ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TRC B.V.

1.

Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
TRC: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRC B.V., geadministreerd
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62981935;
wederpartij: iedere (rechts)persoon aan wie offertes worden uitgebracht, dan wel waarmee
TRC overeenkomsten sluit;
offerte: een schriftelijk/elektronisch/mondeling (waaronder telefonisch) aanbod van TRC tot
het aangaan van een overeenkomst.
2.

Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen TRC en
een wederpartij, tenzij door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden is
afgeweken. Dit geldt niet voor de prijswijzigingen als genoemd in artikel 6 van deze
algemene voorwaarden. TRC wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele door een
wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden af.
2.2 Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van TRC
binden deze laatste niet, tenzij een tot handelen bevoegde medewerker van TRC deze
schriftelijk heeft bevestigd. Als niet tot handelen bevoegde medewerkers dienen in dit
verband in ieder geval te worden beschouwd alle medewerkers die geen volmacht hebben
om namens TRC te handelen, zoals die onder meer blijkt uit het handelsregister van de
Kamer van Koophandel.
3.

Offertes

3.1 Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft een wederpartij de plicht TRC in de gelegenheid
te stellen alle relevantie informatie te vergaren en aan TRC uit eigen beweging alle voor de
juiste uitvoering van de opdracht relevante informatie te verstrekken. Een wederpartij is
verantwoordelijk voor de eigen productkeuze en de geschiktheid van het product voor de
doeleinden, die hij daarmee voor ogen heeft. TRC stelt de offerte op basis van de haar
bekende en de door een wederpartij verstrekte informatie op. Mocht deze informatie blijken
onvolledig of onjuist te zijn, dan komen de gevolgen daarvan voor rekening en risico van
een wederpartij.
3.2 Een wederpartij dient bij zijn bestelling dan wel op eerste verzoek van TRC schriftelijk op te
geven welke gegevens, specificaties en documenten volgens de regelgeving van het land
waarin geleverd wordt, vereist zijn, zoals met betrekking tot facturering, fytosanitaire
vereisten, internationale certificaten en andere importdocumenten of importverklaringen.
3.3 Tenzij in de offerte anders is aangegeven zijn offertes steeds volledig vrijblijvend en kunnen
zij door TRC te allen tijde worden ingetrokken. Wordt in een offerte een aanvaardingstermijn
genoemd, dan komt het in die offerte vervatte aanbod te vervallen als het binnen deze
aanvaardingstermijn niet integraal en voorbehoudloos wordt aanvaard.
3.4 Een offerte wordt geacht ongewijzigd te zijn aanvaard, indien en op het moment dat een
wederpartij ermee instemt, dan wel duidelijk toelaat respectievelijk toestaat dat met de
levering van de producten, hierna: “zaken”, door TRC wordt begonnen.
3.5 Ten aanzien van overeenkomsten en leveringen waarvan of waarvoor geen schriftelijke
offerte of opdrachtbevestiging is gemaakt, wordt tussen partijen de factuur of afleverbon
tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke alsdan tussen partijen geacht wordt de
overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.6 TRC is op geen enkele wijze gebonden aan hetgeen is vermeld in prospectussen, folders
en/of publicaties, afbeeldingen en tekeningen. De daarin vermelde gegevens binden TRC
niet, tenzij TRC dit schriftelijk bevestigt.
4.

Aard verbintenissen, afwijkingen

4.1. Behalve ten aanzien van soort en hoeveelheid van de te leveren zaken bevatten offertes
en op basis daarvan te sluiten overeenkomsten voor TRC uitsluitend
inspanningsverbintenissen.
4.2. TRC is gerechtigd zaken te leveren die op de volgende punten afwijken van hetgeen in een
overeenkomst is omschreven:
-

5.

5.8 TRC is niet aansprakelijk voor de gevolgen van door een wederpartij zelf geleverde of
voorgeschreven materialen, dan wel een door een wederpartij voorgeschreven werkwijze,
indien die materialen of werkwijze onjuist blijken te zijn.

wijzigingen in de te leveren zaak zelf en/of de verpakking indien dit vereist is om te
voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften;
geringe wijzigingen in de te leveren zaak zelf en/of de verpakking die een verbetering
daarvan betekenen.

Levering en levertijd

5.1 Levering door TRC vindt plaats vrachtvrij tot de overeengekomen plaats van bestemming
(CPT) Incoterms 2000, waarna een wederpartij gehouden is onmiddellijk zorg te dragen
voor controle van de geleverde zaken. Een wederpartij geeft TRC toestemming om een
vervoerder te kiezen en de kosten samenhangende met levering vrachtvrij tot
overeengekomen plaats van bestemming zullen aan een wederpartij in rekening worden
gebracht. Na levering door TRC zijn de zaken, met alles wat daaraan is verbonden, voor
rekening en risico van een wederpartij.

