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 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door
aanvaarding van het aanbod van de
leverancier door GROEN-Direkt.
2. De overeenkomst is pas bindend als de
afnemer de inkoopbevestiging van GROENDirekt heeft ontvangen.

Artikel 4– Betaling
1. GROEN-Direkt maakt per beurs voor haar
leveranciers een consignatie factuur op, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen.

2. GROEN-Direkt betaalt de leveranciers
volgens de betalingsconditie die de
leverancier heeft aangegeven aan het begin
van het kalender jaar. Deze betalingscondities
zijn terug te vinden in het reglement
monsterbeurs GROEN-Direkt.
Artikel 5– Levering
1. Transportkosten van levering naar GROENDirekt zijn voor kosten van de leverancier,
tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
2. De leverancier is verantwoordelijk voor het
tijdig leveren van de producten conform de
inkoopbevestiging/afroep. De leverancier is
zelf verantwoordelijk voor het in de gaten te
houden van zijn afroepen of via zijn account
op het GROEN-Direkt kweker portal. Indien de
leverancier de producten niet tijdig levert kan
GROEN-Direkt o.a. gemiste provisie bij de
leverancier in rekening brengen.
Artikel 6 – 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 GROENDirekt vermeld te worden én dient er
toestemming zijn gegeven door GROEN-Direkt
om deze producten te mogen aanbieden op
de beurs.
Artikel 7 – CC-karren
1. GROEN-Direkt accepteert uitsluitend
officiële TAG-5 CC karren en platen van
ContainerCentralen. Platen en karren moeten
van goede kwaliteit zijn.

Artikel 8 – Klachten
1. Indien er klachten zijn van de leverancier
over GROEN-Direkt dient dit schriftelijk of
telefonisch gemeld te worden bij GROENDirekt.
2. Indien GROEN-Direkt van klant(en)
klacht(en) ontvangt over de kwaliteit van
geleverde goederen, neemt een medewerker
van GROEN-Direkt contact op. GROEN-Direkt
vraagt altijd foto’s op, beoordeelt of de klacht
binnen een redelijke termijn is gemeld en
beoordeelt of de klacht terecht is. De intentie
is altijd om klachten in goed onderling overleg
tussen klant, leverancier en GROEN-Direkt op
te lossen.
3. 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 9 – Overmacht
1. Indien er sprake is van overmacht is
GROEN-Direkt niet gehouden haar
verplichtingen ten opzichte van leverancier na
te komen, respectievelijk wordt de
verplichting opgeschort voor de duur van de
overmacht, dan wel wordt de overeenkomst
zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden,
zonder dat GROEN-Direkt gehouden is tot
enige schadevergoeding, tenzij dit in de
gegeven omstandigheden naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
zou zijn.
2. Onder overmacht wordt verstaan
onafhankelijke omstandigheid, waardoor de
nakoming van zijn verplichtingen ten opzichte
van de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt
verhinderd. Van overmacht is sprake bij een
niet-toerekenbare tekortkoming, hieronder
behoren onder meer brand, terrorisme,
verkeersomstandigheden, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, stakingen, niet of niet-tijdig
afnemen door klanten of extreme

weersomstandigheden waardoor schade
is berokkend aan de producten of waardoor
het bedrijf niet in staat is te leveren.
Artikel 10 – Aansprakelijkheid
1. GROEN-Direkt is aansprakelijk voor schade
aan de producten welke is ontstaan op het
terrein van GROEN-Direkt én te wijten is aan
een toerekenbare tekortkoming van GROENDirekt.
2. GROEN-Direkt is niet aansprakelijk voor elke
vorm van schade die is ontstaan bij de
leverancier of tijdens het transport naar
GROEN-Direkt, noch voor schade die is
ontstaan in transport van GROEN-Direkt naar
afnemer.
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