ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
1.
Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle biedingen,
prijsnoteringen, orders en overeenkomsten waarbij Van den Bos
Flowerbulbs BV of Van den Bos Freesia BV partij is.
1.2. De toepasselijkheid van de door de koper gehanteerde
algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
1.3. Op een afwijking van deze voorwaarden kan slechts een
beroep worden gedaan, indien de verkoper daarmee uitdrukkelijk
schriftelijk heeft ingestemd.
1.4. Voor zover deze algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in
een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij
verschillen steeds beslissend.
2.
Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
2.1. Alle door verkoper gedane aanbiedingen en prijsopgaven zijn
vrijblijvend.
2.2. Een overeenkomst komt eerst tot stand wanneer verkoper de
opdracht heeft bevestigd.
2.3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen
alsmede mondelinge toezeggingen door personeel van verkoper of
namens hem gedaan door zijn agenten of andere voor hem werkende
vertegenwoordigers, binden de verkoper alleen vanaf het moment dat
deze door hem zijn bevestigd.
3.
Prijzen
3.1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden
alle prijzen voor de goederen vastgesteld in Euro’s, exclusief
omzetbelasting en zijn gebaseerd op “Free on Board”, (Rotterdam),
Nederland (FOB, Incoterms 2010) bij zeetransport of “Free Carrier”
(Honselersdijk), Nederland (FCA, Incoterms 2010) bij wegtransport .
4.
Betaling
4.1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, dient
betaling van de door verkoper verkochte goederen binnen 30 dagen
na de factuurdatum plaats te vinden in de overeengekomen valuta.
4.2. Als datum van betaling geldt de valutadatum waarop de
verkoper de betaling ontvangt. Bij betaling per bank geldt als datum
van betaling de dag van creditering van de bankrekening van de
verkoper.
4.3. De koper is niet gerechtigd tot enige aftrek, opschorting of
betalingskorting en ook een beroep op verrekening wordt uitdrukkelijk
uitgesloten. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de verkoper
gerechtigd om vanaf de vervaldag de wettelijke rente voor
handelstransacties in rekening te brengen, terwijl tevens alle op de
invordering vallende kosten voor zijn rekening zijn, zowel de
gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke laatste op tenminste
15% van het in te vorderen bedrag worden gesteld.
4.4. In het geval een order in gedeelten wordt uitgevoerd, is
verkoper gerechtigd voor de deelleveringen betaling te eisen,
alvorens de overige deelleveringen te verrichten.
4.5. Verkoper is gerechtigd bij of na het aangaan van de
overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de koper
zekerheid te eisen, dat zowel aan betalings- als aan andere
verplichtingen uit deze overeenkomst wordt voldaan. Weigering van
de koper om de verlangde zekerheid te stellen, geeft de verkoper het
recht zijn verplichtingen op te schorten en geeft hem uiteindelijk het
recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke
tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd zijn
recht op vergoeding van eventueel door hem geleden schade.
5.
Levering
5.1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, vinden
alle leveringen plaats op basis van “Free on Board”, (Rotterdam),
Nederland (FOB, Incoterms 2010) bij zeetransport of “Free Carrier”
(Honselersdijk), Nederland (FCA, Incoterms 2010) bij wegtransport.
5.2. Ofschoon de opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht zal
worden genomen, geldt deze levertijd slechts bij benadering en kan
deze nimmer worden beschouwd als een fatale termijn. Verkoper is
niet eerder in verzuim ten aanzien van de levertijd dan nadat hij
schriftelijk in gebreke is gesteld door koper, deze hem hierbij in de
gelegenheid heeft gesteld alsnog te leveren binnen een redelijke
termijn en verkoper hieraan geen gevolg heeft gegeven.
5.3. De overeengekomen leveringstermijn vangt aan zodra verkoper
de order heeft bevestigd.
5.4. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet
tijdige levering, indien en voor zover deze niet tijdige levering te wijten
is aan omstandigheden, die niet voor rekening en risico van verkoper
komen, waaronder begrepen niet (tijdige) nakoming door
leveranciers.
5.5. Het niet (op tijd) nakomen van enige betalingsverplichting door
koper, schort de leveringsverplichting van verkoper op.
6.
Overmacht
6.1. In geval van overmacht - als zodanig gelden onder meer
teeltmislukking, virussen, natuurramp, werkstaking, brand, in- en
uitvoerbelemmeringen – dan wel in geval van andere
omstandigheden, waardoor nakoming van de overeenkomst van de
verkoper niet of niet tijdig kan worden verlangd, heeft de verkoper het
recht om naar keuze, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot
enige schadevergoeding te zijn gehouden, bij enkele schriftelijke
kennisgeving hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden hetzij de uitvoering van deze overeenkomst op te schorten
tot aan het moment dat een einde is gekomen aan de
overmachtssituatie.
