
Algemene voorwaarden Elstgeest Youngplants (versie februari 2011) Pagina 1 van 1 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 
voor de verkoop en levering van planten, uitgangsmateriaal en overige roerende zaken van Elstgeest Youngplants (versie februari 2011) 

 
ARTIKEL 1.  Toepasselijkheid: 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door verkoper gedane aanbiedingen, 
verkopen en leveringen van planten, uitgangsmateriaal en overige roerende zaken.  

2. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te worden overeengekomen. 
3. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is door verkoper aan koper verstrekt, wordt 

op verzoek kosteloos door Verkoper toegezonden en is tevens op te vragen bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 28112724. 
 

ARTIKEL 2.  Begrippen: 

1. Onder “verkoper” wordt verstaan: de vennootschap onder firma Elstgeest Youngplants, 
gevestigd te Roelofarendsveen. 

2. Onder “koper” wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon met wie verkoper een 
overeenkomst aangaat met betrekking tot in art. 1, lid 1 genoemde producten. 

 

ARTIKEL 3.  Aanbiedingen/prijzen: 
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
2. D.m.v. schriftelijke bevestiging van een offerte door koper komt de overeenkomst tot stand, 

tenzij binnen vijf dagen na verzending van de bevestiging door koper, daartegen schriftelijk 
bezwaar wordt gemaakt door verkoper. 

3. Indien een overeenkomst tot stand komt door tussenkomst van een agent of andere 
tussenpersoon, is deze pas bindend als deze door verkoper schriftelijk is bevestigd. 

4. De prijzen zijn excl. BTW en bijkomende kosten, zoals o.a.: transport, emballage, 
kwaliteitscontrole, fytosanitair onderzoek, evt. heffingen, tenzij anders overeengekomen. Indien 
geen prijs is overeengekomen, zal de dan geldende verkoopprijs van verkoper bepalend zijn. 

5. Verkoper heeft het recht om naar billijkheid de prijs aan te passen, indien zijn kosten in 
aanmerkelijke mate zijn toegenomen, sinds de vaststelling van de prijs. 

6. Alle prijzen zijn in Euro’s. 
7. Bij annulering van de overeenkomst door koper is deze terstond 25% van de overeengekomen 

verkoopprijs exclusief BTW van de te leveren producten als annuleringsvergoeding 
verschuldigd. 

8. Indien producten door bovengenoemde annulering onverkoopbaar – of  voor een lagere prijs 
verkoopbaar – blijken, is koper daarnaast aansprakelijk voor eventueel door verkoper geleden 
schade. 

9. Op beide partijen rust de plicht, eventuele schade zo veel mogelijk te beperken. 
 

ARTIKEL 4.  Aflevering: 

1. Levering geschiedt af bedrijf, tenzij anders overeengekomen Bij de levering gaat het risico van 
de betreffende producten op koper over. 

2. In overleg met koper bepaalt verkoper de afleverdatum. Verkoper zal er naar streven deze 
datum zoveel mogelijk aan te houden. Indien verkoper niet op de overeengekomen dag  kan 
leveren, zal hij koper zo tijdig mogelijk informeren. Verkoper is niet aansprakelijk voor 
eventuele schade van koper indien op een andere datum dan de afleverdatum wordt geleverd. 

3. Indien koper de producten niet op de overeengekomen datum afneemt, zijn eventuele 
gevolgen geheel voor risico van koper. 

 

ARTIKEL 5.  Emballage/karren: 

1. Eenmalig fust wordt tegen kostprijs doorberekend en niet teruggenomen. 
2. Meermalig fust uit eigendom van verkoper, blijft eigendom van de verkoper. 
3. Koper zal dit meermalig fust op zodanige wijze opslaan dat verkoper dit op normale wijze kan 

afhalen. 
4. Koper mag emballage niet voor andere doeleinden gebruiken of laten gebruiken. 
5. Karren en/of rolcontainers dienen direct door de koper geretourneerd te worden, tenzij anders 

is afgesproken. 
6. Koper is aansprakelijk voor evt. beschadiging of verlies van meermalig fust en/of karren. 
 

ARTIKEL 6.  Betaling: 
1. Verkoper heeft het recht aan koper een, door hem vast te stellen, vooruitbetaling te vorderen. 
2. Betaling dient te geschieden binnen de op de opdrachtbevestiging aangegeven termijn. 
3. Koper mag op te betalen facturen geen enkel bedrag in mindering brengen wegens een door 

hem ingestelde tegenvordering. 
4. Klachten over geleverde producten geven koper niet het recht betaling op te schorten. 
5. Alle betalingen geschieden door overschrijving op een door verkoper aan te wijzen 

bankrekening. 
6. Indien koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij van rechtswege in verzuim. 

Verkoper is dan gerechtigd 1% rente per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat koper 
in gebreke is gebleven, waarbij voor een gedeelte van een maand een gehele maand wordt 
berekend. 

7. Indien koper tekort schiet in het nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke 
kosten ter verkrijging van voldoening, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor zijn 
rekening. 

