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A. Toepassing van de algemene verkoopvoorwaarden 
1. Deze voorwaarden zijn alleen toepasselijk op overeenkomsten waarbij een van de 

partijen op het moment van sluiting van de overeenkomst lid is van Anthos, 
waaronder tevens in het kader van deze algemene voorwaarden worden geacht te 
behoren andere vennootschappen die direct of indirect verbonden zijn met een 
onderneming die lid is van Anthos (bijvoorbeeld zuster-, dochter- of 
moedermaatschappijen van het lid).  

2. Indien een overeenkomst verwijst naar deze voorwaarden, en bij deze overeenkomst 
alleen niet-leden zijn betrokken, zijn de hieronder genoemde voorwaarden niet van 
toepassing. 

3. Indien een overeenkomst verwijst naar deze voorwaarden, terwijl de partijen allebei 
geen lid zijn van Anthos, wordt tevens gehandeld in strijd met de wet en het 
auteursrecht. 

4. Alle door verkoper gedane offertes en leveringen geschieden uitsluitend op basis van 
deze voorwaarden. Verwijzing naar andere voorwaarden wordt niet aanvaard. Door het 
plaatsen van een bestelling verbindt koper zich volledig en zonder enig voorbehoud 
aan deze voorwaarden. Zij kunnen alleen schriftelijk en met de uitdrukkelijke 
toestemming van verkoper worden gewijzigd dan wel uitgebreid en hebben als zodanig 
alleen maar betrekking op de onderhavige transactie, tenzij anders overeengekomen. 
Verkoper is bevoegd structurele wijzigingen in deze algemene verkoop- en leverings-
voorwaarden aan te brengen; van toepassing zijn steeds de voorwaarden die gelden 
op de datum van overeenkomst. 

5.  Gegevens van koper kunnen in het gerechtvaardigd belang van verkoper aan de Bond 
ter beschikking worden gesteld en worden opgeslagen. Desgewenst wordt koper 
kosteloos informatie omtrent de over hem opgeslagen data verstrekt. 

 
B.  Offertes en overeenkomsten 
1.  Een offerte en een prijsopgave zijn vrijblijvend, tenzij zij een termijn voor aanvaarding 

bevatten. Indien bij de offerte wordt vermeld dat levering afhankelijk is van de toerei-
kendheid van het gebodene wat de hoeveelheid en kwaliteit betreft, zal verkoper na 
constatering van ontoereikendheid koper daarvan op de hoogte stellen. In dat geval 
kan verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade van koper.  

2.  Een koopovereenkomst is pas geldig wanneer de bestelling door verkoper en koper 
schriftelijk is bevestigd.  

3. Indien na het sluiten van de overeenkomst aan verkoper omstandigheden ter kennis 
komen die verkoper goede grond geven te vrezen dat koper niet aan zijn verplichtingen 
zal voldoen en/of verkoper koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft 
zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende 
is, is verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan 
wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het 
recht van verkoper om schadevergoeding te vorderen. 

4. Indien de kredietlimiet voor de koper zich zodanig wijzigt dat de waarde van de (nog) te 
leveren goederen of diensten daardoor niet meer gedekt kan worden door de door 
verkoper afgesloten kredietverzekering, heeft verkoper het recht van verdere levering 
af te zien. 

 
C.  Prijzen 
1.  De prijzen op het moment van plaatsing van de bestelling gelden voor levering af 

kwekerij tenzij anders overeengekomen en zijn exclusief BTW en heffingen van (semi-



)overheidswege opgelegd.  
2.  Bij verzoek van koper om de najaarslevering uit te stellen tot uiterlijk 1 mei van het 

opvolgende jaar, is verkoper gerechtigd de prijs met 3% te verhogen. 
3.  Voor het verpakkingsmateriaal wordt - tenzij anders overeengekomen - statiegeld 

berekend door verkoper waarbij de vergoeding voor gebruik is inbegrepen. 
Gedeeltelijke terugbetaling geschiedt alleen na het onbeschadigd retourneren door 
koper. 

