
 

English 
  

General Terms and Conditions  

for the Wholesale Trade in Floricultural Products   

  

drawn up by the Association of Wholesalers in Floricultural Products (VGB) and filed with 

the Amsterdam Chamber of Commerce and Industry under no. 40596609.  

  

I GENERAL  

  

1. These General Terms and Conditions apply to all offers made by a wholesaler in 

flower and plant nursery products (the ‘Seller’), to all agreements concluded 

between the Seller and a customer (the ‘Buyer’), and to the performance of those 

agreements.  

  

2. Any varying provisions must be expressly agreed in writing and will be deemed to 

supplement these General Terms and Conditions. To the extent that the varying 

conditions are not compatible with these General Terms and Conditions, the 

varying provisions will have preference over the General terms.  

  

II OFFERS/AGREEMENT  

  

1. All offers made shall not bind the Seller, unless they specify a time limit. If a 

nonbinding offer is accepted by the Buyer, the Seller may revoke the offer 

within two working days of receipt of the acceptance.  

  

2. An agreement will be concluded at the moment of express acceptance of the 

order by the Seller in a manner that is customary in the sector.  

  

3. Offers are once-only and will not apply to repeat orders.  

  

III PRICES  

  

1. The prices are generally determined upon acceptance of the order.   

  

2. The Prices are ex works (EXW) Seller’s.  

  

3. The Prices do not include value added tax (VAT), import duties, other taxes and 

charges, costs of quality inspection and/or phytosanitary testing, costs of loading 

and unloading, packaging, transport, insurance and any other costs.  

  

4. The prices are in euros, unless another currency is stated in the invoice.  

  

IV DELIVERY AND DELIVERY TIME  

  

1. Any delivery times quoted are an indication only and may in no event be regarded 

as being of the essence, unless otherwise expressly agreed in writing. The Seller 

will not be liable for any loss incurred by the Buyer as a result of delays beyond 

the delivery time quoted.  

  

2. Should the Seller not be able to perform (part of) an order, he will inform the 

Buyer as soon as possible. If the Seller is not able to deliver the ordered quantity, 

he may deliver a smaller quantity or postpone the performance and/or, by mutual 



 

arrangement with the Buyer, deliver other products that are similar or of the 

same value.   

3. Unless otherwise expressly agreed in writing the Seller’s warehouse or processing 

area or any other place indicated by the Seller will be regarded as the place of 

delivery.  

    

4. Delivery will be free only if and to the extent as so agreed and stated by the Seller 

in the order confirmation.  

  

5. The Seller reserves the right not to perform orders if the Buyer has not paid for 

previous deliveries within the agreed term of payment.  

  

6. If the Buyer has not taken delivery of the products at the agreed time and place, 

the Buyer will be in default and liable for any loss in quality suffered due to 

storage. The products ordered will be available to the Buyer during storage and 

will be stored to the Buyer’s account and at the Buyer’s risk.   

  

7. If, however, the Buyer has not taken delivery of the products after a limited 

storage period (that may be considered reasonable in view of the product type) 

and if in the opinion of the Seller the risk of loss of quality and/or decay of the 

products so demands in order to limit loss, the Seller will be entitled to sell the 

products in question to a third party.   

  

8. Non-performance by the Buyer does not relieve him of his obligation to pay the 

full price.    

9. The Seller will not be liable for any loss incurred as a consequence of nondelivery.  

     

V FORCE MAJEURE  

  

1. In the event of force majeure the Seller may rescind the agreement or 

temporarily postpone delivery.  

  

2. ‘Force majeure’ includes, but is not limited to, circumstances such as civil 

commotion, war, strikes (even when at the Seller’s), natural disasters, epidemics, 

terrorism, weather conditions, traffic conditions such as roadblocks, road work or 

traffic jams, fire, government measures or the such.  

