
 

 

 

Algemene Voorwaarden voor de Vermeerdering van 

Teeltmateriaal voor de Teelt van Rozen, opgesteld door 

de Gewasgroep Roos van Plantum NL  

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam, 
kantoor Gouda op 1 december 2004. 
 

 

Artikel 1: Begrippen 

 

1. Onder “teler” wordt verstaan degene die aan de 

vermeerderaar de opdracht geeft tot het vermeerderen van 

teeltmateriaal voor de teelt van rozen. 

2. Onder “vermeerderaar” wordt verstaan diegene die 

de opdracht aanvaardt tot het vermeerderen van 

teeltmateriaal voor de rozenteelt. 

 

Artikel 2: De overeenkomst 

 

1. De vermeerderaar verbindt zich door het sluiten 

van deze overeenkomst de werkzaamheden te verrichten die 

nodig zijn voor de vermeerdering van teeltmateriaal voor de 

rozenteelt, naar soort en hoeveelheid als tussen partijen 

overeengekomen.  

2. De opdracht kan betrekking hebben op door de 

teler zelf ter beschikking gesteld teeltmateriaal. De 

geschiktheid van het teeltmateriaal is geheel voor risico van 

de teler. De vermeerderaar aanvaardt ter zake geen enkele 

aansprakelijkheid. 

3. De opdracht kan betrekking hebben op door 

derden aan te leveren teeltmateriaal. De teler geeft de 

vermeerderaar in dat geval opdracht het teeltmateriaal bij 

derden in te kopen. De vermeerderaar handelt bij de 

uitvoering van deze opdracht als vertegenwoordiger van de 

teler. Eventuele verplichtingen die de vermeerderaar aangaat 

jegens de veredelaar, zoals onder andere de verplichting om 

voor bepaalde rassen een bloementeeltcontract te sluiten, 

binden de teler. De vermeerderaar draagt er zorg voor dat 

het materiaal dat van derden wordt ingekocht, voldoet aan de 

eisen van de verplichte keuring van de Naktuinbouw.  

4. De opdracht kan betrekking hebben op door de 

vermeerderaar te leveren teeltmateriaal. In dat geval sluiten 

partijen naast een overeenkomst van opdracht  tevens een 

overeenkomst van koop en verkoop. De vermeerderaar 

draagt er zorg voor dat het door hem te leveren teeltmateriaal 

voldoet aan de eisen van de verplichte keuring van 

Naktuinbouw.  

5. De overeenkomst kan betrekking hebben op 

teeltmateriaal dat uit voorraad wordt geleverd. In dat geval 

zullen de bepalingen zoveel mogelijk overeenkomstig 

toegepast worden. 

 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst 

 

1. Overeenkomsten worden gesloten door 

ondertekening van de opdrachtbon. Overeenkomsten worden 

gesloten onder de voorwaarde dat het teeltmateriaal bij de 

aanvang van de vermeerderingswerkzaamheden voor de 

vermeerderaar beschikbaar is.  

2. Indien het teeltmateriaal bij de aanvang van de 

vermeerderingswerkzaamheden niet beschikbaar mocht zijn, 

zal nader overleg plaatsvinden tussen teler en 

vermeerderaar. Voor zover de teler besluit tot een 

verandering van de raskeuze kan dat niet leiden tot 

ontbinding van de overeenkomst. 

3. Op verzoek van de vermeerderaar kan de teler bij 

het sluiten van de overeenkomst worden verplicht, een 

uittreksel van de Kamer van Koophandel te overleggen 

waaruit zijn tekenbevoegdheid blijkt. 

4. Indien de overeenkomst wordt gesloten door een 

vertegenwoordiger van de vermeerderaar heeft deze het 

recht de overeenkomst te ontbinden binnen vijf werkdagen 

na zijn kennisneming van de overeenkomst. 

5. Indien de teler na de ondertekening van de 

opdrachtbon weigert de overeenkomst gestand te doen, is hij 

jegens de vermeerderaar terstond 25% van de factuurwaarde 

als annuleringsvergoeding verschuldigd. De teler is 

daarnaast aansprakelijk voor alle door de vermeerderaar 

geleden schade. 

6. De vermeerderaar zal na ondertekening van de 

opdrachtbon trachten toestemming te verkrijgen van degene 

die gerechtigd is op kwekers-, merk- en licentierechten. 

