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ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Artikel 1: Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
overeenkomsten tussen de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Gootjes-AllPlant B.V. (hierna: “AllPlant”) en haar klant.
2. De toepasselijkheid van eventuele (inkoop)voorwaarden van de klant worden
door AllPlant uitdrukkelijk afgewezen.
3. Afwijkende bedingen en mondelinge afspraken hebben slechts gelding
tussen partijen nadat deze schriftelijk door bevoegde vertegenwoordigers van
AllPlant en de klant zijn vastgelegd.
Artikel 2: Aanbiedingen, prijzen en orderdocumentatie
1. Alle aanbiedingen van AllPlant zijn vrijblijvend, tenzij deze een schriftelijke
termijn voor aanvaarding bevatten. Een vrijblijvende offerte kan door AllPlant
worden herroepen tot vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding en/of
plaatsing van de bestelling.
2. Tenzij anders aangegeven, zijn de prijzen uitgedrukt in euro’s en exclusief
BTW, kosten van emballage, kosten van kwaliteitscontrole en/of fytosanitair
onderzoek, conditionerings- en/of opslagkosten, in- en uitvoerrechten,
transportkosten, overheids- en andere publiekrechtelijke heffingen,
(licentie)vergoedingen uit hoofde van (intellectuele) eigendomsrechten,
alsmede andere vergoedingen en gelden voor levering af bedrijf (Ex Works
Heerhugowaard).
3. De klant dient bij zijn bestelling dan wel op eerste verzoek van AllPlant
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 vereisten, internationale certificaten
en/of andere importdocumenten of importverklaringen.
4. Indien een overeenkomst met de klant tot stand komt door tussenkomst van
agenten, reizigers en/of andere tussenpersonen en/of weder-verkopers, dan
binden deze AllPlant slechts nadat deze schriftelijk door AllPlant zijn
aanvaard.
5. AllPlant heeft het recht om naar redelijkheid en billijkheid de prijs aan te
passen tot op een door haar te bepalen niveau, indien haar kosten in
aanmerkelijke mate zijn toegenomen sinds de vaststelling van de prijs.
Artikel 3: Levering, transport, annulering
1. Levering geschiedt af bedrijf (Ex Works Heerhugowaard) tenzij anders
overeengekomen. Het risico voor beschadiging of verlies van de bestelde
producten gaat over op de klant op het moment dat de producten in zijn (of
diens medewerkers of door hem ingeschakelde vervoerders of andere
hulppersonen) feitelijke beschikkingsmacht komen.
2. Als het transport aan AllPlant wordt overgelaten, geschiedt dit op de naar het
oordeel van AllPlant meest geschikt wijze. Extra kosten als gevolg van
speciale eisen van de klant met betrekking tot het transport worden aan de
klant in rekening gebracht.
3. Opgegeven levertijden gelden nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de klant
AllPlant derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn
te gunnen om alsnog de overeenkomst na te komen.
4. AllPlant zal zich naar beste kunnen inspannen om de overeengekomen
hoeveelheden producten te leveren. De klant erkent evenwel dat de door
AllPlant te produceren en te leveren plantmaterialen natuurlijke producten
betreffen waarvan de eigenschappen niet alle bekend c.q. kenbaar zijn.
5. Indien de klant de bestelde producten niet of niet tijdig afneemt, dan zal hij
zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. De klant draagt het risico van
mogelijk dientengevolge optredend kwaliteitsverlies of andere nadelige
gevolgen. AllPlant is in dit geval gerechtigd de producten voor rekening en
risico van de klant op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. De
klant blijft (bij wege van schadevergoeding) de koopsom, vermeerderd met
de rente en kosten van onder meer transport, opslag en verzekering
verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de nettoopbrengst van de verkoop aan die derde.
6. Bij annulering van de overeenkomst (of een substantieel gedeelte daarvan)
door de klant is deze terstond 25% van de bruto verkoopwaarde van het te
leveren producten als annuleringsvergoeding verschuldigd. In het geval dat
de desbetreffende producten door bovenbedoelde annulering onverkoopbaar
of slechts voor een lagere prijs verkoopbaar blijken te zijn, is de klant
aansprakelijk voor eventuele prijsverschillen en overige door AllPlant geleden
of te lijden schade.