  

VI PACKAGING  

  

1. The products will be packaged in the manner that is customary in the flower and 

plant wholesale trade in such a way as will be determined by the Seller in 

accordance with sound business practice, unless otherwise agreed in writing.  

  

2. Non-reusable packaging will be charged at cost.  

  

3. Reusable packaging and other durable material (cardboard boxes, containers, 

stacking trolleys, etc.), which will remain the Seller’s property, will also be 

charged at cost and must be returned to the Seller. The costs of the return 

shipment will be charged to the Buyer separately.  

If the material is returned in good condition within thirty days after the invoice 

date, the costs charged will be credited, after deduction of any agreed amount for 

use, to the Buyer’s account.  

  



 

4. If the Buyer fails to return durable packaging material (stacking trolleys, 

containers, etc.), the Seller reserves the right to charge the costs of that material 

to the Buyer and to recover from the Buyer any further loss incurred.  

  

5. If a deposit is charged, that deposit will be refunded after the material in question 

has been returned in good condition. The costs of the return shipment will be 

charged to the Buyer.  

  

  

VII COMPLAINTS  

  

1. Complaints concerning visible defects in products delivered must be notified to the 

Seller by fax, telex, e-mail or telephone immediately after discovery but at the 

latest within 24 hours of receipt. The moment of receipt of the complaint by the 

Seller is decisive. Notification by telephone must be confirmed in writing by the 

Buyer within two days after receipt of the products. The Buyer or recipient of the 

products must also note the complaint upon delivery on the transport documents 

in question.  

  

2. Complaints concerning non-visible defects in products delivered must be notified 

to the Seller immediately after discovery. When the complaint was not submitted 

in writing, it must be confirmed to the Seller in writing within 24 hours.    

  

3. A complaint must in any event contain:  

a. a detailed and accurate description of the defect(s); and  

b. a statement of any other facts from which it can be inferred that the products 

delivered and the products rejected by the Buyer are one and the same.  

  

4. The Buyer is to enable the Seller to investigate, or instigate an  investigation of, 

the validity of the complaints on location and/or to take back the products 

delivered. The products must be stored in the original packaging.  

  

5. Complaints in respect of a part of the products delivered will not entitle the Buyer 

to reject the entire delivery.  

  

6. Once the time limits referred to above have elapsed, the Buyer will be deemed to 

have accepted the products delivered or the invoice rendered. The Seller will no 

longer be obliged to handle any claims submitted by the Buyer.  

  

VIII LIABILITY  

  

1. The Seller is not liable for any loss incurred by the Buyer, unless and to the extent 

the Buyer proves, that the loss was caused by intent or gross negligence on the 

part of the Seller.  

  

2. Defects concerning any possible phytosanitary and/or other requirements that are 

applicable in the country of importation do not entitle the Buyer to any 

indemnification or rescindment of the agreement, unless and to the extent that 

the Buyer has informed the Seller of these requirements beforehand in writing.  

  

3. The Seller is never liable for any consequential loss suffered by the Buyer. Should 

the Seller nevertheless have to indemnify a loss, liability of the Seller for any loss 

incurred by the Buyer will not exceed the invoice value of the products delivered 

to which the claim applies.   



 

  

4. Unless otherwise expressly stated, the products delivered are intended exclusively 

for decorative purposes and are not suitable for internal consumption. The Seller 

notes that the products may have harmful effects on humans and/or animals in 

the event of incorrect use, consumption, contact and/or hypersensitivity. The 

Buyer must pass on this warning to its customers and indemnifies the Seller 

against any and all claims from third parties, including end users, in respect of 

these consequences.  

  

  

  

  

  

IX PAYMENT  

  

1. Payment must be made, at the Seller’s option:  

a. net cash on delivery; or  

b. within 14 days after the invoice date by means of deposit or transfer to a bank 

or Postbank account stated by the Seller or  

c. by automatic withdrawal.  

  Any possible bank charges will be for the account of the Buyer.  