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6.2. Als de overeenkomst door de verkoper reeds gedeeltelijk is
uitgevoerd, zal de koper de verkoopprijs van de geleverde goederen
voldoen.
7.
Reclames
7.1. Koper is verplicht de goederen bij aflevering te onderzoeken op
zichtbare en/of direct waarneembare gebreken. Als zodanig worden
aangemerkt alle gebreken welke door middel van normale zintuiglijke
waarneming of een eenvoudige steekproef kunnen worden
geconstateerd. Voorts is koper verplicht te controleren of de
geleverde goederen ook op overige punten in overeenstemming zijn
met de bestelling. Door het niet naleven van de controleplicht verliest
de koper alle eventuele aanspraken op de verkoper.
7.2. Reclames betreffende kwaliteit en kwantiteit van de geleverde
goederen moeten schriftelijk en uiterlijk binnen zeven kalenderdagen
na aflevering zijn ingediend. Gebreken die pas in een later stadium
ontdekt kunnen worden (niet-zichtbare gebreken) dienen terstond na
ontdekking aan verkoper bekend te worden gemaakt. Zodra deze
termijnen zijn overschreden, wordt de koper geacht het geleverde te
hebben goedgekeurd en zullen reclames niet meer in behandeling
worden genomen.
7.3. De klacht dient een omschrijving van het gebrek te bevatten en
verkoper dient op eerste verzoek in de gelegenheid te worden gesteld
de klacht te onderzoeken. De koper dient toe te staan dat de
verkoper een inspectie van de betrokken goederen door een
deskundige of een onafhankelijke keuringsinstantie laat plaatsvinden.
Bij het gegrond verklaren van de reclamering door de deskundige,
zijn de kosten van de inspectie voor de verkoper. Bij
ongegrondverklaring zijn de kosten voor rekening van de koper.
7.4. Indien de koper tijdig een klacht heeft gemeld bij de verkoper
en deze de klacht heeft erkend, dan is de verkoper te zijner keuze
uitsluitend gehouden tot aflevering van het ontbrekende, vervanging
van de geleverde goederen of teruggave van een evenredig deel van
de koopprijs.
7.5. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsplicht van
de koper niet opgeschort, tenzij de verkoper met een dergelijke
opschorting uitdrukkelijk instemt.
7.6. Het retour zenden van de goederen geschiedt voor rekening en
risico van de koper en kan alleen na voorafgaande schriftelijke
toestemming van de verkoper plaatsvinden.
8.
Aansprakelijkheid
8.1. Het is ten allen tijde de verantwoordelijkheid van de koper te
beoordelen of de omstandigheden, geschikt zijn voor de goederen.
8.2. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming
van de overeenkomst is de aansprakelijkheid van verkoper te allen
tijde beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan de nettofactuurwaarde van de geleverde goederen of het deel van de nettofactuurwaarde met betrekking waartoe de vordering tot
schadevergoeding direct of indirect in verband staat.
8.3. Behoudens de wettelijke aansprakelijkheid op grond van
dwingendrechtelijke bepalingen en behoudens in geval van opzet of
grove schuld, is iedere aansprakelijkheid van verkoper voor enige
andere vorm van schade uitgesloten, waaronder begrepen enige
directe of indirecte schade, gevolgschade of schade wegens
gederfde winst.
8.4. De koper vrijwaart de verkoper voor vorderingen van derden tot
vergoeding
van schades waarvoor verkoper ingevolge deze
voorwaarden niet aansprakelijk is.
9.
Annulering
9.1. De verkoper heeft het recht een order te annuleren als op het
moment van levering de koper nog niet tijdig heeft voldaan aan zijn
vroegere betalingsverplichtingen ten opzichte van de verkoper dan
wel ten opzichte van andere schuldeisers. De verkoper kan tevens
van dit recht gebruik maken als de informaties betreffende de
kredietwaardigheid van de koper door de verkoper als onvoldoende
worden beschouwd. Aan dergelijke annuleringen kan de koper geen
rechten ontlenen en zal de verkoper nimmer door hem aansprakelijk
kunnen worden gesteld.
