INKOOPVOORWAARDEN
EN
ARBITRAGEREGELEMENT
VOOR DE KOOP VAN
AARDAPPELEN
IN DE SCHAKEL
INDUSTRIE/HANDEL 2009
Algemene bepalingen
Artikel 1
1.1 Deze inkoopvoorwaarden worden aangeduid als “VAVI-Inkoopvoorwaarden
aardappelen, schakel industrie/handel”.
1.2 Deze voorwaarden met bijbehorend arbitragereglement zijn door de
Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (VAVI) vastgesteld in de maand
juli van het jaar 2009. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie
van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage op 24 juli 2009 onder nummer 73/2009
en gelden met ingang van 1 september 2009.
Toepasselijkheid voorwaarden
Artikel 2
2.1 Deze voorwaarden gelden voor alle koopovereenkomsten van aardappelen,
waarbij partijen deze VAVI-Inkoopvoorwaarden aardappelen van toepassing
hebben verklaard.
2.2 Aanvullend op deze VAVI-Inkoopvoorwaarden aardappelen is het
Nederlands recht van toepassing. De overeenkomsten worden geacht in
Nederland tot stand te zijn gekomen en aldaar te worden uitgevoerd.
2.3 De werking van het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.
2.4 De VAVI-Inkoopvoorwaarden aardappelen, schakel industrie/handel zijn
eveneens van toepassing op alle koopovereenkomsten die met buiten
Nederland gevestigde handelaren/handelshuizen in aardappelen worden
gesloten. Uitdrukkelijk wordt de toepasbaarheid van de RUCIP Handelsvoorwaarden,
Expertisereglement en Arbitragereglement voor de
Europese Aardappelhandel uitgesloten.
Definities
2.5 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
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- werkuur: elk uur gelegen tussen 00.00 uur en 24.00 uur van iedere
werkdag, tenzij anders overeengekomen;
- werkdag: elke kalenderdag, tenzij anders overeengekomen;
- werkweek: elke kalenderweek, bestaande uit 7 dagen, tenzij anders
overeengekomen;
- contract: de door partijen getekende overeenkomst resp. de bevestiging
waarin het overeengekomene is vastgelegd.
- voedselveiligheidseisen: voedselveiligheid certificaat aardappelen verwerkende industrie (VVA) of
minimaal gelijkwaardig aan VVA zoals bijv. VVAK en GlobalGap
De koop- en verkoopbevestiging
Artikel 3
3.1 Elke overeenkomst waarop de VAVI-Inkoopvoorwaarden aardappelen,
schakel industrie/handel met bijbehorende arbitrage van toepassing zijn en
bij voorkeur ook elke nadien door partijen overeengekomen nadere
voorwaarden, dient door partijen schriftelijk te worden bevestigd.
3.2 De bevestiging wordt - behoudens tegenbewijs - geacht het geheel der
overeengekomen voorwaarden te bevatten.
3.3. Te vermelden gegevens:
a. naam en adres van koper, verkoper en eventuele tussenpersoon;
b. de van toepassingverklaring van of verwijzing naar de VAVI-Inkoopvoorwaarden
aardappelen, schakel industrie/handel.
c. hoeveelheid: gewicht in tonnen (vast, plusminus, netto of bruto) of
opbrengst perceelsoppervlakte;
d. ras;
e. grondsoort, herkomst van de aardappelen;
f. keuringsmethodiek, kwaliteits- en sorteringseisen;
g. tijd en plaats van gewichtsbepaling, keuring/levering;
h. prijs per 100 kg. of de totale koopsom of de wijze waarop de prijs zal
worden bepaald;
i. betalingscondities;
j. verwijderingsbijdrage tarra
k. eventuele bewaarvergoeding;
l. bijzondere voorwaarden, waaronder begrepen elke afwijking van of
aanvulling op de VAVI-Inkoopvoorwaarden aardappelen, schakel
industrie/handel;
m. plaats waar en datum waarop de overeenkomst is gesloten;
n. ondertekening door koper, verkoper en eventuele tussenpersoon resp.
toezending van de bevestiging waarin het overeengekomene is
vastgelegd.
o. voedselveiligheidscetificaat
Protest tegen bevestiging
3.4 Protest tegen de inhoud van een bevestiging dient onmiddellijk, doch in ieder
geval binnen 72 uur mondeling, telefonisch, per fax of per e-mail te
geschieden.
