
 

Algemene voorwaarden van GROEN-Direkt Boskoop B.V. | Leverancier 

Deze handelsvoorwaarden zijn afgeleid uit de handelsvoorwaarden voor de boomkwekerij in 

Nederland, door de Raad voor de Boomkwekerij in combinatie met de Algemene voorwaarden 

opgesteld door Tuinbranche Nederland en Branchevereniging VHG in overleg met de 

Consumentenbond. 

Artikel 1 - Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt 

verstaan onder: 

Leverancier: De kweker(s) die de producten 

aanleveren bij GROEN-Direkt.  

GROEN-Direkt: De ondernemer inclusief alle 

personen in dienst.  

Artikel 2 – Toepassing 

1. Deze voorwaarden gelden voor alle 

leveranciers van producten die worden 

aangeboden bij GROEN-Direkt. 

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op 

ieder aanbod dat GROEN-Direkt doet en op 

alle overeenkomsten die tussen GROEN-Direkt 

en de leverancier worden gesloten.  

3. Op alle overeenkomsten waarop deze 

voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend 

Nederlands recht van toepassing.   

4. Van deze algemene voorwaarden 

afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk 

schriftelijk door beide partijen te worden 

overeengekomen en worden, voor zover deze 

niet in de plaats treden van de bepalingen van 

deze algemene voorwaarden, geacht deze 

algemene voorwaarden aan te vullen.  

Artikel 3 – Betaling 

1. GROEN-Direkt betaalt de leveranciers 

volgens de betalingsconditie die de 

leverancier heeft aangegeven aan het begin 

van het jaar. Deze betalingscondities zijn terug 

te vinden in het reglement monsterbeurs 

GROEN-Direkt welke leidend is. 

2. De deelnamekosten van de leveranciers 

dient vooraf te zijn overgemaakt, anders krijgt 

de leverancier geen bevestiging van deelname 

en mag deze dus niet deelnemen aan de 

eerstvolgende beurs.  

3. De deelnamekosten zijn terug te vinden in 

het Reglement Monsterbeurs GROEN-Direkt 

2020.  

Artikel 4 – Levering 

1. De leverancier is verantwoordelijk voor het 

tijdig leveren van de producten. De 

leverancier is zelf verantwoordelijk deze tijden 

in de gaten te houden via zijn afroepen of via 

zijn account in de GROEN-Direkt site. Indien 

de leverancier de producten niet tijdig kan 

leveren dan….. 

2. Transport wordt geregeld door GROEN-

Direkt maar is ten koste voor de leverancier.  

Artikel 5 – Kwaliteit  

1. Een product dient minimaal een volledig 

groeiseizoen in pot gestaan te hebben. Indien 

planten door weefselkweek (TC) vermeerderd 

zijn, binnen gekweekt zijn, of als ‘vers gepot’ 

verkocht worden, dient dit vooraf bij GROEN-

Direkt vermeld te worden en dient er 

toestemming zijn gegeven door GROEN-Direkt 

om deze producten te mogen aanbieden op 

de beurs.  

2. Monsters moeten voorzien zijn van de 

naam van de afzender met een duidelijke 

omschrijving van het artikel (plantnaam, 

kwaliteit en maat). Monsters dienen zodanig 

genomen te worden dat deze representatief 

zijn voor de gehele aangeboden partij.  

Artikel 6 – CC-karren 

1. Bij levering van planten op lagen of karren is 

de leverancier zelf verantwoordelijk om de 

juiste hoeveelheid karren en platen mee terug 

te nemen. 

2. Alleen platen en karren van de juiste 

kwaliteit, welke niet kapot zijn maar in goede 

staat, mogen worden ingeleverd/mee 

geleverd bij GROEN-Direkt. 

 

 



 

Artikel 7 – Klachten 

1. Indien er klachten zijn met betrekking tot 

betaling of afhandeling van andere zaken 

dient dit aangegeven worden bij de 

medewerkers van GROEN-Direkt.  

2. Als de klacht niet in onderling overleg kan 

worden opgelost, ontstaat een geschil dat 

vatbaar is voor de geschillenregeling. Dit 

geschil kan zowel door de afnemer als door 

GROEN-Direkt worden voorgelegd aan de 

geschillencommissie Groen, Bordewijklaan 46, 

2591 XR Den Haag.  

Artikel 8 – Aansprakelijkheid 

1. De leverancier is aansprakelijk voor de 

producten tot de producten zijn overgeleverd 

aan GROEN-Direkt. Zij zijn verantwoordelijk 

dat deze producten in goede staat worden 

geleverd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgesteld op: 26-02-2020 

 

GROEN-Direkt Boskoop B.V. 

Noorwegenlaan 37 

2391 PW, Hazerswoude-Dorp 

 

info@groen-direkt.nl 

Tel: +31 (0)0172-211 675 

http://www.groen-direkt.nl 

KvK: 29025168 
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