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ANTHOS INKOOPVOORWAARDEN 

 
 
Artikel  1 Definities 
1. Koper: [VOLLEDIGE NAAM EXPORTEUR], gevestigd te [VESTIGINGSPLAATS]; 
2. Verkoper: Degene die zich verplicht tot levering van hetgeen is overeengekomen; 
3. Partij (in de zin van geleverde bloembollen): het gehele aantal bij één levering geleverde Bloembollen van 

iedere soort afzonderlijk, tenzij gemengd is  gekocht dan wel ingevolge de koopovereenkomst gesorteerd naar 
maat is geleverd in welk laatste geval iedere maat als een Partij wordt beschouwd; 

4. Producten: bloembollen, knollen, wortelstokken, vaste planten en aanverwante en meegeleverde zaken, 
waaronder begrepen niet te retourneren verpakkingsmateriaal, alles in de ruimste zin van het woord; 

5. Eigen Teelt: de Producten die door Verkoper zelf worden geteeld of die door derden voor rekening en 
verantwoording van Verkoper worden geteeld, contractteelt daaronder begrepen; 

6. Maat (ook ziftmaat): bij bloembollen als niet anders is overeengekomen de maat die wordt bepaald door de 
omvang van de bol gemeten op de maatplank, of zoals in de praktijk gebruikelijk; 

7. Verborgen Gebrek: een gebrek aan het Product dat redelijkerwijs door Koper eerst ontdekt kan worden na 
afloop van de voor niet verborgen gebreken geldende reclametermijn; 

8. Werkdag:  Dagen niet zijnde een zaterdag, zondag of bij wet erkende feestdag; 
9. Overeenkomst: De mondeling en/of schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Koper en Verkoper betreffende 

de levering van producten. Schriftelijk is mede fax, e-mail en EDI bericht (koopovereenkomst van de Stichting 
EDI-BULB). 

 
Artikel  2 Toepasselijkheid 
1. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Koper en Verkoper betreffende 

de levering van in Nederland geproduceerde Producten. De algemene voorwaarden van Verkoper worden 
nadrukkelijk van de hand gewezen. 

2. Afwijkingen van deze inkoopvoorwaarden zijn slechts geldig voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk door Koper 
aanvaard en afwijkingen gelden slechts voor de order of overeenkomst waarop ze betrekking hebben. 

3. Indien enige bepaling van deze inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen 
onverkort van kracht.  

 
Artikel  3 Totstandkoming overeenkomst 
1. Een overeenkomst kan tot stand komen direct tussen partijen of via in de branche gebruikelijke bemiddeling 

(veiling hieronder begrepen).  
2. Prijzen moeten vermeld zijn in Euro’s per 1.000 stuks of 1.000 kilogrammen en exclusief BTW. 
 
Artikel  4 Overdracht verplichtingen uit een overeenkomst 
Verkoper mag zijn rechten en plichten uit hoofde van een overeenkomst slechts na voorafgaand verkregen 
schriftelijke toestemming van Koper aan een derde (geheel of gedeeltelijk) overdragen (o.a.  in geval van een 
groene veiling). 
 
Artikel  5 Betaling 
1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, vindt de betaling van de koopsom plaats indien levering 

heeft plaatsgevonden: 
- Van 1 oktober t/m 14 december: op 15 januari d.a.v.; 
- Van 15 december t/m 31 januari: op 1 maart d.a.v.; 
- Van 1 februari t/m 31 maart d.a.v.: op 1 mei d.a.v.; 
- Van 1 april t/m 31 mei: op 1 juli d.a.v.; 
- Van 1 juni t/m 14 augustus: op 15 september en 1 november, met dien verstande dat per 15 september een 

voorschotbetaling van 85% van het factuurbedrag zal plaatsvinden en het restant per 1 november zal 
worden betaald; 

- Van 15 augustus t/m 30 september: op 1 november d.a.v. 
2. Betaling vindt niet eerder plaats dan na ontvangst van een daartoe strekkende en gespecificeerde factuur. 
3. Bij overeenkomsten die niet tot stand zijn gekomen via in de branche gebruikelijke bemiddeling (veiling 

hieronder begrepen) is Koper te allen tijde gerechtigd op de door hem aan Verkoper te betalen bedragen 
verrekening toe te passen met al hetgeen Verkoper aan Koper is verschuldigd uit welke hoofde dan ook.  
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Artikel  6 Levering 
1. Levering vindt plaats door aflevering van de Producten door Verkoper bij de Koper op de datum, plaats en/of 

het tijdstip als overeengekomen. Afspraken strekkende tot meerdere deelleveringen worden aangemerkt als 
even zo vele verplichtingen tot levering op daartoe bepaalde data en/of tijdstippen. Afgesproken 
leveringstermijnen zijn fatale termijnen. Overschrijding daarvan levert wanprestatie op zonder dat daarbij 
aanmaning of ingebrekestelling vereist is. 