4.  Indien de koper meerwerk van de verkoper verlangt, buiten de overeengekomen te 
leveren zaken om, is de verkoper gerechtigd dit meerwerk extra  

 te berekenen. De verkoper is verplicht op verzoek van de koper vooraf aan te geven 
wat deze kosten zijn en hoe de berekening tot stand is gekomen. 

 
 
 
 
 
D.  Levering en ontvangst 
1.  De door verkoper opgegeven leveringstermijn is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en 

schriftelijk anders is overeengekomen.  
 Overschrijding van de leveringstermijnen geeft geen recht op schadevergoeding, noch 

op het recht van retentie, noch op annulering van de lopende bestellingen. De voor 
voorjaarslevering gekochte planten moeten als volgt worden afgenomen: wortelgoed 
voor 15 april en kluitplanten en potplanten voor 1 mei. Indien hiervan wordt afgeweken 
moet die schriftelijk worden meegedeeld. Bij levering "op afroep" heeft verkoper het 
recht, indien niet een vroegere afroep geschiedt, voorjaarsleveringen te allen tijde na 
15 mei van het kalenderjaar te doen indien het kluitplanten en potplanten betreft. Na 15 
mei is de verkoper gerechtigd binnen 14 dagen te leveren. 

2.  Het overschrijden van de leveringstermijn op grond van force majeure en andere 
onvoorziene en verkoper niet toerekenbare gebeurtenissen, waardoor verkoper de 
levering in behoorlijke mate wordt bemoeilijkt en/of onmogelijk wordt gemaakt - 
hieronder vallen groeischade of bederf van planten door onvoorziene vorst- en/of 
andere weerschade, officiële leveringsverboden en/of andere beschikkingen, 
bedrijfsstoringen, stakingen etc. ook indien de omstandigheden zich voordoen bij 
leveranciers van verkoper, zijn verkoper ook bij bindend overeengekomen termijnen 
niet toe te rekenen. Zulke gebeurtenissen, waarbij sprake is van overmacht, geven 
verkoper het recht de leveringen met de duur van de belemmering plus een gepaste 
aanlooptijd op te schorten of voor het nog niet gepresteerde deel de overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder ingebrekestelling en rechterlijke 
tussenkomst. Voor zover de belemmering langer dan vier weken duurt en deze 
belemmering niet aan verkoper is toe te rekenen, heeft koper het recht de 
overeenkomst te ontbinden, doch dit slechts nadat hij verkoper een redelijke 
schriftelijke naleveringstermijn heeft gesteld en slechts voor zover verkoper niet heeft 
gepresteerd. 

3.  De levering geschiedt hetzij door directe overhandiging van de zaken aan koper, hetzij 
door middel van een mededeling van beschikbaarstelling, hetzij door middel van 
aflevering aan een vervoerder op de plaats van vestiging van verkoper. Indien is 
overeengekomen dat verkoper het vervoer verzorgt, zal de overhandiging plaatsvinden 
op een plaats die voor verkoper goed bereikbaar is. 

4.  Koper verbindt zich ertoe de levering binnen het overeengekomen aantal dagen in 
ontvangst te nemen na de mededeling van afroep.  

5. Wanneer een verstrekte order geheel of gedeeltelijk door koper word geannuleerd, c.q. 
geweigerd of wordt doorgeschoven naar een daaropvolgend afleveringsseizoen dient 
hij in gevolge hieraan bij verkoper ontstane schade, w.o. extra werkzaamheden en 
verzorgingskosten te vergoeden; deze bedraagt tenminste 30% van de netto 
factuurwaarde van de overeengekomen opdracht of zo veel meer als aantoonbaar. 

6. Wederpartij dient zorg te dragen voor voldoende vakkundig personeel tijdens het 
lossen en daarna zorg te dragen voor directe en deugdelijke verwerking van het 
geloste. Bij overschrijding van het aantal overeengekomen losuren worden deze extra 



kosten doorberekend. De kosten van niet van te voren overeengekomen 
deelleveranties c.q. orderuitsplitsing c.q. levering op diverse losplaatsen worden als 
extra kosten aan koper doorberekend. 

