
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van De Zonnebloem Jonge Planten B.V. 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34136842 

Artikel 1 Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door De Zonnebloem Jonge Planten B.V. (verder: De Zonnebloem) gedane 
aanbiedingen en tussen de Zonnebloem en een cliënt gesloten overeenkomsten, alsook de uitvoering daarvan. Eventuele voorwaarden van de 
cliënt, van welke aard ook en hoe ook genaamd, zijn niet van toepassing. 

2. Afwijkende bepalingen gelden alleen wanneer zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Voor zover zij niet in de plaats treden van de 
bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, vullen zij deze voorwaarden aan. 

 

Artikel 2 Begripsbepaling 

1. Onder “cliënt ” wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Zonnebloem enige overeenkomst aangaat met betrekking tot het 
leveren van producten en/of diensten. 

 

Artikel 3 Aanbiedingen en prijzen 

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn bevatten. Een vrijblijvende aanbieding heeft steeds een geldigheidsduur van ten 
hoogste 14 dagen. 

2. Ter beschikking gestelde afbeeldingen van producten dienen slechts als richtlijn. Het afgebeelde product kan niet steeds geacht worden 
identiek te zijn aan het door de Zonnebloem geleverde. 

3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van uitdrukkelijke acceptatie van de order middels toezending van een orderbevestiging, 
tenzij, binnen vijf dagen na de retourzending van die bevestiging door de cliënt, daartegen schriftelijk door de Zonnebloem bezwaar wordt 
gemaakt. 

4. Indien een overeenkomst tot stand komt door tussenkomst van tussenpersonen, bindt deze de Zonnebloem eerst nadat deze schriftelijk door 
de Zonnebloem is aanvaard. 

5. De prijzen zijn exclusief BTW en bijkomende kosten, waaronder begrepen: kosten van transport, emballage, verzekering, kwaliteitscontrole, 
fytosanitair onderzoek, invoerrechten, overheids- en andere 

publiekrechtelijke heffingen, alsmede kwekersrechtelijke- en eventuele andere vergoedingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien 
geen prijs is overeengekomen, zal de op het moment van 

levering geldende prijs van de Zonnebloem bepalend zijn. 

5. De Zonnebloem heeft het recht om de prijs naar redelijkheid en billijkheid aan te passen tot op een 

door hem te bepalen niveau, indien zijn kosten in aanmerkelijke mate zijn toegenomen sinds de vaststelling van de prijs.  

6. Voor zover niet anders is aangegeven zijn de prijzen in Euro’s (€). 

 

Artikel 4 Annulering 

1. Bij annulering van de overeenkomst door de cliënt vóór of op de leveringsdatum is deze terstond 25% van de bruto verkoopwaarde van de te 
leveren producten en/of diensten als annuleringsvergoeding verschuldigd.  

2. In het geval dat de desbetreffende producten door bovenbedoelde annulering onverkoopbaar - of slechts voor een lagere prijs verkoopbaar 
blijken te zijn, is de cliënt aansprakelijk voor eventuele prijsverschillen 

en de verder door de Zonnebloem geleden schade. 

 

Artikel 5 Leveringsvoorbehoud 

1. Bestellingen van product dat tijdens de koop nog niet is volgroeid tot de leveringsspecificaties, dan wel dat om een andere reden pas op 
termijn zal moeten worden geleverd, worden aangenomen onder voorbehoud.  

2. Gehele of gedeeltelijke mislukking van de opkweek, of gedeeltelijk bederf of beschadiging tijdens de bewaring van product, om welke reden 
ook, ontslaat de Zonnebloem van zijn verplichting tot levering en van zijn verdere verplichtingen, tenzij zulks aan grove schuld van de 
Zonnebloem te wijten is. 

 

Artikel 6 Levering en transport  

1. Levering vindt plaats af bedrijf van de Zonnebloem, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het risico van de betreffende producten met 
alles wat daaraan is verbonden, gaat bij de levering op de cliënt over.  Bij verzending met een vervoermiddel van de Zonnebloem geldt als plaats 
van levering de door de cliënt aangegeven plaats van aflevering. Bij inschakeling van een expediteur en/of transporteur geldt de plaats van 
inladen van het product als plaats van levering.  

