Algemene voorwaarden van Handelskwekerij Verheijen, nader te noemen: Verheijen.
Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar,
op 11-04-2003, onder nummer 03/129
Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
verkopen, leveringen en/of bewerkingen, in de
ruimste zin des woords, in het bijzonder van
plantaardig materiaal, eveneens in de ruimste zin
des woords, door Verheijen.
2. Op afwijkende bedingen kan slechts een
beroep worden gedaan indien zij door de
verkoper/opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk
zijn bevestigd.
3. Indien er sprake is van strijdigheid tussen de
gemaakte bedingen als bedoeld in het vorige lid
van dit artikel, en bedingen uit de Algemene
Voorwaarden van Verheijen, dan hebben de
Algemene Voorwaarden van Verheijen voorrang.
Artikel 2. Verkoper/koper
Onder het begrip "verkoper" wordt tevens
verstaan degene die een opdracht tot bewerking
aanvaardt. Onder het begrip "koper" wordt
tevens verstaan degene die plantaardig materiaal
in bewerking geeft of heeft gegeven.
Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst
1. De offertes zijn vrijblijvend.
2. Verkoper wordt pas gebonden door een
schriftelijke orderbevestiging van zijn kant. Ook
orders aangenomen door tussenpersonen (b.v.
agenten of vertegenwoordigers) in naam van
verkoper, binden verkoper pas indien verkoper
zelf de order schriftelijk heeft bevestigd. Het
laatste geldt ook voor afwijkende bedingen.
3. Bestellingen van plantaardig materiaal dat
tijdens de koop nog niet is volgroeid, worden
aangenomen onder het voorbehoud van het
normaal opkweekgemiddelde van goed
plantaardig materiaal van goed uiterlijk. Gehele
of gedeeltelijke mislukking van de opkweek of
geheel of gedeeltelijk bederf tijdens bewaring om
welke reden ook, ontslaat de verkoper van zijn
verplichting tot levering en van zijn verdere
verplichtingen, tenzij zulks aan grove schuld van
de verkoper te wijten is. Artikel 7 is van
toepassing. De verkoper is daarnaast gerechtigd
voor vervangende levering zorg te dragen. Deze
vervangende levering geschiedt op dezelfde
condities, als oorspronkelijk overeengekomen.
4. Indien de levering van een bestelde soort om
welke reden dan ook niet mogelijk is, heeft de
verkoper het recht om een zoveel mogelijk
gelijkwaardig soort te leveren ofwel om de order
te annuleren wanneer de bestelde soort niet te
leveren is of koper een ander soort niet
accepteert; de verkoper zal zich inspannen een
ander soort te leveren.
5. Niet aan de schuld van de verkoper te wijten
is:
- Schade ontstaan door aan verkoper
toegeleverde producten van welke aard ook,
zoals bijvoorbeeld zaad, potgrond, steenwol, verf,
etc..
- Schade ontstaan door overmacht, zoals ziekten
en plagen, oorlog, staking, oorlogsgevaar, brand,
water-, vorst-, en stormschade, bedrijfsbezetting,
mislukte oogst, groeistoringen, storingen in de
levering van energie, defecten in machinerieën,
belichtingsschade, alles zowel in het bedrijf van
de verkoper als bij derden die als
toeleveringsbedrijven optreden.
- In het algemeen iedere omstandigheid vallende
buiten de directe invloedssfeer van de verkoper,
waardoor nakoming der overeenkomst in
redelijkheid niet meer kan worden verlangd.
6. De door verkoper geleverde (plantaardige)
producten zijn uitsluitend bestemd (voor
decoratieve doeleinden en) voor niet-inwendig
gebruik. Producten kunnen bij onjuiste
toepassing, consumptie, aanraking en/of
overgevoeligheid leiden tot schadelijke
gevolgen voor mens en/of dier. Hiervoor is
verkoper nimmer aansprakelijk.
Artikel 4. Betaling
1. Verkoper heeft het recht van koper een
vooruitbetaling op het factuurbedrag te vorderen
van 100 %.
2. Verzending van geleverd plant- en/of
stekmateriaal geschiedt onder rembours. Zowel
wanneer de verzending door de verkoper met
eigen transportmiddelen wordt verzorgd, als
wanneer koper plantaardig materiaal afhaalt,
dient contant te worden betaald.
