ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN GROENTE EN FRUIT van The Greenery
B.V. (versie 1.0 d.d. 1 januari 2014)
1. Definities
In deze algemene inkoopvoorwaarden voor groente, fruit en paddenstoelen (hierna:
“inkoopvoorwaarden”) wordt onder de hierna genoemde begrippen het volgende verstaan:
The Greenery: de besloten vennootschap The Greenery B.V., statutair gevestigd te Den Haag.
Leverancier: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van
product is of wordt gesloten.
Partijen: The Greenery en Leverancier gezamenlijk, Partij: The Greenery of Leverancier
afzonderlijk.
2. Gelding
Deze inkoopvoorwaarden gelden voor de inkoop van groente, fruit en paddenstoelen tussen The
Greenery en Leverancier wanneer deze vóór of bij de totstandkoming van een overeenkomst
tussen hen aan Leverancier bekend zijn gemaakt, behoudens voor zover afwijking schriftelijk is
overeengekomen. The Greenery behoudt zich het recht voor deze inkoopvoorwaarden eenzijdig
te wijzigen. De gewijzigde inkoopvoorwaarden worden van kracht op het moment waarop de
Leverancier de redelijke mogelijkheid heeft gehad daarvan kennis te nemen.
3. Andere algemene voorwaarden
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Leverancier wordt uitdrukkelijk uitgesloten,
tenzij The Greenery en Leverancier anders zijn overeengekomen en dit schriftelijk is bevestigd
door The Greenery.
4. Strijdige bedingen
Voor zover toepassing van enig beding uit deze inkoopvoorwaarden in strijd zou komen met
enige bepaling in een schriftelijke overeenkomst – niet zijnde algemene voorwaarden – tussen
The Greenery en Leverancier, blijft toepassing van dat beding achterwege doch blijven de
overige bedingen uit deze inkoopvoorwaarden onverminderd van kracht.
5. Totstandkoming van overeenkomst
5.1

5.2
5.3

Onder order wordt verstaan een schriftelijk stuk, uitgaande van The Greenery, waarin
een wilsuiting tot levering door Leverancier wordt gegeven. Deze order kan een
aanvaarding inhouden van een offerte van Leverancier, maar geldt als aanbod door The
Greenery indien deze order afwijkt van de offerte dan wel indien The Greenery een order
plaatst zonder voorafgaande offerte van Leverancier.
Een offerte is een aanbod van Leverancier.
Een orderbevestiging is een aanvaarding door Leverancier van de door The Greenery
geplaatste order. Een afwijkende orderbevestiging van Leverancier geldt als een aanbod
van Leverancier.
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6. Prijzen
De overeengekomen prijzen zijn vast, luiden in euro, exclusief BTW, doch inclusief kosten voor
verpakking, verzekering en lossen.
7. Wijziging
7.1
7.2

7.3

The Greenery is bevoegd te verlangen dat de omvang en/of de hoedanigheid van de te
leveren zaken wordt gewijzigd. Ook de aard en/of omvang van door Leverancier te
verrichten diensten kan door The Greenery worden gewijzigd.
Indien zulks naar het oordeel van Leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen
prijs en/of hoeveelheid en/of levertijd zal hij, alvorens aan de wijziging gevolg te geven,
The Greenery hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch ten hoogste binnen 2 dagen na de
kennisgeving van de verlangde wijziging, schriftelijk informeren. Indien deze gevolgen
voor de prijs en/of de levertijd naar het oordeel van The Greenery onredelijk zijn, zullen
The Greenery en Leverancier hierover in overleg treden. Indien dit overleg niet tot
consensus leidt, dan behoudt The Greenery zich het recht voor de overeenkomst op te
zeggen. The Greenery is alsdan evenwel verplicht om door Leverancier reeds gemaakte
kosten in redelijkheid te vergoeden.
Wijzigingen worden schriftelijk overeengekomen. Leverancier mag geen wijzigingen
aanbrengen of uitvoeren zonder schriftelijke order of toestemming van The Greenery.

