Leveringsvoorwaarden Novisem BV
Opgesteld door Novisem BV, de Berckt 8, 5991 PD Baarlo, gemeente Peel en Maas,
Nederland, en op 1 mei 2012 onder nummer 54728479, gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel Limburg, Nederland
Artikel 1. Toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Novisem BV (hierna te
noemen: "Verkoper") en alle overeenkomsten tussen Verkoper en een koper (hierna te
noemen: "Koper") behalve voor zover anderszins schriftelijk bepaald. Van alle eventuele
voorwaarden van Koper wordt de toepasselijkheid uitdrukkelijk afgewezen.
Artikel 2. Offertes en prijzen
1.
Alle offertes worden door Verkoper vrijblijvend gedaan. Een vrijblijvende offerte kan
tot drie werkdagen na ontvangst van de acceptatie daarvan worden ingetrokken. De in de
offerte opgenomen prijzen zijn exclusief belasting toegevoegde waarde (hierna “BTW”) of
vergelijkbare heffingen (zoals goederen- en dienstenbelasting, verkoopbelasting of
omzetbelasting).
2.
Verkoper behoudt zich het recht voor de prijzen van tijd tot tijd te wijzigen. Met elke
nieuwe prijslijst vervallen alle voorgaande prijslijsten met betrekking tot alle orders die na die
nieuwe prijslijst worden geplaatst.
3.
Alle verwijzingen door Verkoper naar productspecificaties hebben betrekking op de
meest recente productspecificaties die door Verkoper zijn gepubliceerd.
4.
Producten worden door Verkoper verpakt in eigen verpakking. De kosten van
verpakking en emballage zijn voor rekening van Koper.
Artikel 3. Oogst- en bewerkingsvoorbehoud
1.
Leveringen geschieden onder het gebruikelijke oogst- en bewerkingsvoorbehoud.
Wanneer de Verkoper een gerechtvaardigd beroep doet op het oogst- of
bewerkingsvoorbehoud is de Verkoper niet verplicht tot levering, maar zal hij, indien
mogelijk, naar rato van de bestelde hoeveelheid of vergelijkbare alternatieven trachten te
leveren.
2.
Indien door de Verkoper een beroep op dit voorbehoud gedaan wordt, heeft de Koper
geen recht op enige schadevergoeding.
Artikel 4. Bestelling en levering
1.
Indien de bestelde hoeveelheid van een order afwijkt van de door Verkoper toegepaste
standaardhoeveelheid of een veelvoud daarvan, is Verkoper vrij om de dichtstbijzijnde hogere
hoeveelheid te leveren.
2.
De Verkoper zal zich bij de uitvoering van de leveringsplicht steeds naar beste
vermogen inzetten.
3.
Onder de behoorlijke nakoming van de leveringsplicht door Verkoper wordt tevens
verstaan de levering met een geringe afwijking in maat, verpakking, getal of gewicht.
4.
Het is de Verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de
zaken in gedeelten worden geleverd, is de Verkoper gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te
factureren.
5.
De op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms zullen op
de overeenkomst van toepassing zijn.

6.
Levering geschiedt op basis van CPT (Carriage Paid To) zoals opgenomen in de
Incoterms 2010, tenzij anderszins schriftelijk overeengekomen. Een maatwerkoplossing voor
een specifieke klantbehoefte is mogelijk.
7.
De Verkoper verbindt zich tot levering binnen een redelijke termijn, in
overeenstemming met het zaaiseizoen of plantseizoen, nadat de koopovereenkomst tot stand
is gekomen.
8.
Een overeengekomen leveringstermijn is geen fatale termijn. Bij niet-tijdige aflevering
dient de Koper de Verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke
termijn te gunnen om de overeenkomst na te komen.
9.
Koper dient bij het plaatsen van de order of op eerste verzoek van Verkoper,
schriftelijk aan te geven welke gegevens, specificaties en documenten vereist zijn ingevolge
de regelgeving van het land waarin de levering wordt gedaan. Dit geldt voor zowel import- als
exportvereisten, onder andere met betrekking tot:
•
facturering;
•
fytosanitaire vereisten;
•
internationale certificaten; en
•
overige importdocumenten of importverklaringen.
