Verkoop- en leveringsvoorwaarden Sluiter Ellwoodii B.V.
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Sluiter Ellwoodii B.V. van Incredibleroses.
Artikel 1 Begripsbepaling
1. Onder de “verkoper” wordt verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sluiter Ellwoodii B.V., die haar bedrijf maakt van het leveren van producten als bedoeld in artikel 1 lid 3 en het sluiten van
transacties met betrekking tot deze producten, in de ruimste zin van het woord, waaronder de inkoop en verkoop van producten, het verkopen van in eigen onderneming gekweekte producten evenals het
vermenigvuldigen van bloemen of planten.
2. Onder de “koper” wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de verkoper
enige overeenkomst aangaat met betrekking tot in artikel 1 lid 3 genoemde producten.
3. Onder “product” of “producten” wordt verstaan: eetbare rozen en rozenplanten vermeld onder productnaam Incredibleroses.
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de verkoper gedane aanbiedingen, verkopen, leveringen en gesloten overeenkomsten met betrekking tot producten zoals omschreven in artikel 1 lid 3 van
deze algemene voorwaarden.
2. De toepasselijkheid van de algemene (inkoop)voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk afgewezen.
3. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt door de verkoper aan de koper beschikbaar gesteld.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig
van toepassing. Verkoper en koper zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
5. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen
betrekking hebben.
6. Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30)
dagen na schriftelijke bekendmaking. Indien de koper niet wenst in te stemmen met deze wijzigingen, heeft deze het recht de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tien (10) dagen tegen
de datum waarop de wijzigingen in werking treden.
7. In het geval deze algemene voorwaarden en de overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.
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 de koper wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, tenzij binnen vijf dagen na de verzending van de bevestiging door de koper daartegen
schriftelijk bezwaar wordt gemaakt door de verkoper.
3. 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.
4. Indien geen prijs is overeengekomen, zal de op het moment van levering geldende prijs van de verkoper bepalend zijn.
5. Verkoper is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van de vergoeding zonder dat de koper in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een
bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van bijv. lonen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
6. De prijzen zijn voor zover niet anders is aangegeven, in Euro’s (€).
7. Bij annulering van de overeenkomst door de koper is deze terstond 25% van de bruto verkoopwaarde van de te leveren producten als annuleringsvergoeding verschuldigd.
8. In het geval dat de desbetreffende producten door bovenbedoelde annulering onverkoopbaar of slechts voor een lagere prijs verkoopbaar blijken te zijn, is de koper aansprakelijk voor eventuele prijsverschillen en
verdere door de verkoper geleden schade.
9. Op beide partijen rust de plicht de eventuele schade als gevolg van de annulering zo veel mogelijk te beperken.
Artikel 4 Orderdocumentatie
Koper dient bij zijn bestelling dan wel op eerste verzoek van verkoper schriftelijk op te geven welke gegevens, specificaties en documenten volgens de regelgeving van het land waarin geleverd wordt vereist zijn, zoals met
betrekking tot:
• facturering;
• fytosanitaire en hygiëne vereisten;
• internationale certificaten;
• andere importdocumenten of importverklaringen.
Artikel 5 Verkoopvoorbehoud
1. Leveringen geschieden onder het gebruikelijke oogst- en bewerkingsvoorbehoud.
2. Wanneer verkoper een gerechtvaardigd beroep doet op het oogst- of bewerkingsvoorbehoud is verkoper niet verplicht tot levering maar zal zij, indien mogelijk, naar rato van de bestelde hoeveelheid of vergelijkbare
alternatieven trachten te leveren. Indien door verkoper een beroep op dit voorbehoud gedaan wordt, heeft koper geen recht op schadevergoeding.
Artikel 6 Levering en transport
1. Levering vindt plaats af bedrijf verkoper, tenzij anders overeengekomen. De koper dient de gekochte zaken direct bij levering in verkoopruimte van verkoper te controleren. Acceptatie van het geleverde product
betekent ook acceptatie van kwaliteit en kwantiteit. Bij de levering gaat het risico van de betreffende producten, met alles wat daaraan is verbonden, op de koper over.
2. Als transport aan verkoper wordt overgelaten, geschiedt transport op de naar het oordeel van verkoper beste wijze. Extra kosten als gevolg van speciale eisen van koper met betrekking tot het transport worden aan
koper in rekening gebracht.
3. Bij vervoer door verkoper (zoals bedoeld in artikel 6 lid 2) dient koper de geleverde producten te controleren:
3a of de juiste producten zijn geleverd
3b of de geleverde producten voldoen aan de kwaliteitseisen voor normaal gebruik conform Nederlandse wetgeving en
3c of de geleverde producten in aantal overeenstemmen met wat is overeengekomen. Een afwijking in gewicht of hoeveelheid tot en met 5% valt voor koper en verkoper binnen de marge van de overeengekomen prijs.
