ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
Van de vennootschap onder firma Fa. Kwekershof
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Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nummer 69/2012
Algemene bepalingen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: “Kwekershof”: Fa. Kwekershof v.o.f.
- “opdrachtgever”: iedere natuurlijke- of rechtspersoon met wie Kwekershof een overeenkomst heeft gesloten voor het verrichten en/of leveren van diensten, zaken en/of werkzaamheden (van welke aard dan ook) heeft gesloten, of aan wie Kwekershof
aanbiedingen doet;
“producten”: alle zaken die onderwerp zijn van een aanbieding of een overeenkomst evenals alle resultaten van dienstverlening door Kwekershof zoals levering van zaken, advisering, etc.
Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen gedaan door Kwekershof, alle opdrachten aan Kwekershof en alle overeenkomsten gesloten met Kwekershof betreffende het verrichten van leveringen van producten of diensten en/of
werkzaamheden door Kwekershof. Voor zover door partijen niet uitdrukkelijk bij schriftelijke overeenkomst anders wordt bepaald zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig en onvoorwaardelijk tussen partijen van kracht. Iedere verwijzing door
een opdrachtgever naar diens eigen of andere algemene voorwaarden, hoe ook genaamd en in welk stadium van totstandkoming van de overeenkomst met Kwekershof dan ook gedaan, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. In geval van strijdigheid van deze
algemene voorwaarden met schriftelijke voorwaarden, hoe ook genaamd, van een opdrachtgever, prevaleren de algemene voorwaarden van Kwekershof, behalve indien en voor zover de toepasselijkheid van deze schriftelijke voorwaarden van de opdrachtgever
door Kwekershof schriftelijk uitdrukkelijk zijn aanvaard.
De opdrachtgever wordt verondersteld de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot later aan hem door Kwekershof gedane aanbiedingen, door hem aan Kwekershof verstrekte opdrachten en door hem met
Kwekershof gesloten overeenkomsten.
Kwekershof heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen tijdig aan de opdrachtgever worden toegezonden. Een wijziging treedt in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding en bij gebreke waarvan
op het moment dat de wijziging aan de opdrachtgever is verteld of kenbaar geworden.
Voorwaarden en/of bepalingen van een schriftelijke overeenkomst gaan in rang voor die van de onderhavige algemene voorwaarden, voor zover sprake is van tegenstrijdigheid.
Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling in deze algemene voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingendrechtelijke 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 alsdan in overleg treden om te komen tot een nieuwe bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan hetgeen partijen hebben bedoeld.
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Aanbiedingen
Het enkele verstrekken van een aanbieding door Kwekershof bindt Kwekershof niet, tenzij door Kwekershof schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld.
Iedere aanbieding is gebaseerd op en begroot onder de vooronderstelling dat de conform die aanbieding te sluiten overeenkomst door Kwekershof kan worden volbracht onder normale omstandigheden en tijdens gebruikelijke werkuren.
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Aanbod, totstandkoming en wijziging van de overeenkomst
Alle aanbiedingen van Kwekershof zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien deze gegevens niet correct blijken te zijn, heeft Kwekershof het recht haar aanbieding te
wijzigen of in te trekken. Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte informatie c.q. specificaties die de basis vormen voor de werkzaamheden.
De van het aanbod deeluitmakende documenten zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend en blijven het (intellectuele) eigendom van Kwekershof. Zij mogen niet zonder toestemming van Kwekershof worden gebruikt, gekopieerd of aan derde ter
beschikking worden gesteld of openbaar gemaakt.
De aanbieding van Kwekershof is 30 dagen geldig te rekenen vanaf de datum van dagtekening van de aanbieding, tenzij anders in de aanbieding is bepaald. Indien een aanbieding binnen deze termijn niet schriftelijk is geaccepteerd, vervalt de aanbieding,
behoudens het geval dat Kwekershof de geldigheidsduur van de aanbieding schriftelijk heeft verlengd.
Kwekershof is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het opstellen van de aanbieding in rekening te brengen, mits de opdrachtgever hiervan vooraf op de hoogte is gesteld.
Herroeping van een aanbod door Kwekershof onder een tijdstermijn gedaan door Kwekershof blijft mogelijk, ook waar het aanbod niet vrijblijvend is gedaan.