2. Een overeengekomen leveringsdatum is voor de Zonnebloem geen fatale termijn, maar slechts een indicatie van de levertijd. De Zonnebloem 
is niet aansprakelijk voor schade door levering ná deze leveringsdatum. 



3. Indien de cliënt de bestelde producten afneemt vóór de overeengekomen afleveringsdatum of periode zoals in lid 2 bepaald, is het hieruit 
voortvloeiende risico geheel voor de cliënt. 

4. Indien de cliënt de bestelde producten afneemt na de overeengekomen leveringsdatum is het risico van een eventueel door langere bewaring 
optredend kwaliteitsverlies geheel voor de cliënt. De producten staan alsdan voor zijn eigen rekening en risico opgeslagen. 

5. Indien na verstrijking van een bewaartermijn, die gelet op de productsoort als redelijk kan worden beschouwd, geen afname door de cliënt 
heeft plaatsgevonden en de Zonnebloem meent dat het risico van kwaliteitsverlies en/of bederf van de producten hem geen andere keuze laat, 
wordt de order geacht door de cliënt te zijn geannuleerd. Alsdan is de Zonnebloem gerechtigd de betreffende producten te verkopen. De cliënt is 
gehouden het eventuele verschil tussen overeengekomen en gerealiseerde prijs aan de Zonnebloem te vergoeden, alsmede alle verdere kosten 
en schaden vallend aan de kant van de Zonnebloem. 

 

Artikel 7 Door de cliënt aangeleverd plantmateriaal 

1. Ingeval de dienstverlening van de Zonnebloem bestaat uit het testen, de vermeerdering of opkweek van  door de cliënt aangeleverd 
plantmateriaal, staat de cliënt ervoor in dat diens plantmateriaal vrij is van schadelijke organismen, ziektes, etc. Bij gebreke daarvan is de cliënt 
volledig aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade, en vrijwaart hij de Zonnebloem voor alle aanspraken van derden. 

2. Alle intellectuele (eigendoms) rechten die t.a.v. de resultaten van het testen, de vermeerdering of opkweek van  door de cliënt aangeleverd 
plantmateriaal zullen kunnen worden uitgeoefend, berusten bij De Zonnebloem.   

3. Op de teruglevering, verpakking, betaling etc.  van door de Zonnebloem getest, vermeerderd of opgekweekt plantmateriaal dat is aangeleverd 
door cliënt, is  - behoudens en voorzover daarvan in dit artikel is afgeweken - het elders gestelde in deze algemene voorwaarden zoveel mogelijk 
van overeenkomstige toepassing.  

4. De Zonnebloem is niet aansprakelijk voor mislukking c.q. beschadiging van het tijdens het testen, de vermeerdering of opkweek van het door 
de cliënt aangeleverde plantmateriaal, tenzij de mislukking c.q. beschadiging te wijten is aan opzet of grove schuld van de Zonnebloem.   

5. Het door de cliënt aangeleverde product staat bij de Zonnebloem voor zijn eigen rekening en risico. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld, 
is de Zonnebloem niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging.  

6. Ingeval de dienstverlening bestaat uit het testen van een ras dat nog geen kwekersrechtelijke bescherming geniet, is de Zonnebloem er, 
behoudens opzet of grove schuld van de Zonnebloem, niet aansprakelijk voor indien het aangeleverde product gestolen wordt en vervolgens 
elders op de markt verschijnt.  

 

Artikel 8 Verpakking/emballage/karren/pallets 

1. Eenmalige verpakking wordt tegen kostprijs in rekening gebracht en wordt niet teruggenomen. 

2. Alle verpakkingen en emballage, uitgezonderd eenmalige emballage, blijven eigendom van de Zonnebloem. 

3. De Zonnebloem is gerechtigd de cliënt ook voor meermalige verpakking en ander duurzaam materiaal zoals karren naast een 
gebruiksvergoeding ook statiegeld in rekening te brengen, dat afzonderlijk op de factuur wordt vermeld. 

4. Cliënt is verplicht, verpakking en emballage op eigen kosten en in goede staat binnen 30 dagen na levering aan de Zonnebloem te 
retourneren. Indien is overeengekomen dat de Zonnebloem verpakking en emballage zelf zal afhalen dient cliënt deze op zodanige wijze op te 
slaan dat deze herkenbaar zijn als toebehorend aan de Zonnebloem en met betrekking tot de door de Zonnebloem aangekondigde datum te 
zorgen dat ze in goede staat blijven en op een normale wijze kunnen worden afgehaald. 

