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Voorwoord 

 

De laatste jaren is het klimaat rondom de oplossing van geschillen meer en meer verschoven van het 

aanspannen van procedures voor de burgerlijke rechter in de richting van de buitengerechtelijke 

geschiloplossing. Partijen hebben, indien er zich een geschil in de zakelijke relatie voordoet, meer en 

meer behoefte aan een snellere en goedkopere oplossing dan de gerechtelijke procedure biedt. De 

mogelijkheid voor partijen om ook op het proces van geschiloplossing invloed uit te oefenen en 

wensen ten aanzien van flexibiliteit en effectiviteit spelen daarbij een belangrijke rol. 

 

Plantum NL stelt zich als brancheorganisatie ten doel de belangen van de zaaizaad- en pootgoedsector 

te behartigen. Hierbij richt zij zich zowel op de belangen van de veredelingsbedrijven als op de 

belangen van de handelsondernemingen. Evenals in andere sectoren wordt ook in de zaaizaad- en 

pootgoedsector de voorkeur gegeven aan alternatieve geschillenbeslechting boven een gerechtelijke 

procedure. Aan het belang om (langdurige) handelscontacten, ook in geval er zich geschillen 

voordoen, te kunnen blijven continueren, wordt immers grote waarde gehecht. 

 

In het verleden bestonden er verschillende arbitragereglementen, opgenomen als onderdeel van de 

verschillende algemene voorwaarden voor de landbouwsector enerzijds en de tuinbouwsector 

anderzijds. Op dit moment maken bedrijven echter over het algemeen enkel nog gebruik van eigen 

bedrijfsvoorwaarden. De verwijzing in deze voorwaarden of in individuele overeenkomsten naar een 

algemeen geaccepteerd arbitragereglement kan echter een goed verloop van mogelijke 

geschiloplossing ten goede komen. Het onderliggende reglement kan dan ook zowel in de tuinbouw- 

als in de landbouwsector worden gebruikt. Dit reglement treedt hierbij in de plaats van de 

reglementen uit de voorwaarden van voorheen. 

 

Partijen kunnen het reglement van toepassing verklaren bij alle voorkomende geschillen. Hierbij kan, 

naast leverings- en betalingsgeschillen, onder meer gedacht worden aan geschillen op het gebied van 

het kwekersrecht, zoals ten aanzien van wezenlijk afgeleide rassen, inbreukakties of 

naamgevingsgeschillen. In die gevallen, waarbij aan het geschil geen overeenkomst ten grondslag ligt 

waarin naar dit reglement wordt verwezen, kunnen partijen alsnog schriftelijk overeenkomen het 

geschil te beslechten volgens de regels van dit reglement. 

 

Afhankelijk van de gewenste expertise zal er een arbitragecommissie worden ingesteld, waarbij 

Plantum NL als arbitragebureau conform dit reglement een voorzitter-arbiter aan zal stellen die 

voldoende specialistische kennis bezit om de zaak te kunnen beoordelen. De mogelijkheid voor 

partijen om hierbij een arbiter aan te wijzen, zal een juiste belangenafweging, met inachtneming van 

de omstandigheden van het geval, bij de beoordeling van het geschil bevorderen. 

 

Om de mogelijkheid van hoger beroep tegen een arbitraal vonnis open te houden, is in dit reglement 

het arbitraal hoger beroep opgenomen. Indien partijen geen gebruik wensen te maken van het arbitraal 

hoger beroep, dan kan dit contractueel worden uitgesloten. 

 

Het onderliggende arbitragereglement kan tevens worden gebruikt voor de behandeling van geschillen 

met partijen die geen lid zijn van Plantum NL. Beoogd is namelijk een algemeen op de sector 

toegesneden reglement op te stellen, niet in het bijzonder gericht op leden van Plantum NL. De kosten 

gemoeid met arbitrageprocedures zullen ook niet uit het budget van Plantum NL worden betaald. 

Partijen dragen zelf de kosten van de procedure. Over de feitelijke verdeling van de gemaakte kosten 

zal de arbitragecommissie uiteindelijk een uitspraak doen. 



 

 1 

 

I Toepasselijkheid 

 

Artikel 1 

1. Met inachtneming van hetgeen bepaald staat in artikel 1020 e.v. Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering is het arbitragereglement van Plantum NL van toepassing, indien partijen hiernaar 

uitdrukkelijk verwijzen in een overeenkomst dan wel in enige op deze overeenkomst van 

toepassing zijnde algemene voorwaarden. 