3.5 Mondeling of telefonisch gedaan protest dient uiterlijk de volgende werkdag )
schriftelijk, per fax of per e-mail te worden
bevestigd. Bij gebreke van tijdig protest wordt de ontvanger van de
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bevestiging geacht zich met de inhoud daarvan te hebben verenigd.
Kruisende bevestiging
3.6 Indien en voorzover de inhoud van elkaar kruisende bevestigingen verschilt,
prevaleert die van koper, behoudens protest door de verkoper overeenkomstig
het vorige artikel.
Tussenpersonen
Commissie tussenpersonen
Artikel 4
4.1 De opdrachtgever en tussenpersoon dienen vooraf de commissie voor de door
de tussenpersoon te verlenen diensten overeen te komen.
4.2 De commissie is verschuldigd over de ter uitvoering van de door de
tussenpersoon gesloten overeenkomst geleverde netto hoeveelheid
aardappelen
Kwaliteit en sortering
Kwaliteit
Artikel 5
5.1 De te leveren aardappelen dienen op het moment van de kwaliteitsvaststelling
conform art. 6 van deze voorwaarden te voldoen aan de overeengekomen
kwaliteitseisen.
5.2 De kwaliteitseisen worden genoemd in de koopovereenkomst. In de koop-verkoopbevestiging
wordt hiernaar volledigheidshalve verwezen.
5.2.1 De koper heeft tot en met het tijdstip van de kwaliteitsvaststelling
overeenkomstig artikel 6 het recht over de kwaliteit van de aardappelen te
reclameren. De verkoper heeft het recht aanwezig te zijn bij de
kwaliteitsvaststelling of zich daarbij te laten vertegenwoordigen.
5.4 De koper dient op straffe van verval van zijn recht te reclameren zo spoedig
mogelijk doch bij kwaliteitsvaststelling tussen 08.00 uur en 20.00 uur binnen
1 uur en bij kwaliteitsvaststelling tussen 20.00 en 08.00 uur vóór 09.00 uur
van de eerste werkdag volgend op de dag
waarop de kwaliteitsvaststelling overeenkomstig artikel 6 plaatsvond, aan
verkoper kenbaar te maken welke kwaliteitsgebreken de koper heeft
vastgesteld. De koper dient in dat geval de aardappelen zorgvuldig te bewaren
voor een eventuele expertise.
5.5 Indien verkoper de reclame niet accepteert, dient hij dit op straffe van verval
van rechten uiterlijk de eerste werkdag volgend op de dag dat hem is medegedeeld dat de aardappelen
niet aan de overeengekomen kwaliteit voldoen, aan koper mede te delen.
5.6 Indien er tussen verkoper en koper een geschil over kwaliteit van de te
leveren aardappelen ontstaat, dient dit geschil uitsluitend en alleen door
middel van een onafhankelijke expertise te worden bemiddeld.
5.7 Door de meest gerede partij dient onverwijld, maar uiterlijk de eerste
werkdag na het ontstaan van het geschil de benoeming van een expert te
worden aangevraagd bij het Instituut voor Agrarisch Recht, Agro Business
Park 75 Wageningen, Postbus 245, 6700 AE Wageningen, tel.: 31(0)317424181, fax 31(1)317-424313.
5.8 De expertise wordt uitgevoerd uiterlijk op de eerste werkdag, volgend op de
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dag dat het geschil ontstaat. Beide partijen worden tevoren in kennis gesteld
van dag, plaats en uur waarop de expertise zal plaatsvinden, zodat partijen
deze kunnen bijwonen. Aanvrager en wederpartij wordt binnen twee dagen
volgend op de expertise een expertiserapport
toegezonden. De expertise is voor beide partijen bindend.
5.9 De V.A.V.I. stelt een lijst van beëdigde experts vast.
5.10 Iedere andere expertise is uitdrukkelijk uitgesloten.
5.11 De kosten van expertise dienen te worden voldaan door de aanvrager, doch
komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld.
5.12 Het Instituut voor Agrarisch Recht kan van de aanvrager betaling van een
voorschot voor expertisekosten verlangen alvorens tot aanwijzing van een
beëdigd expert over te gaan.