Een overeenkomst tussen Kwekershof en de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat Kwekershof de aanvaarding van een opdracht of order van de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd; de omvang en inhoud van de overeenkomst is zoals deze
volgt uit de schriftelijke bevestiging door Kwekershof. Overeenkomsten worden eveneens geacht tot stand te zijn gekomen indien en zodra Kwekershof een aanvang heeft gemaakt met zijn werkzaamheden.
De opdrachtgever is gehouden eventuele significante wijzigingen betreffende de uitvoering van een door hem verstrekte opdracht tijdig en schriftelijk aan Kwekershof ter kennis te brengen. De opdracht met betrekking tot welke een dergelijke wijziging wordt
opgegeven wordt beschouwd als een nieuwe opdracht die slechts tot een overeenkomst met Kwekershof leidt indien Kwekershof die opdracht schriftelijk aanvaardt. Bij niet aanvaarding van een nieuwe opdracht door Kwekershof, vervalt de oorspronkelijke
opdracht en ontstaan wederzijdse ongedaanmakingsverbintenissen voor het eventueel reeds gepresteerde. In geval de al geleverde (deel)prestatie in redelijkheid niet ongedaan te maken is, ontstaat een plicht tot vergoeding van de waarden – af te leiden uit de
betreffende factuurwaarde – van de al geleverde prestatie. Kwekershof is bevoegd de aan een wijziging in de uitvoering verbonden bijkomende kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
De opdrachtgever is niet bevoegd, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kwekershof een al verstrekte opdracht tot levering van producten en/of diensten en/of werkzaamheden te herroepen. In het geval dat Kwekershof toestemt in herroeping van
een verstrekte opdracht tot levering van producten en/of diensten en/of werkzaamheden, blijft Kwekershof gerechtigd tot de eventuele al gedane aanbetaling.
Met inachtneming van het overige in dit artikel bepaalde binden alle door Kwekershof verstrekte adviezen, berekeningen, mededelingen en opgaven betreffende de capaciteiten, resultaten en/of te verwachten prestaties van door Kwekershof te leveren producten,
diensten of de te verrichten werkzaamheden Kwekershof slechts indien en voor zover dergelijke gegevens opgenomen zijn in de schriftelijke opdrachtbevestiging van Kwekershof dan wel deel uit maken van de tussen opdrachtgever en Kwekershof apart af te
leveren gesloten schriftelijke overeenkomst.
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Levering
Levering van producten door Kwekershof vindt plaats in de toestand waarin en op de plaats waar het product zich bevindt. Levering vindt plaats af bedrijf, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij de levering gaat het risico van de
betreffende producten met alles wat daaraan is verbonden, op de opdrachtgever over.
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, draagt de opdrachtgever het risico ter zake het vervoer van de betreffende producten van de overeengekomen plaats van levering tot de door de opdrachtgever bepaalde
eindbestemming.
Indien de levering van een bestelde soort om welke reden dan ook niet mogelijk is, heeft Kwekershof het recht om een zoveel mogelijk gelijkwaardige soort te leveren ofwel om de order te annuleren, wanneer de bestelde soort niet te
leveren is of de opdrachtgever een andere soort niet aanvaardt. Kwekershof zal zich inspannen om een ander soort te leveren. Levering geschiedt alsdan onder dezelfde condities als oorspronkelijk is overeengekomen.
Leveringstermijn
De leveringstermijn vangt eerst aan nadat Kwekershof alle voor de levering noodzakelijke bescheiden, gegevens en dergelijke heeft ontvangen.
De door Kwekershof opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen zijn vrijblijvend en gelden slechts als benadering, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Kwekershof raakt door het enkele verstrijken van
de leveringstermijn niet in verzuim.
Kwekershof pleegt alle redelijkerwijs van haar te vergen inspanningen teneinde binnen de opgegeven of overeengekomen termijn te kunnen opleveren. Behoudens in geval van opzet of grove schuld geeft een eventuele overschrijding van
de leveringstermijn de opdrachtgever geen recht tot het vorderen van schadevergoeding, tot weigering van het product, tot zijn niet nakoming of opschorting van enige uit de met Kwekershof aangegane overeenkomst voortvloeiende
verplichting, of tot (gedeeltelijke) ontbinding van die overeenkomst.
Slechts de overschrijding van de schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen en nadrukkelijk woordelijk als fataal gekwalificeerde leveringstermijn door Kwekershof geeft de opdrachtgever recht op schadevergoeding. Bedoelde
schadevergoeding bedraagt nooit meer dan de voor de vertraagde prestatie overeengekomen prijs per plant/stek.