Indien de vermeerderaar die toestemming niet verkrijgt, is hij 

gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 

7. De teler is gerechtigd zowel voor als tijdens de 

vermeerderingswerkzaamheden het teeltmateriaal en de 

opkweekruimte te inspecteren. Klachten moeten zo spoedig 

mogelijk schriftelijk onder de aandacht van de vermeerderaar 

worden gebracht. Indien de teler niet aldus klachten kenbaar 

maakt, wordt hij geacht met de opkweekomstandigheden en 

met de toestand van het teeltmateriaal akkoord te zijn 

gegaan. 

 

Artikel 4: Aflevering 

 

1. De in de overeenkomst genoemde datum voor 

aflevering van het teeltmateriaal moet worden aangemerkt 

als een streefdatum. De vermeerderaar zal zodanig tijdig met 

zijn werkzaamheden aanvangen dat de afleveringsdatum 

redelijkerwijs gehaald kan worden. Een aflevering binnen een 

week voor of twee weken na de overeengekomen 

afleveringsdatum geldt als een tijdige aflevering. 

2. Indien aflevering niet binnen twee weken na de 

overeengekomen afleveringsdatum mogelijk is, zullen de 

teler en de vermeerderaar nader overleg plegen over de 

uitvoering van de overeenkomst, waarbij de teler de 

vermeerderaar een redelijke termijn geeft voor het alsnog 

nakomen van de overeenkomst. De vermeerderaar is voor de 

schadelijke gevolgen van de te late levering niet 

aansprakelijk tenzij dit een gevolg is van het feit dat de 

vermeerderaar niet gehandeld heeft overeenkomstig hetgeen 

in de branche gebruikelijk is. 

3. Indien op verzoek van de teler de aflevering wordt 

uitgesteld, komen de hierdoor voor de vermeerderaar 

ontstane kosten voor rekening van de teler. 

4. In geval van meermalig fust, is de teler verplicht 

om na gebruik de geleverde verpakking schoon, dat wil 

zeggen vrij van (restanten van) gewasbeschermingsmiddelen 

en plantenresten aan de vermeerderaar terug te leveren. 

Indien bij teruglevering blijkt dat de verpakking niet schoon is, 

is de teler aansprakelijk voor de kosten van reiniging. Tevens 

is de teler aansprakelijk voor alle schade die de 

vermeerderaar lijdt als gevolg van de niet schoon 

teruggeleverde verpakking.  

5. Eenmalig fust wordt niet teruggenomen. 

 

Artikel 5: Overmacht 

 

1. Onder overmacht wordt verstaan: iedere 

omstandigheid vallende buiten de directe invloedssfeer van 

de vermeerderaar, waardoor nakoming van de overeenkomst 

in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Onder 

zodanige omstandigheden worden in ieder geval begrepen: 

extreme weersomstandigheden, brand, technische storingen, 

stakingen, overheidsmaatregelen en de aanwezigheid van 

schadelijke organismen uit de natuur enerzijds en gebreken 

in de aan de vermeerderaar toegeleverde materialen 

anderzijds. 



 

2. Indien naleving van de overeenkomst onmogelijk 

wordt door omstandigheden buiten de schuld van de 

vermeerderaar heeft deze het recht de nakoming van de 

overeenkomst op te schorten voor de duur van drie 

maanden.  

3. Zodra een opschorting op grond van overmacht 

drie maanden heeft geduurd, kan ieder der partijen bij 

aangetekende brief de overeenkomst opzeggen. Elke 

uitvoering die op dat moment aan de overeenkomst is 

gegeven, blijft geldig. 

4. De vermeerderaar is niet aansprakelijk voor 

schade die de teler leidt als gevolg van opschorting van de 

verplichtingen of het beëindigen van de overeenkomst als 

bedoeld in lid 2 en 3. 

 

Artikel 6: Kwaliteit 

 

1. Het teeltmateriaal moet bij aflevering voldoen aan 

de volgende eisen: 

a. stek; 

-tenminste een scheutje van 1 cm. 

-goed doorgeworteld. 

b. stent/wortelent; 

-goed vergroeid. 

-minimaal scheutlengte van 1 cm. 

-goed doorgeworteld 

c. zetling; 

-onderstam met wortelhals van 8-12 mm. 

-goed vertakt wortelgestel, zonder penwortel. 

-goed vergroeide ent met een minimale scheuthoogte van 2 

cm. 

d. halfjarige struik; 

-goed vertakt wortelgestel, zonder penwortel, van tenminste 

20 cm. 

-wortelhals van tenminste 10 mm over de kop gemeten. 

-tenminste een goed afgerijpte tak van 20 cm bij 

grootbloemige rassen en van 10 cm bij klein- of 

middelgrootbloemige rassen. 