8. Kwaliteit
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Leverancier garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst, dat
deze voldoen aan de daarin gestelde kwaliteit, eisen en specificaties en dat de zaken vrij
zijn van gebreken.
Bij inkoop op basis van een monster garandeert Leverancier dat de kwaliteit en
eigenschappen van de geleverde zaken een gelijke kwaliteit en gelijke eigenschappen
bezit als het monster.
Leverancier garandeert dat de geleverde zaken en/of diensten voldoen aan alle op het
moment van levering toepasselijke wetten, besluiten en andere van overheidswege
uitgevaardigde regelingen.
Leverancier dient voor de geleverde zaken GlobalGAP gecertificeerd te zijn en een
GlobalGAP certificaat te bezitten.
Leverancier garandeert ten aanzien van de geleverde zaken tevens:
a. dat uitsluitend in het land van productie wettelijk toegelaten gewasbeschermingsmiddelen zijn gebruikt en dat de zaken geen restanten (sporen) bevatten van in het
land van productie in de teelt niet toegelaten middelen;
b. dat de zaken voldoen aan de Maximum Residu Limieten conform EU-verordening
396/2005 en aan de maximum limieten voor contaminanten conform EU-verordening
1881/2006, alsmede aan aanvullende regelgeving bij voornoemde verordeningen;
c. dat er een actuele en volledige registratie van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen
is bijgehouden en dat Leverancier deze op verzoek van The Greenery binnen 4 uur
(digitaal) actueel en volledig kan aanleveren;
d. dat alle omverpakkingen en consumenten-verpakkingen zijn voorzien van
aanduidingen, dusdanig dat de traceerbaarheid is gewaarborgd tot op teler/perceel
niveau;
e. dat verpakkingsmaterialen geen gevaar opleveren voor de voedselveiligheid,
conform EU-regelgeving 1935/2004 en eventuele overige toepasselijke regelgeving;
f. dat het geen genetisch gemodificeerde producten en/of producten die een
ioniserende bestraling hebben ondergaan betreft;
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8.6
8.7

8.8

g. dat zij voldoen aan de relevante wetgeving betreffende allergenen;
h. dat, indien hout wordt gebruikt voor pallets en/of verpakkingen waarop en/of waarin
de zaken worden geleverd, dit hout is behandeld conform de geldende internationale
regelgeving;
i. dat Leverancier The Greenery onmiddellijk zal informeren wanneer de geleverde of
nog te leveren producten niet voldoen aan de hierboven genoemde eisen, alsmede
ingeval van calamiteiten.
Leverancier garandeert dat de geleverde zaken bij normaal gebruik niet schadelijk zijn
voor het milieu.
Bij het verrichten van diensten voor The Greenery zal Leverancier vrijkomend afval
(doen) innemen en volgens de toepasselijke normen (doen) verwerken. Leverancier
garandeert dat alle regels voor voedselveiligheid in acht zullen worden genomen die ter
plaatse op publicatieborden of anderszins bekend zullen worden gemaakt.
Door levering van de overeengekomen zaken verklaart Leverancier in te stemmen met de
inhoud van de hem op voorhand door The Greenery toegezonden leveranciersverklaring.

9. Verpakking
9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

De zaken dienen behoorlijk te zijn verpakt en geladen op EPS-pallets, EU/Europallets,
Düsseldorfer-pallets of (eenmalige) DPA-pallets en dienen bij normaal vervoer de plaats
van bestemming in goede staat te bereiken. De verpakking moet ook geschikt zijn voor
opslag. Indien en voor zover Leverancier de zaken niet goed heeft verpakt, heeft The
Greenery het recht om deze zaken retour te zenden. Leverancier is aansprakelijk voor
schade veroorzaakt door onvoldoende verpakking.
Indien Leverancier de zaken aanlevert op EU/Europallets, Düsseldorfer-pallets of
(eenmalige) DPA-pallets, is hij gehouden deze pallets te betrekken bij de centrale
fustorganisatie van The Greenery of, in overleg met de centrale fustorganisatie van The
Greenery, bij een andere fustorganisatie.
Voor zover de zaken op verzoek van The Greenery worden geleverd in verpakkingsmaterialen die zijn voorzien van een Greenery-specifieke bedrukking (bijvoorbeeld
voorzien van merken of logo’s die eigendom zijn van The Greenery), dienen die
verpakkingsmaterialen via The Greenery te worden verkregen.
The Greenery heeft te allen tijde de bevoegdheid de verpakkingsmaterialen en pallets
aan Leverancier te retourneren. Retourzending van verpakkingsmaterialen geschiedt voor
rekening en risico van Leverancier naar het door Leverancier aan The Greenery
meegedeelde adres. Indien Leverancier geen adres voor retourzending aan The Greenery
heeft meegedeeld, zal The Greenery de verpakkingsmaterialen en pallets retour zenden
naar het dichtstbijzijnde vestigingsadres van Leverancier.
Indien The Greenery aan Leverancier voorschriften verstrekt over de wijze van
verpakking, is de leverancier gehouden deze voorschriften te volgen.

