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ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1 – Toepasselijkheid
1. Wij gebruiken deze algemene voorwaarden in onze relaties met de afnemers en de
potentiële afnemers van onze producten. Deze voorwaarden zijn dan ook van toepassing op
al onze aanbiedingen en offertes aan u, uw bestellingen bij ons en op de totstandkoming, de
inhoud en uitvoering van de met u gesloten overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen.
2. Indien u reeds eerder zaken met ons heeft gedaan waarbij deze voorwaarden toepasselijk
werden verklaard, wordt u geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op al onze
latere aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
3. Voor zover u zelf inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden mocht hanteren,
gelden die niet in uw relatie met ons, tenzij wij de toepasselijkheid van uw voorwaarden
uitdrukkelijk en schriftelijk hebben aanvaard.
4. Indien u franchisegever bent of een organisatie die een aantal bedrijven vertegenwoordigt
(bijv. inkooporganisatie) en onze contractuele relatie (mede) ten behoeve van de bij u
aangesloten franchisenemers respectievelijk aangesloten bedrijven is of wordt aangegaan,
gelden deze voorwaarden ook jegens hen als ware wij rechtstreeks met hen een relatie
aangegaan, en zult u er in uw relatie met hen voor zorgdragen – en staat u er jegens ons
voor in - dat zij de toepasselijkheid aanvaarden.
Artikel 2 – Aanbiedingen/overeenkomsten
1. Al onze aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend en kunnen
door ons in ieder geval tot aan de ontvangst van uw aanvaarding worden herroepen of
aangepast.
2. Indien wij voorzien dat wij een door u aanvaarde aanbieding of offerte geen gestand kunnen
doen, kunnen wij deze nog gedurende twee dagen na uw aanvaarding herroepen. U
ontvangt daarover dan uiteraard bericht van ons.
3. Bij samengestelde prijsopgaven in een aanbieding of offerte hebben wij geen verplichting
om een gedeelte tegen een overeenkomstig deel van de totale prijs te leveren.
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4. Aanbiedingen en offertes zijn eenmalig en gelden, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, niet
voor nabestellingen.
5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van de uitdrukkelijke acceptatie door ons
van de aanbieding of offerte op een in de branche gebruikelijke wijze.
Artikel 3 – Prijzen
1. De prijzen worden in beginsel bij acceptatie van de aanbieding of offerte vastgesteld.
2. Alle prijzen die wij specifiek aan u of in het algemeen opgeven zijn exclusief omzetbelasting
(BTW), invoerrechten, andere belastingen of heffingen, kosten van kwaliteitscontrole of
fytosanitair onderzoek, kosten van laden en lossen, emballage, transport, verzekeringen en
dergelijke .
3. De verschuldigde omzetbelasting (BTW) wordt gespecificeerd op onze facturen aan u in
rekening gebracht.
4. De prijzen zijn vermeld in Euro’s, tenzij op de aanbieding, offerte of factuur een andere
valuta is vermeld.
Artikel 4 - Zekerheid
1. Indien naar ons redelijk oordeel uw gebleken betalingsgedrag of financiële positie daartoe
aanleiding geeft, bent u verplicht om op ons eerste verzoek voldoende (al dan niet
aanvullende)zekerheid te stellen of vooruitbetaling te doen voor de nakoming van uw
verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst met ons.
2. Laat u na de verzochte zekerheid te stellen of vooruitbetaling te doen, dan zijn wij
gerechtigd om hetzij de nakoming van onze verplichting uit deze overeenkomst op te
schorten, hetzij de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, een en ander
onverminderd ons recht op schadevergoeding, en zonder zelf tot enige schadevergoeding
aan u gehouden te zijn.
Artikel 5 – Facturen en betaling
1. Indien u van mening bent dat een van ons ontvangen factuur of factuuroverzicht niet klopt,
dient u dat binnen acht dagen na ontvangst ervan schriftelijk en gemotiveerd aan ons te
melden. Bij gebreke daarvan zal tussen ons worden uitgegaan van de juistheid van onze
facturen en factuuroverzichten, behoudens door u te leveren tegenbewijs.
2. Hetgeen u aan ons verschuldigd bent dient u – tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen – binnen 14 dagen na de factuurdatum te hebben voldaan, zulks door
overschrijving of automatische incasso op de door ons aangegeven bank- of girorekening en
in de op de factuur vermelde valuta. Eventuele bankkosten komen voor uw rekening.