2. Indien partijen overeengekomen zijn in geval van een geschil de in dit reglement neergelegde 

arbitrageprocedure te volgen, dan is van toepassing het reglement zoals dit van kracht was op het 

moment van sluiten van de overeenkomst, tenzij partijen overeenkomen dat het reglement, dat van 

kracht is op het moment dat de arbitrage aanvangt, van toepassing is. 

3. Ieder der partijen behoudt het recht de vraag aan de bevoegde rechter voor te leggen aangaande de 

verbindendheid van de arbitrage-overeenkomst 

 

 

II Bevoegdheid van de arbitragecommissie 

 

Artikel 2 

1. De in te stellen arbitragecommissie is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen 

voortvloeiend uit een overeenkomst waar het onderhavige arbitragereglement op van toepassing is, 

onder meer op het gebied van leverings- of betalingsverplichtingen of handelingen waarbij op 

bepaalde intellectuele eigendomsrechten inbreuk wordt gemaakt, mits het geschil zich voordoet in 

de tuinbouw- of landbouwsector. 

2. De taak en daarmee de bevoegdheid van de arbitragecommissie eindigt wanneer er een eindvonnis 

is uitgesproken. 

 

 

Artikel 3 

1. De arbitragecommissie blijft naast het bepaalde in artikel 2, lid 2 bevoegd het geschil te 

beoordelen tot het moment dat de burgerlijke rechter de onbevoegdheid van de arbitragecommissie 

uitspreekt op verzoek van één der partijen, dan wel tot het moment dat zij zelf oordeelt dat zij niet 

bevoegd is over het geschil te oordelen, tenzij partijen anders overeenkomen. 

2. Indien één van de partijen weigert deel te nemen aan de arbitrageprocedure, dan wel tijdens de 

procedure verdere medewerking nalaat, zal de procedure worden voortgezet niettegenstaande deze 

weigering of dit nalaten. 

3. De uitspraak van de arbitragecommissie is bindend, onverminderd het recht om de uitspraak ter 

vernietiging aan de bevoegde rechter voor te leggen. 

 

 

III Het arbitragebureau 

 

Artikel 4 

Plantum NL treedt op als arbitragebureau, gevestigd te harer kantore, en is belast met de in dit 

reglement aan dit bureau opgedragen werkzaamheden en het voeren van de daarmee verband 

houdende correspondentie. 
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IV Benoeming van de arbitragecommissie 

 

Artikel 5 

1. Het arbitragebureau benoemt, rekening houdende met de aard van het geschil, de 

arbitragecommissie binnen één maand nadat de zaak aanhangig is gemaakt. 

2. De arbitragecommissie bestaat uit drie arbiters, waarvan één voorgedragen door de verzoekende 

partij, één voorgedragen door de gedaagde partij en een door het arbitragebureau voorgedragen 

voorzitter-arbiter. Bij de voordracht wordt rekening gehouden met de onafhankelijkheid en de 

deskundigheid van personen. 

3. Tevens wordt een secretaris aangesteld die bevoegd is de titel ‘meester in de rechten’ te voeren. 

4. De voorgedragen arbiters dienen handelingsbekwaam te zijn en redelijkerwijs in staat te zijn aan 

de opdracht van de arbitrage te voldoen. 

 

 

Artikel 6 

1. Het arbitragebureau geeft de benoemde arbiters zo spoedig mogelijk bericht van hun benoeming. 

Zij dienen het arbitragebureau zo spoedig mogelijk schriftelijk te berichten of zij hun benoeming 

aanvaarden in overeenstemming met de in dit reglement neergelegde regels. 

2. Indien een aangewezen arbiter zijn benoeming niet aanvaardt of zijn taak niet kan uitoefenen, 

benoemt het arbitragebureau zo spoedig mogelijk een ander in zijn plaats, met inachtneming van 

het in artikel 5, lid 2 genoemde. 

3. Na aanvaarding door de benoemde arbiters deelt het arbitragebureau zo spoedig mogelijk aan 

partijen de samenstelling van de arbitragecommissie mede en zendt de betrokken arbiters ter 

verdere behandeling een exemplaar van de door partijen ingediende stukken. 

