
 
Handelsvoorwaarden  Beucken Boom teelt 
 
Art.1 Toepasselijkheid 
1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen leveringen aanbiedingen en gesloten overeenkomsten door de verkoper van planten 
sierproducten voedingstuinbouwproducten en plantmateriaal .Voorwaarden van de koper zijn niet van toepassing van welke aard en hoe genaamd dan 
ook, tenzij deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 
2.Bepalingen die afwijken, dienen uitdrukkelijk schriftelijk overeen gekomen te worden.Voorzover zij niet in de plaats treden van de bepalingen van deze 
Algemene voorwaarden, worden zij geacht deze voorwaarden aan te vullen. 
3.De koper heeft recht op een Handelsvoorwaarden boomkwekerij R v/d Beucken 
gratis exemplaar van deze handelsvoorwaarden. 
Art.2 Begripsbepaling. 
1.Verstaan onder verkoper is de natuurlijke of rechtspersoon die bedrijf maakt van leveren van producten zoals in art. 1 is bedoeld, en transacties sluit 
met betrekking van deze producten in de ruimste zin van het woord waaronder ook de verkoop en inkoop van producten, het verkopen verhuren van 
eigen in onderneming gekweekte producten, of  het vermenigvuldigen van planten. 
2.Onder de koper wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon waar overeenkomsten mee worden gemaakt met betrekking van genoemde producten 
in art.1 lid 1 door de verkoper. 
Art.3 Prijzen en Aanbiedingen. 
1.Offertes en/of aanbiedingen zijn Max. 30 dagen geldig tevens zijn alle aanbiedingen vrijblijvend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
2.Met de schriftelijke bevestiging van de aanbieding of offerte door de koper wordt de overeenkomst bevestigd, tenzij binnen 5 dagen na verzending door 
de koper de verkoper schriftelijk bezwaar indient bij de koper. 
3.Wanneer er een overeenkomst wordt gemaakt door derde: agenten, tussenpersonen,  wederverkopers, enz. geldt deze pas als ze door de verkoper 
schriftelijk aanvaart worden. 
4.Prijzen zijn excl. 6 % Btw, transportkosten, kosten emballage, invoerrechten, overheid en andere publiekrechtelijke heffingen, en alsmede 
kwekersrechtelijke en eventueel andere vergoedingen, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.          Wanneer er geen prijs is overeengekomen 
dan geldt de prijs van de verkoper op het moment van de levering. 
5.Naar redelijkheid en billijkheid heeft de verkoper het recht om de prijs aan te passen op een door de verkoper bepalend niveau wanneer de kosten 
aanmerkelijk zijn toegenomen sinds de vastteling van de prijs. 
6.Voorzover er niets anders staat aangegeven zijn de prijzen in euro’s. 
7.Bij een annulering van een overeenkomst door de koper is deze terstond 25% van de bruto verkoopwaarde van de te leveren producten als 
annuleringsvergoeding verschuldigd. 
8.Wanneer de producten door art.3 lid 7 voor een lagere prijs of onverkoopbaar zijn, is de koper aansprakelijk voor de geleden schade en eventuele 
prijsverschillen die de verkoper geleden heeft. 
9.Beide partijen zijn verplicht om eventuele schade zo veel mogelijk te beperken. 
Art.4 Verkoopvoorbehoud.  
1.Bestellingen van teeltmateriaal en of planten die tijdens de koop nog niet zijn volgroeid worden aangenomen onder voorbehoud van het normale 
opkweekgemiddelde van goed plantmateriaal van een goed uiterlijk. 
2.Gedeeltelijke of gehele mislukking van opkweek van oogst, teeltmateriaal of bederf tijdens bewaring voor wat van reden dan ook, ontdoet de verkoper 
van zijn verplichtingen tot levering en van verdere verplichtingen tenzij door een grove schuld aan de verkoper te verwijten valt. 
3.De verkoper is gerechtigd voor een vervangende levering te zorgen.Deze levering geschied op dezelfde condities als eerder is 
overeengekomen.Wanner een levering van een bestelde soort niet mogelijk is om wat voor reden dan ook, dan heeft de verkoper het recht om een 
zoveel mogelijk gelijkwaardige soort te leveren of de order te annuleren wanneer een bestelde soort niet te leveren is of de koper het soort niet 
accepteert, de verkoper zal zich inspannen om een andere soort te leveren. 