De opdrachtgever is in geval van schriftelijk overeengekomen fatale termijnen als bedoeld in artikel 5.4. bevoegd de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden, indien de overeengekomen prestatie niet alsnog binnen
een door de opdrachtgever na de overschrijding schriftelijk gestelde redelijke termijn van minimaal 14 dagen wordt uitgevoerd. Wanneer wordt overgegaan tot ontbinding vervalt iedere aanspraak op schadevergoeding.
Iedere leveringstermijn wordt verlengd met een periode dat de uitvoering van de verplichtingen uit de overeenkomst wordt vertraagd door overmacht, ongeacht of de overmacht op leverende omstandigheden intreden voor of na het
moment waarop de verplichting uitgevoerd had moeten zijn. Verlenging van de leveringstermijn vindt eveneens plaats wanneer en voor zolang de opdrachtgever niet aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van enige met
Kwekershof bestaande rechtsverhouding heeft voldaan.
Indien, zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van de zijde van Kwekershof, de producten niet kunnen worden afgenomen door de opdrachtgever, dient deze in ieder geval het verschuldigde factuurbedrag op de
vervaldag te voldoen, terwijl de producten tijdens de opslagperiode geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever bij Kwekershof zullen worden opgeslagen. Hiervoor zal Kwekershof de algemeen geldende opslagkosten in rekening
brengen wat vooraf aan opdrachtgever kenbaar zal worden gemaakt.
Indien de opdrachtgever om haar moverende redenen het bestelde plantaardige materiaal afneemt of wil afnemen na de overeengekomen termijn dan zal opdrachtgever dit schriftelijk (per fax met ontvangstbevestiging of per aangetekend
schrijven) kenbaar moeten maken aan Kwekershof. De latere afname komt volledig voor rekening en risico van opdrachtgever.
Indien meer dan zeven dagen na de afleveringsdatum zijn verstreken zonder dat de afname heeft plaatsgevonden, mag Kwekershof ervan uit gaan dat de order door de opdrachtgever is geannuleerd. Het staat Kwekershof vrij om te doen
en laten met dit plantaardige materiaal wat zij wenselijk acht. Opdrachtgever blijft echter gehouden het verschuldigde factuurbedrag op de vervaldag te voldoen.
Indien de opdrachtgever het bestelde plantaardige materiaal afneemt voor de overeengekomen afleveringsdatum, is het hieruit voortvloeiende risico tevens geheel voor rekening en risico van opdrachtgever.
Indien opdrachtgever de bestelde producten afneemt of wil afnemen na de overeengekomen leveringsdatum, dan is het risico van een eventueel door langere bewaring optredend kwaliteitsverlies geheel voor opdrachtgever.
Indien na verstrijking van een beperkte bewaartermijn, welke gelet op de productsoort als redelijk kan worden beschouwd, geen afname door opdrachtgever heeft plaatsgevonden en het risico van kwaliteitsverlies en/of bederf van de
producten geen andere keuze laat, wordt de order geacht door de opdrachtgever te zijn geannuleerd. In dat geval is opdrachtgever gehouden tot betaling van de als gevolg hiervan door opdrachtgever geleden en nog te lijden schade.
Prijsstelling
De door Kwekershof opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op het moment van de aanbieding geldende valutakoersen, tarieven en andere prijsbepalende factoren.
Indien in één van de prijsbepalende factoren een verandering optreedt na het moment waarop de overeenkomst in gevolge het in artikel 3 van deze algemene voorwaarden tot stand komt, heeft Kwekershof het recht haar prijzen
dienovereenkomstig te wijzigen. Onder deze veranderingen zijn mede te begrijpen de wijzigingen van vrachttarieven, in- en uitvoerrechten en andere heffingen, de verhoging van de energieprijs, wijziging in de loonkosten. Ingeval een
prijsverhoging noodzakelijk is, kan de overeenkomst niet ontbonden worden.
Indien de opdrachtgever zich niet kan verenigen met door Kwekershof aangekondigde prijs- en/of tariefverhogingen, dient opdrachtgever dit binnen 14 dagen na ontvangst van de aankondiging dit schriftelijk aan Kwekershof kenbaar te
maken. Indien Kwekershof deze verklaring niet binnen 14 dagen na ontvangst door opdrachtgever heeft ontvangen wordt opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de prijs- en/of tariefverhoging.