4. De verkoper bepaalt na overleg met de koper de leveringsdatum of periode. Opgegeven levertijden worden niet beschouwd als fatale termijn. Indien een leveringsdatum is overeengekomen, zal de verkoper er naar
streven zoveel mogelijk deze datum voor levering aan te houden. Indien de verkoper niet op de overeengekomen dag of binnen de overeengekomen termijn kan leveren, zal zij de koper daaromtrent zo tijdig mogelijk
informeren. Partijen zullen in overleg een nieuwe dag van aflevering vaststellen. Deze nieuwe dag van aflevering zal per direct gelden als de overeengekomen leveringsdatum.
5. Indien de koper de bestelde producten afneemt vóór de overeengekomen afleveringsdatum of periode zoals in lid 3 bepaald, is het hieruit voortvloeiende risico geheel voor de koper.
6. Indien de koper 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 de koper.
7. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige of latere afname van de producten als in lid 4 of 5 van dit artikel komen voor rekening van de koper.
8. Indien na verstrijking van een beperkte bewaartermijn, welke gelet op de productsoort als redelijk kan worden beschouwd, geen afname door de koper heeft plaatsgevonden en het risico van kwaliteitsverlies en/of
bederf van de producten geen andere keuze laat, wordt de order geacht door de koper te zijn ontbonden. In dat geval is de koper gehouden tot betaling van de als gevolg hiervan door de verkoper te lijden schade.
Artikel 7 Verpakking/emballage/karren/pallets
1. Eenmalige verpakking wordt in rekening worden gebracht en wordt niet teruggenomen.
2. De verkoper is gerechtigd de koper voor meermalige verpakking en ander duurzaam materiaal een overeengekomen gebruiksvergoeding in rekening te brengen, welke vergoeding afzonderlijk op de factuur wordt
vermeld.
3. Indien karren, rolcontainers of meermalige pallets worden meegeleverd, dan dienen door de koper bij afhalen van de producten identieke karren, rolcontainers of meermalige pallets met dezelfde wijze van registratie
(zoals chip of label) geretourneerd te worden of, in het geval van CC te worden overgeboekt via het Flora Holland account. Het is de koper verboden deze voor eigen gebruik aan te wenden of door derden te laten
gebruiken.
4. Bij beschadiging of verlies van meermalige verpakkingen, karren, rolcontainers, pallets etc. is de koper verplicht aan de verkoper de reparatie- of vervangingskosten alsmede eventuele extra huurkosten ten gevolge van
te late retournering te vergoeden.
Artikel 8 Betaling
1. De verkoper heeft het recht van de koper een vooruitbetaling op het factuurbedrag te vorderen van 50%.
2. Betaling dient te geschieden binnen acht (8) dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Na het verstrijken van deze termijn is koper automatisch in verzuim; koper is vanaf het moment van in verzuim treden
over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd. Gedurende het verzuim is de verkoper gerechtigd verdere leveringen aan koper op te schorten dan wel te annuleren. De verkoper is niet aansprakelijk
voor eventuele schade bij de koper ten gevolge van het niet uitvoeren van orders.
3. De koper is niet bevoegd op de te betalen koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
4. De koper is niet bevoegd de nakoming van zijn betalingsverplichting op te schorten in geval van een door hem bij de verkoper ingediende klacht over de geleverde producten, tenzij de verkoper in ruil voor een
zekerheidsstelling uitdrukkelijk met opschorting akkoord gaat.
5. Alle betalingen geschieden ten kantore van de verkoper of door storting of overschrijving op een door de verkoper aan te wijzen bankrekening.
6. Betaling dient te geschieden in Euro’s (€) tenzij anders op de factuur is aangegeven. De verkoper heeft het recht om in het laatste geval koersverschillen door te berekenen aan de koper.
7. Als koper in gebreke of in verzuim is met het (tijdig) nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke (incasso)kosten voor rekening van koper. Deze bedragen 15% van het
openstaande bedrag met een minimum van € 75,00.
8. De in een andere EU-lidstaat dan Nederland gevestigde koper zal de verkoper schriftelijk mededeling doen van zijn correcte BTW-identificatienummer. De koper zal de verkoper voorts alle gegevens en bescheiden
verschaffen die de verkoper nodig heeft voor het bewijs dat de producten zijn afgeleverd in een andere EU-lidstaat dan Nederland. De koper vrijwaart de verkoper voor alle aanspraken voortkomende uit en alle nadelige
gevolgen van het niet of niet volledig naleven door de koper van het bepaalde in dit artikellid.
Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle in het kader van de overeenkomst door verkoper geleverde producten blijven eigendom van verkoper totdat de koper alle verplichtingen uit de met verkoper gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Door verkoper geleverde producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht tenzij dit gebeurt in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, tenzij verkoper koper schriftelijk
heeft gesommeerd de geleverde producten onmiddellijk aan verkoper ter beschikking te stellen. De producten mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De koper is niet bevoegd om de onder het
eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van verkoper veilig te stellen.
4. De koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren.
5. Voor het geval verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan verkoper en door verkoper aan te wijzen
derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en die producten terug te nemen.
6. Als verkoper geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is koper verplicht de nieuwgevormde producten aan verkoper te verpanden.