Art.5 levering en transport. 
1.Levering is af bedrijf tenzij anders is overeengekomen.Bij de levering gaat het risico van de producten en alle anderen dingen die daarmee zijn 
verbonden naar de koper over. 
2.De leveringdatum wordt door de verkoper in overleg met de koper bepaald.Opgegeven leverdatums worden niet als de fatale leverdatum 
beschouwd.Indien er een leverdatum is overeengekomen zal de verkoper streven deze datum als leverdatum aan te houden 
3.Indien de koper de bestelling eerder afneemt dan de afgesproken leverdatum zoals in art.5 lid 2 is het risico dat daar uit voortvloeit voor de koper. 
4.Indien de koper de bestelling afneemt of wil afnemen na overeengekomen datum, is het risico van eventueel kwaliteitsverlies door langere bewaring 
geheel voor de koper. 
5.Na verstrijking van een beperkte bewaartijd gelet op de productsoort als redelijk kan worden beschouwd, er nog geen afname door de koper heeft 
plaatsgevonden en het risico van bederving en /of kwaliteitsverlies niet te voorkomen is, wordt er geacht dat de koper de order tijdig annuleert. In dat 
geval is de koper verplicht om de te lijden schade die de verkoper lijdt te betalen. 
Art.6 Verpakking/karren/pallets/emballage. 
1.Eenmalige verpakkingen worden in rekening gebracht en niet teruggenomen. 
2.Alle emballage en verpakkingen blijven eigendom van de verkoper uitgezonderd eenmalige emballage. 
3.De verkoper heeft het recht om de koper een vergoeding te vragen van meermalige verpakkingen of andere duurzame materialen en in rekening te 
brengen dit zal apart op de factuur worden vermeld. 
4. Karren, pallets, palletboxen, kisten en andere soorten meermalige emballage dienen tijdens levering direct geruild te worden in goede staat en op 
kosten van de koper.Indien is overeengekomen dat de verkoper de verpakkingen en/of emballage zelf afhaalt, dient de koper ervoor te zorgen dat het 
emballage en verpakkingsmateriaal in goede staat blijven zodat de verkoper  deze op een normale wijze af kan handelen.Tevens heeft de verkoper het 
recht om statiegeld te vragen indien meermalig emballage niet direct geruild wordt om wat voor reden dan ook. 
5.De koper mag de emballage en/of verpakkingsmateriaal niet in gebruik houden of laten gebruiken door derde. 
6.Rolcontainers en cc karren dienen direct geruild te worden en het is verboden ze voor eigen gebruik of aan derde mee te geven tenzij anders is 
overeengekomen. 
7.Bij verlies of beschadiging van cc karren, rolcontainers, meermalige verpakkingen, pallets enz., is de koper verplicht eventuele reparatie en/of 
vervangingskosten extra huurkosten inverband met te late retournering te vergoeden. 
Art.7 Betaling.  
1.De verkoper heeft het recht van de koper op een vooruitbetaling van 50% te vorderen op het factuurbedrag. 
2.Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum. 



3.De koper is niet bevoegd voor eventuele kortingen welke deze ook mogen zijn op het  factuurbedrag in mindering te brengen. 
4.Betalingen dienen via storting of overschrijving te gebeuren op het door de verkoper aangegeven rekeningnummer, anderen besproken betalingen 
dienen ten kantore te gebeuren. 
5.Betaling dient in euro s € te gebeuren, tenzij op de factuur anders is aangegeven, bij betaling in andere valuta is de verkoper gerechtigd om de 
koersverschillen door te berekenen aan de koper. 
6.Het is niet bevoegd om betalingsverplichtingen op te schorten door de koper ingeval van door hem of haar ingediende klacht bij de verkoper, tenzij de 
verkoper er nadrukkelijk mee eens is en dit schriftelijk vaststelt om de betaling op te schorten. 