5. Cliënt mag verpakking en emballage niet in gebruik houden, of door derden laten gebruiken. 

6. Karren, rolcontainers, meermalige pallets dienen direct geretourneerd te worden, tenzij anders is overeengekomen. Het is verboden deze voor 
eigen gebruik aan te wenden of aan derden mee te geven. 

7. Bij beschadiging of verlies van meermalige verpakkingen, karren, rolcontainers, pallets etc. is cliënt verplicht aan de Zonnebloem de reparatie- 
of vervangingskosten te vergoeden alsmede eventuele extra huurkosten ten gevolge van te late retournering. 

 

Artikel 9 Betaling 

1. De Zonnebloem heeft het recht van cliënt een vooruitbetaling op het factuurbedrag te vorderen van 50%. 

2. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.  

3. Cliënt is niet bevoegd op de te betalen koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. 

4. Cliënt is niet bevoegd de nakoming van zijn betalingsverplichting op te schorten, ook niet in geval van een door hem bij de Zonnebloem 
ingediende klacht over de geleverde producten, tenzij de Zonnebloem in ruil voor een zekerheidsstelling uitdrukkelijk met opschorting akkoord 
gaat. 

5. Alle betalingen geschieden ten kantore van de Zonnebloem of door storting of overschrijving op een door de Zonnebloem aan te wijzen 
bankrekening. 

6. Betaling dient te geschieden in Euro’s (€) tenzij anders op de factuur is aangegeven. In het laatste geval heeft de Zonnebloem het recht om 
koersverschillen door te berekenen aan de cliënt. 

7. Indien de cliënt niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is hij van rechtswege in verzuim. Alsdan is de Zonnebloem gerechtigd een rente 
van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat het verzuim is ingetreden, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele 
maand wordt gerekend.  



8. Is de cliënt in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van een van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter 
verkrijging van voldoening, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke voor zijn rekening, met een minimum van 15% van de bruto 
factuurwaarde.  

9. De Zonnebloem behoudt zich het recht voor orders of overeenkomsten niet of niet langer uit te 

voeren, indien door de cliënt vorige facturen niet zijn betaald, of de cliënt anderszins op enige wijze zijn verplichtingen tegenover de Zonnebloem 
niet is nagekomen of niet nakoming dreigt. De Zonnebloem is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de cliënt ten gevolge van het niet 
uitvoeren van orders. 

 

Artikel 10 Overmacht 

1. In geval van overmacht zullen partijen overleggen over wijziging danwel (gedeeltelijke) ontbinding van de koopovereenkomst. Wanneer de 
situatie van overmacht langer dan 3 maanden aanhoudt kan de Zonnebloem de overeenkomst ontbinden. 

2. Onder overmacht wordt verstaan: iedere tekortkoming in de nakoming die niet te wijten is aan opzet of schuld van de Zonnebloem. Hieronder 
vallen niet alleen oorzaken als brand, extreme weersomstandigheden, ziekten en plagen, staking, overheidsmaatregelen e.d., maar ook het 
(gedeeltelijk) uitblijven van een levering, danwel gebrekkige levering, door een leverancier van de Zonnebloem. 

 

Artikel 11 Garanties en klachten 

1. De Zonnebloem staat niet in voor de rasechtheid van die producten, die algemeen bekend staan als 

zijnde terugsportend. 2. De Zonnebloem  staat niet in voor groei en bloei van de geleverde producten, of van de juistheid van eventueel door de 
Zonnebloem geleverde cultuurinformatie. 

3. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken, waaronder die over getal, maat of gewicht van het geleverde, dienen uiterlijk binnen 24 uur na 
aflevering aan de Zonnebloem kenbaar worden gemaakt en binnen twee dagen schriftelijk aan de Zonnebloem te worden bevestigd.  

5. Klachten met betrekking tot bij levering niet zichtbare gebreken dienen onmiddellijk na constatering aan de Zonnebloem kenbaar te worden 
gemaakt, en binnen twee dagen bij de Zonnebloem schriftelijk te worden bevestigd. Klachten met betrekking tot besmetting met viroïden als 
PSTVd en soortgelijke organismen worden alleen dan in behandeling genomen wanneer de cliënt uiterlijk de dag na levering van de producten 
een monster, aantoonbaar afkomstig van het door de Zonnebloem geleverde product, door een erkend laboratorium heeft laten testen en het 
testresultaat duidt op levering van mogelijk besmet product.  