  

2. The Buyer may not deduct any amounts from the purchase price to be paid on the 

grounds of an alleged claim. The Buyer may not suspend the payment of the 

purchase price on the grounds of a complaint about the products delivered.  

  

3. The Buyer will be in default upon the expiry of the agreed term of payment. The 

Seller will then be entitled to rescind the agreement with immediate effect. The  

Seller is not liable regarding any consequence that this rescindment might entail.   

  

4. If the Buyer is in default, the Seller will be entitled to charge interest of 1.5% per 

month or, should the legal rate be higher, the legal rate on the amount 

outstanding, as from the due date of the invoice until the date of payment in full.  

  

5. If the Buyer is in default, the Buyer shall also account to the Seller for any loss 

suffered owing to a change in the exchange rate.   

  

6. If third parties  are instructed to collect overdue payments, the Buyer shall 

account to the Seller for any court and/or out-of-court costs involved, subject to a 

minimum of 15% of the outstanding sum,  and such sums will fall due 

immediately.  

  

X RETENTION OF TITLE   

  

1. Title to all products delivered will continue to vest in the Seller until all amounts 

payable by the Buyer to the Seller have been paid in full.  

  

2. The Buyer may not pledge the products or use them as security in any other 

manner until payment has been made. If third parties levy or intend to levy an 

attachment on those products or otherwise wish to dispose of them, the Buyer 

must immediately inform the Seller accordingly.  

  

3. The Buyer must always fully cooperate, at the Seller’s first request, in the Seller’s 

exercising of its retention of title. The Buyer will be liable for all costs incurred by 



 

the Seller in connection with its retention of title and  any related actions, as well 

as for any direct and indirect loss incurred by the Seller arising therefrom.  

  

4. With respect to products destined for export, from the time of arrival in the 

country of destination, the law of the country of destination will apply to the 

property law consequences related to retention of title. From that moment, if 

permitted under that applicable law, the following provisions apply in addition to 

the provisions of points 1 to 3 above:  

a) In the event of breach of contract by the Buyer, the Seller will have the right 

to immediately take possession of the products delivered and of the relevant 

packaging and transport materials, and to dispose of them at its discretion. If 

so prescribed by law, this will imply termination of the agreement in question.  

b) The Buyer will be entitled to sell the products in the ordinary course of its 

business. It hereby assigns all claims that it may acquire against third parties  

pursuant to such sales. The Seller hereby acknowledges this assignment and 

reserves the right to pursue any such claims as soon as the Buyer fails to fulfil 

its payment obligations.  

  

  

c) The Buyer may process the products in the ordinary course of its business, 

whether or not  the products are mixed with other products not supplied by 

the Seller. The Seller will acquire joint title to the new goods, in the 

proportion in which the Seller’s products form part of those new goods.   

d) If the Seller is required by law to surrender part of the stipulated security on 

request (if the security exceeds the value of any outstanding claims by a 

certain percentage), it will do so as soon as the Buyer so requests and if it is 

also apparent from the Seller’s accounting records.  

  

XI APPLICABLE LAW/DISPUTES  

  

1. All agreements to which these General Terms and Conditions apply in full or in 

part are governed by Dutch law. The provisions of the Vienna Sales Convention 

are expressly excluded.  

  

2. The Buyer may only submit claims in respect of or arising from agreements, to 

which these General Terms and Conditions apply, to the competent Dutch Court in 

the territory in which the Seller has its registered office. The Seller may submit 

such claims either to the competent court in the  territory in which the Seller has 

its registered office or to the competent court in the territory in which the Buyer 

has its registered office.  

  

3. Contrary to the provisions of paragraph 2, the Seller and the Buyer may agree to 

submit any dispute to an arbitral tribunal acting according to the Rules of the 

Netherlands Arbitration Institute, whose decision will be accepted as binding by 

both parties.  

  

XII FINAL PROVISION  

  

1. Any cases for which these General Terms and Conditions do not provide will also 

be governed by Dutch law.  