7.Indien de koper vezuimt of dreigt niet te betalen en/of andere afgesproken afspraken niet nakomt of dreigt niet meer te willen nakomen, heeft de 
verkoper het recht om alle leveringen en/of oude afspraken met de koper onmiddellijk te verbreken, tevens is de verkoper niet aansprakelijk bij 
vervolgschade bij de koper die daar uit voort kan vloeien 
8.Indien de koper niet betaald binnen gestelde termijn is hij in gebreken en is de verkoper gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen 
vanaf  de dag dat de koper in gebreken is gebleven zoals in art.7 lid 2 wordt omschreven, een halve maand wordt als een hele doorberekend en de 
verkoper is gerechtigd eventuele valuta koersverlies door te berekenen.  
9.Indien de koper tekort schiet of verzuimt zijn verplichtingen na te komen is de verkoper gerechtigd om alle kosten ter verkrijging van voldoening 
buitenrechtelijke als zowel gerechtelijke kosten door te berekenen aan de koper. 
Art. 8 Overmacht. 
1.Ingeval van overmacht zullen beide partijen overleggen over verandering van de koopovereenkomst of gedeeltelijk of gehele stopzetting van de 
koopovereenkomst. 
2.Indien beide partijen binnen tien dagen na schriftelijke mededeling van de omstandigheden  er niet uit kunnen komen kunnen beide partijen zich richten 
tot de rechter. 
3.Indien een levering tengevolge van overmacht niet kan worden nagekomen moet de verkoper de koper zo snel als mogelijk inlichten. 
4.Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden waar de verkoper geen invloed op heeft als voorbeeld: extreme weersomstandigheden,  stakingen, 
brand, ziekten en plagen, overheidsregels enz. 
Art. 9 Onvoorzienbare omstandigheden bij koper. 
1.Indien door onvoorzienbare omstandigheden de koper (gelet op redelijkheid en billikheid  
door de verkoper) de koop of afspraken niet kan na komen, zullen beide partijen overleggen over het ontbinden of wijzigen van de koop. 
2.Indien de verkoper en de koper het binnen tien dagen na de mededeling van omstandigheden het er niet over eens kunnen worden kunnen beide 
partijen zich tot de rechter wenden. 
Art. 10 Garanties en klachten. 
1.De verkoper waarborgt de kwaliteit en zorgt er voor dat deze voldoen tijdens levering aan Nederlandse reglementen van keuringsinstanties en die van 
kracht zijn tijdens het overeenkomen van de koop. 
2.De verkoper staat niet in voor de rasechtheid van de producten die als terugsportend bekend staan. 
3.De verkoper staat niet in voor de bloei en groei van het geleverde product. 
4.Door de verkoper worden naar kunnen en beste weten alle door de koper verlangde cultuurinformatie verstrekt  zonder aansprakelijkheid van de 
verkoper 
5.Klachten en gebreken die zichtbaar zijn maten, kleur, getal enz. moeten binnen twee dagen na koop kenbaar aan de verkoper gemaakt worden, en 
binnen acht dagen schriftelijk aan de verkoper kenbaar gemaakt worden. 
6.Klachten en gebreken die niet zichtbaar zijn dienen binnen twee dagen na constatering verteld te worden en binnen acht dagen na verkoop schriftelijk 
kenbaar te worden gemaakt. 
7.Na klachten van de koper moet de verkoper het geleverde product zelf nog kunnen controleren, indien het product al doorverkocht, verwerkt, 
vermeerderd of wat dan ook vervallen alle door de koper ingediende klachten. 
8.Een klacht dient minimaal uit het volgende te bestaan 1. Een goede nauwkeurige omschrijving van het gebrek 2. De opslagplaats waar het 
teeltmateriaal heeft gestaan en de klacht betrekking op heeft 3. Een bewijs van feiten waar in vastgesteld staat dat de door de verkoper geleverde 
producten dezelfde zijn als de producten waar de koper zijn klacht heeft  over ingediend. 
9.Indien de producten door de koper worden afgekeurd en beide partijen het niet eens kunnen worden over een regeling, dan moet de koper een beroep 
doen op een onafhankelijk officieel erkende deskundige die een expertise rapport opmaakt.De kosten dienen door de koper voorgeschoten te worden, 
mocht door het onderzoek blijken dat de koper in zijn recht staat dan worden de kosten bij de verkoper in rekening gebracht, dient de klacht van de koper 
ongegrond te zijn dient hij zelf de kosten op te brengen. 