 

 

V Vorm van documenten en vervaltermijnen 

 

Artikel 7 

1. Alle verzoeken en overige vormen van communicatie ingediend door één van de partijen of het 

arbitragebureau worden ter beschikking gesteld in het aantal exemplaren dat nodig is voor elk der 

partijen, één voor iedere arbiter en één voor het arbitragebureau. 

2. Alle mededelingen gedaan door het arbitragebureau en de arbitragecommissie zullen gericht 

worden aan het laatst doorgegeven adres van partij of haar vertegenwoordiger. 

3. Het doen van mededelingen of andere te communiceren informatie geschiedt bij post met bericht 

van ontvangst, koerier, fax of andere vorm van telecommunicatie, onder de voorwaarde dat er een 

bewijs van verzending kan worden overlegd. 

 

 

Artikel 8 

1. Een tot één van beide partijen of tot de arbitragecommissie gerichte mededeling wordt geacht te 

zijn gedaan op het moment dat het ontvangen is door degene aan wie zij is gericht, of ontvangen 

zou moeten zijn volgens de wijze van verzenden weergegeven in artikel 7, lid 3.
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2. De in dit arbitragereglement genoemde termijnen vangen aan met ingang van de dag na die waarop 

de betreffende mededeling op de in het vorige lid voorgeschreven wijze is bekend gemaakt. Indien 

deze dag samenvalt met een zaterdag, zondag of een officiële feestdag, dan zal de termijn 

aanvangen met ingang van de eerstvolgende werkdag. In het geval de laatste dag van de termijn 

waarbinnen een mededeling gedaan kan worden samenvalt met een zaterdag, zondag of een 

officiële feestdag, dan zal deze termijn verlengd worden tot het einde van de eerstvolgende 

werkdag. 

 

 

VI Voorwaarden arbitrage-aanvraag 

 

Artikel 9 

1. Elke arbitrage-aanvraag dient te worden gericht aan de wederpartij, waarvan tevens een afschrift 

aan het arbitragebureau wordt toegezonden. 

2. Arbitrage in eerste aanleg dient te worden aangevraagd binnen twee maanden nadat één van beide 

partijen de andere partij schriftelijk te kennen heeft gegeven dat het geschil niet in der minne kan 

worden opgelost. Bij deze kennisgeving dient tevens aangegeven te worden dat een arbitrage-

aanvraag ingediend zal worden. 

3. Ter zekerheidstelling voor de te maken kosten dient de verzoekende partij bij de indiening van de 

arbitrage-aanvraag een bedrag van ƒ 750,- te storten op de rekening van het arbitragebureau. Over 

het bedrag van het gestorte depôt wordt geen rente vergoed. 

4. De datum op welke het arbitragebureau zowel de schriftelijke aanvraag als de zekerheidstelling 

heeft ontvangen, wordt geacht de datum van aanvang van de arbitrage te zijn. 

 

 

Artikel 10 

Elke arbitrage-aanvraag dient te bevatten: 

a) datum; 

b) naam, adres van partijen; 

c) de bevestiging van de betreffende overeenkomst tot arbitrage; 

d) indien aanwezig, een bevestiging van de overeenkomst waar het geschil uit voortvloeit; 

e) een nauwkeurige opgave van feiten waarop de aanvrager zijn vordering(en) baseert; 

f) een duidelijke omschrijving van hetgeen de aanvrager vordert. 

 

 

Artikel 11 

1. Het arbitragebureau stelt, na ontvangst van de arbitrage-aanvraag, de aanvrager en de wederpartij 

in kennis van de datum van ontvangst hiervan. Hierbij zal beide partijen tevens verzocht worden 

een arbiter voor te dragen. 

2. Na ontvangst van een arbitrage-aanvraag respectievelijk het instellen van een tegenvordering kan 

het arbitragebureau een bedrag vaststellen in aanvulling op het zekerheidsdepot, dat de aanvrager 

van de arbitrage respectievelijk de tegenpartij die een tegenvordering instelt, als voorschot en 

zonodig als aanvullend voorschot ter bestrijding van de verwachte arbitragekosten, binnen twee 

weken dient te betalen. 