3. Indien dat op onze factuur staat vermeld of schriftelijk is overeengekomen, mag u de
vermelde of overeengekomen betalingskorting op uw betaling in mindering brengen, mits u
ervoor zorgdraagt dat het alsdan te betalen bedrag binnen acht dagen na de factuurdatum
op de door ons aangegeven bank- of girorekening is bijgeschreven.
4. Als u enige factuur geheel of gedeeltelijk niet op tijd betaalt, bent u aan ons een
nalatigheidsrente van 1,5% per maand, dan wel, mocht die hoger zijn, de wettelijke rente,
over het niet op tijd betaalde bedrag verschuldigd, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan
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de dag van algehele voldoening. Daarnaast dient u ons alle kosten te vergoeden, die wij in of
buiten rechte maken ter incasso van onze vordering op u.
Voorts zijn wij gerechtigd om onze verplichtingen uit hoofde van alle met u gesloten
overeenkomsten op te schorten voor zolang u niet volledig aan uw betalingsverplichting zult
hebben voldaan.
Indien u ook na aanmaning nog nalaat om binnen de u gestelde nadere termijn alsnog het
verschuldigde volledig te voldoen, zijn wij gerechtigd om alle met u gesloten
overeenkomsten met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd ons recht op
schadevergoeding, en zonder zelf tot enige schadevergoeding aan u gehouden te zijn.
Uw betalingen worden eerst geboekt ten laste van eventueel verschuldigde
nalatigheidsrente, daarna ten laste van de eventuele kosten die wij in verband met uw
tekortschieten onder een overeenkomst hebben moeten maken, en pas daarna ten laste van
de verschuldigde hoofdsom(men).
Tenzij wij u dat uitdrukkelijk hebben toegestaan, is het u niet toegestaan op een betaling
enige korting, aftrek of verrekening toe te passen.
Hetgeen u uit hoofde van een overeenkomst met ons aan ons verschuldigd bent, wordt ten
volle direct opeisbaar indien:
a) u surseance van betaling wordt verleend, wordt toegelaten tot de wettelijke
schuldsanering, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel een verzoek daartoe
wordt ingediend;
b) uw onderneming al dan niet gedeeltelijk wordt beëindigd of overgedragen;
c) conservatoir of executoriaal beslag te uwen laste wordt gelegd, tenzij u binnen acht dagen
na ons daartoe strekkend verzoek passende zekerheid heeft gegeven voor al hetgeen u aan
ons verschuldigd bent en zult worden.

Artikel 6 - Bestelling
Een schriftelijke of mondelinge bestelling van onze producten verplicht u tot afname en betaling van
de bestelde producten tegen de daarvoor overeengekomen althans geldende prijzen.
Artikel 7 - Aflevering
1. Indien een bepaalde levertermijn is overeengekomen, verbinden wij ons om deze
levertermijn te realiseren zoveel als redelijkerwijs binnen ons vermogen ligt. De enkele
overschrijding van de levertermijn brengt ons niet in verzuim.
2. Indien wij geheel of gedeeltelijk niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zullen wij u
daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Wanneer wij niet de gehele bestelde
hoeveelheid kunnen leveren, zijn wij gerechtigd een deellevering te doen of in overleg met u
andere gelijkwaardige of gelijksoortige producten te leveren.
3. Wij zijn eerst in verzuim ter zake van een levertermijn, indien aflevering (ook) uitblijft nadat
u ons na afloop van de aanvankelijk opgegeven levertermijn schriftelijk in gebreke heeft
gesteld en ons daarbij een nadere redelijke termijn voor aflevering heeft gesteld.
4. Van een recht op ontbinding van de overeenkomst zal pas sprake zijn, indien de vertraging in
de aflevering tot gevolg heeft dat van u in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de
overeenkomst in stand blijft. Dat zal bijvoorbeeld het geval kunnen zijn indien de vertraging
seizoensproducten betreft, en die producten voor u in redelijkheid niet meer bruikbaar zijn.
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5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt als plaats van levering onze
opslagplaats of verwerkingsruimte, dan wel een andere door ons aan te wijzen locatie .
6. De afgeleverde producten zijn vanaf het moment dat wij de producten voor aflevering
hebben aangeboden voor uw rekening en risico, ook indien u de producten om welke reden
dan ook niet afneemt. In het laatstbedoelde geval hebben wij het recht om de kosten en
schade die daarvan het gevolg zijn, zoals die van opslag en bewaring, aan u in rekening te
brengen.
7. Indien na verstrijken van een bewerkte bewaartermijn, die gelet op de productsoort als
redelijk kan worden beschouwd, afname door u niet heeft plaatsgevonden en het risico van
kwaliteitsverlies of bederf naar onze mening ingrijpen vereist teneinde schade zoveel
mogelijk te voorkomen, zijn wij gerechtigd de desbetreffende producten te verkopen.