 

ARTIKEL 7.  Voorbehoud en Overmacht: 
1. Gehele/gedeeltelijke mislukking bij de opkweek/oogst/ bewaring van planten en/of  

uitgangsmateriaal, om welke reden ook, ontslaat verkoper van zijn verplichting tot levering en 
van zijn verdere verplichtingen, tenzij dit aan grove schuld van verkoper te wijten is. 

2. Verkoper heeft het recht zijn verplichtingen op te schorten, als koper niet aan zijn betalings- of 
andere verplichtingen jegens verkoper heeft voldaan. Verkoper is niet aansprakelijk voor 
eventuele schade die hierdoor ontstaat. 

3. Indien, als gevolg van overmacht zoals stakingen/brand/ extreme weersomstandigheden, 
overheidsmaatregelen, of ziektes en plagen in het gewas, de levering door verkoper niet kan 
worden uitgevoerd, moet hij koper hierover zo snel mogelijk informeren. 

4. Als bovenstaande zich voordoet, zullen partijen overleggen over wijziging en/of ontbinding van 
de koopovereenkomst. 

5. Indien partijen met betrekking tot art. 7, lid 4 , binnen 10 dagen geen overeenstemming 
bereiken, dan kan iedere partij zich tot de rechter wenden. 

 

ARTIKEL 8.  Garanties en klachten: 
1. Verkoper staat er voor in dat de geleverde producten voldoen aan de eisen, gesteld in de 

keuringsreglementen van de van toepassing zijnde Ned. keuringsinstantie. 
2. Verkoper staat niet in voor groei en evt. bloei van geleverde producten. 
3. Aan koper kan steeds naar beste kunnen en weten zo veel mogelijk cultuurinformatie worden 

verstrekt, echter koper kan daaraan jegens verkoper geen enkel recht ontlenen. 
4. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken,  zoals getal, maat of gewicht van het 

geleverde, dienen uiterlijk binnen 2 dagen na aflevering aan de verkoper kenbaar te worden 
gemaakt en binnen 8 dagen schriftelijk te worden bevestigd. 

5. Klachten met betrekking tot niet zichtbare gebreken dienen onmiddellijk (in ieder geval binnen 
2 dagen) na constatering aan de verkoper te worden gemeld en binnen 8 dagen schriftelijk te 
worden bevestigd. 

6. Klachten dienen bovendien steeds op een zodanig tijdstip aan verkoper te worden gemeld, dat 
verkoper het uitgangsmateriaal (het product in de staat zoals dat door verkoper aan koper is 
geleverd) kan controleren. 

7. Indien koper een klacht niet tijdig meldt zoals hiervoor aangegeven, dan vervalt ieder recht van 
koper jegens verkoper terzake de desbetreffende geleverde producten. 

8. Wanneer koper en verkoper het niet eens worden over klachten met betrekking tot geleverde 
kwaliteit, moet koper een beroep doen op een onafhankelijk officieel erkende deskundige, die een 
expertiserapport opmaakt. De kosten van dit rapport zijn, indien de klacht gerechtvaardigd is,  
voor rekening van verkoper en als zij niet gerechtvaardigd is, voor rekening van koper. De 
betreffende kosten moeten in ieder geval door koper worden voorgeschoten. 

9. Klachten met betrekking tot een deel van de partij kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring door 
koper van de gehele levering. 

 

ARTIKEL 9.  Aansprakelijkheid: 

1. De vergoeding door verkoper van de eventueel door koper geleden schade in het geval van een 
conform artikel 8 ingediende  klacht zal niet hoger zijn dan de factuurwaarde exclusief BTW van 
het geleverde, waarop de klacht, indien terecht, betrekking heeft. 

2. Iedere aansprakelijkheid van verkoper voor gevolgschade van koper is uitgesloten. 
 

ARTIKEL 10.  Eigendomsovergang/-voorbehoud: 
1. Behoudens het gestelde in het verdere van dit artikel gaat de eigendom van de geleverde 

producten op koper over op het moment van levering volgens artikel 4 van deze Algemene 
Voorwaarden. 

2. Verkoper blijft eigenaar van de door hem geleverde producten totdat de overeengekomen prijs 
door de koper volledig is voldaan, en de koper ook al zijn verdere verplichtingen jegens de 
verkoper, uit welke hoofde ook, volledig is nagekomen. 

3. Koper is niet bevoegd om producten waarop het eigendomsvoorbehoud van verkoper rust, aan 
derden te verkopen, te bezwaren of daar anderszins over te beschikken, tenzij dit in de normale 
uitoefening van het bedrijf gebeurt én de facturen die betrekking hebben op de desbetreffende 
producten (en eventuele  daaruit voortvloeiende rente- en kostenverplichtingen) volledig zijn 
voldaan. 

4. Indien derden beslag leggen op zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van verkoper rust, dan 
is koper gehouden verkoper hieromtrent direct te informeren. 

5. Koper verplicht zich om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van verkoper rust voldoende 
te verzekeren en verzekerd te houden.  

