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ALGEMENE DIENSTENVOORWAARDEN  

 

 

Algemene voorwaarden voor het in opdracht uitvoeren van opkweekwerkzaamheden van plantaardig 

uitgangsmateriaal van tuinbouwproducten  

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam op 13 januari 2011. 

 

 

Artikel 1 Toepasselijkheid 

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst waarbij opdrachtgever plantaardig 

uitgangsmateriaal, te weten zaad, stek of weefselkweek, levert aan opdrachtnemer met de opdracht om dit 

uitgangsmateriaal op te kweken tot plantmateriaal. Basis van deze overeenkomst is dat de eigendom van het 

uitgangsmateriaal en het daaruit voortkomende plantmateriaal steeds eigendom blijft van opdrachtgever. 

2. Eventuele voorwaarden van opdrachtgever, van welke aard ook en hoe ook genaamd zijn, tenzij deze 

uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, niet van toepassing. 

3. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te worden overeengekomen. Zij worden, voor 

zover zij niet in de plaats treden van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, geacht deze 

voorwaarden aan te vullen. 

 

 

Artikel 2 Begripsbepaling 

 

1. Onder “opdrachtgever” wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die aan “opdrachtnemer” de opdracht 

geeft om plantaardig uitgangsmateriaal, dat eigendom is van opdrachtgever, op te kweken tot plantmateriaal 

dat geschikt is voor de teelt op het bedrijf van opdrachtgever of voor vervolgteelt elders. 

2. Onder “opdrachtnemer” wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die zich verbindt tot het verrichten van 

de werkzaamheden die nodig zijn voor het opkweken van plantmateriaal. 

 

 

Artikel 3 Aanbiedingen en prijzen  

 

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een offerte of aanbieding 

heeft een geldigheidsduur van ten hoogste 30 dagen. 

2. Met de schriftelijke bevestiging van de offerte of aanbieding door opdrachtgever, waarbij nadrukkelijk wordt 

aangegeven dat het een opdracht tot dienstverlening betreft, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn 

gekomen, tenzij binnen vijf dagen na de verzending van de bevestiging door opdrachtgever daartegen 

schriftelijk bezwaar wordt gemaakt door  opdrachtnemer. 

3. Overeenkomsten worden gesloten onder de voorwaarde dat het uitgangsmateriaal, met vermelding van 

rasnaam en bijbehorende specificaties, bij aanvang van de opkweekwerkzaamheden voor opdrachtnemer 

beschikbaar is. 

4. Indien een overeenkomst tot stand komt door tussenkomst van agenten, handelsvertegenwoordigers en/of 

andere tussenpersonen en/of wederverkopers, bindt deze opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door 

opdrachtnemer is aanvaard.  

5. De prijzen zijn exclusief BTW en bijkomende kosten, waaronder begrepen: transportkosten, kosten van 

emballage, kosten van kwaliteitscontrole en/of fytosanitair onderzoek, invoerrechten, overheids- en andere 

publiekrechtelijke heffingen, alsmede kwekersrechtelijke- en eventuele andere vergoedingen, tenzij 

schriftelijk anders overeengekomen.  

6. De prijzen zijn voor zover niet anders is aangegeven, in Euro’s (€). 

7. Bij annulering van de overeenkomst door opdrachtgever voor inzaai of uitplant is deze terstond 25% van de 

factuurwaarde van de overeengekomen opkweekwerkzaamheden verschuldigd. Opdrachtgever is verder 

aansprakelijk voor alle reeds door opdrachtnemer gemaakte onkosten. Bij annulering van de overeenkomst 
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door opdrachtgever na inzaai of uitplant is deze terstond 100% van de factuurwaarde van de overeengekomen 

opkweekwerkzaamheden als annuleringsvergoeding verschuldigd. 

8. In het geval dat opdrachtgever na bovenbedoelde annulering het zaad of plantmateriaal retour wil dient hij 

opdrachtnemer hier tegelijk met de annulering over te informeren. Indien opdrachtgever het zaad of 

plantmateriaal niet binnen zeven dagen na annulering bij opdrachtnemer ophaalt heeft opdrachtnemer het 

recht het zaad of plantmateriaal te vernietigen. 