7. Indien de klant de bestelde producten afneemt vóór het overeengekomen
leveringstijdstip is het hieruit voortvloeiende risico geheel voor de klant.
Artikel 4: Betaling
1. AllPlant heeft het recht van klant een vooruitbetaling op het factuurbedrag te
vorderen van 50%.
2. De klant zal alle in rekening gebrachte bedragen, in de valuta vermeld op de
factuur, inclusief BTW, zonder korting, inhouding, verrekening of opschorting
voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum op een door AllPlant aangegeven
wijze.
3. Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij
geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft AllPlant, zonder dat enige

ingebrekestelling vereist zal zijn, het recht de klant over alle bedragen die
niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, het op dat
moment in Europa geldende variabele tarief van de Europese Centrale Bank
(basis: herfinancieringsrente), vermeerderd met een vaste rente van 7%
(tarief voor handelstransacties), van de vervaldag af in rekening te brengen.
4. Indien de klant jegens AllPlant in verzuim is, is hij verplicht AllPlant zowel de
buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door
de klant te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15%
van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van euro 250,- te
vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW.
5. De klant zal desgevraagd voldoende zekerheid stellen voor de nakoming van
de bestaande of toekomstige verplichtingen die voortkomen uit de gesloten
overeenkomst. AllPlant kan, zolang die zekerheid niet is gesteld, haar
verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien zodanige zekerheid
niet binnen een door AllPlant daarvoor gestelde redelijke termijn is gegeven,
kan AllPlant de overeenkomst door een schriftelijke mededeling geheel of
gedeeltelijk ontbinden, zonder dat zij tot schadevergoeding gehouden is en
onverminderd de overige rechten van AllPlant.
Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
1. De door AllPlant geleverde zaken en/of de producten die voortkomen uit de
geleverde zaken, blijven eigendom van AllPlant totdat de klant de koopsom
heeft betaald. Bij niet betalen is AllPlant gerechtigd de goederen van de klant
terug te vorderen. De klant verplicht zich hiertoe gelegenheid te geven. De
klant heeft niet het recht zich op enige vorm van compensatie te beroepen.
Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die AllPlant
tegen de klant mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de klant in een of
meer van zijn verplichtingen jegens AllPlant.
2. Door AllPlant afgeleverde zaken en/of de producten die voortkomen uit de
geleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen:
a) zullen te allen tijde op een zodanige wijze worden bewaard en/of gebruikt
dat de zaken en/of producten eenvoudig te identificeren zijn als eigendom
van de AllPlant, en
b) mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden
doorverkocht of gebruikt.
3. Het is de klant niet toegestaan de geleverde producten te verpanden of hier
enig ander recht op te vestigen.
4. AllPlant heeft het recht om, na intreding van verzuim bij de klant als gevolg
van het niet nakomen van diens betalingsverplichtingen, al hetgeen haar
eigendom is (gebleven) van de bedrijfsterreinen, (al dan niet gepachte)
percelen en uit de bedrijfspanden en/of kassen van de klant te (doen)
verwijderen. De klant zal aan deze verwijdering zijn medewerking verlenen.
Artikel 6: Verpakking
1. Eenmalige verpakking wordt tegen kostprijs in rekening gebracht en niet
teruggenomen.
2. Alle emballage en verpakkingen blijven eigendom van AllPlant uitgezonderd
eenmalige emballage.
3. AllPlant is gerechtigd de klant voor meermalige verpakking en ander
duurzaam materiaal een gebruiksvergoeding in rekening te brengen, welke
op de factuur afzonderlijk wordt vermeld. Indien statiegeld in rekening wordt
gebracht, wordt dit verrekend nadat het betreffende materiaal in correcte
staat is geretourneerd. De kosten van het retourtransport worden de klant in
rekening gebracht.
4. De klant mag de meermalige emballage en/of verpakkingsmateriaal niet in
gebruik houden of laten gebruiken door derden. Bij verlies of beschadiging
van meermalige verpakkingen, pallets enz., is de klant verplicht eventuele
reparatie en/of vervangingskosten extra huurkosten in verband met te late
retournering te vergoeden.
Artikel 7: Klachten
1. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken, waaronder die over getal,
maat of gewicht van het geleverde, dienen uiterlijk binnen twee dagen na
aflevering aan AllPlant kenbaar worden gemaakt en binnen acht dagen
schriftelijk aan AllPlant te worden medegedeeld.
