACO Group vrijwaren van alle aanspraken van derden,
waaronder mede begrepen leveranciers, uit welken hoofde dan ook, ter
zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende
met de uitvoering van de overeenkomst door of namens ACO Group.

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN
1.
2.
3.

Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende
rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal
hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de
vestigingsplaats van ACO Group wordt aangewezen om van gerechtelijke
geschillen kennis te nemen.