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

 

Artikel 4 Levering en transport 
 

1. Levering vindt plaats af bedrijf, tenzij anders is overeengekomen.  

2. Opdrachtnemer bepaalt na overleg met opdrachtgever de leveringsdatum. Opgegeven levertijden worden niet 

beschouwd als fatale termijn. Indien een leveringsdatum is overeengekomen, zal opdrachtnemer er naar 

streven zoveel mogelijk deze datum voor levering aan te houden. Indien opdrachtnemer niet op de 

overeengekomen dag of binnen de overeengekomen termijn kan leveren, zal hij opdrachtgever daaromtrent zo 

tijdig mogelijk informeren. Partijen zullen in overleg een nieuwe dag van aflevering vaststellen. Deze nieuwe 

dag van aflevering zal gelden als de overeengekomen leveringsdatum als in artikel 10 lid 5. 

3. Indien opdrachtgever de bestelde producten afneemt vóór de overeengekomen afleveringsdatum of periode 

zoals in lid 2 bepaald, is het hieruit voortvloeiende risico geheel voor opdrachtgever.  

4. 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. Tevens zullen de door opdrachtnemer gemaakte kosten voor de langere opkweekperiode bij 

opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

 

 

Artikel 5 Verpakking/emballage/karren/pallets 

 

1. Eenmalige verpakking wordt tegen kostprijs in rekening gebracht en wordt niet teruggenomen. 

2. Alle verpakkingen en emballage, uitgezonderd eenmalige emballage, blijven eigendom van opdrachtnemer. 

3. Opdrachtnemer is gerechtigd opdrachtgever voor meermalige verpakking en ander duurzaam materiaal een 

overeengekomen gebruiksvergoeding in rekening te brengen, welke vergoeding afzonderlijk op de factuur 

wordt vermeld.  

4. Opdrachtgever is verplicht binnen 30 dagen na levering of onmiddellijk na het planten, verpakking en 

emballage op eigen kosten en in goede staat en onder de juiste hygiënische omstandigheden aan  

opdrachtnemer  te retourneren. Indien is overeengekomen dat opdrachtnemer verpakking en emballage zelf 

zal afhalen, dient opdrachtgever met betrekking tot de door opdrachtnemer aangekondigde datum, te zorgen 

dat verpakking en emballage in goede staat en onder de juiste hygiënische omstandigheden blijven en op 

zodanige wijze op te slaan dat opdrachtnemer deze op een normale wijze kan afhalen.  

5. Opdrachtgever mag verpakking en emballage niet in gebruik houden, of door derden laten gebruiken. 

6. Karren, rolcontainer en meermalige pallets dienen direct geretourneerd te worden, tenzij anders is 

overeengekomen. Het is verboden deze voor eigen gebruik aan te wenden of aan derden mee te geven. 

7. Bij beschadiging of verlies van meermalige verpakkingen, karren, rolcontainers, pallets etc. is opdrachtgever 

verplicht aan opdrachtnemer de reparatie- of vervangingskosten te vergoeden alsmede eventuele extra 

huurkosten ten gevolge van te late retournering. 

 

 

Artikel 6 Betaling 

 

1. Betaling dient te geschieden in verschillende termijnen die in rekening worden gebracht naarmate de dienst 

vordert. Opdrachtnemer zal per termijn de benodigde materialen en hulpstoffen in rekening brengen die na 

betaling eigendom worden van opdrachtgever. Hieronder worden niet begrepen verpakkingen en emballage. 

2. Alle betalingen dienen te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum. Betaling van de laatste termijn 

dient te geschieden voorafgaand aan de aflevering van het plantmateriaal. 

3. Opdrachtgever is niet bevoegd op de te betalen prijs enig bedrag wegens een door hem gestelde 

tegenvordering in mindering te brengen. 

4. Opdrachtgever is niet bevoegd de nakoming van haar betalingsverplichting op te schorten, in geval van een 

door hem bij opdrachtnemer ingediende klacht over de geleverde producten. 

5. Alle betalingen geschieden ten kantore van opdrachtnemer of door storting of overschrijving op een door 

opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. 



3 

 

6. Betaling dient te geschieden in Euro’s (€) tenzij anders op de factuur is aangegeven. Opdrachtnemer heeft 

het recht om in het laatste geval koersverschillen door te berekenen aan opdrachtgever.  

7. Indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in 

verzuim te zijn. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om op dat moment het eigendom van het 

plantmateriaal op te eisen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de opdrachtgever 

ten gevolge van het niet afleveren van het plantmateriaal. 

8. Bovendien is opdrachtnemer gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat 

opdrachtgever in verzuim is gebleven te voldoen aan de in lid 2 genoemde betalingsverplichting, waarbij een 

gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend. Opdrachtnemer is tevens gerechtigd om bij 

het in verzuim zijn van opdrachtgever het daardoor opgelopen valutakoersverlies in rekening te brengen. 

9. Is opdrachtgever in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van een van zijn 

verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel de gerechtelijke als 

buitengerechtelijke, voor zijn rekening. 

10. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor orders of overeenkomsten niet of niet langer uit te voeren, indien 

opdrachtgever op enige wijze zijn verplichtingen tegenover opdrachtnemer niet is nagekomen of niet 

nakoming dreigt. Opdrachtnemer zal opdrachtgever hier onverwijld van in kennis stellen. Opdrachtnemer is 

niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de opdrachtgever ten gevolge van het niet uitvoeren van orders. 

 

 

Artikel 7 Overmacht 

 

1. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedsfeer van  

opdrachtnemer, waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. 

Hierbij kan gedacht worden aan stakingen, brand, extreme weersomstandigheden of overheidsmaatregelen 

en ziekten en plagen enerzijds en aan gebreken in de aan opdrachtnemer toegeleverde materialen anderzijds. 

2. Indien ten gevolge van overmacht de levering door opdrachtnemer niet kan worden uitgevoerd, dan moet 

opdrachtnemer opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk omtrent de omstandigheden informeren. 

3. In geval van overmacht zullen partijen overleggen over een wijziging van de overeenkomst of over het 

geheel of gedeeltelijk ontbinden van de overeenkomst. 

4. Indien partijen het niet binnen 10 dagen na de schriftelijke mededeling van de bedoelde omstandigheden 

eens kunnen worden over wijziging of ontbinding, dan kan ieder van de partijen zich tot de rechter wenden. 

 

Artikel 8 Onvoorziene omstandigheden 
 

1. In geval van onvoorziene omstandigheden bij één der partijen, die zo ernstig zijn dat de andere partij, gelet 

op de eisen van redelijkheid en billijkheid, niet mag verwachten dat de gesloten overeenkomst ongewijzigd 

in stand blijft, zullen partijen overleggen over een wijziging van de overeenkomst of over het geheel of 

gedeeltelijk ontbinden van de overeenkomst.  

2. Indien partijen het niet binnen 10 dagen na schriftelijke mededeling van de bedoelde omstandigheden eens 

kunnen worden over wijziging of ontbinding, dan kan ieder van de partijen zich tot de rechter wenden. 

 

 

Artikel 9 Garanties en klachten 

 

1. Opdrachtnemer 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. 

2. Opdrachtnemer staat niet in voor de hoeveelheid, de kwaliteit en de eigenschappen van het plantmateriaal 

dat wordt opgekweekt uit het geleverde uitgangsmateriaal. Opdrachtnemer kan daarnaast niet instaan voor 

het uitblijven van gebreken, waaronder nadrukkelijk begrepen ziekten, die het gevolg zijn van het geleverde 

uitgangsmateriaal.  

3. Opdrachtnemer staat niet in voor groei en bloei van de geleverde producten. 

4. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen twee dagen na aflevering aan 

opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt en binnen acht dagen schriftelijk aan opdrachtnemer te worden 

medegedeeld. 

5. Klachten met betrekking tot niet zichtbare gebreken dienen onmiddellijk (en in ieder geval binnen twee 

dagen) na constatering aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt, en binnen acht dagen schriftelijk aan 

opdrachtnemer te worden medegedeeld.  
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6. Klachten dienen bovendien steeds op een zodanig tijdstip aan opdrachtnemer te worden medegedeeld dat 

opdrachtnemer het plantmateriaal kan controleren. Teneinde de controle te kunnen uitvoeren dient 

opdrachtnemer bovendien direct toestemming te krijgen van opdrachtgever om zijn bedrijf te betreden. 