De opgegeven prijzen zijn exclusief de van (semi-)overheidswege opgelegde belastingen, heffingen en aanslagen zoals BTW, milieubijdragen, koper- of metaaltoeslagen en exclusief de kosten van verpakken en transporteren/verzenden,
tenzij door Kwekershof schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld. Een wijziging van het van toepassing zijnde btw-tarief zal te allen tijde en in alle gevallen voor rekening en risico van de opdrachtgever zijn en wordt door Kwekershof
eenzijdig en prompt doorberekend aan de opdrachtgever.
Verpakking / emballage
Kwekershof heeft het recht om een eenmalige emballage tegen kostprijs in rekening te brengen.
Opdrachtgever is verplicht om onmiddellijk na het planten verpakking en emballage op eigen kosten en in goede staat aan Kwekershof te retourneren. Indien is overeengekomen dat Kwekershof verpakking en emballage zal afhalen, dient
opdrachtgever tot dat tijdstip van afhalen te zorgen dat verpakking en emballage in goede staat blijven en op zodanige wijze op te slaan dat Kwekershof deze op normale wijze kan afhalen.
Opdrachtgever mag verpakking en emballage niet in gebruik houden, of door derden laten gebruiken.
Facturering en betaling
Facturering geschiedt door Kwekershof zo spoedig mogelijk na acceptatie door opdrachtgever van de levering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met opdrachtgever overeengekomen.
Betaling door de opdrachtgever van de door Kwekershof verzonden facturen dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum op een door Kwekershof aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk
overeengekomen.
Door opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zelfs indien opdrachtgever
vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kwekershof is het de opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichting ten opzichte van Kwekershof te verrekenen met een vordering van opdrachtgever op Kwekershof, op te
schorten en/of met een korting te voldoen, uit welke hoofde dan ook.
Indien de opdrachtgever meent aanspraken ter zake de overeenkomst met Kwekershof te kunnen doen gelden, ontheft hem dat niet van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd tot opschorting van
deze betalingsverplichting.
Kwekershof heeft het recht op ieder moment en naar eigen inzicht vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van opdrachtgever te verlangen en tot het staken van de uitvoering van een opdracht bij het uitblijven
van de verlangende zekerheidsstelling. De betalingstermijn zoals genoemd in artikel 8.2. is een fatale termijn. Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Kwekershof gerechtigd vanaf de
vervaldatum van de factuur de wettelijke rente in rekening te brengen.
De opdrachtgever die enig door hem verschuldigd bedrag niet conform het in de voorafgaande leden gestelde voldoet, raakt zonder ingebrekestelling in verzuim. Direct na het intreden van dit verzuim is de opdrachtgever aan Kwekershof
een vertragingsrente verschuldigd groot 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van de maand waarmee de vervaldag wordt overschreden. Het voorgaande geldt onverminderd enig ander als gevolg van de niet-betaling
door de opdrachtgever aan Kwekershof toekomend recht om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties te staken, onverminderd het recht van Kwekershof om nakoming of vergoeding van de ten gevolge van
de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van afnemer te vorderen.
Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt, is opdrachtgever aan Kwekershof naast de in artikel 8.8. bedoelde rente tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke forfaitair zijn bepaald op 15% van het te vorderen bedrag,
onverminderd het recht van Kwekershof om de daadwerkelijk gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.
Alle betalingen geschieden in de door Kwekershof aangegeven valuta. De betalingen zijn brengschulden, wat betekent dat betalingen dienen te geschieden ten kantore van Kwekershof dan wel op een door Kwekershof aan te wijzen
rekening.
De vordering tot betaling van de overeengekomen prijs is direct opeisbaar wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot zijn ondercuratelestelling aanhangig
wordt gemaakt, enig beslag op zijn goederen of vorderingen wordt gelegd, de opdrachtgever overlijdt of, indien deze een vennootschap onder firma, een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap is, deze in liquidatie komt,
wordt ontbonden of een andere vennoot krijgt.
Indien de opdrachtgever met enige betaling aan Kwekershof achter is (ook al is dit ten gevolge van een andere overeenkomst) dan worden alle door opdrachtgever aan Kwekershof te betalen bedragen tot het volle bedrag terstond
opeisbaar, ongeacht de stand der opdrachten. In dat geval is de uitvoering van elke overeenkomst tussen partijen door Kwekershof op te schorten tot binnen een door Kwekershof te stellen termijn betaald is hetgeen opeisbaar is
geworden.