2. Levering geschiedt voor rekening en risico van de Verkoper. Indien is overeengekomen dat Koper transport 
regelt geschiedt de levering voor rekening en risico van de Koper. 

 
Artikel  7 Emballage 
1. Verkoper is gehouden  tot levering in de door Koper ter beschikking gestelde emballage.  
2. Verkoper dient de emballage van Koper op eigen kosten binnen 15 werkdagen vooraf aan levering bij Koper op 

te halen.  Verkoper dient het fust als een goed huisvader te beheren en is bij schade aan of verlies van fust 
verplicht tot het betalen van de werkelijk geleden schade, waarbij vergoeding plaatsvindt aan de hand van de 
nieuwwaarde van de emballage. 

3. Indien levering in emballage van Verkoper is overeengekomen dient Verkoper de emballage op eigen kosten 
binnen 20 werkdagen na het daartoe gedane verzoek door Koper, terug te halen. Indien de Verkoper hierin 
nalatig is, is de Koper gerechtigd de emballage naar Verkoper te verzenden. De daarmee gemoeide kosten zijn 
voor rekening van Verkoper.  

4. Indien levering in emballage die uitsluitend geschikt is voor eenmalig gebruik is overeengekomen, te leveren 
door Verkoper, kan het tegen kostprijs aan de Koper in rekening worden gebracht. 

5. Bij weigering van een levering door de Koper dient, indien in emballage van de Koper is geleverd, de Verkoper 
de emballage aan de Koper terug te zenden binnen 10 werkdagen, nadat de geweigerde levering weer in zijn 
bezit is gekomen. Bij rechtmatige weigering komen de kosten van terugzending voor rekening van de Verkoper. 
Bij gebreke van tijdige terugzending is Verkoper gehouden de nieuwwaarde van de emballage aan de Koper te 
vergoeden, tenzij de Koper aanspraak maakt op terugzending van zijn emballage. 

 
Artikel  8 Informatie 
1. Bij levering stelt Verkoper aan Koper ter beschikking informatie waarin opgenomen (1) de gegevens van de 

Verkoper, (2) de specificaties van de Producten, (3) informatie ten aanzien van eventueel overeengekomen 
Classificatie en (4) overige informatie die relevant is voor de verhandelbaarheid van de Producten, waaronder 
vereiste kwaliteitsbewijzen. Het in ontvangst nemen van deze informatie doet niet af aan het recht van Koper 
op reclameren.  

2. Voor levering draagt Verkoper er zorg voor dat de te leveren Partij digitaal is aangemeld bij het ketenregister. 
3. De Verkoper is gehouden om indien de Koper daarom verzoekt op korte termijn een opgave te verstrekken van 

de geplante hoeveelheid, gespecificeerd naar oppervlakte en plantgoedmaat, alsmede van de locatie en de 
stand van het gewas. Voorts verleent de Verkoper de Koper en haar vertegenwoordigers het recht de te velde 
staande gewassen te inspecteren, te testen en te controleren. 

4. Indien en zodra Verkoper in redelijkheid kan voorzien dat hij zijn verplichtingen niet op correcte wijze zal 
nakomen, bijvoorbeeld als het overeengekomen aantal Producten uit Eigen Teelt niet kan worden geleverd 
en/of de klasse verandert en/of de overeengekomen datum van levering niet wordt gehaald, zal Verkoper 
Koper hiervan onverwijld schriftelijk mededeling doen. Deze mededeling ontslaat de Verkoper niet van zijn 
plicht tot schadeloosstelling. 

 
Artikel  9 Eigendomsvoorbehoud 
De Producten die het onderwerp zijn van een Levering blijven eigendom van Verkoper zolang door Koper niet aan 
alle daarop betrekking hebbende betalingsverplichtingen is voldaan, inclusief eventuele verplichting tot betaling 
van rente en/of kosten. Niettemin staat het de Koper vrij reeds voor de betaling over het geleverde te beschikken 
op een wijze die in overeenstemming is met de normale uitoefening van zijn bedrijf. 
 
Artikel  10 Kwekersrecht en intellectueel eigendom 
Verkoper garandeert dat met het door hem in het kader van de uitvoering van de overeenkomst in het verkeer 
brengen van de Producten geen inbreuk wordt gemaakt op kwekersrechten of andere rechten van intellectueel 
eigendom van derden. Bij een inbreuk op deze garantie zal Verkoper Koper volledig schadeloosstellen, alsmede zal 
Verkoper Koper vrijwaren voor al hetgeen Koper aan deze derde dient te voldoen. 
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Artikel  11 Kwaliteit 
1. Verkoper garandeert dat de kwaliteit van de Producten op het moment van levering aan Koper is conform 

hetgeen Koper ervan mag verwachten, alsmede conform de geldende richtlijnen en voorschriften van 
bevoegde overheidsinstanties, keuringsdiensten en andere relevante instanties die ten aanzien van de Partijen 
algemeen geldende of algemeen geaccepteerde richtlijnen en voorschriften uitvaardigen omtrent fytosanitaire 
aangelegenheden, kwaliteit, kwaliteitsindeling, toleranties ten aanzien van kleur, maatvoering etc., waaronder 
maar niet beperkt tot de keuringsdiensten (BKD, Naktuinbouw). 