3. Bij gebreke van betaling binnen de vastgestelde termijn wordt de arbitrage-aanvraag 

respectievelijk de ingestelde tegenvordering geacht te zijn ingetrokken. Evenwel kan opnieuw een 

verzoek om arbitrage worden ingediend, respectievelijk een tegenvordering worden ingesteld 

binnen de vervaltermijn van artikel 9, lid 2. 
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VII Het verloop van de procedure 

 

Artikel 12 

1. Zodra het gevraagde voorschot voor de verwachte arbitragekosten is voldaan, stelt het 

arbitragebureau de tegenpartij in de gelegenheid binnen drie weken schriftelijk in vijfvoud te 

antwoorden (conclusie van antwoord). 

2. De tegenpartij dient in haar antwoord, voor alle weren 

a) een eventueel beroep op de onbevoegdheid van arbiters gemotiveerd voor te dragen; 

b) een eventuele tegenvordering in te dienen, dan wel, in geval van arbitrage in hoger beroep is 

ingesteld, tegenberoep in te stellen, mits deze tegenvordering c.q. dit tegenberoep voortvloeit 

uit dezelfde overeenkomst als de oorspronkelijke vordering. 

3. Het arbitragebureau zendt de arbitragecommissie en de aanvrager een afschrift van het antwoord 

van de tegenpartij. 

4. De arbitragecommissie is bevoegd op verzoek van één der partijen kennelijke schrijffouten of 

andere onjuistheden van gelijke strekking in de door haar ter behandeling overlegde documenten te 

corrigeren. Binnen 10 dagen na correctie stelt zij het arbitragebureau en beide partijen hiervan op 

de hoogte. 

 

 

Artikel 13 

1. Als plaats van arbitrage wordt aangemerkt de vestigingsplaats van het arbitragebureau, tenzij 

partijen anders overeenkomen. Dit is tevens de plaats van de uitspraak. 

2. Op verzoek van één der partijen, of indien de arbitragecommissie dit zelf noodzakelijk acht, belegt 

de arbitragecommissie een hoorzitting. De arbitragecommissie nodigt partijen en hun eventuele 

raadsman uit ter zitting aanwezig te zijn. 

3. De arbitragecommissie kan, op verzoek van één der partijen, een partij toestaan om getuigen of 

deskundigen voor te dragen. Daarnaast kan de arbitragecommissie één of meer deskundigen 

benoemen tot het uitbrengen van een advies. Van de benoeming van de deskundigen en van de aan 

de deskundigen gegeven opdracht zendt de arbitragecommissie zo spoedig mogelijk een afschrift 

aan de partijen. 

4. De arbitragecommissie kan ter zitting trachten partijen alsnog tot een minnelijke schikking te 

brengen. 

5. Indien als gevolg van de interventie van de arbitragecommissie partijen alsnog tot een minnelijke 

schikking komen, wordt de arbitrageprocedure beëindigd. 

6. De arbitragecommissie doet in het geval van het vorige lid een uitspraak over de vergoeding van de 

gemaakte kosten door partijen. 

 

 

Artikel 14 

1. Indien hiertoe, na een eventuele hoorzitting, aanleiding bestaat,  stelt de voorzitter van de 

arbitragecommissie de aanvrager in de gelegenheid binnen drie weken schriftelijk in vijfvoud op 

het antwoord van de tegenpartij te reageren (conclusie van repliek). 

2. Het arbitragebureau zendt de arbitragecommissie en de tegenpartij een afschrift van de reactie van 

de aanvrager en stelt daarbij de tegenpartij in de gelegenheid op haar beurt binnen drie weken in 

vijfvoud daarop te antwoorden (conclusie van dupliek). 

3. Het arbitragebureau zendt de arbitragecommissie en de aanvrager een afschrift van de conclusie 

van dupliek en stelt, in geval er een tegenvordering is ingesteld, de aanvrager in de gelegenheid 

binnen drie weken in vijfvoud daarop te reageren (conclusie van dupliek in reconventie). Het 

arbitragebureau zendt de arbitragecommissie en tegenpartij hiervan na ontvangst een afschrift toe. 
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Artikel 15 

1. Partijen kunnen hun ingestelde vordering, respectievelijk tegenvordering, uiterlijk bij repliek, 

respectievelijk dupliek, verminderen, veranderen of vermeerderen, tenzij naar het oordeel van de 

arbitragecommissie daardoor de wederpartij in haar verdediging onredelijk wordt bezwaard of de 

procedure onredelijk wordt vertraagd. 