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Eigendomsvoorbehoud en retentierecht op zaken van de opdrachtgever
Tot meerdere zekerheid van betaling van het door opdrachtgever verschuldigde, gaat de eigendom van het door Kwekershof geleverde pas over op de opdrachtgever na voldoening door deze van al wat hij aan Kwekershof in verband met
de betreffende overeenkomst en voor zover de wet dat toelaat ook in verband met andere overeenkomsten verschuldigd is met inbegrip van eventuele verschuldigde rente en kosten.
Zonder medeweten en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kwekershof is de opdrachtgever vóór de betaling van het door hem aan Kwekershof verschuldigde niet bevoegd de geleverde producten aan derden te vervreemden of te
bezwaren. Bij overtreding hiervan is de verkoopprijs onmiddellijk en volledig opeisbaar.
Opdrachtgever verplicht zich al nu voor alsdan op eerste verzoek van Kwekershof een bezitloos pandrecht te vestigen op alle zaken, voor zover het eigendomsvoorbehoud van Kwekershof op deze zaken te eniger tijd mocht blijken teniet
te zijn gegaan, dan wel anderszins zekerheid ten behoeve van Kwekershof te verstrekken.
De opdrachtgever is verplicht de inhoud van deze bepaling (artikel 9) ter kennis te brengen van derden aan wie hij de door Kwekershof geleverde producten in eigendom overdraagt of in stil pand geeft dan wel anderszins aan een derde
daarop enig recht verleent.
Indien opdrachtgever (mede) uit door Kwekershof geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt opdrachtgever die zaak slechts voor Kwekershof en houdt opdrachtgever de nieuw gevormde zaak voor Kwekershof totdat opdrachtgever
alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Kwekershof heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door opdrachtgever alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
Indien opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Kwekershof tekort schiet of Kwekershof op goede gronden heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen tekort zal schieten, is Kwekershof gerechtigd de onder
eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking te verlenen aan het (doen) verwijderen van de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken, onder meer door het verlenen van
toegang aan Kwekershof dan wel door Kwekershof ingeschakelde derden. De kosten verbonden aan eventuele demontage en verwijdering komen voor rekening van de opdrachtgever.
Kwekershof is gerechtigd om alle zaken die haar, uit welke hoofde dan ook, door de opdrachtgever ter beschikking zijn of worden gesteld, onder zich te houden en afgifte op te schorten tot het moment waarop al hetgeen de opdrachtgever
aan Kwekershof verschuldigd is, waaronder de vergoeding van kosten betrekking hebbende op dit retentierecht van Kwekershof, voldaan is. Dit retentierecht komt Kwekershof ook toe ingeval de opdrachtgever in surseance van betaling of
in staat van faillissement komt te verkeren. Het retentierecht vervalt indien de opdrachtgever genoegzame zekerheid voor het door hem verschuldigde stelt.
Ten aanzien van de bewaring en het gebruik van zaken die Kwekershof door haar opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, wendt Kwekershof dezelfde zorg aan als voor haar eigen zaken. Niettemin berust het risico van deze zaken te
allen tijde bij de opdrachtgever.
De door Kwekershof aan opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde
goederen of producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan afnemer volledig voor diens rekening en risico.
Kwekersrechtelijke- of contractuele bescherming van originele rassen
Uitgangsmateriaal en plantmateriaal van rassen, die door een in Nederland en/of enig ander land aangevraagd of verleend kwekersrecht dan wel middels een contractueel kettingbeding zijn
beschermd, mag niet
a. worden gebruikt voor de voortbrenging of verdere vermeerdering van het ras,
b. ten behoeve van de vermeerdering worden behandeld,
c. in het verkeer worden gebracht,
d. verder worden verhandeld,
e. uitgevoerd,
f. ingevoerd, of voor een van deze handelingen in voorraad worden gehouden.
Het geleverde uitgangsmateriaal mag door de opdrachtgever slechts worden gebruikt voor de teelt van eindproduct op het bedrijf van opdrachtgever en mag door de opdrachtgever uitsluitend worden verkocht onder de desbetreffende
rasnaam en eventuele merknaam.
Kwekershof is gerechtigd om het bedrijf van opdrachtgever c.q. de onder diens beheer zijnde percelen, alwaar het door Kwekershof geleverde uitgangs- of plantmateriaal zich bevindt, te betreden teneinde dat materiaal te bezichtigen c.q.
te beoordelen. Kwekershof zal opdrachtgever tijdig van zijn komst op de hoogte stellen.