2. Er kunnen door de teler nimmer rechten worden 

ontleend aan de kwaliteit van een eerder geleverde partij. 

 

Artikel 7: Kwekers-, merk- en octrooirechten 

 

1. De teler is gehouden kwekers-, merk- en 

octrooirechten te respecteren. 

 

Artikel 8: Betaling 

 

1. De teler kan jegens de vermeerderaar geen beroep 

doen op de wettelijke bepalingen terzake van verrekening.  

2. Betaling aan de vermeerderaar geldt immer ter 

voldoening van de oudste nog openstaande vordering. 

3. Indien de teler niet tijdig voldoet aan zijn 

betalingsverplichting is hij over het achterstallig bedrag voor 

elke maand of voor elk gedeelte van een maand 1% rente 

verschuldigd, onverminderd de vermeerderaar verdere 

toekomende rechten, waaronder het recht om op de teler alle 

op de invordering vallende kosten, zowel de gerechtelijke als 

de buitengerechtelijke incassokosten te verhalen. 

4. Onverminderd het bepaalde in lid 3 is de teler, 

indien hij, nadat hij hiertoe door de vermeerderaar is 

aangemaand, in gebreke blijft terzake van de betaling van 

het factuurbedrag een boete verschuldigd ter hoogte van 

15% van het factuurbedrag. 

5. Indien de teler niet tijdig voldoet aan zijn 

betalingsverplichting is de vermeerderaar gerechtigd om de 

uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De 

betalingsverplichting van de teler blijft onverkort van kracht. 

De teler is aansprakelijk voor alle schade die de 

vermeerderaar hierdoor lijdt. 

 

 

 

Artikel 9: Reclame 

 

1. De teler zal de hoeveelheid van de geleverde partij 

bij inontvangstname controleren of doen controleren en een 

eventueel geconstateerd tekort onmiddellijk na ontvangst van 

de partij aan de vermeerderaar melden. 

2. Reclames ten aanzien van bij aflevering zichtbare 

gebreken dienen schriftelijk te geschieden binnen vijf 

werkdagen na aflevering. Indien niet binnen vijf werkdagen 

na aflevering is gereclameerd, zal als vaststaand worden 

aangenomen dat het teeltmateriaal bij aflevering niet behept 

was met enig zichtbaar gebrek. 

3. Reclames ten aanzien van bij aflevering niet 

zichtbare gebreken dienen schriftelijk te geschieden zodra 

het gebrek aan het licht is gekomen of redelijkerwijs aan het 

licht moet zijn gekomen. Indien reclame niet binnen vijf 

dagen daarna plaatsvindt, verliest de opdrachtgever elke 

aanspraak op schadevergoeding. 

4. Indien niet binnen drie maanden na aflevering 

schriftelijk is gereclameerd, wordt aangenomen dat het aan 

de teler afgeleverde teeltmateriaal niet behept was met enig 

gebrek. 

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid 

 

1. De vermeerderaar zal de werkzaamheden voor de 

vermeerdering van teeltmateriaal verrichten met 

inachtneming van hetgeen in de branche gebruikelijk is. 

2. De vermeerderaar is jegens de teler niet 

aansprakelijk voor eventuele schade verband houdende met 

aan de teler afgeleverd teeltmateriaal, of met de daarin 

onzichtbare aanwezigheid van schadelijke organismen uit de 

natuur, tenzij de teler aantoont dat het teeltmateriaal op het 

tijdstip van aflevering gebrekkig was en dat dit gebrek een 

gevolg is van opzet en/ of grove schuld aan de zijde van de 

vermeerderaar. 

3. De vermeerderaar gaat ervan uit dat de teler over 

kennis van zaken beschikt. De vermeerderaar is nimmer 

aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze verband 

houdt met de keuze van de teler ten aanzien van het ras, het 

teeltmateriaal, de onderstammen en de teeltwijze van de 

teler. 

4. De eventuele aansprakelijkheid van de 

vermeerderaar is beperkt tot het factuurbedrag. Voor zover 

de vermeerderaar voor eigen rekening teeltmateriaal heeft 

geleverd ter vervanging van beweerdelijk gebrekkig 

teeltmateriaal wordt de waarde hiervan op de vordering in 

mindering gebracht. 

5. De teler ziet af van alle overige aanspraken. 

 

Artikel 11: Rechtskeuze 

 

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van 

toepassing. De bevoegde rechter in Amsterdam zal van 

eventuele geschillen kennis nemen. 

 

 

 

1 december 2004 