5.9 Een wederpartij garandeert dat TRC en/of een vervoersbedrijf vrije toegang heeft tot de
plaats waar de overeengekomen zaken geleverd moeten worden.
6.

Prijzen en prijsverhoging

6.1 De door TRC opgegeven prijzen zijn in Nederlandse valuta exclusief omzetbelasting,
verpakking, emballage, verzending, vervoersdocumenten, keuring, verzekering en door de
overheid op te leggen toeslagen, tenzij deze onderdelen in de prijs zijn inbegrepen.
6.2 Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de leveringsdatum meer
dan zes maanden is verstreken, is TRC in geval van kostprijsverhogingen gerechtigd de
met een wederpartij overeengekomen prijs te verhogen met maximaal 10%. Indien de
prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft een wederpartij gedurende 7 werkdagen na
mededeling van de prijsverhoging het recht de overeenkomst te ontbinden.
7.

Betaling, rente en incassokosten

7.1 Betaling dient per omgaande te geschieden, doch uiterlijk binnen 30 dagen na
factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door TRC op de
factuur, hetzij op enige andere wijze kenbaar gemaakt bank- of girorekeningnummer. TRC
is steeds gerechtigd betaling te verlangen voordat tot aflevering van de gekochte zaken aan
een wederpartij wordt overgegaan.
7.2 Na het verstrijken van de in het voorgaande lid bedoelde betalingstermijn is een wederpartij
van rechtswege in verzuim en is hij vanaf het moment van in verzuim treden over het
opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Dit verzuim wordt niet
opgeheven in het geval een wederpartij na het verstrijken van de in het voorgaande lid
bedoelde betalingstermijn een laatste betalingsherinnering van TRC ontvangt en een
wederpartij aan de hand hiervan in de gelegenheid wordt gesteld alsnog na ontvangst van
deze herinnering te betalen.
7.3 Een wederpartij is daarnaast aansprakelijk voor alle buitengerechtelijke incassokosten. De
buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het Besluit vergoeding
voor buitengerechtelijke incassokosten.
7.4 Een wederpartij is aan TRC alle door TRC daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten
verschuldigd in alle instanties, indien TRC en een wederpartij met betrekking tot een
overeenkomst een gerechtelijke procedure hebben gevoerd en een wederpartij in dat kader
volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld.
7.5 Betaling dient steeds plaats te vinden zonder opschorting, korting of verrekening,
hoegenaamd ook. Bij niet-tijdige betaling heeft TRC het recht de nakoming van de
overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog gedaan is.
7.6 Door een wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats
van alle verschuldigde kosten, waaronder buitengerechtelijke incassokosten, vervolgens in
mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de
lopende rente.
7.7 TRC is altijd gerechtigd van een wederpartij meer zekerheid te vragen voor de nakoming
van haar verplichtingen, alvorens tot levering over te gaan of voort te gaan met leveren. De
wederpartij is op verzoek van TRC verplicht de verzochte zekerheid te verschaffen,
waaronder een aanbetaling, pandrecht enzovoort.
8.

Overmacht

8.1 Onder overmacht worden verstaan al die omstandigheden en/of situaties waarin de
nakoming van de verbintenis voor TRC tijdelijk of permanent onmogelijk en/of onredelijk
bezwarend is, waaronder gebreken in de aan TRC geleverde materialen of wanneer
levering van de materialen aan TRC ontbreekt of te laat is. TRC heeft ook het recht zich op
overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert intreedt nadat
TRC haar verbintenis had moeten nakomen.
8.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van TRC opgeschort.
Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door TRC niet
mogelijk is langer duurt dan vier weken, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst
te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
9.

Intellectuele eigendom

9.1 Alle intellectuele eigendom op door TRC geleverde zaken en daarbij behorende en/of
daarop betrekking hebbende documenten en de in die zaken en documenten begrepen
kennis en ideeën is en blijft, voor zover niet toekomend aan toeleveranciers van TRC, van
TRC en mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TRC op generlei wijze
worden gebruikt, vermeerderd, aangepast en/of aan derden ter beschikking of ter inzage
worden gegeven.
9.2 Het is een wederpartij verboden materiaal van TRC, waarop intellectuele eigendomsrechten
waaronder auteursrechten rusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te
maken, te exploiteren, te gebruiken of tentoon te stellen zonder toestemming van TRC.
10. Eigendomsvoorbehoud

5.2 Alle leveranties door TRC worden in rekening gebracht, onverminderd de verschuldigde
vergoeding voor vervoer/verzending, tenzij deze onderdelen in de prijs zijn inbegrepen.

10.1 De door TRC geleverde zaken blijven het volledige en uitsluitende eigendom van TRC totdat
een wederpartij al haar verplichtingen uit en/of in verband met alle met TRC gesloten
overeenkomsten volledig is nagekomen.