Opdrachtgever is verplicht direct toegang te verlenen tot zijn bedrijf en de gewassen aan controle-instanties die namens de eigenaar van een aan hem geleverd beschermd ras controlehandelingen verrichten. Opdrachtgever dient daarbij
desgevraagd tevens direct inzage te geven in zijn administratie, zoals facturen, die voor dit onderzoek relevant zijn.
Indien de opdrachtgever een mutant in het beschermde ras vindt, dan dient hij dit onmiddellijk bij aangetekend schrijven mede te delen aan de houder van het kwekersrecht.
Op schriftelijk verzoek van de houder van het kwekersrecht zal de opdrachtgever binnen een periode van twee maanden na ontvangst van dit verzoek om niet beproevingsmateriaal van de mutant aan de houder van het kwekersrecht
afstaan.
Het is de opdrachtgever bekend dat de vinder van een mutant, zijnde een wezenlijk afgeleid ras, in het beschermde ras de toestemming behoeft van de houder(s) van het kwekersrecht met betrekking tot het “moederras” om de mutant te
exploiteren.
Het is de opdrachtgever in het bijzonder bekend dat de vinder van een mutant toestemming behoeft van de houder van het kwekersrecht met betrekking tot het “moederras” om de in lid 1 genoemde handelingen met betrekking tot alle
materiaal van het ras, inclusief geoogst materiaal (derhalve ook bloemen, planten en/of plantedelen) te verrichten.
Opdrachtgever is gehouden alle medewerking te verschaffen, die door Kwekershof wordt gewenst, waaronder medewerking bij het verzamelen van bewijsmateriaal, ingeval Kwekershof in een procedure verwikkeld raakt over kwekersrechten of andere industriële eigendomsrechten.
Overmacht
Onder “overmacht” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedere van de wil van Kwekershof onafhankelijke omstandigheid of gebeurtenis, waardoor de nakoming van verplichtingen ten opzichte van de opdrachtgever geheel of
gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of waardoor de nakoming van de verplichtingen in redelijkheid niet van Kwekershof kan worden gevergd, ongeacht of de omstandigheid of gebeurtenis bij de sluiting van de overeenkomst
voorzien was, zoals onder andere overheidsmaatregelen, brand, ongevallen, arbeidsonrust, defecten en storingen aan software en het (gedeeltelijk) niet nakomen, op welke grond dan ook, door toeleveranciers of producenten.
De nakoming door Kwekershof niettegenstaande een overmachtsituatie doet geen afbreuk aan Kwekershof’s recht in andere gevallen van haar opschortings- of beëindigingbevoegdheid gebruik te maken.
Ontbinding
Onverminderd haar recht op schadevergoeding is Kwekershof gerechtigd tot opschorting van haar prestatie(s) of buitengerechtelijke al dan niet gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en
bovendien tot terugname van haar eigendommen ingeval van opdrachtgevers tekortkomen, ondercuratelestelling, onder bewindstelling van of beslag op enig vermogensbestanddeel, in surseance van betaling geraken, faillissement,
beëindiging van zaken of overlijden en, indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, tevens in geval van ontbinding van deze rechtspersoon of substantiële wijzigingen in zeggenschapsverhouding binnen deze rechtspersoon.
Door het voorvallen van een in het vorige lid genoemde gebeurtenis worden alle vorderingen van Kwekershof op de opdrachtgever onmiddellijk en voor het geheel opeisbaar.
Indien nakoming door Kwekershof van een of meer van haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen in verband met overmacht naar redelijkheid niet van haar kan worden gevergd, heeft zij het recht die overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven (gedeeltelijk) te ontbinden of de uitvoering er van (gedeeltelijk) op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
De opdrachtgever is slechts gerechtigd tot ontbinding in de gevallen genoemd in artikel 5 van deze algemene voorwaarden en dan nog slechts na betaling aan Kwekershof van alle door hem aan Kwekershof al dan niet opeisbaar
verschuldigde bedragen.
Garanties en klachten
Kwekershof waarborgt dat de producten, die op grond van de order geleverd moeten worden, voldoen aan de eisen, gesteld in de van toepassing zijnde reglementen van Nederlandse keuringsinstanties, die van kracht zijn op het tijdstip
van het sluiten van de overeenkomst.