3. Als niet binnen 30 dagen na aflevering (of na
factuurdatum, indien deze eerder ligt) is betaald,
zal de koper zonder dat enige verdere
ingebrekestelling noodzakelijk is 2 % rente per
maand over het openstaande bedrag
verschuldigd zijn, welke rente alsdan berekend
wordt vanaf de dag van aflevering, of vanaf

factuurdatum, indien die datum eerder is
gelegen.
4. Bij niet-tijdige betaling dient de koper alle door
de verkoper terzake van incasso gemaakte
kosten te voldoen. De buitengerechtelijke
incassokosten bedragen 20 % van het
factuurbedrag verhoogd met de verschuldigde
rente en exclusief B.T.W..
5. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W., kosten van
emballage, invoerrechten, andere belastingen en
heffingen en kosten van in- en uitladen,
transport, verzekering, kwaliteitscontrole, keuring
en fytosanitair onderzoek, welke kosten door
koper worden voldaan, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen. Indien geen prijs is
overeengekomen, zal de op het moment van
levering geldende prijs van de verkoper bepalend
zijn. Verkoper heeft het recht om naar
redelijkheid en billijkheid de prijs aan te passen
tot op een door hem te bepalen niveau, indien
zijn kosten in aanmerkelijke mate zijn
toegenomen sinds de vaststelling van de prijs.
6. Betaling dient te geschieden in de valuta, als
op de factuur aangegeven, en bij gebreke
daarvan in Euro’s. Verkoper heeft het recht
koersverschillen door te berekenen aan de koper.
7. Alle betalingen geschieden ten kantore van de
verkoper of door storting of overschrijving op een
door de verkoper aan te wijzen rekening.
8. Koper is niet bevoegd op de door hem
verschuldigde prijs enig bedrag wegens een door
hem gestelde tegenvordering in mindering te
brengen, of de betaling van de prijs anderszins te
compenseren of op te schorten.
9. Verkoper behoudt zich het recht voor orders
niet uit te voeren indien door koper vorige
leveranties niet zijn betaald, of de koper
anderszins op enige wijze zijn verplichtingen
tegenover de verkoper niet is nagekomen of
niet-nakoming dreigt. Verkoper is niet
aansprakelijk voor eventuele schade bij de koper
ten gevolge van het niet uitvoeren van orders.
Artikel 5. Levering
1. Indien tussen koper en verkoper geen
afspraken gemaakt zijn over verzending is
verkoper gerechtigd te verzenden op de wijze die
hem het beste voorkomt. Verzending geschiedt
geheel voor risico van de koper. Eventuele
transportverzekeringskosten zijn voor rekening
van de koper.
2. Indien de koper zelf het transport verzorgt,
dient controle door de koper en het uiten van
klachten over levering plaats te vinden voor het
moment van aflevering en dienen klachten
aangetekend te worden op de afleveringsbon.
Verkoper dient hiervan terstond schriftelijk in
kennis te worden gesteld.
3. Indien geen afleveringstermijn is
overeengekomen zal de aflevering binnen een
redelijke termijn na het sluiten van de
koopovereenkomst dienen plaats te vinden. De
verkoper bepaalt in dat geval de leveringsdatum.
4. De verkoper bepaalt na overleg met de koper
de leveringsdatum. Indien een afleveringsdatum
is overeengekomen zal de verkoper er naar
streven zoveel mogelijk deze datum voor levering
aan te houden. Indien de verkoper niet op de
overeengekomen dag kan leveren zal hij koper
daaromtrent tevoren inlichten. Na overleg met de
koper zal de verkoper de dag van aflevering
vaststellen. Alle aansprakelijkheid met betrekking
tot niet tijdige levering wordt hierbij uitgesloten,
tenzij de uiteindelijke conform dit artikel door
verkoper bepaalde leveringsdatum met meer dan
zeven dagen wordt overschreden.
5. Indien de koper het bestelde plantaardig
materiaal afneemt voor de afleveringsdatum
zoals in artikel 5 vermeld, is het hieruit
voortvloeiende risico geheel voor de koper.
6. Indien de koper het bestelde plantaardig
materiaal afneemt of wil afnemen na de door de
verkoper vastgestelde termijn, zoals in artikel 5
vermeld, is het risico van een eventueel door
langere bewaring optredend kwaliteitsverlies
geheel voor de koper.
7. Indien meer dan zeven dagen na conform
artikel 5 bepaalde afleveringsdatum zijn
verstreken zonder dat de afname heeft
plaatsgevonden, mag verkoper er, zo hij dit
wenst, van uitgaan dat de order door de koper is
geannuleerd.