2. Verkoper garandeert voorts dat de Producten uitsluitend in Nederland geteeld zijn en steeds afkomstig zijn van 
de nieuwste oogst.  

 
Artikel  12 Reclameren wegens tekortkomingen  
1. Het bepaalde in deze inkoopvoorwaarden omtrent reclameren wegens tekortkomingen doet niet af aan de 

overige rechten die aan Verkoper en Koper toekomen in geval van dergelijke reclames. 
2. De reclametermijn voor een gebrek dat niet een Verborgen Gebrek is, is vijf werkdagen na de dag van 

levering aan Koper.  
3. Reclame wegens een Verborgen Gebrek dient te worden kenbaar gemaakt spoedig nadat het Verborgen 

Gebrek kan worden waargenomen door Koper.  
4. Reclame na afloop van de eerste groeiperiode volgend op de levering is slechts mogelijk in geval van niet-

soortechtheid of onzuiverheid. 
5. Bij verkoop per gewicht bedraagt de reclametermijn voor reclame over het gewicht drie werkdagen. 
6. Reclameren dient schriftelijk – waaronder begrepen elektronisch - te worden medegedeeld onder zo 

nauwkeurige mogelijke opgave van de klacht.  
7. Zolang niet over acceptatie of weigering van geleverde Producten definitief is beslist, zijn zowel Koper als 

Verkoper, wanneer ze de Partij onder zich hebben, gehouden deze als een goed huisvader te verzorgen. 
 
Artikel  13 Schadevergoeding 
1. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verplichting door een van de Partijen, 

heeft de benadeelde Partij alle rechten op grond van de wet, waaronder het recht op de volledige vergoeding 
van de geleden schade en de gemaakte kosten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze inkoopvoorwaarden 
of in de Overeenkomst.  

2. Verkoper is verplicht om de overeengekomen hoeveelheid te leveren op de afgesproken leveringsdatum. 
Wanneer Verkoper geconfronteerd is met een onvoldoende opbrengst uit Eigen Teelt om aan deze verplichting 
te voldoen, moet hij die mindere opbrengst volledig aan Koper leveren. Daarnaast is Verkoper verplicht om een 
vergoeding te betalen aan Koper voor de hoeveelheid die minder geleverd is dan 75% van de overeengekomen 
hoeveelheid. Deze vergoeding bedraagt dan in elk geval een bedrag dat overeenkomt met het verschil tussen 
de overeengekomen verkoopprijs en de gemiddelde marktprijs van de Producten op het moment waarop die 
hadden moeten worden geleverd, waarbij niet behoeft te worden aangetoond dat die schade werkelijk 
geleden is. Koper is in dat geval slechts de koopprijs behorende bij het wel geleverde deel verschuldigd en mag, 
mits de overeenkomst niet via in de branche gebruikelijke bemiddeling (veiling hieronder begrepen) tot stand 
is gekomen, verrekening toepassen. 

3. Wanneer een Partij tijdens het groeiseizoen van klasse verandert zodanig dat de Producten niet meer voldoen 
aan de overeenkomst is Koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder recht op schadevergoeding.  

4. Indien Verkoper niet heeft voldaan aan de in artikel 8 lid 4 omschreven informatieplicht is Verkoper altijd, ook 
in geval van overmacht, gehouden tot het betalen van volledige schadevergoeding. 

 
Artikel  14 Overmacht 
Een tekortkoming kan Koper of Verkoper niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch 
krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.  
 
Artikel  15 Faillissement en Surseance  
Elk der partijen heeft – onverminderd haar rechten op grond van de wet – het recht de overeenkomst te 
ontbinden, zonder gehoudenheid van die ontbindende partij tot schadevergoeding, indien de andere partij failliet 
is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd. 
 
Artikel  16 Toepasselijk recht en arbitrage 
1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  
2. Alle geschillen, ook die welke slechts door één van beide partijen als geschil worden beschouwd, met 

betrekking tot de overeenkomst waarop deze inkoopvoorwaarden van toepassing zijn, de daaruit 
voortvloeiende overeenkomsten of deze inkoopvoorwaarden zelf, worden naar de keuze van Koper beslecht 
door middel  van arbitrage door het Scheidsgerecht voor Bloembollen en Boomkwekerijproducten of 
voorgelegd aan een in Nederland bevoegde rechtbank. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Schuld_(strafrecht)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rechtshandeling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verkeersopvatting

