AGRICO Handelsvoorwaarden
1. Definities
1.1

Agrico: Coöperatie Agrico U.A. en/of Agrico B.V.

1.2

Wederpartij: iedere partij die met Agrico een overeenkomst heeft gesloten en/of aan Agrico een aanbieding
heeft gedaan en/of aan wie Agrico een aanbieding heeft gedaan.

1.3

Agrico Handelsvoorwaarden: deze algemene handelsvoorwaarden.

1.4

RUCIP voorwaarden: het geheel gevormd door de Règles et Usages du Commerce Intereuropeen des
Pommes de Terre, alsmede het Expertisereglement en het arbitragereglement van het Europees Comité
2017.

1.5

AHP voorwaarden: Algemene Handelsvoorwaarden pootaardappelen 2018, met bijbehorend
Arbitragereglement juni 2018.

1.6

AHV voorwaarden: Algemene handelsvoorwaarden groothandel in aardappelen met bijbehorend
arbitragereglement 1 september 1986.

1.7

VAVI-voorwaarden: inkoopvoorwaarden aardappelen schakel industrie/handel en arbitragereglement 2009.

2. Toepasselijkheid
2.1

De Agrico Handelsvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle aan en door Agrico gedane
aanbiedingen en offertes en alle door Agrico gesloten overeenkomsten en alle daarmee
samenhangende verbintenissen.

2.2

In aansluiting op de Agrico Handelsvoorwaarden zijn afhankelijk van de rechtsbetrekking tussen
Agrico en haar Wederpartij van toepassing:
a. RUCIP voorwaarden: indien de overeenkomst wordt gesloten met een buiten Nederland gevestigde
wederpartij;
b. AHP voorwaarden: indien de overeenkomst pootgoed betreft en deze wordt gesloten met een in
Nederland gevestigde Wederpartij;
c. AHV Voorwaarden: indien de overeenkomst consumptieaardappelen betreft en deze wordt
gesloten met een in Nederland gevestigde Wederpartij;
d. VAVI-voorwaarden: indien de overeenkomst de verkoop van aardappelen betreft door Agrico aan
een in Nederland gevestigde aardappelverwerkende industrie.

2.3

Bij verschillen tussen de Agrico Handelsvoorwaarden en de toepasselijke respectievelijke RUCIP,
AHP, AHV of VAVI-voorwaarden prevaleren de Agrico Handelsvoorwaarden.

2.4

De toepasselijkheid van de door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd,
wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5

Afwijkingen van de Agrico Handelsvoorwaarden en de toepasselijke RUCIP, AHP, AHV of VAVIvoorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke
schriftelijke bevestiging daarvan door Agrico.

3. Toepasselijk recht en arbitrage
3.1

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Agrico en haar wederpartij is Nederlands recht van toepassing met
uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten
betreffende roerende zaken; Wenen, 11 april 1980 (“Weens Koopverdrag”/“CISG)”).
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3.2

Arbitrage vindt plaats, overeenkomstig het arbitragereglement, dat is opgenomen in de via artikel
2.2 van de Agrico Handelsvoorwaarden toepasselijke RUCIP, AHP, AHV of VAVI-voorwaarden.
Alle geschillen zullen worden onderworpen aan arbitrage in Wageningen, Nederland als expliciet
overeengekomen plaats van arbitrage en de Stichting Geschillen in de Landbouw c.a. zal fungeren als
arbitragebureau.

3.3

Onverminderd het in art. 3.2 bepaalde staat het Agrico vrij vorderingen van opeisbare geldsommen,
waarvan de verschuldigdheid niet binnen vier weken na factuurdatum schriftelijk is betwist, voor te
leggen aan de bevoegde Rechtbank in het arrondissement waarin Agrico gevestigd is. Eveneens staat
het Agrico vrij vorderingen met een spoedeisend karakter voor te leggen aan de bevoegde Rechtbank
in het arrondissement waarin Agrico gevestigd is.
Alle kosten uit de inning voortvloeiende, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor
rekening van de koper. Onder de gerechtelijke kosten vallen ondermeer de door Agrico werkelijk
gemaakte kosten voor advocaten, deurwaarders en deskundigen. De verschuldigde
buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van 250 euro.

4. Aansprakelijkheid
4.1

Eventuele tekorten, manco’s en beschadigingen dienen door de Wederpartij schriftelijk bij Agrico te
worden gemeld. In afwijking van het bepaalde in de RUCIP is Agrico niet aansprakelijk voor
gebreken, wanneer de klacht kenbaar is gemaakt bij Agrico op een tijdstip dat het pootgoed reeds
was geplant of gesneden.
In afwijking van het bepaalde in de AHP-voorwaarden is Agrico niet aansprakelijk voor gebreken,
wanneer de klacht kenbaar is gemaakt bij Agrico op een tijdstip dat het pootgoed reeds was geplant
of gesneden of de Nederlandse land- of zeegrens was gepasseerd.