10.Zijn er klachten over maar een gedeelte van het geleverde product dan mag dit geen reden zijn voor de hele partij af te keuren.  
11.De koper dient na het ontvangen van een geleverde partij de partij direct na ontvangst te controleren op kwaliteit en aantallen, mocht dit niet kloppen 
dat dient hij dit direct aan de verkoper te melden. 
12.Indien de koper een klacht indient wil dat niet zeggen dat hij de betaling op kan schorten, ongeacht de gegrondheid van de klacht. 
Art. 11. Aansprakelijkheid. 
1.Alle aansprakelijkheid bij een niet tijdige levering wordt hierbij uitgesloten, of de afgesproken leveringsdatum moet met zeven dagen worden 
overschreden. 
2.Indien de leveringsdatum zeven dagen wordt overschreden moet de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen en de verkoper een redelijke 
termijn geven om alsnog de levering te kunnen leveren. 
3.De verkoper is niet aansprakelijk voor gevallen die met overmacht te maken hebben zoals in artikel 8 lid 4. 
4.Schade vergoeding aan de koper kan nooit hoger zijn dan op het factuur vermelde bedrag van de desbetreffende partij, mits er sprake is van grove 
nalatigheid of verwijtbaarheden door de verkoper die duidelijk kunnen worden aangetoond. 
5.Indien de teelt geheel mislukt bij koper kan de schadevergoeding naar de verkoper toe nooit hoger zijn dan het bedrag wat op de factuur van de 
desbetreffende partij staat weergegeven, indien een teelt gedeeltelijk mislukt wordt de vergoeding bepaald door het aantal planten dat ziek of zwak of 
uitgevallen is, en dat zal het maximale percentage van de vergoeding bepalen.Komen verkoper en koper er niet uit kan er beroep op derde worden 
gedaan.De koper is verplicht ervoor te zorgen dat schade van afwijkende zieke planten zoveel mogelijk wordt tegengegaan. 
6.De schadevergoeding mag door de koper zelf niet worden verrekend met het desbetreffende factuurbedrag en geeft geen recht op het niet tijdig of 
opschorting van betalen. 
Art. 12 Eigendom overgang voorbehoud en zekerstelling. 
1.Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel gaan de eigendom van de producten op de koper over op het moment van levering volgens artikel 5 van 
deze algemene voorwaarden. 
2.De verkoper blijft eigenaar van de door hem geleverde producten en wordt eigenaar van de producten die daaruit voort kunnen vloeien, totdat alle 
afgesproken verplichtingen uit welke die ook mogen bestaan zijn nagegaan  en de afgesproken prijs volledig is voldaan. 



3.Indien er twijfel is bij de verkoper omtrent het vermogen van de koper van betaling is de verkoper bevoegd om zijn prestaties uit te stellen tot de koper 
zekerheid heeft gegeven van betaling, indien binnen veertien dagen de koper geen zekerheid van betaling kan geven kan de overeenkomst worden 
beëindigd.In beide gevallen is de koper aansprakelijk voor de kosten die door de verkoper zijn gemaakt. 
Art. 13. Geschillenregeling. 
1. Op alle overeenkomsten waaruit deze algemene voorwaarden uit bestaan of betrekking op hebben is het Nederlands recht van toepassing. 
2.Alle geschillen die voortvloeien uit overeengekomen overeenkomsten door verkoper en buitenlandse koper ook slechts als er maar een partij wordt 
aangemerkt en die betrekking hebben op deze algemene handelsvoorwaarde, kunnen uitsluitend worden beslist door de Nederlandse rechter die 
bevoegd is in dat gebied waarin de verkoper is gevestigd. 
Art. 14. Slotbepaling. 
1.Indien er in deze Algemene Handelsvoorwaarden punten instaan die tegenstrijdig zouden zijn met de dwingende nationaal of de internationale 
wetgeving zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze overige algemene handels voorwaarden voor het overige partijen blijven 
binden.De partijen zullen alsnog in overleg moeten komen voor een nieuwe bepaling die zoveel mogelijk beantwoord met het gene wat beide partijen 
hebben bedoeld.   
 
 
  