5.3 Een wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze
aan hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst
aan hem ter beschikking worden gesteld. Alle door TRC te leveren zaken zijn voor risico
van een wederpartij vanaf het moment dat deze aan een wederpartij ter beschikking worden
gesteld.

10.2 Ten aanzien van door TRC afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, is het een wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan deze
zaken aan derden door te verkopen dan wel ter beschikking te stellen en/of om daarop
beperkte rechten te vestigen.

5.4 Indien een wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies, noodzakelijk voor de aflevering, dan behoudt TRC zich het recht voor de zaken
voor rekening en risico van een wederpartij op te slaan, onverminderd de verplichting van
een wederpartij om de overeengekomen koopsom te voldoen.

10.3 Indien een wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij
zulks niet zal doen is TRC te allen tijde gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1
bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij een wederpartij of derden die de zaak voor een
wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. Een wederpartij is verplicht hiertoe
alle medewerking te verlenen. De kosten voor het (laten) weghalen van de afgeleverde
zaken komen volledig voor rekening van een wederpartij.

5.5 Leveringen geschieden onder het gebruikelijke oogst- en bewerkingsvoorbehoud. Wanneer
TRC een gerechtvaardigd beroep doet op het oogst- of bewerkingsvoorbehoud, is TRC niet
verplicht tot levering maar zal zij, indien mogelijk, naar rato van de bestelde hoeveelheid
vergelijkbare alternatieven trachten te leveren. Indien door TRC een beroep op dit
voorbehoud gedaan wordt, heeft een wederpartij geen recht op schadevergoeding.
5.6 Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven en zijn derhalve nimmer fatale
termijnen. TRC is nimmer schadevergoeding verschuldigd wegens schade veroorzaakt
door overschrijding van de levertijd.
5.7 Het is TRC toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in
gedeelten worden geleverd, is TRC bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

10.4 Voor zover het eigendomsvoorbehoud van TRC op de geleverde zaken door zaakvorming
of anderszins teniet gaat, behoudt TRC zich het recht van een bezitloos pandrecht voor op
een zaak, tot zekerheidsstelling van al hetgeen een wederpartij aan TRC verschuldigd is of
zal worden, uit welke hoofde dan ook. Een wederpartij dient op eerste verzoek van TRC
medewerking te verlenen een bezitloos pandrecht op deze zaak te vestigen.
10.5 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen
vestigen of doen gelden, is een wederpartij verplicht TRC daarvan onverwijld op de hoogte
te stellen.

10.6 Een wederpartij is verplicht zich ten opzichte van TRC:
-

-

-

de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste verzoek van TRC te
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en
tegen diefstal en op eerste daartoe strekkend verzoek de polis van deze verzekering
ter inzage te geven;
alle aanspraken van een wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste daartoe strekkend verzoek te
verpanden aan TRC op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 van het
Burgerlijk Wetboek;
de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken en gemerkt te houden
als het eigendom van TRC.

11. Gebreken en klachttermijnen
11.1 Een wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient een
wederpartij na te gaan of het geleverde wat betreft aard, kwantiteit en kwaliteit volledig aan
de overeenkomst beantwoordt.
11.2 Zichtbare gebreken of tekorten dienen door een wederpartij op straffe van verval van alle
rechten binnen twee dagen na levering aan TRC kenbaar te worden gemaakt en binnen
acht dagen schriftelijk aan TRC te worden medegedeeld. Niet-zichtbare gebreken of
tekorten dienen door een wederpartij op straffe van verval van alle rechten binnen negen
dagen na levering aan TRC kenbaar te worden gemaakt en binnen veertien dagen
schriftelijk aan TRC te worden medegedeeld.

15.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, TRC gehouden is
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te
verstrekken en TRC zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de
bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is TRC niet gehouden
tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is een wederpartij niet gerechtigd tot
ontbinding van de overeenkomst op grond van niet-nakoming.
16. Geschilbeslechting en toepasselijk recht
16.1 Ingeval van een geschil tussen partijen over de kiemkracht, de rasechtheid, de
raszuiverheid, de technische zuiverheid of de gezondheid kan op verzoek van een
wederpartij en/of TRC een beoordeling plaatsvinden door de Naktuinbouw, gevestigd in
Roelofarendsveen, Nederland, of door een andere door een wederpartij en TRC
overeengekomen objectieve en onafhankelijke instantie. Het monster voor deze
beoordeling zal bij TRC genomen worden. In geval van een geschil over gezondheid gaat
de voorkeur uit naar toepassing van door ISHI (International Seed Health Initiative)
geaccepteerde toetsmethoden. De met deze beoordeling verband houdende kosten zullen
worden gedragen door de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij. De uitslag
van deze beoordeling bindt beide partijen, onverminderd het recht van partijen geschillen
over de gevolgen van deze uitslag voor te leggen aan de in artikel 16.2 genoemde
rechterlijke instantie.
16.2 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zullen alle eventuele geschillen tussen partijen
bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam.
16.3 Op elke overeenkomst tussen TRC en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