  

2. If and to the extent that any part or provision of these General Terms and 

Conditions is found to be contrary to any mandatory rule of national or 

international law, that part or that provision will be regarded as not having been 

agreed and these General Terms and Conditions will otherwise continue to bind 



 

the parties. The parties will then act as if, should they have known of the 

invalidity of the provision, they had agreed to a valid provision that corresponds 

with the intentions of the invalid provision, or to a provision comes closest to 

those intentions.   

  

February 2009  

  

This document is a translation. Should a dispute arise, the Dutch version of 

these General Conditions prevails.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

Dutch 
  

Algemene Voorwaarden voor de Groothandel in Bloemkwekerijproducten  

  

opgesteld door de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB), 

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 40596609.  

  

I ALGEMEEN  

  

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door een 

groothandelaar (hierna te noemen "verkoper") gedane aanbiedingen en tussen 

verkoper en een cliënt (hierna te noemen "koper") gesloten overeenkomsten, 

alsmede de uitvoering daarvan.   

  

2. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen dienen partijen 

schriftelijk overeen te komen. Zij genieten voorrang op deze Algemene 

Voorwaarden.  

  

II AANBIEDINGEN/OVEREENKOMST  

  

1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn bevatten. Indien een 

aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door koper aanvaard, 

heeft verkoper het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van 

de aanvaarding te herroepen.  

  

2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van de uitdrukkelijke 

acceptatie van de order door verkoper op een in de branche gebruikelijke wijze.  

  

3. Aanbiedingen zijn eenmalig en gelden niet voor nabestellingen.  

  

III PRIJZEN  

  

1. De prijzen worden in het algemeen bij acceptatie van de order vastgesteld.   

  

2. De prijzen zijn af bedrijf verkoper.  

  

3. In de prijs zijn geen omzetbelasting (BTW), invoerrechten, andere belastingen 

en heffingen, kosten van kwaliteitscontrole en/of fytosanitair onderzoek, kosten 

van laden en lossen, emballage, transport, verzekering, en dergelijke begrepen.  

  

4. De prijzen zijn genoteerd in Euros, tenzij op de factuur een andere valuta is  

 vermeld.  

  

IV LEVERING EN LEVERINGSTIJD  

  

1. Door verkoper aangegeven levertijden zijn indicatief en geven koper bij 

overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij 

partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.   

  

  

  

  

2. Indien verkoper (gedeeltelijk) niet aan zijn verplichting zal kunnen voldoen, 

zal hij koper hierover zo spoedig mogelijk mededeling doen. Wanneer hij niet 



 

de gehele bestelde hoeveelheid kan leveren is hij gerechtigd een deellevering 

te doen danwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of in 

overleg met koper andere gelijkwaardige of gelijksoortige producten te 

leveren.  

  

3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt als plaats van levering de 

opslagplaats of verwerkingsruimte van verkoper, danwel een andere door 

verkoper aan te wijzen locatie.  

  

4. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door verkoper is 

vermeld op de factuur of de opdrachtbevestiging.  

  

5. Verkoper behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien koper 
een vorige levering niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft 

betaald.   

  

6. Indien koper de bestelde producten niet op de overeengekomen tijd en plaats 

heeft afgenomen is hij in verzuim en is het risico van een eventueel door 

bewaring optredend kwaliteitsverlies voor koper. De bestelde producten staan 

te zijner beschikking, voor zijn rekening en risico opgeslagen.   

  

7. Indien echter na verstrijken van een beperkte bewaartermijn, die gelet op de 

productsoort als redelijk kan worden beschouwd, geen afname door koper 

heeft plaatsgevonden en het risico van kwaliteitsverlies en/of bederf van de 

producten naar de mening van verkoper ingrijpen vereist teneinde schade 

zoveel mogelijk te voorkomen, is verkoper gerechtigd de betreffende 
producten te verkopen.   

  

8. Niet-nakoming door de koper ontslaat hem niet van de verplichting de 

volledige koopprijs te betalen.  