10. Levering
10.1
10.2
10.3
10.4

Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, is de overeengekomen leveringstermijn
een fatale termijn. Indien Leverancier in gebreke blijft tijdig te leveren, treedt derhalve
van rechtswege en zonder ingebrekestelling verzuim in.
Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, vindt levering plaats franco-huis op de
overeengekomen locatie van The Greenery B.V.
Zodra Leverancier weet of behoort te weten dat hij zal tekortkomen in de tijdige of juiste
nakoming van de overeenkomst, dient hij dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen
12 uur schriftelijk aan The Greenery mee te delen onder opgave van de redenen.
Leverancier is aansprakelijk voor schade van The Greenery en haar afnemers die het
gevolg is van niet of niet tijdige levering door Leverancier.
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10.5

The Greenery wordt geacht bij iedere acceptatie van een levering een voorbehoud
gemaakt te hebben met betrekking tot de kwaliteit en de inhoud van de levering. Indien
de geleverde zaken niet voldoen aan de overeenkomst, heeft The Greenery de in art.
12.4, onder a, b en c genoemde rechten.

11. Eigendomsovergang
De eigendom van de zaken gaat van Leverancier over op The Greenery op het moment van
levering als bedoeld in art. 10. Tot het moment waarop de eigendom is overgedragen, houdt
Leverancier de zaken voor zijn risico en rekening onder zich.
12. Keuring en gevolgen van afkeuring
12.1

12.2

12.3

12.4

12.5
12.6
12.7

The Greenery, of een door haar aangewezen derde, heeft vóór, tijdens en na levering
van de zaken het recht die aan een keuring te onderwerpen. Leverancier zal daaraan zijn
medewerking verlenen, onder meer door toegang te verlenen tot de opslagplaats van de
goederen en inzage te geven in de voor keuring benodigde documenten.
Indien de geleverde zaken vóór of tijdens de levering niet aan de overeenkomst voldoen
en daarom worden afgekeurd, zal The Greenery dat aan Leverancier meedelen.
Leverancier is dan gehouden de noodzakelijk maatregelen te treffen om alsnog aan de
overeenkomst te voldoen.
Indien de geleverde zaken na levering worden afgekeurd, zal The Greenery dit zo
spoedig mogelijk aan Leverancier meedelen. Wanneer het gaat om afkeuring van zaken
opgenomen in het overzicht ‘Kwaliteitscontrole claimtermijnen’, dat als bijlage deel
uitmaakt van deze inkoopvoorwaarden, dient The Greenery de afkeuring te hebben
gemeld binnen de daarin weergegeven termijn, zodat Partijen kunnen vaststellen of de
zaken al dan niet voldoen aan de kwaliteitsklasse gedurende (minimaal) de opgenomen
claimtermijn. De claimtermijn gaat lopen op het moment van levering als bedoeld in
artikel 10.2. De in de bijlage opgenomen claimtermijn laat het recht van The Greenery
om de zaken op een later moment af te keuren wegens een verborgen gebrek geheel
onverlet.
The Greenery zal Leverancier gelijktijdig met de mededeling van de afkeuring tevens
meedelen welk gevolg zij aan de afkeuring van de zaken wenst te verbinden. The
Greenery heeft daarbij de keuze uit:
a. retournering van de geleverde zaken op kosten van Leverancier alsmede nakoming,
al dan niet in combinatie met schadevergoeding;
b. gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst conform art. 14, al dan niet
in combinatie met schadevergoeding;
c. prijsvermindering, met dien verstande dat partijen overeenstemming moeten
bereiken over de mate waarin de prijs wordt verminderd.
Leverancier is aansprakelijk voor alle kosten die The Greenery moet maken als gevolg
van de afkeuring van de geleverde zaken, waaronder ook begrepen de kosten van
keuring.
Vanaf het moment van afkeuring van de zaken gaat het eigendom daarvan over naar
Leverancier. Vanaf dat moment houdt The Greenery de zaken voor rekening en risico van
Leverancier.
De omstandigheid dat de zaken zijn gekeurd, ontslaat Leverancier niet van enige
aansprakelijkheid, waaronder schade die The Greenery lijdt als gevolg van verborgen
gebreken in de geleverde zaken.
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13. Betaling
13.1
13.2
13.3