10.
Vanwege de hoge kwaliteitsnormen kunnen geleverde zaden slechts retour worden
genomen indien het zaad in de onbeschadigde originele verpakking binnen vijftien werkdagen
na factuurdatum retour wordt gezonden. Creditering vindt plaats tegen 75% van het
factuurbedrag exclusief BTW. Geprimed zaad en zaad ontsmet met insecticiden wordt niet
retour genomen en zal dus niet worden gecrediteerd.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
1.
De door de Verkoper geleverde zaken blijven het eigendom van de Verkoper, totdat de
Koper de koopsom heeft betaald. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de
vorderingen, die de Verkoper tegen de Koper mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de
Koper in een of meer van zijn verplichtingen jegens de Verkoper.
2.
Door de Verkoper geleverde zaken, die krachtens lid 1 van dit Artikel onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening
worden doorverkocht of gebruikt. In geval van doorverkoop is de Koper verplicht van zijn
afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen.
3.
Het is de Koper niet toegestaan de zaken te verpanden of met enig ander recht te
bezwaren.
4.
Door de Verkoper geleverde producten, die krachtens lid 1 van dit Artikel onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, zullen te allen tijde op een zodanige wijze worden bewaard
en/of gebruikt dat de kwaliteit gewaarborgd blijft en dat de producten eenvoudig te
identificeren zijn als eigendom van de Verkoper.
Artikel 6. Betaling
1.
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van
deze termijn is de Koper automatisch en zonder ingebrekestelling in verzuim; de Koper is
vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente van 1% per
maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente
verschuldigd is.
2.
In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Koper zullen de
betalingsverplichtingen van de Koper onmiddellijk opeisbaar zijn en is de Verkoper
gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding
van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van de Verkoper
schadevergoeding te vorderen.

3.
Indien betaling in termijnen is overeengekomen, wordt bij niet-tijdige betaling van een
termijn het gehele restantbedrag terstond opeisbaar zonder ingebrekestelling. Het in de laatste
zin van lid 1 van dit Artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
4.
Indien de Koper nalaat om een of meerdere van zijn verplichtingen correct en/of tijdig
te vervullen:
•
zullen de verplichtingen van de Verkoper onmiddellijk en automatisch opgeschort
worden totdat de Koper alle verschuldigde en opeisbare bedragen (inclusief betaling van
buitengerechtelijke kosten) heeft betaald;
•
mag de Verkoper volledige betaling eisen en/of voldoende zekerheidsstelling vragen
van de Koper, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie uit te geven door een
gerenommeerde bankinstelling in het land van Koper, inzake de prestaties van de Koper.
5.
Behoudens de bepalingen van lid 1 van dit Artikel, behoudt Verkoper zich het recht
voor om naar eigen goeddunken betalingen (of passende betalingsgaranties) te verlangen
voorafgaand aan de levering van producten aan de Koper.
6.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper is Koper onder geen
enkele omstandigheid gerechtigd betalingen uit te stellen of te verrekenen met enige bedragen
van de facturen die Verkoper moet voldoen, ongeacht of Koper zijn vorderingen verrekent
vanwege vermeende defecten in de verzending of om enige overige reden.
7.
Indien Verkoper een vordering heeft op een onderneming die gelieerd is aan Koper,
bijvoorbeeld een moeder-, dochter- of zustermaatschappij, en deze onderneming verkeert in
staat van faillissement, dan kan Verkoper deze vordering verrekenen met elke vordering die
Koper kan hebben op Verkoper, zelfs als Verkopers vordering op dat moment nog niet betaald
hoeft te worden.
Artikel 7. Incassokosten
Als de Koper in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn
verplichtingen, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte alsmede de
gerechtelijke kosten voor rekening van de Koper.
Artikel 8. Aansprakelijkheid
1.