  

9. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet leveren.  

  

V OVERMACHT  

  

1. Verkoper kan in geval van overmacht de overeenkomst (gedeeltelijk) 

ontbinden, danwel de levering tijdelijk opschorten.   

  

2. Onder overmacht worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, omstandigheden 

verstaan als binnenlandse onlusten, oorlog, staking (ook bij de leverancier), 

natuurrampen, epidemieën, terrorisme, weersomstandigheden, 

verkeersomstandigheden zoals b.v. wegversperringen, wegwerkzaamheden of 

files, brand, overheidsmaatregelen of soortgelijke gebeurtenissen.  

  

VI VERPAKKING  

  

1. Verpakking geschiedt op in de bloemen- en plantengroothandel gebruikelijke 

wijze en wordt door verkoper als goed koopman bepaald, tenzij partijen 

schriftelijk anders zijn overeengekomen.  

  

2. Eenmalige verpakking wordt tegen kostprijs in rekening gebracht.  

  

  

  

  



 

3. Meermalige verpakking en ander duurzaam materiaal (kartonnen dozen, 

containers, stapelwagens etc.), die eigendom van verkoper blijven, worden 

eveneens tegen kostprijs in rekening gebracht en dienen te worden 

geretourneerd. De kosten van het retourtransport worden koper separaat in 

rekening gebracht.  

 Indien de terugzending van het materiaal in correcte staat binnen 30 dagen na 

factuurdatum geschiedt, zal creditering van de in rekening gebrachte kosten 

plaatsvinden, eventueel verminderd met een overeengekomen bedrag voor het 

gebruik.  

  

4. Ten aanzien van duurzaam verpakkingsmateriaal (stapelwagens, containers 

etc.) dat aan koper in bruikleen is gegeven, behoudt verkoper zich het recht 

voor om, indien retournering van het betreffende materiaal door koper niet 

plaatsvindt, de kosten van dit materiaal koper alsnog in rekening te brengen 

alsmede de eventuele verder door de koper veroorzaakte schade op hem te 

verhalen.  

  

5. Indien statiegeld in rekening wordt gebracht, wordt dit verrekend nadat het 

betreffende materiaal in correcte staat is geretourneerd. De kosten van het 

retourtransport worden koper in rekening gebracht.  

  

VII RECLAMES  

  

1. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen 

meteen na constatering, of in ieder geval binnen 24 uur na ontvangst van de 

producten aan de verkoper te worden gemeld. Bepalend hierbij is het moment 

van ontvangst door verkoper. Een telefonische melding dient binnen twee dagen 

na ontvangst van de producten door de koper schriftelijk te zijn bevestigd. 

Zichtbare gebreken dienen bovendien direct bij aflevering op de 

transportdocumenten te worden aangetekend.  

  

2. Klachten betreffende niet-zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen 

direct na constatering aan de verkoper te worden medegedeeld en, wanneer de 

mededeling niet schriftelijk geschiedt, binnen 24 uur na de mededeling 

schriftelijk te worden bevestigd.   

  

3. De klachten dienen tenminste te bevatten:  

a. een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek;  

b. opgave van eventuele verdere feiten, waaruit kan worden afgeleid dat de 

geleverde en door koper afgekeurde producten identiek zijn.  

  

4. Verkoper dient steeds in staat te worden gesteld de juistheid van de betreffende 

klachten ter plaatse te (doen) onderzoeken en/of het geleverde terug te halen. 

De producten moeten in de originele verpakking ter beschikking worden 

gehouden.  

  

5. Klachten met betrekking tot een deel van de afgeleverde producten kunnen 

geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.  

  

6. Na het verstrijken van bovenbedoelde termijnen wordt koper geacht het 

geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden 

reclames door verkoper niet meer in behandeling genomen.  