6. Klachten dienen bovendien steeds op een zodanig tijdstip aan de Zonnebloem te worden medegedeeld dat de Zonnebloem het plantmateriaal 
kan controleren. 

7. Na het verstrijken van de genoemde termijnen wordt de cliënt geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan 
worden reclames niet meer door de Zonnebloem in behandeling genomen.  

8. Een klacht dient ten minste te bevatten: 

a. Een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek; 

b. De opslagplaats van het teeltmateriaal, waar de klacht betrekking op heeft; 

c. Een opgave van feiten, op grond waarvan kan worden vastgesteld dat door de Zonnebloem geleverde en door de cliënt afgekeurde producten 
dezelfde zijn. 

9. Wanneer geleverde producten krachtens het bepaalde in dit artikel door de cliënt worden afgekeurd en cliënt en de Zonnebloem het niet 
dadelijk eens worden over een minnelijke regeling, dan moet de cliënt een beroep doen op een onafhankelijke, officieel erkende deskundige, die 
een expertise rapport opmaakt. De kosten van het deskundigenrapport zijn, indien de afkeuring gerechtvaardigd is, voor rekening van de 
Zonnebloem en als zij ongerechtvaardigd is, voor rekening van de cliënt. De betreffende kosten moeten in elk geval door de cliënt worden 
voorgeschoten. 

10. Klachten met betrekking tot een deel van het geleverde kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring door de cliënt van de gehele levering. 

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid 

1. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot niet tijdige levering en/of overmacht wordt hierbij uitgesloten. 

2. De vergoeding door de Zonnebloem van eventueel door cliënt geleden schade in het geval van een conform artikel 10 ingediende klacht zal 
niet hoger zijn dan de factuurwaarde van het geleverde waar de 

klacht betrekking op heeft, mits er sprake is van verwijtbaarheid of bewuste nalatigheid van de Zonnebloem.  

3. Bij een klacht die voor een gedeelte van het geleverde product geaccepteerd wordt, zal de door de Zonnebloem verschuldigde vergoeding van 
de door de cliënt geleden schade niet hoger zijn dan het daarmee corresponderende gedeelte van de factuurwaarde van de geleverde producten 

4. Cliënt is verplicht ervoor zorg te dragen dat de schade als gevolg van afwijkende, zieke of zwakke planten zo veel mogelijk wordt beperkt.  

5. Schadevergoeding mag niet door de cliënt worden gecompenseerd en geeft niet het recht het factuurbedrag niet of niet tijdig te voldoen. 

 

Artikel 13 Eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud en zekerstelling 



1. De Zonnebloem blijft eigenaar van de door hem geleverde producten en blijft of wordt eigenaar van de daaruit ontstane producten, totdat de 
overeengekomen prijs door de cliënt volledig is voldaan, en de cliënt ook al zijn verdere verplichtingen jegens de Zonnebloem, uit welken hoofde 
ook, volledig is nagekomen. 

2. Zolang de eigendom niet is overgegaan zal de cliënt de producten duidelijk traceerbaar als afkomstig van de Zonnebloem mag de cliënt ze niet 
verpanden of op andere wijze tot zekerheid geven. In geval derden op deze producten beslag (wensen te ) leggen of deze op andere wijzen 
wensen uit te winnen, dien de cliënt de Zonnebloem onmiddellijk hierover te informeren. 

3. Indien bij de Zonnebloem gerede twijfel bestaat omtrent het vermogen van de cliënt tot betaling, is de Zonnebloem bevoegd om zijn prestaties 
uit te stellen totdat de cliënt zekerheid voor de betaling heeft verschaft, of de overeenkomst door opzegging te doen beëindigen indien door cliënt 
niet binnen veertien dagen na sommatie zekerheid tot betaling is verschaft, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 4 lid 1. In beide 
gevallen is de cliënt aansprakelijk voor de door de Zonnebloem te maken kosten. 