De aansprakelijkheid van Verkoper is beperkt tot hetgeen in dit Artikel is geregeld.
2.
De Verkoper is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de uitvoering, tenzij er
sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van de Verkoper en/of diens werknemers.
3.
Indien er sprake is van overmacht als omschreven in Artikel 14 is de Verkoper niet
verplicht tot enige schadevergoeding.
4.
In het geval de Verkoper aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de
factuurwaarde van de prestaties; de Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm
van indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde
omzet of gederfde winst.
5.
De Koper is verplicht de schade ten aanzien waarvan hij een klacht bij de Verkoper
indient, zoveel mogelijk te beperken.
6.
Elke mogelijke vordering tot schadevergoeding op grond van deze voorwaarden
verjaart, indien en zodra 1 jaar is verstreken sinds de levering van de betreffende producten
zonder dat de vordering schriftelijk bij Verkoper is ingediend.
Artikel 9. Gebruik en garantie
1.
De Verkoper garandeert dat de geleverde prestaties naar haar beste vermogen zullen
voldoen aan de relevante productspecificaties. De productspecificaties gelden echter niet als
garantie. In het geval het geleverde niet voldoet aan de productspecificaties zal de Koper

hierover geïnformeerd worden. De Verkoper staat er voorts niet voor in dat de geleverde
prestaties voldoen aan het doel dat de Koper hieraan geeft.
2.
Indien door de Verkoper een kiemkracht is aangegeven, is deze uitsluitend gebaseerd
op reproduceerbare laboratoriumtesten. Geen directe relatie kan worden verondersteld tussen
de aangegeven kiemkracht en de opkomst van het zaad bij de Koper. Deze aangegeven
kiemkracht geeft enkel de kiemkracht aan ten tijde van de uitvoering van de test en voor de
omstandigheden waaronder de test is uitgevoerd. Opkomst en groei zijn onder meer
afhankelijk van de locatie, teeltmaatregelen of de klimaatsomstandigheden bij de Koper.
3.
Elke eventuele garantie van de zijde van de Verkoper vervalt, indien de Koper de
zaken bewerkt, dan wel laat bewerken, herverpakt, dan wel laat herverpakken of onjuist
gebruikt.
Artikel 10. Gebreken en klachttermijnen
1.
De Koper dient de gekochte zaken bij levering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te
onderzoeken. Hierbij dient de Koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst
beantwoordt, te weten:
•
of de juiste producten zijn geleverd;
•
of de geleverde producten wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het
overeengekomene;
•
of de geleverde kwaliteitseisen of -indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld
mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2.
Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de Koper deze binnen
vijf werkdagen na levering schriftelijk onder vermelding van partij-, afleverbon- en/of
factuurgegevens aan de Verkoper te melden.
3.
Niet-zichtbare gebreken dient de Koper binnen vijf werkdagen na ontdekking
schriftelijk onder vermelding van partij-, afleverbon- en/of factuurgegevens te melden aan de
Verkoper.
4.
Klachten moeten zodanig zijn beschreven dat de Verkoper of een derde deze kan
verifiëren. Hiertoe dient de Koper tevens een registratie bij te houden ten aanzien van het
gebruik van de zaken en, in geval van doorverkoop van de zaken, van zijn kopers. Indien de
Koper geen melding maakt binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in
behandeling genomen en vervallen zijn rechten.
5.
In geval van een blijvend geschil tussen partijen over de kiemkracht, de rasechtheid,
de raszuiverheid, de technische zuiverheid en de gezondheid, kan op verzoek van een der
partijen een (her)keuring plaatsvinden door de Naktuinbouw, gevestigd in Roelofarendsveen,
Nederland, op kosten van de in het ongelijk gestelde partij. Het onderzoek wordt uitgevoerd
op basis van het bij de Verkoper door de Naktuinbouw genomen en beheerde monster.
6.
De uitslag van deze (her)keuring bindt beide partijen, onverminderd het recht van
partijen geschillen over de gevolgen van deze uitslag voor te leggen aan de in Artikel 15
genoemde instanties.