  

VIII AANSPRAKELIJKHEID  

  



 

1. Verkoper is niet aansprakelijk voor door koper geleden schade, behoudens 

en voorzover koper bewijst dat er sprake is van opzet of grove schuld aan 

de zijde van verkoper.  

2. Gebreken aangaande eventuele fytosanitaire en/of andere eisen die in het 

land van invoer van kracht zijn geven koper geen recht op schadevergoeding 

of ontbinding van de overeenkomst, tenzij koper verkoper voorafgaande aan 
of ten tijde van het sluiten van de overeenkomst schriftelijk van deze eisen 

op de hoogte heeft gebracht.  

  

3. Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, 

vertragingsschade, winstderving, stagnatieschade of andere gevolgschade 

van koper. Mocht verkoper desondanks gehouden zijn schade te vergoeden, 

dan is de aansprakelijkheid van verkoper uitdrukkelijk beperkt tot het 

factuurbedrag, exclusief BTW, aangaande het gedeelte van de levering 

waarop de schade betrekking heeft.  

  

4. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn de geleverde producten 

uitsluitend bedoeld voor decoratiedoeleinden en niet geschikt voor inwendig 

gebruik. Verkoper wijst erop, dat de producten bij verkeerd gebruik, 

consumptie, contact en/of overgevoeligheid kunnen leiden tot schadelijke 

gevolgen bij mens en/of dier. Koper heeft de verplichting deze waarschuwing 

aan zijn afnemers door te geven en vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken 

van derden, inclusief eindgebruikers, met betrekking tot bedoelde gevolgen.   

  

IX BETALING  

  

1. Betaling dient te geschieden, ter keuze van verkoper:  

a. netto-contant bij aflevering of  

b. middels storting of overmaking op een door verkoper aangewezen bank- of 

postbankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum, of  

c. automatische afschrijving.  

   Eventuele bankkosten worden aan koper doorbelast.   

    

2. Koper is niet bevoegd op de te betalen koopprijs enig bedrag wegens een door 

hem   

 gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Koper mag de door hem te betalen 

koopprijs niet op grond van een klacht over het geleverde opschorten.  

  

3. Koper is in verzuim enkel door het verstrijken van de overeengekomen 

betalingstermijn. Verkoper heeft alsdan het recht om de overeenkomst met 

onmiddellijke ingang door een enkele mededeling aan koper te ontbinden 

(uitdrukkelijk ontbindend beding). Verkoper is aan koper geen enkele 

schadevergoeding verschuldigd met betrekking tot de gevolgend die deze 

ontbinding voor koper zou kunnen hebben.  

  

4. Verkoper is gerechtigd om bij verzuim van koper 1,5% rente per maand in 

rekening te brengen, danwel, wanneer deze hoger mocht zijn, de wettelijke 

rente, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van algehele 

voldoening.  

  

5. Verkoper is tevens gerechtigd om bij verzuim van koper het daardoor opgelopen 

valutakoersverlies in rekening te brengen.   

  

6. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door inschakeling van derden, zijn 

de daaruit voortvloeiende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten - met 



 

een minimum van 15% van de openstaande som - direct opeisbaar en voor 

rekening van koper.  

  

  

  

  

X EIGENDOMSVOORBEHOUD  

  

1. Alle geleverde producten blijven eigendom van verkoper totdat alle vorderingen 

van verkoper op koper volledig zijn voldaan.   

  

2. Zolang de producten niet zijn betaald mag koper ze niet verpanden of op andere 

wijze tot zekerheid geven. In geval derden op deze producten beslag (wensen 

te) leggen of deze op andere wijze wensen uit te winnen, dient koper verkoper 

onmiddellijk hierover te informeren.  

  

3. Bij de uitoefening van de rechten van verkoper uit het eigendomsvoorbehoud 

zal koper steeds op eerste verzoek en op eigen kosten zijn volledige 

medewerking verlenen. Koper is aansprakelijk voor alle kosten die verkoper in 
verband met zijn eigendomsvoorbehoud en de daarmee samenhangende acties 

moet ondernemen, alsook voor alle directe en indirecte schade die verkoper lijdt.  