8. Niet-nakoming door u ontheft u dat niet van uw verplichting tot betaling van de voor die
producten door ons in rekening gebrachte of te brengen prijs.
Artikel 8 – Overmacht
In geval van overmacht kunnen wij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, dan wel de
levering tijdelijk opschorten. Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend verstaan
omstandigheden als staking (ook bij een van onze leveranciers of transporteurs),
weersomstandigheden, verkeersomstandigheden (bijvoorbeeld wegversperringen,
wegwerkzaamheden, files), brand, overheidsmaatregelen, binnenlandse onlusten, natuurrampen,
epidemieën, oorlog, terrorisme of soortgelijke noodtoestanden en gebeurtenissen.
Artikel 9 – Verpakking
1. De verpakking van de producten geschiedt op de in de bloemen- en plantengroothandel
gebruikelijke wijze. Eenmalige en meermalige verpakkingen en andere duurzame
verpakkingsmaterialen (karton, pallets, etc.) worden bij u in rekening gebracht, tenzij anders
overeengekomen.
2. Indien de terugzending van het duurzame materiaal als bedoeld in het eerste lid 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 en verminderd met de kosten van het retourtransport van het materiaal.
3. Afvalverwijdering van eenmalige verpakking uit leveringen van ons dient door u te
geschieden, tenzij de wet anders voorschrijft. In dat laatste het geval dan wordt eenmalige
verpakking door ons in het kader van afvalverwijdering slechts teruggenomen indien die
verpakking door ons is gebruikt ten behoeve van de levering aan u, dan wel naar soort en
materiaal gelijk is aan de door ons gebruikte verpakking, tot maximaal de hoeveelheid die
overeenkomt met de door ons gebruikte hoeveelheid verpakking.
4. Ten aanzien van duurzaam verpakkings- of transportmateriaal (trolleys, stapelwagens,
containers, etc.) dat door ons aan u in bruikleen is gegeven, behouden wij ons het recht
voor, indien u het desbetreffende materiaal niet retourneert, de kosten van dat materiaal bij
u in rekening te brengen alsmede de eventuele schade ten gevolge van het niet retourneren
op u te verhalen.
5. Duurzame verpakkings- en transportmaterialen dienen door u voorzichtig te worden
behandeld. Zij moeten onbeschadigd en schoon aan ons worden geretourneerd.
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Beschadigde materialen worden niet teruggenomen. In dat geval worden de
vervangingskosten bij u in rekening gebracht alsmede de eventuele schade ten gevolge van
het niet kunnen retourneren. Terug leveren van gelijkwaardig materiaal aan ons is
toegestaan.
6. Verpakking- en transportmateriaal die als ons eigendom zijn gemerkt, mag slechts voor onze
producten en concepten worden gebruikt.
7. Indien statiegeld in rekening wordt gebracht, wordt dat verrekend nadat het desbetreffende
materiaal in goede staat is geretourneerd.
8. De kosten voor het retourtransport komen voor uw rekening.
Artikel 10 - Gebreken
1. Bij de aflevering van onze producten, althans onverwijld daarna, dient u de producten
zorgvuldig op eventuele tekortkomingen te onderzoeken. Indien u daarbij zichtbare
gebreken of tekorten ontdekt, dient u deze direct na de aflevering telefonisch of per e-mail
aan ons te melden. Zij moeten bovendien worden aangetekend op de transportdocumenten.
Andere zichtbare gebreken of tekorten die door u worden ontdekt, dienen binnen 24 uur na
levering aan ons te worden gemeld. Een telefonische melding dient binnen twee dagen na
aflevering van de producten door u schriftelijk te zijn bevestigd.
2. Niet-zichtbare gebreken of tekorten aan geleverde producten dienen direct na constatering
door u aan ons te worden gemeld. Een telefonische melding dient binnen 24 uur na die
melding door u schriftelijk te zijn bevestigd. In alle gevallen verjaart een claim 14 dagen na
aflevering van de producten.
3. De melding van gebreken of tekorten dienen ten minste te bevatten:
a) een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek of het tekort en de
desbetreffende aantallen;
b) opgave van eventuele verdere feiten, waaruit kan worden afgeleid dat de geleverde en
door u afgekeurde producten identiek zijn.
4. Wij dienen door u in staat te worden gesteld de juistheid van uw melding van gebreken of
tekorten ter plaatse te (doen) onderzoeken en/of het geleverde terug te halen. De
producten moeten in de originele verpakking ter beschikking worden gehouden.