2. Vermindering, verandering of vermeerdering van ingestelde vorderingen respectievelijk 

tegenvorderingen brengt geen wijziging in de samenstelling van de reeds benoemde 

arbitragecommissie. 

 

 

Artikel 16 

1. Indien voor de benoeming van arbiters de vordering en eventuele tegenvordering(en) worden 

ingetrokken, blijft de aanvrager het in artikel 9, lid 3 genoemde bedrag verschuldigd. 

2. Indien een vordering wordt ingetrokken voordat behandeling van het geschil door de benoemde 

arbitragecommissie heeft plaatsgevonden, dan wel voordat de arbitragecommissie een 

einduitspraak heeft gedaan, blijft eveneens het in artikel 9, lid 3 genoemde bedrag verschuldigd. 

 

 

VIII Wraking van de arbiters 

 

Artikel 17 

1. Arbiters kunnen worden gewraakt op dezelfde gronden als door de wet bepaald, alsmede op grond 

a) dat de arbiter vennoot is van of op enigerlei wijze werkzaam is voor of betrokken is bij de 

onderneming van één der partijen; 

b) dat de arbiter in hetzelfde geschil als adviseur of deskundige is opgetreden; 

c) dat er een proces of arbitrage loopt tussen één der partijen en de arbiter, diens partner, hun 

bloedverwanten of aangehuwden in de rechte lijn, 

ongeacht of deze gronden voor of na de benoeming van de arbiter(s) zijn opgekomen. 

2. De wrakende partij brengt de wraking onder opgave van redenen schriftelijk ter kennis van de 

desbetreffende arbiter, de wederpartij, het arbitragebureau en de mede-arbiters. Deze mededeling 

dient te geschieden binnen een week nadat de benoeming bekend is gemaakt, dan wel direct na het 

aan haar bekend worden van een nadien opgekomen grond tot wraking. De behandeling van de 

arbitrage wordt hierdoor geschorst, totdat over de wraking is beslist. 

3. Trekt de gewraakte arbiter zich niet binnen twee weken na ontvangst van de kennisgeving van de 

wrakende partij terug, dan wordt over de gegrondheid van de wraking op verzoek van de meest 

gerede partij door de president van de rechtbank beslist. Wordt dit verzoek niet binnen vier weken 

na de dag van ontvangst van de kennisgeving gedaan, dan vervalt het recht tot wraking en wordt 

het geding , indien het is geschorst, hervat in de stand waarin het zich bevindt. 

4. Het arbitragebureau bericht partijen zo spoedig mogelijk of de gewraakte arbiter(s) al dan niet in 

de wraking berust(en). 

5. Indien de gewraakte arbiter in de wraking berust, zal de betreffende arbiter in de betreffende zaak 

niet als arbiter optreden. 

6. Indien de gewraakte arbiter in de wraking berust of indien de wraking door de president van de 

rechtbank gegrond is bevonden, benoemt het arbitragebureau een andere arbiter, met inachtneming 

van het in artikel 5, lid 2 genoemde. 

7. Indien de vervanging van een arbiter na de eerste zitting plaats heeft, wordt opnieuw een zitting 

gehouden, tenzij beide partijen desgevraagd tegen de voortzetting van de behandeling geen 

bezwaar hebben. 
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IX Het arbitrale vonnis 

 

Artikel 18 

1. De arbitragecommissie doet bij meerderheid van stemmen uitspraak als goede mannen naar 

billijkheid, met inachtneming van de toepasselijke handelsgebruiken. 

2. Het vonnis dient binnen een redelijke termijn te worden gewezen, welke aan het eind van de 

hoorzitting zal worden bekend gemaakt. Indien geen hoorzitting heeft plaatsgevonden, zal de 

arbitragecommissie de datum van het vonnis bekend maken na de indiening van de laatste 

memorie. 

3. Indien nodig kan de arbitragecommissie partijen verzoeken aanvullende informatie aan te dragen. 

Wanneer partijen deze informatie niet binnen de door de arbitragecommissie gestelde termijn 

aandragen, beslist de arbitragecommissie op basis van de haar op dat moment ter beschikking 

staande informatie. 