 
E.  Risico-overgang 
1.  Koper is verplicht bij de levering aanwezig te zijn of zich te laten vertegenwoordigen en 

assistentie te verlenen voor het deskundig lossen van de goederen. In geval van 
schade of vermissing dient koper hiervan binnen vier dagen na ontvangst van de zaken 
de nodige bevindingen te doen en eventuele voorbehouden bij buitengerechtelijke akte 
of aangetekend schrijven met bewijs van ontvangst te doen toekomen aan vervoerder 
en/of verkoper. 

2.  Indien de leveringstermijn door toedoen van koper wordt vervroegd of overschreden, is 
koper verantwoordelijk voor schade aan het gewas die door voortijdige of uitgestelde 
levering is veroorzaakt. 

 
 
F.  Betaling 
1.  Alle betalingen geschieden netto, zonder korting of andere vergoeding. In geen geval 

kunnen betalingen worden opgeschort of op enigerlei wijze worden verrekend zonder 
voorafgaande schriftelijke goedkeuring door verkoper.  

2.  Tenzij anders is overeengekomen - en schriftelijk bevestigd - dienen de facturen te 
worden voldaan binnen dertig dagen gerekend vanaf de factuurdatum. Indien verkoper 
gegronde redenen heeft om aan te nemen dat koper te kort zal schieten in de 
nakoming van zijn verplichtingen, is verkoper gerechtigd onmiddellijke betaling van de 
facturen, of garanties daartoe, te eisen.  

3.  Bij betaling na de bij punt F.2. overeen gekomen termijn is koper rente verschuldigd, 
gelijk aan het geldende wettelijke rentepercentage per maand of per gedeelte daarvan, 
te rekenen vanaf de vervaldatum en is verkoper gerechtigd alle lopende bestellingen 
op te schorten, onverminderd zijn recht op het nemen van enige andere juridische 
actie. In geval van gespreide betaling worden betalingen eerst in mindering gebracht 
op het niet-geprivilegieerde gedeelte van de schuld, pas daarna op de eventuele 
oudere schulden en leidt het niet voldoen van een termijn tot de onmiddellijke 
opeisbaarheid van het totaalbedrag, zonder voorafgaande ingebrekestelling. Indien 
verkoper daartoe reden ziet, kan hij bij gebreke van betaling binnen twee werkdagen 
na een ingebrekestelling, de koopovereenkomst van rechtswege laten ontbinden; hij is 
voorts gerechtigd teruggave van de zaken te vorderen, onverminderd zijn recht op 
andere vormen van schadevergoeding. De ontbinding heeft niet alleen betrekking op 
de betrokken bestelling, maar tevens op de overige voorgaande onbetaalde 
bestellingen.  

 
G.  Eigendomsvoorbehoud 
1.  Koper heeft het recht aan hem geleverde producten in het kader van zijn normale 

bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en af te leveren indien hij niet in verzuim is. 
2.  Ondanks feitelijke levering aan koper, gaat de eigendom van de geleverde producten 

pas over op koper, nadat al hetgeen koper krachtens deze overeenkomst aan verkoper 
verschuldigd is of zal zijn, heeft voldaan. Het eigendomsvoorbehoud van verkoper gaat 
niet teniet, indien koper de planten vooruitlopend op verdere doorverkoop tijdelijk in 
aan hem of aan derden toebehorende grond heeft geplant. Het is koper niet 
toegestaan de producten te verpanden of tot zekerheid over te dragen. Indien en 
zolang verkoper eigenaar van de producten is, zal koper verkoper op diens eerste 
verzoek mededelen waar de producten, waarvan verkoper eigenaar is, zich bevinden. 