5. Gebreken of tekorten met betrekking tot een deel van de afgeleverde producten kunnen
geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.
6. Na verstrijken van bovenbedoelde termijnen wordt u geacht het geleverde respectievelijk de
factuur te hebben goedgekeurd. Meldingen van gebreken of tekorten worden dan niet meer
door ons in behandeling genomen.
7. Bij gebreke van een tijdige melding van gebreken of tekorten vervalt uw eventuele recht op
vermindering van de koopprijs, ontbinding van de overeenkomst of vergoeding van schade.
8. Ingeval van tijdig gemelde gebreken of tekorten, zullen wij ervoor zorgen dat het gebrek of
tekort wordt opgeheven, indien het gebrek of tekort aan ons toe te rekenen is. In dat geval
zorgen wij – naar onze keuze – voor aanvullende levering, vervanging, herstel of
terugneming tegen creditering van de door u verschuldigde prijs.
9. Gebreken of tekorten geven u nimmer het recht om eigenmachtig compensatie of
verrekening toe te passen.
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Artikel 10 - Retourzendingen
1. Als u door ons afgeleverde producten om welke reden dan ook retour zou willen zenden,
dient u daarvoor over onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming te beschikken.
2. Zendt u producten zonder onze toestemming toch retour, dan ontheft u dat niet van uw
verplichting tot betaling van de voor die producten door ons in rekening gebrachte of te
brengen prijs. Ook blijven deze producten voor uw risico, onafhankelijk van de vraag waar
deze worden opgeslagen.
3. De kosten die wij in verband met een retourzending maken waarvoor wij geen toestemming
hebben gegeven, zoals de kosten van opslag, zullen wij aan u in rekening brengen.
Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud
1. Wij blijven eigenaar van de aan u afgeleverde producten, totdat u alle vorderingen heeft
voldaan betreffende:
a) de tegenprestatie voor door ons aan u krachtens overeenkomst geleverde of te leveren
producten of in verband daarmee verrichte werkzaamheden, en
b) uw tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
2. Zolang de vorderingen niet zijn voldaan, mag u de producten niet verpanden of op andere
wijze tot zekerheid geven. In geval een derde op de desbetreffende producten beslag legt
dan wel daartoe voornemens is, of die producten op andere wijze wenst uit te winnen, dient
u ons hierover terstond te informeren.
3. U bent ondanks deze voorbehouden eigendom gerechtigd de aan u afgeleverde producten
in de normale uitoefening van uw onderneming te verkopen, tot het moment waarop wij
ons uitdrukkelijk op het eigendomsvoorbehoud beroepen.
4. Wij hebben het recht om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens u de
producten waarvan wij ons de eigendom hebben voorbehouden alsmede de meegeleverde
verpakkings- en transportmaterialen terstond terug te nemen, zodra enige betaling niet
tijdig plaatsvindt of u anderszins in verzuim bent.
5. Bij de uitoefening van onze rechten uit het eigendomsvoorbehoud zal u steeds op eerste
verzoek en op uw eigen kosten volledige medewerking verlenen. U bent aansprakelijk voor
alle kosten die wij in verband met ons eigendomsvoorbehoud en de daarmee
samenhangende handelingen moeten ondernemen, alsook voor alle directe en indirecte
schade die wij lijden ten gevolge van de situatie.
6. Ingeval de eigendom van de afgeleverde producten op u overgaat als gevolg van het feit dat
u alle vorderingen heeft voldaan waarvoor het eigendomsvoorbehoud is gevestigd,
geschiedt dit onder voorbehoud van een stil pandrecht ten gunste van ons, zulks tot
zekerheid van de nakoming door u van alle vorderingen die wij – uit welken hoofde dan ook
– op u hebben of verkrijgen. Wij zijn te allen tijde gerechtigd - en voor zover nodig hierbij
onherroepelijk gemachtigd - om namens u op te treden om de ter vestiging van dit
voorbehouden pandrecht benodigde (rechts)handelingen te verrichten, en u verplicht zich
om op ons verzoek daaraan onverwijld uw medewerking te verlenen.
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Artikel 11 – Intellectuele eigendom
1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot en in verband met de door ons
afgeleverde producten en concepten berusten bij ons of bij onze toeleveranciers. In geen
geval behelst een tussen u en ons gesloten overeenkomst een overdracht van intellectuele
eigendomsrechten, of een verplichting daartoe.
2. Het is u niet toegestaan onze producten of concepten te kopiëren of anderszins te
verveelvoudigen, of om de merknamen die daarop voorkomen of in verband daarmee
worden gebruikt zelf te gebruiken.