2. Klachten met betrekking tot niet zichtbare gebreken dienen onmiddellijk (en
in ieder geval binnen twee dagen) na constatering aan AllPlant kenbaar te
worden gemaakt, en binnen acht dagen bij AllPlant schriftelijk te worden
medegedeeld.
3. Klachten dienen bovendien steeds op een zodanig tijdstip aan AllPlant te
worden medegedeeld dat AllPlant het plantmateriaal kan controleren.
4. Een klacht dient ten minste te bevatten:
a) een volledige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek;
b) de opslagplaats van het materiaal, waar de klacht betrekking op heeft;
c) een opgave van feiten, op grond waarvan kan worden vastgesteld dat
door AllPlant geleverde en door de klant afgekeurde producten dezelfde
zijn.
5. Wanneer geleverde producten krachtens het bepaalde in dit artikel door de
klant worden afgekeurd en klant en AllPlant het niet dadelijk eens worden
over een minnelijke regeling, dan moet de klant een beroep doen op een
onafhankelijk officieel erkende deskundige van Naktuinbouw of een ander in
onderling overleg met AllPlant te bepalen deskundige, die een expertise
rapport opmaakt. De kosten van het deskundigenrapport zijn, indien de
afkeuring gerechtvaardigd is, voor rekening van AllPlant en als zij
ongerechtvaardigd is, voor rekening van de klant. De betreffende kosten
moeten in elk geval door de klant worden voorgeschoten.
6. Klachten met betrekking tot een deel van het geleverde kunnen geen
aanleiding zijn tot afkeuring door de klant van de gehele levering.
7. Op de klant rust de plicht de geleverde hoeveelheid van de geleverde partij
bij in ontvangstneming te (doen) controleren en een geconstateerde afwijking
in hoeveelheid aan AllPlant te melden.
8. Het uiten van een klacht schort de betalingsverplichting van klant niet op,

ongeacht de eventuele gegrondheid van een klacht.
Artikel 8: Garantie, beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Het door AllPlant geleverde plantmateriaal voldoet aan de gangbare
(Naktuinbouw) kwaliteitseisen die aan zulk plantmateriaal kunnen worden
gesteld. Klant erkent evenwel dat het geleverde plantmateriaal natuurlijke
producten betreft waarvan de eigenschappen niet alle bekend c.q. kenbaar
zijn. Klant mag niet verwachten dat het geleverde in alle (teelt-)
omstandigheden voldoet.
2. De klant aanvaardt dat hij geheel op eigen risico gebruik maakt van het
geleverde plantmateriaal. AllPlant staat niet in voor groei en bloei van de
geleverde producten. AllPlant gaat er van uit dat de klant over kennis van
zaken beschikt. De klant erkent uitdrukkelijk dat de mate van groei van de uit
de geleverde producten ontstane planten, bloemen, vruchten, gewassen of
andere (oogst)materialen, ook ingeval van de hoogste kwaliteit, voor een
groot deel afhangt van de wijze van cultivatie, klimaat, de weers- en
milieuomstandigheden, de conditie van de gebruikte (onder)grond etc.
3. De klant stemt er verder mee in dat AllPlant door hem niet aansprakelijk kan
worden gehouden voor:
a. schade die op enigerlei wijze verband houdt met keuzes van de klant ten
aanzien van het (moeder)materiaal, de variëteit(en), gebruikte
hulpmiddelen bij de teelt (waaronder tevens begrepen al dan niet
natuurlijke hulpmaterialen en middelen) en de teeltwijze.
b. verminderde opbrengst of voor schade als gevolg van of verband
houdende met tegenvallende groei en bloei van het geleverde
plantmateriaal, zowel waar het betreft de kwaliteit als de kwantiteit, ook
indien de hiervoor omschreven gebreken een gevolg zijn van ziekten,
aandoeningen, somaclonale variaties, terugsporten of welke afwijkingen
dan ook.
c. schade, welke voor de klant zou kunnen ontstaan door tot dan toe
onbekend zijnde ongunstige raseigenschappen die zich pas na enige tijd
na aflevering of in de verdere opkweek of teelt manifesteren.