4. Het vonnis wordt door alle arbiters ondertekend. 

5. De voorzitter-arbiter draagt ervoor zorg, dat het arbitraal vonnis wordt gedeponeerd ter griffie van 

de arrondissementsrechtbank binnen hetwelk de plaats van arbitrage als bedoeld in artikel 13, lid 1 

ligt. Tevens doet hij partijen en het arbitragebureau onverwijld een afschrift van het vonnis 

toekomen. 

6. Het arbitragebureau zendt het vonnis toe aan alle betrokken partijen. 

 

 

Artikel 19 

1. De arbitragecommissie stelt de kosten van arbitrage vast. 

2. De partij die in het ongelijk is gesteld, wordt veroordeeld tot betaling van de kosten, behoudens 

bijzondere gevallen ter beoordeling van de arbitragecommissie. Indien partijen ieder voor een deel 

in het ongelijk zijn gesteld, kan de arbitragecommissie de kosten geheel of gedeeltelijk verdelen. 

3. Veroordeling tot betaling van de kosten kan ook geschieden zonder dat deze door een partij 

uitdrukkelijk zijn gevorderd. 

4. De arbitragecommissie houdt bij de veroordeling tot betaling van de kosten rekening met het 

ingevolge artikel 9, lid 3 gestorte depôt. Voor zover het door een partij gestorte depôt wordt 

aangewend voor betaling van kosten waarin de andere partij overeenkomstig lid 2 is veroordeeld, 

wordt laatstgenoemde partij veroordeeld dit bedrag aan eerstgenoemde partij te vergoeden. 

5. Het arbitragebureau zorgt, nadat zij hiertoe door de voorzitter-arbiter is verzocht, voor de 

financiële afwikkeling van de arbitrage. 

 

 

X Arbitraal hoger beroep 

 

Artikel 20 

1. Arbitrage in hoger beroep tegen een in eerste aanleg gewezen arbitraal vonnis dient, onder 

overlegging van een afschrift van dit vonnis, te worden aangevraagd binnen 30 dagen na de dag 

van verzending van het door de arbitragecommissie in eerste aanleg gewezen arbitraal vonnis. Ten 

aanzien van het instellen van tegenberoep geldt het bepaalde in artikel 12, lid 2, sub b. 

2. Het in eerste aanleg gewezen vonnis is uitvoerbaar vanaf de dag nadat de termijn voor het indienen 

van hoger beroep is verstreken, dan wel nadat en voor zover het vonnis in hoger beroep is 

bevestigd. 

3. Alle geschillen worden in hoger beroep behandeld door een arbitragecommissie bestaande uit één 

voorzitter-arbiter alsmede twee, door partijen voorgedragen, arbiters, die niet betrokken mogen 

zijn geweest bij de behandeling in eerste aanleg. 
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XI Procedure na vernietiging arbitraal vonnis 

 

Artikel 21 

1. Indien een arbitraal vonnis door de rechter nietig wordt verklaard op andere gronden dan de 

onbevoegdheid van de arbitragecommissie om kennis te nemen van het geschil, blijft het geschil 

aan arbitrage onderhevig. 

2. Na nietigverklaring van het arbitrale vonnis als bedoeld in lid 1 dient door één der partijen een 

hernieuwde behandeling te worden aangevraagd binnen dertig dagen nadat de rechterlijke 

beslissing in kracht van gewijsde is gegaan, bij gebreke waarvan de bevoegdheid van de 

burgerlijke rechter herleeft. 

3. Voor de hernieuwde behandeling kunnen niet als arbiter(s) worden aangewezen die personen, die 

bij de voorafgaande behandeling in eerste aanleg of in hoger beroep reeds als zodanig zijn 

opgetreden. 

4. De nieuw benoemde arbitragecommissie doet een uitspraak over het geschil met inachtneming van 

de rechterlijke uitspraak. 

5. Tegen de uitspraak als bedoeld in lid 4 staat geen arbitraal hoger beroep open. 

 

 

XII Overige bepalingen 

 

Artikel 22 

Noch de arbiters, noch het arbitragebureau kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enig handelen 

of nalaten met betrekking tot een arbitrage waarop dit Reglement van toepassing is. 

 

 

Artikel 23 

In alle gevallen die niet zijn voorzien in dit Reglement, dient te worden gehandeld overeenkomstig de 

geest van dit Reglement. 
 

 

 

 

 

 

 

Plantum NL 

Gouda, 1 september 2001 