3. Evenmin is het u toegestaan om enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken,
handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom van onze producten of
concepten te verwijderen of te wijzigen.
Artikel 12 – Aansprakelijkheid
1. Wij zijn niet aansprakelijk voor door u geleden schade, behoudens het bepaalde in het
tweede lid.
2. Indien op ons krachtens wet of overeenkomst een verplichting tot vergoeding van schade
rust, zullen wij die schade uitsluitend vergoeden voor zover onze
aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt en in het voorliggende geval ook daadwerkelijk
tot uitkering overgaat. Onze aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag,
exclusief BTW, dat ziet op het gedeelte van de levering waarop de schade betrekking heeft.
3. Voorwaarde hiervoor is dat, indien zich een gebeurtenis voordoet die voor u tot schade leidt
of redelijkerwijs kan leiden waarvoor wij aansprakelijk zijn te houden, u ons daar binnen
twee weken na die gebeurtenis schriftelijk en gedetailleerd van op de hoogte stelt. Als u dat
nalaat, vervalt uw recht op schadevergoeding uit de betreffende gebeurtenis. Alle
vorderingen tot vergoeding van uw schade vervallen in elk geval door het enkele verloop van
twaalf maanden na de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.
3. U kunt ons niet aansprakelijk houden voor derving van inkomsten, winstderving,
verminderde opbrengst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade als gevolg van
aanspraken van uw afnemers, voor kosten in verband met onderbreking, stilstand en/of het
weer op gang brengen van uw onderneming en andere gevolgschade.
4. U kunt ons niet aansprakelijk houden voor schade als gevolg van tekortkomingen die het
gevolg zijn van omstandigheden die niet aan ons zijn toe te rekenen, waaronder in elk geval
ook zijn begrepen storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met
het internet en storingen in het telefoonnet.
5. Gebreken die verband houden met eventuele fytosanitaire of andere eisen die in het land
van invoer van kracht zijn geven u geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de
overeenkomst, tenzij u ons voorafgaande aan of ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst schriftelijk van deze eisen op de hoogte heeft gebracht.
6. Het voorgaande geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan wij ons bij de
uitvoering van met u gesloten overeenkomsten bedienen.
7. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn de geleverde producten uitsluitend bedoeld
voor decoratiedoeleinden en niet geschikt voor inwendig gebruik. Wij wijzen erop, dat de
producten bij verkeerd gebruik, consumptie, contact of overgevoeligheid kunnen leiden tot
schadelijke gevolgen bij mens of dier. U heeft de verplichting deze waarschuwing aan uw
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afnemers door te geven en vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden, inclusief
eindgebruikers, met betrekking tot bedoelde gevolgen.
Artikel 13 - Hoofdelijkheid
Indien uw onderneming uit meer dan één (rechts)persoon bestaat gedurende enig moment van het
uitvoeren van een overeenkomst met ons, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden
jegens ons voor de uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
Artikel 14 - Overdracht
U kunt uw rechten en verplichtingen uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst alleen met
voorafgaande schriftelijke toestemming van ons overdragen aan, respectievelijk doen overnemen
door een derde. Wij kunnen die toestemming onder voorwaarden verlenen.
Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillen
1. De relatie tussen u en ons wordt exclusief beheerst door Nederlands recht, ook indien uw
onderneming elders dan in Nederland is gevestigd. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk
uitgesloten.
2. Indien u en wij een geschil mochten krijgen dat in onderling overleg niet oplosbaar is, is de
Nederlandse rechter exclusief bevoegd, in elk geval de naar de aard van het geschil
bevoegde rechter in het gebied waar wij zijn gevestigd. Het staat ons, PlentyPlants B.V., vrij
om een andere volgens de algemene bevoegdheidsregels van de wet bevoegde rechter aan
te zoeken.
3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, kunnen u en wij overeenkomen een
eventueel geschil voor te leggen aan een arbitragecommissie die handelt volgens het
Arbitragereglement van het Nederlandse Arbitrage-instituut, wiens uitspraak door beide
partijen als bindend wordt aanvaard.
Artikel 16 – Slotbepalingen
1. Ook na het eindigen van de relatie tussen u en ons blijven de bepalingen uit deze algemene
voorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de relatie gelding te
behouden van kracht.
2. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden of in een tussen u en ons gesloten
overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, of anderszins niet effectief kan worden
ingeroepen, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen u en wij ten
aanzien van de getroffen bepaling zoveel als binnen de grenzen der wet mogelijk handelen
met inachtneming van het doel en de strekking van die bepaling.
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