Artikel 6. Annulering
1. Bij annulering door koper, om welke reden
ook, blijft de koper gehouden tot betaling van de
overeengekomen koopsom. Dit is slechts anders,
ingeval de opkweek is mislukt als gevolg van
grove schuld van de verkoper.

2. Verkoper is gerechtigd om koper bij annulering
door verkoper ten gevolge van mislukking van de
opkweek, om redenen als bedoeld in artikel 3, lid
5, de door verkoper voor de opkweek gemaakte
kosten in rekening te brengen.
Artikel 7. Verpakkingen
1. Verkoper heeft het recht om eenmalige
emballage tegen kostprijs in rekening te brengen.
2. Alle verpakkingen en emballage, uitgezonderd
eenmalige emballage, blijven eigendom van de
verkoper; verkoper heeft het recht hiervoor
statiegeld in rekening te brengen.
3. Koper is verplicht om onmiddellijk na het
planten verpakking en emballage op eigen kosten
en in goede staat aan verkoper te retourneren.
Indien is overeengekomen dat verkoper
verpakking en emballage zal afhalen, dient koper
tot het tijdstip van afhalen, te zorgen dat
verpakking en emballage in goede staat blijven
en op zodanige wijze op te slaan dat verkoper
deze op normale wijze kan afhalen.
4. Koper mag verpakking en emballage niet in
gebruik houden, of door derden laten gebruiken.
Artikel 8. Klachten
1. Klachten met betrekking tot zichtbare
gebreken, waaronder die over getal, maat of
gewicht van het geleverde dienen uiterlijk binnen
twee dagen na aflevering aan verkoper kenbaar
gemaakt te worden, en binnen zes dagen
schriftelijk aan verkoper te worden medegedeeld.
2. Verkoper staat niet in voor groei en bloei van
de geleverde producten. Klachten met betrekking
tot niet zichtbare gebreken (waaronder
rasechtheid) dienen onmiddellijk en in ieder geval
binnen 2 dagen na constatering aan de verkoper
te worden medegedeeld, en daarnaast binnen
zes dagen bij de verkoper schriftelijk te worden
ingediend.
3. Klachten betreffende door koper
geconstateerde gebreken in het geleverde,
dienen binnen maximaal 3 maanden na
levering bij verkoper schriftelijk ingediend te
zijn. Klachten dienen bovendien steeds op een
zodanig tijdstip aan de verkoper te worden
medegedeeld, dat de verkoper het plantmateriaal
kan controleren. Klachten met betrekking tot een
deel van het geleverde kunnen geen aanleiding
zijn tot afkeuring door de koper van de gehele
levering.
4. Het uiten van klachten schort de
betalingsverplichting niet op, ongeacht de
eventuele gegrondheid van de klacht.
5. Uitsluitend indien artikel 6 niet van toepassing
is, en uitsluitend indien de mislukking van de
oogst te wijten is aan de kwaliteit van het door
verkoper geleverde plantaardig materiaal en de
verkoper ten aanzien van deze kwaliteit grove
schuld verweten kan worden, kan de koper
aanspraak maken op een schadevergoeding.
6. De door de verkoper uit welken hoofde ook
(waaronder niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke
levering) verschuldigde vergoeding van door de
koper geleden schade zal de helft van de
koopprijs nimmer te boven gaan. Bij een
gedeeltelijke mislukking van de oogst zal de door
de verkoper verschuldigde vergoeding van de
door de koper geleden schade 50 % van het
gedeelte van de koopprijs niet te boven gaan,
welk gedeelte gelijk is aan dat deel van de oogst
dat mislukt is. Schadevergoeding mag niet door
de koper worden gecompenseerd en geeft geen
recht het factuurbedrag niet of niet-tijdig te
voldoen.
7. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade,
welke ontstaat door extra behandeling van het
plantmateriaal. Bij schade ten gevolge van door
koper opgedragen behandeling blijft koper
gehouden tot betaling van de planten,
vermeerderd met de daaruit voortvloeiende
kosten.
Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
1. De verkoper blijft eigenaar van het door hem
afgeleverde plantaardig materiaal, en blijft of
wordt eigenaar van de daaruit ontstane
producten, totdat de overeengekomen prijs door
de koper volledig is voldaan, en de koper ook al
zijn verdere verplichtingen jegens de verkoper,
uit welken hoofde ook, volledig is nagekomen.