3.  In geval van beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal koper de 
beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator op de 
(eigendoms)rechten van verkoper wijzen en verkoper onmiddellijk hiervan in kennis 
stellen. Kosten en schade, die ontstaan doordat koper deze verplichtingen niet nakomt, 
komen volledig te zijnen lasten. 

4.  Zolang koper niet alle verschuldigde bedragen aan verkoper heeft betaald, cedeert 
koper volledig aan verkoper toekomstige vorderingen die hij zal hebben op grond van 



doorverkoop van de producten; een bijzondere akte van cessie is daartoe niet nodig. 
Op eerste verzoek van verkoper zal koper de cessie echter openbaar maken en 
verkoper de noodzakelijke informatie en stukken ter beschikking stellen. 

 
H.  Klachten en garantie 
1.  Direct na aankomst van de zaken op de plaats van bestemming dient koper zich ervan 

te vergewissen dat het geleverde overeenkomt met hetgeen is besteld. Indien de 
zaken niet conform zijn met het bestelde of indien er een duidelijk gebrek is, moeten 
eventuele klachten die hieruit kunnen voortvloeien - om ontvankelijk te kunnen zijn - 
uiterlijk vier werkdagen na de aankomst van de zaken op de plaats van bestemming 
schriftelijk worden medegedeeld aan verkoper, of, indien er sprake is van verborgen 
gebreken, uiterlijk vier werkdagen na vaststelling van het gebrek.  

 Deze schriftelijke mededeling dient een uitvoerige beschrijving te bevatten van het door 
koper gesignaleerde gebrek. Koper verplicht zich ertoe de niet-conforme zaken apart te 
bewaren. Ingeval de klacht rechtvaardig blijkt te zijn, verplicht verkoper zich ertoe, naar 
keuze van koper, hetzij de gebrekkige of niet-conforme zaken te vervangen, hetzij de 
zaken terug te nemen en de verkoopprijs aan koper terug te betalen. Elke teruggave 
dient vergezeld te gaan van een formele overeenkomst tussen verkoper en koper.  

2.  De aansprakelijkheid van verkoper is in alle gevallen beperkt tot de waarde van de 
omstreden zaken.  

 
 Andere vorderingen uit welke hoofde dan ook, in het bijzonder schadevergoeding 

wegens gevolgschade, waaronder schade voor derde(n), zijn uitgesloten. Er wordt ook 
uitdrukkelijk overeengekomen dat de garantie voor raszuiverheid in geen geval het 
factuurbedrag kan overschrijden. Voor hergroei wordt niet ingestaan aangezien 
meerdere omgevingsfactoren daarop van invloed zijn na verloop van de 
reclametermijn. 

 
3.  De koper dient zich bij de bestelling van planten te vergewissen dat de toepassing van 

de planten niet de gezondheid van mens en dier in gevaar brengt. De koper is 
gehouden de verkoper te vrijwaren voor schadeclaims van derden inzake de 
productaansprakelijkheid indien schade door inwendig gebruik van de planten dan wel 
later te vormen bloemen of vruchten ontstaat. 

 
I.  Geschillen 
1.  Bij geschillen over de kwaliteit van de geleverde producten tussen de contractanten 

kan elke partij zich, indien onderlinge schikking niet mogelijk is, tot de secretaris van de 
Bond wenden. Deze zal trachten, een minnelijke schikking te bewerkstelligen. 

2.  Indien een minnelijke regeling zoals onder sub. 1 niet binnen twee maanden tot stand 
komt, kunnen partijen zich gezamenlijk tot het secretariaat van de Bond wenden met 
het verzoek een arbitragecommissie te benoemen, samengesteld uit drie arbiters, die 
bij uitsluiting van de gewone rechter als goede scheidsmannen bij arbitraal vonnis of 
arbitrale beschikking beslissen. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Indien 
gewenst kan de koper een voorstel doen een arbiter vanuit een andere professionele 
en erkende organisatie te betrekken. Beide partijen zullen een gelijk deel van de 
arbitragekosten vooraf voldoen. Beide partijen hebben het recht een eigen arbiter aan 
te wijzen. 
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