7. Een klacht dient ten minste te bevatten: 

a. Een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek; 

b. De opslagplaats van het plantmateriaal, waar de klachtbetrekking op heeft; 

c. Een opgave van feiten, op grond waarvan kan worden vastgesteld dat door opdrachtnemer geleverde en 

door opdrachtgever bekritiseerde of afgekeurde producten dezelfde zijn. 

8. Klachten met betrekking tot een deel van het geleverde kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring door 

opdrachtgever van de gehele levering.  

9. Op opdrachtgever rust de plicht de geleverde hoeveelheid van de geleverde partij bij inontvangstneming te 

(doen) controleren en een geconstateerde afwijking in hoeveelheid conform lid 4 aan opdrachtnemer te 

melden. 

10. Het uiten van een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, ongeacht de eventuele 

gegrondheid van een klacht. 

 

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid 

 

1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, tenzij in één van de in dit artikel genoemde 

gevallen. In een dergelijk geval zal de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt zijn tot maximaal de 

factuurwaarde van de overeengekomen opkweekwerkzaamheden. In geen enkel geval is opdrachtnemer 

aansprakelijk voor enige vorm van vervolgschade, gederfde omzet of gederfde winst. 

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht als bedoeld in artikel 7, lid 1. 

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de kwaliteit en gezondheid van het 

uitgangsmateriaal dat door opdrachtgever ter beschikking is gesteld.  

4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle schade die bij opdrachtnemer of bij derden kan ontstaan 

als gevolg van ziekten of andere gebreken in het uitgangsmateriaal dat hij aan opdrachtnemer ter 

beschikking heeft gesteld. 

5. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot niet tijdige levering door opdrachtnemer wordt hierbij uitgesloten, 

tenzij de overeengekomen leveringsdatum met meer dan zeven dagen wordt overschreden. In geval van 

overschrijding van de leveringsdatum met meer dan zeven dagen dient opdrachtnemer schriftelijk in gebreke 

te worden gesteld, waarbij opdrachtgever aan opdrachtnemer een redelijke termijn zal moeten stellen om 

alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.  

6. Bij een conform artikel 9 ingediende klacht is opdrachtnemer slechts aansprakelijk indien de ingediende 

klacht terecht blijkt te zijn en er tevens sprake is van verwijtbaarheid of bewuste nalatigheid aan de zijde van 

opdrachtnemer. Bij een schademelding zal het percentage afwijkende, zieke of zwakke planten door 

opdrachtnemer en opdrachtgever gezamenlijk of door een onafhankelijke derde worden vastgesteld.  Dit 

percentage zal bepalend zijn voor de maximale aansprakelijkheid van opdrachtnemer. Opdrachtgever is 

verplicht ervoor zorg te dragen dat de schade als gevolg van afwijkende, zieke of zwakke planten zo veel 

mogelijk wordt beperkt.  

7. Schadevergoeding mag niet door opdrachtgever worden gecompenseerd en geeft geen recht het 

factuurbedrag niet of niet tijdig te voldoen. 

 

 

Artikel 11 Kwekersrechtelijke- of contractuele bescherming van originele rassen 

 

1. Uitgangsmateriaal en/of 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 één van deze handelingen in voorraad worden gehouden.  
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2. Opdrachtgever staat er voor in dat de toestemming van de kwekersrechthouder is verkregen voor de 

handelingen die opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst tot opkweek dient te verrichten. 

3. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn gehouden kwekers-, merk- en octrooirechten die op het betreffende 

plantmateriaal rusten te respecteren. 

 

Artikel 12 Geschillenregeling 

 

1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is het 

Nederlandse recht van toepassing. 

2. Alle geschillen (ook die slechts door één partij als zodanig worden aangemerkt) met betrekking tot of 

voortvloeiend uit de tussen opdrachtnemer en een in het buitenland gevestigde opdrachtgever gesloten 

overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslist door de 

Nederlandse Rechter, die bevoegd is in het gebied, waarin de opdrachtnemer is gevestigd. Daarnaast heeft 

opdrachtnemer te allen tijde het recht opdrachtgever voor de wettelijk of ingevolge de geldende 

internationale conventie bevoegde rechtbank te dagen.  

 

Artikel 13 Slotbepaling 

 

Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling in deze algemene voorwaarden in strijd zou 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 alsdan in overleg treden om te komen tot een nieuwe bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan 

hetgeen partijen hebben bedoeld. 

 

                                Januari 2011 

 
 

 

 