9.2. Wanneer de koper de overeenkomst geheel of ten dele
annuleert, ten gevolge van welke oorzaak dan ook, dan zal de
verkoper dat alleen behoeven te accepteren wanneer de goederen
nog niet ter verzending aan de vervoerder zijn afgegeven en op
voorwaarde dat de afnemer een schadeloosstelling betaalt, die
tenminste gelijk is aan 25% van de factuurwaarde van de
geannuleerde goederen. Tevens is de verkoper in dat geval
gerechtigd alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen.
9.3. De koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het
moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld. Weigert
koper ze aan te nemen, dan is de verkoper gerechtigd deze goederen
elders te verkopen en is de koper aansprakelijk voor het prijsverschil
alsmede voor alle overige kosten, die hieruit voor de verkoper
voortvloeien, waaronder opslagkosten.
10. Eigendomsvoorbehoud
10.1. Het eigendom van de door verkoper geleverde goederen gaat
niet eerder over op de koper dan na integrale betaling van alle door
verkoper gefactureerde bedragen met eventuele rente, boete en
kosten alsmede van alle vorderingen wegens tekortschieten in de
nakoming van kopers verplichtingen uit deze overeenkomst of andere
overeenkomsten. Afgifte van een cheque of een ander handelspapier
geldt in dit verband niet als betaling.
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10.2. De verkoper is gerechtigd de verkochte goederen onmiddellijk
terug te nemen, indien de koper op enigerlei wijze in gebreke blijft
aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. In dat geval is de koper
verplicht de verkoper daartoe toegang te verlenen op zijn terreinen en
in zijn gebouwen.
10.3. Koper dient de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud
rust afgescheiden van de overige goederen op te slaan, dit om in
staat te zijn de goederen van verkoper te blijven onderscheiden.
10.4. Zolang
er
op
de
geleverde
goederen
een
eigendomsvoorbehoud rust, mag koper deze buiten zijn normale
bedrijfsuitoefening niet vervreemden, bezwaren, verpanden of
anderszins in de macht van derden brengen. Het is de koper echter
niet toegestaan de
goederen in het kader van zijn normale
bedrijfsuitoefening te vervreemden op het moment dat door de koper
surseance van betaling is gevraagd of de koper in staat van
faillissement is verklaard.
11. Ontbinding en opschorting
11.1. In geval de koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan
de verplichtingen die voor hem uit de gesloten overeenkomst
voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat,
alsmede ingeval van aanvraag van surseance, faillissement of
liquidatie van zaken van de koper alsook in geval van dienst
overlijden c.q. ontbinding of beëindiging van de koper, indien deze
een vennootschap is, danwel wanneer een wijziging optreedt in zijn
ondernemingsvorm òf in het bestuur van de vennootschap òf in de
inbreng van de activiteiten van de vennootschap, heeft de verkoper
het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke
tussenkomst de overeenkomst met een redelijke termijn op te
schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder enige
verplichting tot schadevergoeding
11.2. De vordering van verkoper ter zake van het reeds uitgevoerde
deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of
ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder
begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.
12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1. Verkoper behoudt zich alle rechten voor die verkoper heeft op
het gebied van intellectuele eigendom in verband met door verkoper
geleverde goederen.
12.2. De met een R gemerkte variëteiten dienen uitsluitend te worden
gebruikt voor de teelt van bloemen. Koper verklaart zich akkoord met
de bepaling betreffende het niet vermeerderen en niet verkopen van
de met een R gemerkte variëteiten volgens ons contractsysteem.
Wanneer koper in een beschermd ras een mutant vindt, dan is hij
verplicht om hiervan aan de verkoper onmiddellijk mededeling te
doen.
13. Strijdigheid met wettelijke bepalingen
13.1. Mocht enige bepaling van deze Algemene Verkoop- en
Leveringsvoorwaarden niet van toepassing of in strijd met de
openbare orde of de wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling
als niet geschreven worden beschouwd doch zullen overigens de
voorwaarden volledig van kracht blijven. Verkoper behoudt zich het
recht voor de gewraakte te wijzigen in een rechtsgeldige.
14. Bevoegde rechter / toepasselijk recht
14.1. Alle geschillen, ook die slechts door één der partijen als
zodanig worden aangemerkt, zullen zijn onderworpen aan het oordeel
van de binnen het vestigingsgebied van de verkoper bevoegde
rechtbank, zulks onverminderd de bevoegdheid van de verkoper om
het geschil desgewenst voor te leggen aan een andere bevoegde
rechter
14.2. Op alle door verkoper gedane aanbiedingen en uitgebrachte
offertes alsmede op alle tussen koper en verkoper gesloten
overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
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