The Greenery zal de factuur binnen 30 dagen na ontvangst daarvan voldoen, mits de
geleverde zaken zijn ontvangen en goedgekeurd.
Betaling door The Greenery houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.
The Greenery is gerechtigd betalingen die zij verschuldigd is aan Leverancier voor
geleverde zaken en/of diensten te verrekenen met nog door Leverancier verschuldigde
bedragen. Verrekening door Leverancier is slechts mogelijk na toestemming van The
Greenery. The Greenery is gerechtigd betaling die zij aan Leverancier is verschuldigd
voor geleverde zaken en/of diensten zonder nadere aankondiging op te schorten in
verband met niet-nakoming van verplichtingen van de leverancier jegens The Greenery
dan wel te verrekenen met nog door de leverancier verschuldigde bedragen.

14. Ontbinding
14.1

14.2

14.3

In geval van tekortkoming door Leverancier in de nakoming van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, alsmede ingeval
bij Leverancier sprake is van faillissement, surseance van betaling, beslaglegging,
stillegging van het bedrijf, intrekking van zijn milieuvergunning, liquidatie of enig
daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming van Leverancier, is hij van
rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim.
In de in lid 1 van dit artikel bedoelde gevallen heeft The Greenery het recht de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de betalingsverplichting op te
schorten en/of uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden op te
dragen, zonder dat The Greenery tot enige schadevergoeding is gehouden en
onverminderd The Greenery verder toekomende rechten, daaronder begrepen het recht
op volledige schadevergoeding en restitutie van de koopprijs.
In de in lid 1 van dit artikel bedoelde gevallen zullen alle vorderingen die The Greenery
op Leverancier mocht hebben of verkrijgen, terstond en ten volle opeisbaar zijn.

15. Aansprakelijkheid The Greenery
De aansprakelijkheid van The Greenery jegens Leverancier is beperkt tot de koopprijs van de
goederen waarvoor de (koop)overeenkomst is gesloten.
16. Geheimhouding
16.1

16.2

16.3

Leverancier garandeert de geheimhouding tegenover derden van alle bedrijfsinformatie
zoals recepten, de introductie van nieuwe producten alsmede know-how in de ruimste zin
van het woord, afkomstig van The Greenery die op enigerlei wijze te zijner kennis is
gekomen of gebracht.
Het is Leverancier niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
The Greenery enige vorm van publiciteit te geven aan de uitvoering van de
overeenkomst. Aan de toestemming kunnen door The Greenery voorwaarden worden
verbonden.
Het is Leverancier niet toegestaan op de overeenkomst betrekking hebbende
documenten, alsmede overige bedrijfsinformatie te vermenigvuldigen of aan derden ter
inzage te geven anders dan noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst en na voorafgaande schriftelijke toestemming van The Greenery.
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16.4

Leverancier zal de in dit artikel genoemde verplichtingen
tevens opleggen aan zijn personeel en/of aan door hem bij de uitvoering van de
overeenkomst ingeschakelde derden die bij de uitvoering van de overeenkomst worden
betrokken.

17. Intellectuele eigendom
17.1

17.2
17.3

Leverancier garandeert dat het gebruik van de door hem geleverde zaken, of van de door
hem ten behoeve van The Greenery gekochte of vervaardigde hulpmiddelen geen
inbreuk zal opleveren op octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of
andere rechten van intellectuele eigendom van derden.
Leverancier vrijwaart The Greenery voor aanspraken die voortvloeien uit enigerlei inbreuk
op de in het vorige lid bedoelde rechten en hij zal The Greenery alle schade vergoeden
die het gevolg is van enige inbreuk.
De in opdracht van The Greenery vervaardigde grafische ontwerpen, drukvormen,
drukproeven, reproductiematerialen, hulpmiddelen, verpakkingen etc. zijn en blijven
eigendom van The Greenery, mogen niet door derden worden gebruikt en alle rechten
van intellectuele eigendom daarop berusten uitsluitend bij The Greenery. Leverancier
dient deze zaken onverwijld en zonder extra kosten aan The Greenery te retourneren.

18. Overdracht
18.1

18.2
18.3

Leverancier zal de rechten en verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst
voortvloeien noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van The Greenery. Vorderingen van Leverancier op The
Greenery zijn behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming van The Greenery
niet overdraagbaar.
Leverancier zal de uitvoering van zijn verplichtingen uit de overeenkomst noch geheel,
noch gedeeltelijk aan derden uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van The Greenery.
The Greenery heeft het recht de in dit artikel bedoelde toestemming te weigeren of
hieraan voorwaarden te verbinden.