Sortering
5.13 Ingeval in de omschrijving van de sortering van bepaalde aardappelen een
bepaalde maat wordt genoemd, wordt hieronder verstaan "vierkantsmaat",
“lengtemaat”of “gewichtsmaat”.
5.14 Ingeval een bepaalde maat met toevoeging van het woord "(en) opwaarts" of
"opw." is overeengekomen, dienen - wat de maatsortering betreft - te worden
geleverd aardappelen zoals het veld deze oplevert met een minimummaat
gelijk aan die bepaalde maat, zonder uitsortering of toevoeging van maten of
tussenmaten.
Gewicht, kwaliteitsvaststelling en tarrering
Gewicht
Artikel 6
6.1 Het gewicht wordt op een nader door koper aan te geven weegbrug met een
geijkte weeginrichting vastgesteld.
6.2 Indien de verkoper te kennen geeft bij de weging aanwezig te willen zijn,
dient de koper de verkoper of diens vertegenwoordiger daartoe in de
gelegenheid te stellen.
6.3 Koper stelt verkoper tijdig, doch in ieder geval 48 uur na weging in kennis
van het gewicht van het geleverde product.
6.4 De weegkosten zijn voor rekening van verkoper, de opschepkosten zijn voor
rekening van verkoper, tenzij anders overeengekomen en vastgelegd.
6.5 Indien plusminus dan wel circa een bepaalde gewichtshoeveelheid is gekocht,
is verkoper bij de levering een speling van 5% meer of minder toegestaan.
6.6 Indien een plusminus dan wel circa gekochte gewichtshoeveelheid betrekking
heeft op de gehele inhoud van een bepaalde opslagplaats of opbrengst van een
bepaald perceel aardappelen, is de verkoper verplicht de gehele inhoud
respectievelijk opbrengst te leveren en de koper verplicht deze te ontvangen. .
6.7 Bij losgestorte verlading van een in deelleveringen af te nemen hoeveelheid
geldt als afgenomen hoeveelheid de som van de netto geleverde gewichten
van de deelleveringen, waarbij uitsluitend over het geleverde gewicht van de
laatste deellevering een speling van 5% naar boven of beneden is toegestaan.
Kwaliteitsvaststelling
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6.8 De wijze van monstername, alsmede de tarra- en kwaliteitsvaststelling
geschiedt volgens de door de koper gehanteerde keuringsmethodiek zoals
die luidde ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.
6.9 De monstername en kwaliteitsvaststelling geschiedt uiterlijk binnen 5 uur; de vaststelling van de
tarra geschiedt binnen 5 werkdagen na aankomst op de plaats van bestemming.
6.10 Verkoper wordt vóór het sluiten van de eerste koopovereenkomst in het bezit
gesteld van de door de koper gehanteerde keuringsmethodiek
6.11 De keuringsmethodiek van de koper is de algemene VAVI-keuringsmethodiek
of is daarop gebaseerd met inachtneming van door koper vastgestelde
wijzigingen en/of aanvullingen.
6.12 De monstername, alsmede de tarra- en kwaliteitsvaststelling vindt plaats op
een door koper aan te geven locatie.
6.13 Verkoper is gerechtigd om bij monstername, tarrabepaling en
kwaliteitsvaststelling aanwezig te zijn.
Tarra
6.14.1 Aardappeltarra is:
de knollen met ziekten en gebreken als o.a. genoemd in de door de koper
gehanteerde keuringsmethodiek.
6.15 Overige tarra, zijnde geen aardappeltarra is o.a. meegeleverde grond en
vreemde bestanddelen als omschreven in de door de koper gehanteerde
keuringsmethodiek.
6.16 De in de door de koper gehanteerde keuringsmethodiek bedoelde tarra
behoort niet tot het netto te verrekenen product.
6.17 De verwijderingskosten van de grondtarra zijn voor rekening van de
verkoper, conform de regeling zoals die luidde ten tijde van het sluiten van de
koopovereenkomst. Voor aardappeltarra kan in overleg een
verwijderingsbijdrage worden vastgesteld.