4. De totale aansprakelijkheid van AllPlant jegens de klant wegens
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van enige verplichting uit enige
overeenkomst met de klant, of uit welke andere hoofde dan ook, is in alle
gevallen beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de
voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Aansprakelijkheid van
AllPlant voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade
als gevolg van aantasting of verlies van teelt-, oogst of ander plantmateriaal
is uitgesloten.
5. Door AllPlant gegeven adviezen zijn vrijblijvend. (Teelt)adviezen,
beschrijvingen, aanbevelingen en illustraties in welke vorm dan ook zijn zo
nauwkeurig mogelijk afgestemd op ervaringen in proeven en praktijk. AllPlant
is echter in geen enkel geval aansprakelijk voor het (al dan niet) gebruik van
de gegeven adviezen en/of informatie c.q. voor afwijkende resultaten in het
opgekweekte of geteelde (eind/oogst)product. Klant dient zelf te beoordelen
of de door AllPlant te leveren producten en/of het door hem ter beschikking
gestelde (moeder)materiaal geschikt zijn voor de door hem beoogde
doeleinden.
6. De klant vrijwaart AllPlant tegen alle vorderingen en aanspraken van derden
tot vergoeding van schade die (beweerdelijk) is veroorzaakt door of
anderszins verband houdt met enig door AllPlant geleverd product inclusief
vorderingen en aanspraken die tegen AllPlant zijn ingediend in diens
hoedanigheid van producent van de zaken op grond van enige regeling
betreffende productaansprakelijkheid in welk land dan ook, tenzij die schade
het gevolg is van opzet of grove schuld van AllPlant.
Artikel 9: Contractvermeerdering in opdracht van de klant
1. Indien de klant (moeder)materiaal ter beschikking stelt aan AllPlant voor
vermeerderings-, of veredelingsdoeleinden of voor andere diensten en/of
werkzaamheden uit te voeren door AllPlant, zal de klant AllPlant vrijwaren
tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van kosten, schade of
anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen
met de uitvoering van de overeenkomst door AllPlant en tegen alle
aanspraken van derden uit hoofde van (vermeende) inbreuk op intellectuele
eigendomsrechten (zoals kwekersrechten, octrooirechten) door AllPlant.
2. Indien sprake is van een overeenkomst tot exclusieve vermeerdering- en of
verdeling, dan blijft het te gebruiken/bewerken (moeder)materiaal eigendom
van de klant. AllPlant zal het hiervoor door de klant ter beschikking gestelde
moedermateriaal, voor zover dit nog in stand is, op verzoek van de klant en
op diens kosten in standhouden en terugleveren. AllPlant is evenwel niet
aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk verloren gaan van het ter
beschikking gestelde moedermateriaal.
3. De klant is gehouden alle ter zake doende inlichtingen met betrekking tot het
door hem ter beschikking gestelde (moeder)materiaal te verstrekken welke
van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst door
AllPlant. De klant is aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van de
door hem in dit kader verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
4. AllPlant heeft het recht om (een deel van) de overeenkomst in het buitenland
en/of door haar in te schakelen derden uit te laten voeren.
Artikel 10: Overmacht en ontbinding
1. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de
directe invloedssfeer van AllPlant, waardoor nakoming van de overeenkomst
in redelijkheid niet meer kan worden verlangd, zoals stakingen, brand,
extreme weersomstandigheden of overheidsmaatregelen, overmacht bij
toeleveranciers van AllPlant, plantziekten, plagen, moeilijk verklaarbare
groeistoornissen tijdens het vermeerderings- en/of productieproces bij
AllPlant, waaronder mede begrepen misoogst in weefselkweek
vermeerdering, stekproductie, zaadproductie en/of slecht kiemende zaden,
alsmede uitval tijdens beworteling in weefselkweek of beworteling in de kas
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in zowel het eigen bedrijf als in het bedrijf van een door AllPlant
ingeschakelde derde of toeleverancier, dan wel andere in de branche
gebruikelijke overmachtsituaties.
In geval van overmacht zal de uitvoering van een overeenkomst voor het
desbetreffende gedeelte worden opgeschort. Wanneer het AllPlant in geval
van overmacht niet mogelijk is om de bestelde hoeveelheden te leveren, dan
is zij voorts gerechtigd de te leveren hoeveelheden te verminderen en/of de
overeenkomst (al dan niet gedeeltelijk) te ontbinden. Bij gedeeltelijke
nakoming door AllPlant zal de klant een evenredig gedeelte van de
overeengekomen prijs verschuldigd zijn.