Kwekershof staat niet in voor de rasechtheid van die producten, die algemeen bekend staan als zijnde terugsportend.
Kwekershof staat niet in voor groei en bloei van de geleverde producten.
Aan de opdrachtgever wordt steeds naar beste weten en kunnen, door of namens de opdrachtgever, alle verlangde cultuurinformatie verstrekt, echter zonder enige aansprakelijkheid van Kwekershof.
Iedere aansprakelijkheid van Kwekershof voor geleverde en/of gebruikte producten, uitgezonderd de aansprakelijkheid als gevolg van een schriftelijk uitdrukkelijk gegeven garantie en die ingevolge dwingend recht, eindigt bij de levering
van het product.
Reclamaties onder de garantie met betrekking tot zichtbare gebreken van producten dienen binnen 24 uur na levering van het product schriftelijk en gemotiveerd bij Kwekershof te zijn ingediend, op straffe van verval van het reclamerecht.
Bij gegrondbevinding van de reclamatie door Kwekershof zal Kwekershof zich alle in redelijkheid van haar te vergen inspanning getroosten om alsnog deugdelijk haar verplichtingen na te komen.
Indien Kwekershof de reclamatie ongegrond verklaard, heeft Kwekershof het recht om binnen 24 uur na ongegrondverklaring de stekken terug te halen. Het staat opdrachtgever dan ook niet vrij om bij een reclamatie binnen voornoemde
24 uur na levering van het product over te gaan tot oppotten c.q. over te gaan tot elke andere vorm van verwerking (behoudens in het geval dat opdrachtgever alvorens over te gaan tot verwerking alsnog schriftelijk jegens Kwekershof
heeft verklaard dat het product geen gebreken vertoont).
Voor andere dan zichtbare gebreken (waaronder rasechtheid) staat Kwekershof slechts in wanneer de opdrachtgever aantoont dat het gebrek zijn oorzaak vindt in het gebruik van materiaal van onvoldoende kwaliteit. Reclamaties dienen
binnen 24 uur nadat het gestelde gebrek ontdekt had kunnen worden schriftelijk en gemotiveerd bij Kwekershof te zijn ingediend, op straffe van verval van het reclamerecht. Bij gegrondbevinden van de reclamatie zal Kwekershof zich alle
in redelijkheid van haar te vergen inspanningen getroosten om alsnog deugdelijk haar verplichtingen na te komen.
Klachten dienen bovendien steeds op een zodanig tijdstip aan Kwekershof te worden medegedeeld dat Kwekershof het plantmateriaal kan controleren.
Een klacht dient tenminste te bevatten:
a.
een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek;
b.
de opslagplaats van het teeltmateriaal waaronder informatie van de klimaatomstandigheden over de eerste twee weken na oppotten/levering, waar de klacht betrekking op heeft;
c.
een opgave van feiten, op grond waarvan kan worden vastgesteld dat door Kwekershof geleverde en de door opdrachtgever afgekeurde producten dezelfde zijn.
Wanneer geleverde producten krachtens het bepaalde in dit artikel door opdrachtgever worden afgekeurd en opdrachtgever en Kwekershof het niet dadelijk eens worden over een minnelijke regeling, dan moet opdrachtgever een beroep
doen op een onafhankelijk officieel erkende deskundige, die een expertiserapport opmaakt. De kosten van het deskundigenrapport zijn, indien de afkeuring gerechtvaardigd is, voor rekening van opdrachtgever. De betreffende kosten
moeten in elk geval door de opdrachtgever worden voorgeschoten.
Klachten met betrekking tot een deel van het geleverde kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring door de opdrachtgever van de gehele levering.
Op de opdrachtgever rust de plicht de geleverde hoeveelheid van de geleverde partij bij inontvangstneming te (doen) controleren en een geconstateerde afwijking in hoeveelheid op omgaande schriftelijk aan Kwekershof te melden.
Het uiten van een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, ongeacht de eventuele gegrondheid van de klacht.
Bij levering door Kwekershof van producten die (gedeeltelijk) zijn vervaardigd door derden, gaat een door Kwekershof gegeven uitdrukkelijke schriftelijke garantie in geen geval verder dan hetgeen waarvoor Kwekershof’s betreffende
toeleveranciers of producenten met garantie in staan.