4.2

In alle gevallen en niettegenstaande hetgeen vermeld staat in de RUCIP, AHP, AHV of VAVIvoorwaarden, is de aansprakelijkheid van Agrico te allen tijde beperkt tot directe schade (dat wil
zeggen: schade aan (het deel van) de goederen zelf en gemaakte vervoerskosten, opslagkosten
en/of bewaarkosten voor zover deze kosten betrekking hebben op de goederen of het deel van de
goederen waarover gegronde klachten bestaan) en is deze te allen tijde beperkt tot het
factuurbedrag van de goederen waarover gegronde klachten bestaan, althans waarop de schade
betrekking heeft. Agrico is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, waaronder maar niet
beperkt tot de gevolgschade, gederfde winst en stagnatieschade. De in dit artikel opgenomen
beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove
schuld van Agrico.

4.3

Indien zich schade voordoet is de Wederpartij verplicht deze zoveel mogelijk te beperken.

4.4

Indien de Wederpartij enige op haar rustende verplichting niet nakomt, is de Wederpartij verplicht
Agrico volledig schadeloos te stellen voor de door Agrico als gevolg van deze niet-nakoming geleden
schade, inclusief winstderving.

5. Betaling en eigendomsvoorbehoud
5.1

De betaling moet, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, door de Wederpartij geschieden binnen
30 dagen na factuurdatum, ook in geval de goederen tijdens de reis verloren zijn gegaan, dan wel
schade hebben geleden. Bij niet betaling binnen de overeengekomen termijn, is de Wederpartij een
rentevergoeding verschuldigd van 12% per jaar, waarbij elk gedeelte van een maand wordt
gerekend als een volle maand, zonder dat ingebrekestelling nodig is.

5.2

Indien de Wederpartij daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft, kan Agrico op elk moment gedurende
de looptijd van de overeenkomst zekerheid of aanvullende zekerheid voor betaling van de
Wederpartij verlangen. Bij niet voldoening door de Wederpartij aan een redelijk verzoek tot
zekerheidsstelling heeft Agrico het recht haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
annuleren en schadevergoeding te eisen.
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5.3

Alle geleverde goederen blijven eigendom van Agrico tot op het moment van volledige betaling van
al hetgeen de Wederpartij uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd is. Indien Agrico in geval
van niet tijdige betaling, surseance van betaling of faillissement, haar eigendomsvoorbehoud
uitoefent, is Agrico gerechtigd de door haar geleverde goederen terug te nemen en daartoe de
terreinen en de gebouwen waar de goederen zich bevinden te betreden.

6. Verkoop van pootgoed met kwekersrecht
6.1

Pootgoed van rassen met kwekersrecht mag niet voor verdere vermeerdering van het ras worden
bestemd, behoudens een schriftelijke overeenkomst met Agrico met daarin vastgelegd de te betalen
billijke vergoeding.

6.2.

Pootgoed van rassen met kwekersrecht mag uitsluitend worden geplant in het overeengekomen land
van bestemming.

6.3

De Wederpartij is gehouden om op verzoek van Agrico, aan Agrico of aan een door Agrico aan te
wijzen onafhankelijke derde, alle namen en adressen te leveren van partijen aan wie de Wederpartij
pootgoed, afkomstig van Agrico, verder heeft doorgeleverd of verkocht.

6.4

De Wederpartij verleent Agrico en haar vertegenwoordigers het recht alle velden geplant met
pootaardappelen gekocht van Agrico te inspecteren, te testen en te controleren. De Wederpartij dient
op verzoek van Agrico en/of haar vertegenwoordigers alle velden aan te geven die met
pootaardappelen afkomstig van Agrico zijn geplant.

6.5

De Wederpartij is verplicht direct toegang te verlenen tot zijn bedrijf en de aardappelen, hetzij te
velde of in opslag, aan controlerende instanties die controlerende handelingen verrichten namens
Agrico, aangaande een aan de Wederpartij geleverd beschermd ras. De Wederpartij dient daarbij
desgevraagd tevens direct inzage te geven in zijn voor het onderzoek relevante administratie,
waaronder facturen.

6.6

In geval Agrico in een procedure verwikkeld raakt over kwekersrechten of andere industriële
eigendomsrechten is de Wederpartij gehouden alle medewerking te verlenen die door Agrico wordt
gewenst, waaronder de medewerking bij het verzamelen van bewijsmateriaal.