2. Het hiervoor in lid 1 gestelde geldt ongeacht
de wijze waarop het afgeleverde plantaardig
materiaal of de daaruit ontstane producten is
geplant en/of met een voedingsbodem en/of
substraat is verbonden.
3. Indien gerede twijfel bestaat bij de verkoper
omtrent het vermogen van de koper tot betaling,
is verkoper bevoegd om zijn prestaties uit te

stellen totdat de koper zekerheid voor de betaling
heeft verschaft, of de overeenkomst door
opzegging te doen beëindigen indien door koper
niet binnen veertien dagen na sommatie
zekerheid tot betaling is verschaft; een en ander
onverminderd het bepaalde in artikel 4, lid 1.
4. In beide bovengenoemde gevallen is de koper
aansprakelijk voor de door de verkoper te maken
kosten.
Artikel 10. Adviezen
1. Adviezen en inlichtingen worden steeds naar
beste weten en kunnen verstrekt, echter zonder
enige aansprakelijkheid voor de verkoper.
2. Het geven van teeltbegeleiding kan nimmer tot
aansprakelijkheid leiden.
Artikel 11. Kwekersrechten
1. Onverminderd het bepaalde in de Zaaizaad- en
Plantgoedwet en de octrooiwetgeving ten
aanzien van de kwekersrechtelijke of contractuele
bescherming van rassen het in de navolgende
leden van dit artikel bepaalde, voorzover in een
schriftelijk licentiecontract geen andere
voorziening is getroffen.
2. Plantaardig materiaal van rassen, die door
kwekersrecht, octrooiwetgeving danwel middels
een contractueel kettingbeding zijn beschermd,
mag niet voor vermeerdering worden gebruikt.
3. Het product, afkomstig van het aan koper
geleverde plantaardig materiaal mag door koper
uitsluitend worden verkocht onder de
desbetreffende ras-naam en eventuele
merknaam, tenzij de normale afzetmethoden dit
in een bepaald geval onmogelijk maken.
4. Indien koper in een ras een mutant vindt, dan
is hij verplicht daarvan aan de verkoper
onmiddellijk bij aangetekend schrijven
mededeling te doen.
5. De koper zal desgevraagd aan de verkoper zo
spoedig mogelijk na het vinden van de mutant,
om niet materiaal daarvan voor
beproevingsdoeleinden ter beschikking stellen.
Indien de koper de mutant in stand houdt, heeft
de verkoper het recht om gedurende twee jaar
nadat hem het vinden van de mutant schriftelijk
door de koper is medegedeeld, materiaal van de
mutant op te vragen en is koper gehouden hem
dit om niet ter beschikking te stellen.
6. Indien de koper zelfstandig tot exploitatie van
de mutant als zelfstandig ras wenst over te gaan,
dient de koper de verkoper prioriteit te verlenen
om aan de exploitatie (te weten het bedrijfsmatig
vermeerderen en verhandelen van teeltmateriaal)
van het ras deel te nemen.
7. Indien de koper de mutant als zelfstandig ras
wenst te verkopen, dan heeft de verkoper een
voorkeursrecht met betrekking tot de rechten op
de mutant, welke hem tegen redelijke
voorwaarden dienen te worden aangeboden.
8. De koper zal aan de verkoper te allen tijde
desgevraagd toegang verschaffen tot het
gedeelte van zijn bedrijf waar zich de geleverde
zaken bevinden, onder meer teneinde het
gebruik daarvan te kunnen controleren en mede
adviezen over de teelt te kunnen geven en sports
of mutaties te kunnen ontdekken.
9. De koper vrijwaart verkoper voor al zijn schade
ten gevolge van schending van kwekersrechten
of andere industriële eigendomsrechten en/of
kettingbedingen door verkoper in het kader van
handelingen die ter uitvoering van de opdracht
zijn geschied.
10. Koper is gehouden alle medewerking te
verschaffen, die door verkoper wordt gewenst,
waaronder medewerking bij het verzamelen van
bewijsmateriaal, in geval verkoper in een
procedure verwikkeld raakt over kwekersrechten
of andere industriële eigendomsrechten.
Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde
rechter
1. Ten aanzien van alle overeenkomsten waarop
deze voorwaarden van toepassing zijn is het
Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen voortspruitende uit of verband
houdende met deze overeenkomsten zullen in
eerste aanleg worden berecht door de bevoegde
rechter te Alkmaar.