De opdrachtgever komt geen beroep toe op enige door Kwekershof gegeven uitdrukkelijke schriftelijke garantie indien Kwekershof in overeenstemming met de overeenkomst gebruikte producten heeft geleverd, indien het geleverde
overeenkomstig de instructies van de opdrachtgever is bewerkt, indien de opdrachtgever de geleverde producten heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze waren bestemd dan wel de opdrachtgever de producten anderszins
onzorgvuldig heeft behandeld of aangewend.
Op een door Kwekershof gegeven uitdrukkelijke schriftelijke garantie kan door de opdrachtgever geen beroep worden gedaan indien de opdrachtgever niet volledig of niet tijdig voldoet aan enige van de op hem op grond van een
overeenkomst met Kwekershof rustende verplichtingen.
Aansprakelijkheid
Alle aansprakelijkheid met betrekking tot niet tijdige levering wordt hierbij uitgesloten, tenzij de uitdrukkelijke en fatale overeengekomen leveringstermijn, ex artikel 5.4. wordt overschreden.
In geval van overschrijding van een leveringsdatum met meer dan zeven dagen dient Kwekershof schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij de opdrachtgever aan Kwekershof een redelijke termijn zal moeten stellen om alsnog aan
zijn verplichtingen te voldoen.
Kwekershof is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
De vergoeding door Kwekershof van de eventueel door opdrachtgever geleden schade in geval van een conform artikel 13 ingediende klacht zal niet hoger zijn dan de factuurwaarde van het geleverde, waar de klacht, die terecht blijkt te
zijn betrekking op heeft, mits er sprake is van verwijtbaarheid of bewuste nalatigheid van Kwekershof.
Bij een gedeeltelijke mislukking van de oogst ten gevolge van de geleverde producten bij opdrachtgever zal de door Kwekershof verschuldigde vergoeding van de door de opdrachtgever geleden schade niet te boven gaan een percentage
van de koopprijs van de geleverde producten, welk percentage maximaal gelijk is aan dat deel van de oogst bij opdrachtgever dat mislukt is. Indien bij een schademelding door Kwekershof en opdrachtgever gezamenlijk of door een derde
het percentage afwijkende, zieke of zwakke planten worden vastgesteld, zal dit percentage bepalend zijn voor de maximale aansprakelijkheid van Kwekershof. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat de schade als gevolg van
afwijkende, zieke of zwakke planten zoveel mogelijk wordt beperkt.
Schadevergoeding mag niet door opdrachtgever worden gecompenseerd en geeft geen recht het factuurbedrag niet of niet tijdig te voldoen.

15.4.

Vrijwaring
Uitgesloten wordt iedere aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever wegens directe of indirecte schade door welke oorzaak ook ontstaan, zelfs die ontstaan door eigen schuld of schuld van het personeel van Kwekershof – met
uitzondering van opzet of grove schuld van bestuurders van Kwekershof – alsmede iedere vordering van de opdrachtgever tot vernietiging of ontbinding van de overeenkomst. De opdrachtgever vrijwaart Kwekershof tegen alle aanspraken
van derden wegens handelingen of verzuimen van Kwekershof of haar personeel ter zake de uitvoering van de verplichtingen uit overeenkomst of ondeugdelijke levering.
Het in het vorige lid bepaalde geldt evenzeer ten aanzien van eventuele derden – zoals toeleveranciers en/of producenten – die door Kwekershof bij de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst worden ingeschakeld.
Voor zover een niet nakoming van de opdrachtgever van zijn contractuele dan wel wettelijke verplichtingen tot gevolg heeft dat Kwekershof jegens derden aansprakelijk wordt gesteld, vrijwaart de opdrachtgever Kwekershof hierbij tegen
alle gevolgen van die aansprakelijkheid.
De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, waaronder bedrijfsschade, kosten en rente die Kwekershof of derden via Kwekershof ten gevolge van een tekortkoming of onrechtmatige daad van de opdrachtgever mochten leiden.

16.
16.1.
16.2.
16.3.

Rechts- en Forumkeuze
Op alle aanbiedingen van Kwekershof aan en overeenkomsten door Kwekershof gesloten met een opdrachtgever is Nederlands Recht, nadrukkelijk met inbegrip van afdeling 6.5.3 BW, van toepassing.
Het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het zogenaamde Weens Koopverdrag) is niet van toepassing.
Eventuele geschillen voortspruitend uit een overeenkomst gesloten met Kwekershof zullen bij uitsluiting door de Rechtbank te Den Haag worden berecht.
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