Artikel 10 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan verkoper zijn toe te rekenen.
2. Verkoper zal koper zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien zij door overmacht niet of niet tijdig kan leveren.
3. Indien de overmacht langer dan twee maanden duurt zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Verkoper is in dit geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.
4. Voor zover verkoper ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van
een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 11 Garanties en klachten
1. De verkoper waarborgt dat de producten, die op grond van de overeenkomst 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. De verkoper staat niet in voor groei en bloei van de geleverde producten.
3. Aan de koper wordt steeds naar beste weten en kunnen, door of namens de verkoper, alle verlangde cultuurinformatie verstrekt, echter zonder enige aansprakelijkheid van de verkoper.
4. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken, waaronder die over getal, maat of gewicht van het geleverde, dienen uiterlijk binnen 4 uur na aflevering aan de verkoper kenbaar te worden gemaakt en binnen 8 uur
schriftelijken voorzien van bijbehorend beeldmateriaal aan de verkoper te worden medegedeeld.
5. Verkoper is niet aansprakelijk voor niet herkenbare gebreken aan verse producten, tenzij koper bewijst dat verkoper daarvan op de hoogte was.
6. Wanneer geleverde producten krachtens het bepaalde in dit artikel door de koper worden afgekeurd en de koper en de verkoper het niet dadelijk eens worden over een minnelijke regeling, dan moet de koper 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 de verkoper en als
zij ongerechtvaardigd is, voor rekening van de koper. De betreffende kosten moeten in elk geval door de koper worden voorgeschoten.
7. Klachten met betrekking tot een deel van het geleverde kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring door de koper van de gehele levering.
8. Het uiten van een klacht schort de betalingsverplichting van de koper niet op, ongeacht de eventuele gegrondheid van een klacht.
9. Elke eventuele garantie van de zijde van verkoper vervalt, indien koper de producten bewerkt dan wel laat bewerken, her verpakt dan wel laat her verpakken of onjuist gebruikt en/of bewaart dan wel onjuist laat
gebruiken en/of bewaren.
Artikel 12 Aansprakelijkheid
1. De verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, tenzij in één van de in dit artikel genoemde gevallen. In een dergelijk geval zal de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zijn tot maximaal de factuurwaarde van
de betreffende overeenkomst tussen verkoper en koper, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
2. Verkoper is indien er sprake is van aansprakelijkheid, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten die koper heeft gemaakt om de prestatie van verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
b. redelijke kosten die koper heeft gemaakt, ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade.
Voor andere directe, indirecte en/of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, claims van derden terzake het geleverde, schade o.a. voortvloeiende uit enige
vertraging, verlies van gegevens, goodwill, overschrijding van een leveringstermijn en/of geconstateerde gebreken) dan door koper geleden directe vermogensschade, is verkoper niet aansprakelijk.
3. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht als bedoeld in artikel 10.
4. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot niet tijdige levering door de verkoper wordt hierbij uitgesloten, tenzij de overeengekomen leveringsdatum als in artikel 6 lid 4 met meer dan zeven dagen wordt overschreden. In
geval van overschrijding van de leveringsdatum met meer dan zeven dagen dient de verkoper schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij de koper aan de verkoper een redelijke termijn zal moeten stellen om alsnog
aan zijn verplichtingen te voldoen.
5. Schadevergoeding bij een klacht kan alleen plaatsvinden, indien de klacht conform artikel 11 is ingediend, terecht blijkt te zijn en er sprake is van verwijtbaarheid of bewuste nalatigheid van de verkoper. Bovendien zal de
schadevergoeding beperkt zijn tot het gedeelte van het geleverde waar de klacht betrekking op heeft.
6. Wanneer een gedeelte van de teelt bij de koper is mislukt als gevolg van de geleverde producten, dan zal, indien de verkoper op basis van lid 5 van dit artikel is gehouden tot schadevergoeding, de door de verkoper
verschuldigde schadevergoeding niet hoger zijn dan het percentage van de factuurwaarde dat gelijk is aan het gedeelte van de teelt die bij de koper is mislukt.
7. Schadevergoeding mag niet door de koper worden gecompenseerd en geeft geen recht het factuurbedrag niet of niet tijdig te voldoen.
8. Elke mogelijke vordering tot schadevergoeding op grond van deze algemene voorwaarden verjaart, indien en zodra zes maanden zijn verstreken sinds de levering van de betreffende producten zonder dat de vordering
schriftelijk bij de verkoper is ingediend.
Artikel 13 Slotbepaling
1. Op overeenkomsten tussen verkoper en de koper is het Nederlands recht van toepassing.
2. Voormelde bepaling is tevens van toepassing indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft.
3. Alle geschillen van welke aard ook verband houdend met en voortvloeiend uit door verkoper aangegane overeenkomsten worden berecht in Nederland door de Rechtbank Gelderland. Verkoper behoudt zich echter het
recht voor de koper te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van koper.
4. Het Weense Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing, evenmin als enig andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
5. De laatst gedeponeerde versie van deze algemene voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst is van toepassing.
6. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