Indien een opschorting als hiervoor bedoeld meer dan 3 (drie) maanden heeft
geduurd of indien naar het oordeel van beide partijen reeds bij voorbaat vast
staat dat deze meer dan 6 (zes) maanden zal duren, kan ieder der partijen de
overeenkomst voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt, per
aangetekende brief met onmiddellijke ingang ontbinden, zonder dat de
wederpartij daarbij tot enige vergoeding is gehouden.
AllPlant is niet aansprakelijk voor de schade welke de klant lijdt als gevolg
van niet, niet-tijdige of niet-conforme levering als gevolg van overmacht noch
in geval van daaropvolgende (gedeeltelijke) ontbinding door AllPlant.
Indien de klant een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet
behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige)
surséance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf,
alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt
genomen, heeft AllPlant het recht om de uitvoering van de overeenkomst op
te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling
geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, één en
ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht
op vergoeding van kosten, schade en rente.

Artikel 11: Rechten van intellectuele eigendom
1. Plantmateriaal van rassen, die op grond van enig recht van intellectuele
eigendom (zoals nationaal of communautair kwekersrecht en/of octrooirecht,
of aanvragen hiertoe) dan wel middels een contractueel (ketting)beding
bescherming genieten, mag niet zonder schriftelijke toestemming: 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 de onder a) t/m f) bedoelde handelingen in voorraad worden
gehouden. De klant zal deze bepaling als schriftelijk kettingbeding opnemen
in verdere transacties met derden ten aanzien van dergelijke beschermde
rassen.
2. De door AllPlant met R,C,P of A aangemerkte rassen zijn beschermd door
rechten van intellectuele eigendom. AllPlant is evenwel niet aansprakelijk
voor mogelijk onjuist verstrekte informatie met betrekking tot de status van
deze bescherming. In geval van niet-verlening, verval, vernietiging of nietig
verklaring van enig intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot enig ras
of ander product, heeft de klant geen aanspraak op terugbetaling van reeds
aan AllPlant betaalde bedragen c.q. royalty’s , dan wel op enige andere vorm
van (schade)vergoeding.
Artikel 12: Mutanten
1. Indien de klant een mutant, afwijking, sport of andere genetische en/of
morfologische modificatie aantreft in plantmateriaal van een ras geleverd
door AllPlant, ongeacht of deze spontaan of kunstmatig is ontstaan (hierna:
“mutant”), dan dient hij dit onmiddellijk schriftelijk aan AllPlant mede te delen.
2. Op eerste schriftelijk verzoek van AllPlant zal de klant binnen een periode
van twee weken na ontvangst van dit verzoek beproevingsmateriaal van de
mutant aan AllPlant afstaan. Bovendien zal de klant op eerste schriftelijk
verzoek van AllPlant al het plantmateriaal van de mutant aan AllPlant in
eigendom overdragen. AllPlant zal dit plantmateriaal vervolgens kosteloos
vervangen voor plantmateriaal van het ras in kwestie.
3. Ook indien zulks niet reeds voortvloeit uit de toepasselijke kwekersrechtelijke
regelgeving, behoeft de klant de toestemming van AllPlant of de eigenaar
van het ras, om de gevonden mutant te exploiteren. Artikel 11 lid 1 is ook ten
aanzien van mutanten van toepassing.
4. De in lid 3 van dit artikel bedoelde toestemming van AllPlant of de eigenaar
van het ras, heeft de klant ook nodig voor rassen die in wezen zijn afgeleid
van een kwekersrechtelijk beschermd ras van AllPlant en tevens voor rassen
die niet te onderscheiden zijn van dergelijke rassen van AllPlant.
Artikel 13: Overige bepalingen
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 treden als dan in overleg om te komen tot een
nieuwe bepaling welke in overeenstemming is met de betreffende wetgeving,
en die zoveel mogelijk beantwoordt aan de bedoeling die partijen hebben
beoogd.
Artikel 14: Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op deze algemene voorwaarden, alsmede op iedere overeenkomst tussen
AllPlant en de klant, is Nederlands recht van toepassing. Het Weens
Koopverdrag is in geen geval van toepassing.
2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst of deze
algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter
te Den Haag.