19. (Product)aansprakelijkheid en verzekering
19.1

19.2

19.3
19.4
19.5

Leverancier is aansprakelijk voor en vrijwaart The Greenery voor alle schade, van welke
aard dan ook, die door The Greenery of door derden wordt geleden als gevolg van
gebreken in het product van Leverancier en in door hem geleverde zaken, waardoor deze
niet de veiligheid bieden die men daarvan mag verwachten.
Leverancier is aansprakelijk voor en vrijwaart The Greenery voor alle schade die The
Greenery of door derden wordt geleden als gevolg van handelen of nalaten van hemzelf,
van zijn personeel of van degenen die door hem bij de uitvoering van de overeenkomst
wordt betrokken.
Leverancier vrijwaart The Greenery voor aanspraken van derden op vergoeding van
schade op grond van aansprakelijkheid als bedoeld in de vorige twee leden.
Voor de toepassing van dit artikel worden personeel en medewerkers van The Greenery
eveneens als derden aangemerkt.
Leverancier zal zich tegen aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel genoegzaam
verzekeren, met uitsluiting van regres op The Greenery of diens afnemers. Leverancier
verleent The Greenery desgewenst inzage in de polis.
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20. Force Majeure
20.1

20.2.

20.3

Een Partij is niet gehouden tot het nakomen van haar verplichtingen uit de overeenkomst
voor zover zij bewijst:
a. dat de verhindering tot nakoming te wijten is aan één of meer gebeurtenissen welke
buiten de invloedssfeer van de betreffende Partij liggen, en;
b. dat de desbetreffende gebeurtenis op het moment van het sluiten van de
overeenkomst onvoorzienbaar was en de desbetreffende Partij redelijkerwijs ook
geen rekening behoefde te houden dat een dergelijke gebeurtenis zou kunnen
voorvallen waardoor die Partij in de nakoming van haar verplichtingen zou worden
verhinderd, en;
c. dat de betreffende Partij de gevolgen van de onder a. en b. genoemde omstandigheden redelijkerwijs ook niet voor haar rekening en risico hoeft te nemen.
In het geval van overmacht, worden de verplichtingen van
beide Partijen opgeschort voor de duur van de overmachtssituatie, één en ander met
uitzondering van dat gedeelte van de verplichtingen die toch uitgevoerd kunnen worden.
The Greenery is een dergelijke situatie uitsluitend gehouden betalingen te verrichten voor
de verbintenissen uit overeenkomst die wel zijn nagekomen.
The Greenery en Leverancier zullen ieder de geleden schade en kosten die aan hun zijde
zijn gevallen voor hun rekening te nemen voor zover deze een gevolg zijn van de force
majeure-situatie.

21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
21.1

21.2

Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is Nederlands recht
van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties 1980
inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens
Koopverdrag) is daarbij uitgesloten.
Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door een der Partijen als zodanig
worden beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit
voortvloeiende overeenkomsten tussen Partijen mochten ontstaan zullen worden berecht
door de rechtbank ’s-Gravenhage.

Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn op 1 januari 2014 gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel te Rotterdam
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Kwaliteitscontrole C
De claimtermijnen zijn van toepassing op gebreken die niet zichtbaar waren op het moment van
aflevering van het product.
De claimtermijnen gelden niet voor de klasse II en industrie producten.
Claimtermijn per product (in dagen, tenzij anders aangegeven).
Product
Klasse I
Aantal dagen
aardbeien
2
houtig kleinfruit,steenfruit
2
andijvie (glas/vollegrond)
2
appelen/peren
4
asperges
2
aubergines
3
augurken
2
bleekselderij
2
bloemkool
2
broccoli
2
chinese kool
2
courgette geel
2
courgette groen
3
venkel
2
komkommers
3
mini komkommers
3
koolrabi
2
kropsla
2
meloen
3
paksoi
2
paddestoelen
2
paprika
3 (verre bestemmingen 5)
paprika groen van groen
2
paprika groen
2
pepers
3
prei
3
rabarber
2
radijs
2
spinazie
2
spruiten
2
slabonen
2
sluitkool
10
tomaten, rond & vlees
4
tomaten, cherry
4
witlof
2
radicchio rosso
2
winterpeen
5
bospeen
2
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