11.3 De melding van gebreken of tekorten aan TRC laat de verplichting van een wederpartij tot
betaling en afname van gekochte zaken onverlet.
11.4 Klachten betreffende de levering van de zaken zijn niet ontvankelijk indien een wederpartij
niet de normale zorg in acht heeft genomen die van hem mag worden verwacht na de
levering van de zaken.
11.5 TRC staat niet in voor de groei en bloei van de geleverde producten.
12. Aansprakelijkheid
12.1 TRC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, tenzij in één van de in dit artikel genoemde
gevallen. TRC is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder onder meer maar
niet uitsluitend begrepen schade aan andere zaken dan de door TRC geleverde zaken en/of
indirecte schade, zoals gemiste omzet/winst en schade aan personen. Meer in het bijzonder
is TRC niet aansprakelijk voor schade geleden door derden.
12.2 TRC staat er niet voor in dat de zaken geleverd door TRC aan een wederpartij voldoen aan
het doel dat een wederpartij daaraan gegeven heeft. Een wederpartij erkent uitdrukkelijk
dat de mate van groei van de uit de gekochte zaken ontstane gewassen, ook ingeval van
de hoogste kwaliteit, voor een groot deel afhangt van de wijze van cultivatie, inclusief de
gebruikte teeltmaterialen, de weersomstandigheden en de conditie van de ondergrond.
12.3 TRC is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door al dan niet door haar ingeschakelde
derden en/of door te late of verkeerde levering.
12.4 Alle eventuele aansprakelijkheid van TRC is beperkt tot het bedrag van de door de
verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door verzekering wordt
gedekt. Indien geen verzekering dekking biedt of tot uitkering overgaat, is de
aansprakelijkheid van TRC beperkt tot de factuurwaarde van het deel van de levering
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
12.5 Het recht op vergoeding van schade vervalt als niet tijdig is geklaagd als genoemd in artikel
11.
12.6 Een wederpartij vrijwaart TRC voor aanspraken van derden jegens TRC, indien TRC
schade heeft veroorzaakt doordat door of namens een wederpartij onvoldoende, onjuiste of
onvolledige informatie is verstrekt die, indien deze informatie wel bij TRC bekend was
geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
12.7 TRC is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet, grove schuld of anderszins
ernstig verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens
een wederpartij.
12.8 TRC is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het gebruik van
door een wederpartij voorgeschreven materialen of de uitvoering van een van een
wederpartij afkomstig instructie.
13. Zaadbehandeling op verzoek van een wederpartij
13.1 Indien op speciaal verzoek van een wederpartij de zaken door of in opdracht van TRC
worden behandeld, dan geeft TRC geen garantie omtrent de effectiviteit en/of gevolgen van
een dergelijke behandeling. TRC zal niet verantwoordelijk zijn voor enige schade als gevolg
van een behandeling, uitgevoerd op verzoek van een wederpartij.
13.2 Indien TRC desalniettemin verantwoordelijk is voor enige schade als gevolg van een
behandeling, uitgevoerd op verzoek van een wederpartij, zal de aansprakelijkheid van TRC
beperkt zijn tot, voor zover mogelijk en te zijnen vrije keuze, het vervangen van de
betreffende zaken dan wel het crediteren van de factuur voor de betreffende zaken.
13.3 De gegevens betreffende de zaken zijn gebaseerd op testen, uitgevoerd voorafgaand aan
de verzochte behandeling.
14. Bijzondere gevallen van opeisbaarheid / beëindiging
14.1 Alle vorderingen op een wederpartij zijn direct opeisbaar en TRC is gerechtigd, maar niet
verplicht, om overeenkomsten met een wederpartij met directe ingang op te schorten, te
ontbinden en/of door opzegging te beëindigen, indien:
-

-

-

een wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling
aanvraagt, zijn onder curatelestelling wordt gevorderd, wanneer enig beslag op zaken
van een wederpartij wordt gelegd en bij overlijden van een wederpartij, dan wel bij
liquidatie of ontbinding van de onderneming van een wederpartij of wanneer de
wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
zaken van TRC waarop een eigendomsvoorbehoud rust na aflevering teniet gaan of
beschadigd raken, dan wel TRC daarvan door zaaksvorming, natrekking, vermenging
of anderszins de eigendom verliest;
TRC een wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te
stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft.

15. Geheimhouding
15.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in
het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie
geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit
de aard van de informatie.

16.4 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