  

4. Met betrekking tot producten die voor uitvoer bestemd zijn gelden vanaf het 

moment van aankomst van de producten in het land van bestemming de aldaar 

geldende goederenrechtelijke gevolgen met betrekking tot het  

eigendomsvoorbehoud. Dan geldt, wanneer dat mogelijk is in het betreffende 

recht, naast het in de punten 1 t/m 3 gestelde:  

a) In geval van wanprestatie door koper heeft verkoper het recht om de 

geleverde producten, alsmede de medegeleverde verpakkings- en 

transportmaterialen, terstond tot zich te nemen en hierover naar eigen 

goeddunken te beschikken. Wanneer de wet dat voorschrijft impliceert 

dit ontbinding van de betreffende overeenkomst.  

b) Koper heeft het recht de producten in de normale uitoefening van zijn 

bedrijf te verkopen. Hij draagt nu reeds voor alsdan alle vorderingen over 
die hij door de verkoop op een derde verkrijgt. Verkoper aanvaardt deze 

overdracht en behoudt zich het recht voor de vordering zelf te incasseren 

zodra koper niet correct aan zijn betalingsverplichting voldoet en, voor 

zover dat nodig mocht zijn, in verzuim is.  

c) Koper heeft het recht de producten in de normale uitoefening van zijn 

bedrijf te verwerken, al dan niet tezamen met producten die niet van 

verkoper afkomstig zijn. In de verhouding waarin de producten van 
verkoper deel uitmaken van de totstandgekomen zaak, verkrijgt 

verkoper de (mede-) eigendom van de nieuwe zaak, die koper reeds nu 

voor alsdan aan verkoper overdraagt en die verkoper aanvaardt.   

d) Wanneer de wet voorschrijft, dat verkoper een gedeelte van de bedongen 

zekerheden op verzoek moet prijsgeven in gevallen waarin deze de 

waarde van de nog uitstaande vorderingen met een bepaald percentage 

overtreffen, zal verkoper hieraan gehoor geven zodra koper daartoe een 
verzoek doet en zulks uit de boekhouding van verkoper mocht blijken.  

  

XI TOEPASSELIJK RECHT/ GESCHILLEN  

  

1. Op alle overeenkomsten en aanbiedingen waarop deze Algemene Voorwaarden 

geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is het Nederlandse recht van 

toepassing en zijn de bepalingen van het Weens koopverdrag uitdrukkelijk 

uitgesloten.  



 

  

2. Geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit aanbiedingen en/of 

overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn kunnen door 

koper slechts worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter die bevoegd is in 

het gebied waar verkoper is gevestigd. Verkoper heeft het recht ervoor te kiezen 

geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter in het gebied waar koper 

gevestigd is.  

  

3. In afwijking van het bepaalde onder XI 2. kunnen verkoper en koper 

overeenkomen een eventueel geschil voor te leggen aan een 

arbitragecommissie die handelt volgens het Arbitragereglement van het 

Nederlands Arbitrageinstituut, wiens uitspraak door beide partijen als bindend 

wordt aanvaard.   

  

XII SLOTBEPALING  

  

1. In die gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is eveneens 

het Nederlandse recht van toepassing.  

  

2. Indien en voorzover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Algemene 

Voorwaarden volgens het Nederlandse recht ongeldig zou zijn in verband met 

strijd met enige dwingendrechtelijke bepaling, zullen de overige bepalingen van 

deze Algemene Voorwaarden partijen blijven binden. In plaats van de ongeldige 

bepaling wordt gehandeld alsof partijen, zo zij geweten hadden van de 

ongeldigheid van de bepaling, een met de bedoeling van de ongeldige bepaling 

overeenkomende bepaling overeengekomen waren, danwel een bepaling die die 

bedoeling het dichtst benadert.  
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