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Artikel 1 Opdrachtgever/opdrachtnemer 
De “opdrachtgever” is de natuurlijke of rechtspersoon die aan “opdrachtnemer” (Aad Prins Leliecultures B.V.) de 
opdracht geeft om plantaardig uitgangsmateriaal van opdrachtgever, op te kweken tot plantmateriaal. 
 
Artikel 2 Offertes en prijzen 
2.1  Een offerte geldt 30 dagen maar wordt door opdrachtnemer steeds vrijblijvend gedaan.  
2.2  De prijzen zijn exclusief BTW en bijkomende kosten, waaronder begrepen: transportkosten, kosten van 

emballage, kosten van kwaliteitstoetsing en/of fytosanitair onderzoek, invoerrechten, overheids- en andere 
publiekrechtelijke heffingen, alsmede kwekersrechtelijke- en eventuele andere vergoedingen. 

 
Artikel 3 Levering en transport 
3.1 Opgegeven en overeengekomen levertijden zijn voor opdrachtnemer steeds indicatief.  
3.2 Het risico van de bestelde producten gaat over op de opdrachtgever op het moment van aflevering. 
3.3 Indien opdrachtgever de bestelde producten afneemt na een overeengekomen leveringsdatum, dan is het 

risico van door langere bewaring optredend kwaliteitsverlies voor opdrachtgever. Tevens is opdrachtnemer 
gerechtigd tot extra loon en vergoeding van gemaakte kosten voor de langere opkweek- of bewaarperiode. 

 
Artikel 4 Betaling 
4.1 Betalingstermijnen zijn fatale termijnen, waarna opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd is.  
4.2 Indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle 

buitengerechtelijke kosten voor zijn rekening, gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een 
minimum van € 500,-. 

4.3 Opdrachtgever doet afstand van zijn rechten op verrekening en opschorting, en van het recht tot het leggen 
van conservatoir beslag ten laste van opdrachtnemer. 

 
Artikel 5 Overmacht 
Onder overmacht aan de zijde van opdrachtnemer wordt onder meer verstaan: stakingen, brand, extreme 
weersomstandigheden, toeleveringsproblemen, personeelstekort, belemmerende overheidsmaatregelen en 
ziekten en plagen. 
 
Artikel 6 Garanties en klachten 
6.1 Op opdrachtnemer rusten enkel inspanningsverbintenissen. Hij staat niet in voor de hoeveelheid, de 

kwaliteit en de eigenschappen van het plantmateriaal dat wordt opgekweekt uit het geleverde 
uitgangsmateriaal.  

6.2 Klachten met betrekking tot bij aflevering zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen vijf kalenderdagen na 
aflevering schriftelijk aan opdrachtnemer te worden medegedeeld, klachten met betrekking tot bij 
aflevering niet zichtbare gebreken dienen onmiddellijk na constatering schriftelijk aan opdrachtnemer te 
worden medegedeeld. Een en ander op straffe van verval van alle rechten. 

6.3 Klachten dienen een goede omschrijving te bevatten van het gebrek, en van de opslagplaats en opslagcondities 
van het plantmateriaal. Opdrachtgever bewerkstelligt dat opdrachtnemer direct de percelen/gebouwen mag  
betreden waar het plantmateriaal zich bevindt teneinde zich te vergewissen van de omstandigheden. 

6.4 Klachten met betrekking tot een deel van het geleverde en klachten die niet tot gevolg hebben dat het 
geteelde materiaal geheel teloor gaat rechtvaardigen niet de algehele ontbinding van de overeenkomst van 
opdracht. 

 
Artikel 7 Aansprakelijkheid 
7.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door opdrachtgever of derden, behoudens in 

geval van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer of zijn bedrijfsleiding.  
7.2 Indien opdrachtnemer aansprakelijk is, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde met 

betrekking tot de opkweekwerkzaamheden waaraan de fout van opdrachtnemer direct is gerelateerd.  
7.3 In geen enkel geval is opdrachtnemer aansprakelijk voor enige vorm van bedrijfs- en gevolgschade, 

waaronder o.a begrepen stagnatieschade, gederfde winst en schade geleden door afnemers van 
opdrachtgever. 

7.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de kwaliteit en gezondheid van het 
uitgangsmateriaal dat door opdrachtgever ter beschikking is gesteld.  

7.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer en stelt hem schadeloos voor alle schade die opdrachtnemer lijdt 
als gevolg van ziekten of andere gebreken in het uitgangsmateriaal dat hij (direct of indirect) aan 
opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. 

7.6 Elke vordering tot schadevergoeding jegens opdrachtnemer vervalt één jaar na de dag dat opdrachtgever 
bekend kan zijn met schade. 

 
Artikel 8 Bescherming van rassen 
Voor zover opdrachtgever en/of opdrachtnemer toestemming van derden nodig hebben om de opdracht te laten 
uitvoeren (bijvoorbeeld in geval van een kwekersrechtelijk beschermd ras), staat opdrachtgever er voor in dat die 
toestemming verkregen is. 
 
Artikel 9 Geschillenregeling 
9.1 Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is het Nederlandse recht van toepassing. 
9.2 Alle geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden beslecht door de rechtbank Noord-Holland te 

Haarlem; opdrachtgever is echter steeds gerechtigd zich tot de rechter te wenden die volgens de wet 
bevoegd is. 