6.7

De Wederpartij is verplicht bij doorverkoop van pootgoed van rassen met kwekersrecht het bepaalde
in artikel 6.1. tot en met 6.7 te bedingen met zijn afnemer(s). De Wederpartij is te allen tijde
verantwoordelijk voor naleving van deze verplichtingen door zijn afnemer(s).

7. Kwaliteitsnormen
7.1

Voor pootaardappelen geldt dat Agrico levert op basis van de normen die in het keuringsreglement
van een officieel certificerende instantie aan de te leveren klasse pootaardappelen zijn gesteld. Tenzij
expliciet is overeengekomen worden door Agrico geen aanvullende garanties gegeven. Agrico
behoudt zich het recht voor om strengere normen te hanteren dan de officieel certificerende
organisaties.

8. Overmacht
8.1

Indien Agrico door overmacht is verhinderd enige verbintenis tegenover de Wederpartij na te komen,
en de overmachtsituatie is naar het oordeel van Agrico van tijdelijke of voorbijgaande aard, dan is
Agrico gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheid,
oorzaak of gebeurtenis, die de overmachtsituatie veroorzaakt zich niet langer voordoet.

8.2

Indien na een overmachtsituatie als bedoeld in dit artikel de omstandigheden dermate zijn gewijzigd
dat van Agrico in redelijkheid niet meer kan worden gevergd dat zij de overeenkomst nakomt, komt
Agrico het recht toe de overeenkomst te ontbinden. Indien ten aanzien van in enig jaar gegroeide
aardappelen de overmachtsituatie op 15 juli van het daaropvolgende jaar nog bestaat, wordt de
overeenkomst op die datum van rechtswege ontbonden zonder recht op schadevergoeding.
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8.3

Niettegenstaande de overmachtsbepalingen van de RUCIP, AHP, AHV en/of VAVI-voorwaarden is van
overmacht in elk geval, maar niet uitsluitend, sprake in geval van: staking; werkonderbreking;
overheidsmaatregelen en/of voorschriften die de nakoming van verbintenissen verhinderen,
vertragen of anderszins bemoeilijken; gebrek aan transportmiddelen; onbegaanbaarheid of
onbruikbaarheid van enige in aanmerking komende transportroute of wijze van transport;
onderbreking in de levering van energie, grondstoffen, halffabrikaten of eindproducten;
ontoereikende voorraad als gevolg van weersomstandigheden en quarantaineziekten, technische
storingen en/of mankementen, Pandemieën/epidemieën inclusief bijbehorende beperkingen op het
goederenverkeer.

9. Oogstvoorbehoud
9.1

Alle verkopen van Agrico geschieden onder oogstvoorbehoud. Wanneer ten gevolge van een
tegenvallende oogst met betrekking tot de hoeveelheid en/of kwaliteit van de aardappelen, zoveel
producten minder beschikbaar zijn, waar ook onder wordt verstaan afkeuring door daartoe bevoegde
instanties, dan bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs mocht worden verwacht, heeft
Agrico het recht de door haar verkochte hoeveelheden dienovereenkomstig te verminderen. Daarvan
is onder meer sprake als de door Agrico op teeltcontracten ingekochte producten ontoereikend zijn
om alle afnemers van Agrico te voldoen. Door de levering van dit aldus verminderde kwantum,
voldoet Agrico dan geheel aan haar leveringsverplichtingen. Agrico is alsdan niet gehouden tot het
leveren van vervangende producten en tevens niet aansprakelijk voor welke schade dan ook.

10. Retentierecht
10.1 Agrico heeft jegens een ieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en een retentierecht op alle
zaken, documenten en gelden welke zich van of namens de Wederpartij met welke bestemming dan
ook onder Agrico bevinden, zolang de Wederpartij niet aan al zijn verplichtingen tegenover Agrico
heeft voldaan, voor alle vorderingen die Agrico op de Wederpartij heeft of mocht krijgen.
10.2 Agrico kan de haar in het eerste lid van dit artikel toegekende rechten eveneens uitoefenen voor
hetgeen haar door de Wederpartij nog verschuldigd is in verband met voorgaande opdrachten.
11. Geldigheid
11.1 In geval enige bepaling van de Agrico Handelsvoorwaarden geheel of ten dele niet geldig en/of niet
afdwingbaar mocht zijn, dan zal dit steeds beperkt zijn tot het ongeldig of niet-afdwingbaar bevonden
deel van die bepaling en zonder gevolg voor de geldigheid van alle andere bepalingen van de Agrico
Handelsvoorwaarden.
De Agrico Handelsvoorwaarden zijn te raadplegen op www.agrico.nl. Bovendien wordt een exemplaar op
eerste verzoek kosteloos aan de verzoeker toegezonden. Bij verschillen tussen de Nederlandse tekst van
de Agrico Handelsvoorwaarden en versies van deze voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands,
prevaleert de Nederlandse tekst.
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