6. Indien verkoper goede grond heeft te vrezen dat koper zijn verplichtingen jegens verkoper – uit 
welke hoofde dan ook – niet, niet tijdig  of slechts gedeeltelijk zal nakomen, heeft verkoper het 
recht alle geleverde producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, per direct onder zich te 
nemen. De daarmee gemoeide kosten (bijvoorbeeld transport) en de kosten van onderhoud van 
de producten zijn voor rekening van koper. 

 

ARTIKEL 11. Contractteelt 
1. Onder “contractteelt” wordt verstaan het door verkoper (kweker) opkweken van door koper 

(opdrachtgever) zelf (bij derden) gekocht  plantmateriaal. 
2. Indien er sprake is van contractteelt, levert opdrachtgever op zijn kosten het plantmateriaal bij 

kweker af. Het transport van het plantmateriaal naar kweker en van kweker naar opdrachtgever is 
voor rekening en risico van opdrachtgever.  

3. Kweker heeft het recht om plantmateriaal te weigeren indien de kwaliteit van het plantmateriaal 
daarvoor naar de mening van kweker aanleiding geeft. De overeenkomst tussen partijen zal 
alsdan daarmee (partieel) ontbonden zijn voorzover deze betrekking heeft op het geweigerde 
plantmateriaal, zonder dat aan een van partijen terzake een schadevergoedingsrecht of ander 
recht jegens de andere partij toekomt.  

4. Het plantmateriaal blijft eigendom van opdrachtgever. Indien echter opdrachtgever in gebreke 
blijft met tijdige betaling van een factuur van kweker, is kweker gerechtigd zich met voorrang te 
verhalen op alle planten van opdrachtgever die kweker (uit welke hoofde dan ook) onder zich 
heeft. 

5. Kweker is nimmer aansprakelijk voor het verloren gaan van het plantmateriaal, door welke 
oorzaak dan ook, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van 
kweker. 

6.  Opdrachtgever is verplicht een gewasverzekering af te sluiten voor zijn plantmateriaal dat zich op 
het bedrijf van kweker bevindt.  

7. Ongeacht het aantal planten dat (onverhoopt) gedurende de kweekperiode verloren zou gaan, zal 
kweker altijd een minimumdeel van het aantal in kweek genomen planten aan opdrachtgever in 
rekening brengen tegen de per plant overeengekomen prijs. Het desbetreffende percentage zal in 
de orderbevestiging staan opgenomen, maar bedraagt te allen tijde ten minste 80% per soort per 
steekweek. 

8. Zodra kweker aangeeft dat de planten gereed zijn en door opdrachtgever opgehaald kunnen 
worden, dient opdrachtgever de planten binnen 7 dagen op te halen. Indien opdrachtgever deze 
eerst later ophaalt, is dat voor rekening en risico van opdrachtgever en is kweker gerechtigd 
kosten voor onderhoud en ruimtebeslag in rekening te brengen. 

9. Indien en zodra een derde partij zich jegens kweker presenteert als eigenaar of anderszins 
rechthebbende van een partij planten die kweker voor opdrachtgever houdt, is opdrachtgever 
terstond opeisbaar aan kweker verschuldigd de volledige overeengekomen prijs. 
 

ARTIKEL 12.  Kwekersrechtelijke & contractuele bescherming van originele rassen 
1. Uitgangsmateriaal van rassen die door een in Nederland en/of enig ander land aangevraagd of 

verleend kwekersrecht dan wel een contractueel kettingbeding zijn beschermd, mag uitsluitend 
door koper worden opgekweekt, uitsluitend  op het bedrijf van koper in Nederland of binnen de 
Europese Unie.  

2. Indien koper in het beschermde ras een mutant vindt, dient hij dit onmiddellijk bij aangetekend 
schrijven te melden aan de houder van het kwekersrecht.  

3. Op verzoek van de houder van het kwekersrecht zal koper binnen een periode van twee 
maanden na ontvangst van dit verzoek, om niet, beproevingsmateriaal van de mutant aan de 
houder van het kwekersrecht afstaan. 

4. Het is koper bekend dat de vinder van een mutant in het beschermde ras, de toestemming 
behoeft van de houder van het kwekersrecht van dit betreffende ras om de mutant te exploiteren. 

5. Koper is gehouden alle medewerking te verschaffen, die door verkoper wordt gewenst, 
waaronder medewerking bij het verzamelen van bewijsmateriaal, ingeval koper en verkoper in 
een geschil raken over kwekersrechten of andere industriële eigendomsrechten. 

 

ARTIKEL 13.  Slotbepalingen: 
1. Op alle overeenkomsten waarop deze bepalingen betrekking hebben is het Nederlandse recht 

van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Ieder geschil 
tussen partijen zal uitsluitend aan de bevoegde rechter te Den Haag worden voorgelegd. 

2. Indien en voor zover deze Algemene Voorwaarden strijdig blijken te zijn met enige dwingende 
bepaling van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden 
beschouwd en zullen deze Algemene Voorwaarden voor het overige partijen blijven binden. 
Partijen zullen dan in overleg tot een nieuwe bepaling moeten komen die zoveel mogelijk 
beantwoordt aan hetgeen partijen hebben bedoeld. 