7.
In aanvulling op lid 3 van dit Artikel dient de Koper klachten omtrent gebreken en
tekorten binnen de gestelde termijn per aangetekende post aan de Verkoper mede te delen.
8.
Indien Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
Artikel 11. Informatievoorziening
De door de Verkoper gegeven informatie in om het even welke vorm is vrijblijvend.
Beschrijvingen, aanbevelingen en illustraties in brochures en folders zijn zo nauwkeurig
mogelijk afgestemd op ervaringen in proeven en praktijk. De Verkoper aanvaardt echter in
geen enkel geval op grond van zulke informatie aansprakelijkheid voor afwijkende resultaten

in het geteelde product. De Koper dient zelf te beoordelen of de zaken geschikt zijn om voor
de beoogde teelten en/of onder de lokale omstandigheden te worden gebruikt.
Artikel 12. Gebruik van handelsmerken, logo’s en tekens
1.
Het is Koper niet toegestaan handelsmerken, logo’s of tekens te gebruiken die door
Verkoper worden gebruikt om zijn producten te onderscheiden van die van overige
rechtspersonen/ondernemingen, dan wel om handelsmerken, logo’s of tekens te gebruiken die
daarmee verwarrend overeenstemmen Als uitzondering geldt de handel in producten in de
oorspronkelijke verpakking van Verkoper met de handelsmerken, logo’s en tekens die daarop
door Verkoper zijn geplaatst, mits die verpakkingen en vermeldingen niet (deels) worden
verwijderd of aangepast.
2.
Alle (intellectuele) eigendomsrechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot
auteursrechten, handelsmerken, logo’s, kwekersrechten, patenten, handelsnamen,
rasbenamingen, domeinnamen, merken en vertrouwelijke kennis) met betrekking tot de door
Verkoper geleverde producten, blijven eigendom van Verkoper of de desbetreffende gelieerde
onderneming binnen Verkopers groep van ondernemingen dan wel de derde-rechthebbende.

Artikel 13. Overmacht
1.
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis
verhinderen en die niet aan de Verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen indien en voor
zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede
zijn begrepen: extreme weersomstandigheden, natuurrampen, maatregelen of de wet- en
regelgeving van enige overheid, oorlog of burgerlijke oproer, vernietiging van de
productiefaciliteiten of -materialen door vuur, epidemie, het falen van openbare
voorzieningen of een vervoerder, stakingen bij overige ondernemingen dan die van Verkoper,
onofficiële of politieke stakingen bij de onderneming van Verkoper, een algeheel gebrek aan
de grondstoffen en overige goederen en diensten die vereist zijn om de overeengekomen
prestaties te leveren, onvoorziene vertragingen bij onderleveranciers of overige derden
waarvan Verkoper afhankelijk is, en algehele vervoersproblemen.
2.
De Verkoper zal de Koper zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien hij door
overmacht niet of niet tijdig kan leveren.
3.
Indien de overmacht langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden. De Verkoper is in dit geval niet verplicht tot enige
schadevergoeding.
Artikel 14. Afwikkeling van geschillen
1.
Alle geschillen tussen partijen zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement
van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Het scheidsgerecht zal bestaan uit drie arbiters.
De plaats van arbitrage zal zijn gelegen in ‘s-Hertogenbosch. In afwijking hiervan kunnen
partijen echter overeenkomen een geschil voor te leggen aan de gewone rechter te ‘sHertogenbosch. In spoedeisende gevallen blijft de Voorzieningenrechter volgens de normale
regels van Nederlands procesrecht bevoegd.
2.
Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra een der partijen dit schriftelijk jegens
de ander verklaart.
3.
In het geval van een geschil proberen de partijen echter eerst in overleg of anders op
basis van mediation tot een oplossing te komen, alvorens zij het geschil conform lid 1
aanhangig maken.

Artikel 15. Export Control
1.