 

Artikel 14 Kwekersrechtelijke- of contractuele bescherming van originele rassen 

1. De door de Zonnebloem geleverde producten mogen niet  

a. worden gebruikt voor de voortbrenging of verdere vermeerdering van het ras, 

b. ten behoeve van de vermeerdering worden behandeld, 

c. in het verkeer worden gebracht, 

d. verder worden verhandeld, 

e. uitgevoerd, 

f. ingevoerd, 

of voor één van deze handelingen in voorraad worden gehouden. 

2. Het geleverde uitgangsmateriaal mag door de cliënt slechts worden gebruikt voor de teelt van eindproduct op het bedrijf van cliënt en mag door 
de cliënt uitsluitend worden verkocht onder de desbetreffende rasnaam en eventuele merknaam. 

3. De Zonnebloem is gerechtigd om het bedrijf van cliënt c.q. de onder diens beheer zijnde percelen, alwaar het door de Zonnebloem geleverde 
uitgangs- of plantmateriaal zich bevindt, te betreden teneinde dat materiaal te bezichtigen c.q. te beoordelen. De Zonnebloem zal cliënt tijdig van 
zijn komst op de hoogte stellen.  

4. Cliënt is verplicht direct toegang te verlenen tot zijn bedrijf en de gewassen aan controle-instanties 

die namens de eigenaar van een aan hem geleverd beschermd ras controlehandelingen verrichten. Cliënt dient daarbij desgevraagd tevens 
direct inzage te geven in zijn administratie, zoals facturen, die voor dit onderzoek relevant zijn. 

5. Indien de cliënt een mutant in het beschermde ras vindt, dan dient hij dit onmiddellijk bij aangetekend schrijven mede te delen aan de houder 
van het kwekersrecht. 

6. Op schriftelijk verzoek van de houder van het kwekersrecht zal de cliënt binnen een periode van twee maanden na ontvangst van dit verzoek 
om niet beproevingsmateriaal van de mutant aan de houder van het kwekersrecht afstaan. 

7. Het is de cliënt bekend dat de vinder van een mutant, zijnde een wezenlijk afgeleid ras, in het beschermde ras de toestemming behoeft van de 
houder(s) van het kwekersrecht met betrekking tot het “moederras” om de mutant te exploiteren. 

8. Het is de cliënt in het bijzonder bekend dat de vinder van een mutant de toestemming behoeft van de houder van het kwekersrecht met 
betrekking tot het “moederras” om de in lid 1 genoemde handelingen met betrekking tot alle materiaal van het ras, inclusief geoogst materiaal 
(derhalve ook bloemen, planten 

en/of plantedelen) te verrichten. 

9. Cliënt is gehouden alle medewerking te verschaffen, die door de Zonnebloem wordt gewenst, waaronder medewerking bij het verzamelen van 
bewijsmateriaal, ingeval de Zonnebloem in een procedure verwikkeld raakt over kwekersrechten of andere industriële eigendomsrechten. 

10. In geval geen kwekersrecht mocht worden verleend dan wel mocht worden nietig verklaard, is Licentienemer desalniettemin de 
overeengekomen licentievergoeding verschuldigd. Onder geen beding zal restitutie van de aan Licentienemer betaalde licentiegelden 
plaatsvinden 

 

Artikel 15 Geschillenregeling 

1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is het Nederlandse recht van 
toepassing. 

2. Alle geschillen (ook die slechts door één partij als zodanig worden aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de relaties tussen de 
Zonnebloem en een cliënt waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend kunnen worden beslist door de bevoegde 
rechter te Amsterdam. 

 

Artikel 16 Toepasselijkheid van de bijlage 

Partijen kunnen de in de bijlage bij deze algemene voorwaarden opgenomen ‘regeling met betrekking tot de in rekening te brengen 
toeslagpercentages in geval van afwijkende kiempercentages’ bij overeenkomst van 



toepassing verklaren. Alsdan maakt deze bijlage onderdeel uit van de overeenkomst waarop ook onderhavige algemene voorwaarden van 
toepassing zijn. 

 

Artikel 17 Slotbepaling 

Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepaling 
van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet  overeengekomen worden beschouwd en zullen deze Algemene Voorwaarden voor 
het overige partijen blijven binden. Partijen zullen alsdan in overleg treden om te komen tot een nieuwe bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt 
aan hetgeen partijen hebben bedoeld. 

  



 


