
 
 
 Algemene Voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen/offertes, leveringen en 
koopovereenkomsten van Vaste Plantenkwekerij Lageschaar, hierna te noemen de verkoper, 
tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. 

 

2. Alle aanbiedingen worden vrijblijvend gedaan en gelden gedurende de termijn zoals opgegeven 
in de offerte en/of zolang de voorraad strekt. Zij binden de verkoper niet. De verkoper behoud 
zich derhalve het recht voor in de aanbiedingen genoemde prijzen te wijzigen. Indien de 
verkoper de prijzen verhoogt binnen drie maanden nadat de overeenkomst tot stand is 
gekomen dan heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder overigens 
schadevergoeding te kunnen eisen of zich op enigerlei opschortingsrecht of verrekening te 
kunnen beroepen jegens verkoper. Het hiervoor genoemde ontbindingsrecht komt niet toe aan 
de wederpartij indien de oorzaak van de prijsaanpassing voor zijn rekening komt. 

 

3. Alle prijzen gehanteerd door de verkoper luiden in euro’s. De gehanteerde prijzen gelden voor 
levering af kwekerij, exclusief omzetbelasting en exclusief emballage, tenzij uitdrukkelijk anders 
is overeengekomen. 

Emballage wordt berekend en teruggenomen tegen de op de door verkoper gehanteerde 
prijslijst vermelde in- en verkoopprijzen. Indien het geretourneerde materiaal onbeschadigd en 
schoon is, ontvangt de wederpartij een creditnota. Het is de wederpartij derhalve niet 
toegestaan op het factuurbedrag retourprijzen in mindering te brengen. 

 

4. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen tenzij uitdrukkelijk 
schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient verkoper derhalve 
schriftelijk in gebreke te worden gesteld. 

 

5. De levering geschiedt af kwekerij. Derhalve geschiedt de verzending voor rekening en risico van 
de wederpartij. Verkoper mag het door wederpartij opgegeven adres als zodanig blijven 
beschouwen, totdat hem schriftelijk een nieuw adres is medegedeeld. 

 

6. De verkoper garandeert de soortechtheid van de geleverde planten. Verkoper is aansprakelijk 
voor schade ten gevolge van gebreken in de soortechtheid doch ten hoogste tot éénmaal het 
factuurbedrag betrekking hebbende op de geleverde zaken. Uitdrukkelijk wordt door de 
verkoper niet ingestaan voor herbloei en/of hergroei van de geleverde planten. 

 



 
 
7. Indien er bij de verkoper gerede twijfel kan bestaan omtrent de betalingscapaciteit van de 

wederpartij, is hij bevoegd de aflevering van de gekochte zaken uit te stellen, totdat de 
wederpartij zekerheid voor betaling heeft verschaft. De wederpartij is zelf aansprakelijk voor de 
door deze vertraagde aflevering eventueel te lijden schade. 

 

8. Indien bij de verkoper sprake is van misgewas als gevolg van vorstschade en 
weersomstandigheden in het algemeen zal de overeenkomst tussen de verkoper en zijn 
wederpartij van rechtswege zijn ontbonden tenzij verkoper en wederpartij gezamenlijk anders 
besluiten. In ieder geval is verkoper niet aansprakelijk voor de dientengevolge door de 
wederpartij eventueel te lijden schade. In geval van overmacht -daaronder te verstaan iedere 
omstandigheid buiten de macht van de verkoper, van dien aard dat naleving van de 
overeenkomst niet van verkoper kan worden gevergd- kan de wederpartij de verkoper niet tot 
schadevergoeding aanspreken. 

 

9. Bezwaren tegen de factuur en/of het factuurbedrag, dienen binnen acht dagen na de 
factuurdatum schriftelijk te worden medegedeeld aan verkoper, bij gebreke waarvan de 
vordering als juist wordt aangenomen. Gebreken in de uitvoering van de overeenkomst of aan 
het geleverde goed dienen binnen acht dagen nadat het gebrek door de wederpartij is ontdekt 
of door haar had kunnen worden ontdekt, schriftelijk worden medegedeeld aan verkoper, bij 
gebreke waarvan de ter zake daarvan aan de wederpartij toekomende rechten vervallen. Indien 
er een gebrek kleeft aan het geleverde goed dient de wederpartij bij reclamatie een monster ter 
nader onderzoek aan verkoper ter beschikking te stellen.  

 

10. Betaling van facturen dient plaats te vinden zonder enige korting of compensatie binnen dertig 
dagen na factuurdatum. De wederpartij is bij niet volledige betaling in verzuim door het 
verstrijken van voormelde (fatale) betalingstermijn. Indien de wederpartij in verzuim is worden 
alle facturen onmiddellijk volledig opeisbaar. 

Vanaf de datum van het verstrijken van voormelde betalingstermijn zal de wederpartij een rente 
verschuldigd zijn van één procent per maand over het factuurbedrag, waarbij een gedeelte van 
een maand zal gelden als een volle maand. Tevens zal de wederpartij na eerste schriftelijke 
herinnering of aanmaning als buitengerechtelijke kosten verschuldigd zijn een bedrag ter 
grootte van vijftien procent over het factuurbedrag met een minimum van  € 70,- (zegge zeventig 
euro). Bij niet tijdige betaling van één of meer facturen zal de gebruiker bij latere leveringen 
en/of diensten contante betaling dan wel voorschotbetaling kunnen verlangen. 

 

 



 
 
11. Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor zaken te leveren tegen uitsluitend contante 

betaling of onder rembours. Indien beide partijen ermee instemmen, kan worden betaald 
middels automatische incasso. 
 
 

12. Ter zake van alle verbintenissen en rechtsvorderingen tussen partijen is het Nederlands Recht 
van toepassing. 

 

13. Bij eventuele verschillen in de Nederlandse tekst en een tekst van deze voorwaarden in een 
andere taal heeft de Nederlandse tekst voorrang. 

 

14. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken te Arnhem. 
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