Koper erkent en gaat ermee akkoord dat de door Verkoper geleverde producten
onderwerp kunnen zijn van toepasselijke handelssanctie wetten, voorschriften, regels en
vergunningen, met inbegrip hiervan maar niet beperkt tot die welke zijn opgelegd door de
Verenigde Naties, de Verenigde Staten, de Europese Unie en de lidstaten van de Europese
Unie ('Sanctie Regels"). Koper zal voldoen aan de Sanctie Regels en stemt ermee in dat het
alleen verantwoordelijk is voor het waarborgen van de naleving van deze Sanctie Regels. In
het bijzonder, maar zonder beperking, zal Koper niet, en zal zorgen dat geen van haar filialen
zullen, gebruiken, verkopen, wederverkopen, exporteren, wederexporteren, vervreemden,
bekendmaken of anderszins omgaan met de producten, direct of indirect, naar een land,
bestemming of persoon zonder eerst alle vereiste exportvergunningen of andere
goedkeuringen van de overheid te verkrijgen en zulke formaliteiten te voltooien welke door
de Sanctie Regels worden vereist. Koper zal niets doen wat zou kunnen leiden tot het in strijd
zijn van Verkoper met de Sanctie Regels en zal Verkoper beschermen, vergoeden en
vrijwaren van alle boetes, verliezen en schulden die door Verkoper zullen worden geleden als
gevolg van het falen van Koper om te voldoen aan dit lid.
2.
Het niet voldoen van Koper aan enig deel van dit Artikel, zal een wezenlijke
schending van de overeenkomst vormen. Verkoper behoudt zich het recht voor om te
weigeren een bestelling te accepteren of uit te voeren, of om een bestelling naar eigen
goeddunken te annuleren als Verkoper gelooft dat Koper niet heeft voldaan aan enig deel van
dit Artikel.
Artikel 16. Diversen
1.
Koper vrijwaart Verkoper tegen alle vorderingen en aanspraken van derden tot
vergoeding van schade die (beweerdelijk) is veroorzaakt door of anderszins verband houdt
met enig door Verkoper geleverd product, inclusief vorderingen en aanspraken die tegen
Verkoper zijn ingediend in diens hoedanigheid van producent van producten op grond van
enige regeling betreffende productaansprakelijkheid in welk land dan ook, tenzij die schade
het gevolg is van opzet of grove schuld van Verkoper en/of diens werknemers.
2.
In het geval dat een van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden ongeldig is,
wordt die bepaling automatisch (van rechtswege) vervangen door een geldige bepaling die zo
nauw mogelijk overeenkomt met de bedoeling van de ongeldige bepaling. Indien nodig,
zullen partijen redelijk overleg plegen over de tekst van die nieuwe bepaling.
3.
In dat geval blijven de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden voor zover
mogelijk volledig van kracht.
Artikel 17. Geen genetisch gemodificeerde organismen
De zaden van rassen die aan Koper geleverd worden zijn rassen gekweekt uit ouderlijke
componenten die niet genetisch gemodificeerd zijn. De methoden die aangewend worden bij
de ontwikkeling en de instandhouding van deze rassen zijn er op gericht afwijkende types uit
te sluiten, inclusief genetisch gemodificeerde (GM) organismen.
De zaadproductie heeft plaatsgevonden volgens regelgeving voor de zaadproductie in het land
waar de productie heeft plaatsgevonden, inclusief voorgeschreven isolatieafstanden. Echter,
in de vollegrond vindt een vrije circulatie van stuifmeel plaats. Aangezien niet uitgesloten kan
worden dat in de zaadproductie gebieden ook de teelt van goedgekeurde GM planten door
derden plaats vindt, is het niet mogelijk om in zijn totaliteit de toevallige aanwezigheid van
GM materiaal te voorkomen en de garantie te geven dat de zaadpartijen waaruit deze levering
bestaat, vrij zijn van enige sporen afkomstig van GM planten.
Artikel 18. Toepasselijk recht en geschillen

1.
Alle overeenkomsten tussen Verkoper en Koper worden uitsluitend beheerst door
Nederlands recht.
2.
Toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het Weens Koopverdrag) wordt uitgesloten.