Vervoer
Artikel 7
7.1 Tenzij anders overeengekomen, komen bij franco levering kosten en risico
van het vervoer tot het moment van de levering voor rekening van verkoper.
7.2 Koper respectievelijk verkoper heeft het recht het transportmiddel op grond
van staat van onderhoud, veiligheid en hygiëne te weigeren.
7.3 Koper dient verkoper tijdig de benodigde gegevens en documenten voor de
Verzending van de aardappelen te verstrekken.
Risico-overgang
Artikel 8
8.1 Het risico van de aangevoerde aardappelen gaat over van verkoper op koper
nadat de koper bij aankomst op het afleveringsadres de aardappelen
overeenkomstig art. 6 heeft bemonsterd en de kwaliteit daarvan heeft
goedgekeurd onder voorbehoud van aantoonbare en traceerbare verborgen
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gebreken in de desbetreffende partij aardappelen.
Levering
Artikel 9
9.1 Verkoper is verplicht de gecontracteerde hoeveelheid en/of de gehele
opbrengst van de perceeloppervlakte aan koper te leveren. De koper is
gehouden tot afname.
9.2 Levering geschiedt op een door koper aan te wijzen locatie. Partijen komen in
beginsel een afleveringsperiode overeen. Indien levering vóór een bepaalde
datum dan wel in termijnen wordt overeengekomen, dienen deze datum
respectievelijk de termijnen alsmede de per termijn te leveren hoeveelheid/het
te leveren gedeelte in de overeenkomst te worden vermeld.
9.3 In overleg kan van de overeengekomen leveringsperiode als bedoeld in artikel
9, lid 2 afgeweken worden. In onderling overleg kunnen partijen een
eventuele premie dan wel aftrek voor vroegere dan wel latere levering
overeenkomen.
9.4 In onderling overleg en met instemming van beide partijen kan van
overeengekomen leveringsperiode zoals bedoeld in artikel 9.2 worden
afgeweken. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:
- Indien op verzoek van verkoper eerder geleverd wordt dan
overeengekomen geldt de prijs voor de periode waarin daadwerkelijk
geleverd wordt.
- Indien op verzoek van koper eerder geleverd wordt dan overeengekomen
geldt de contractprijs voor de oorspronkelijk overeengekomen
leveringsperiode.
- Indien op verzoek van verkoper later geleverd wordt dan overeengekomen
geldt de contractprijs voor de oorspronkelijk overeengekomen
leveringsperiode.
- Indien op verzoek van koper later geleverd wordt dan overeengekomen
geldt de prijs voor de periode waarin daadwerkelijk geleverd wordt.
9.5 Koper informeert verkoper tijdig over afleveringsdatum en –plaats. Indien de
aardappelen opgewarmd dienen te worden, dient onder “tijdig” te worden
verstaan een termijn van 7 dagen.
9.6 Koper behoudt zich het recht voor iedere werkdag aardappelen te doen
aanvoeren.
9.7 1ndien de koper na keuring van de aardappelen overeenkomstig artikel 6
vaststelt dat deze niet voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen is
koper, in afwijking van het gestelde in artikel 9, lid 1, gerechtigd de
aardappelen te weigeren, dan wel in onderling overleg de aardappelen te
ontvangen tegen een in onderling overleg vast te stellen minderwaarde.
Weigering dan wel de bepaling van de minderwaarde strekt zich uit tot die
aardappelen, voor zover deze afzonderlijk (dus traceerbaar) kunnen worden
aangewezen. Indien er geen overeenstemming is dan zal verkoper de
aardappelen terug laten brengen naar zijn bedrijf waarbij de transportkosten
voor rekening van verkoper zijn.
9.8 In afwijking van het gestelde in artikel 5, lid 1 is koper gerechtigd de
aardappelen te weigeren indien er volgens EU of nationale wet- en
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regelgeving sprake is van quarantaine ziektes of indien er ongecertificeerde
G.F.T.-compost gebruikt is.
9.9 Van iedere vracht aardappelen overhandigt koper, diens vertegenwoordiger of
vervoerder verkoper een ontvangstbewijs, waarop voorkomen de volgende
gegevens voorzover ter zake doende:
- naam en adres van verkoper (handelaar/handelshuis);
- naam en adres van koper (verwerkende industrie);
- plaats van bestemming (afleveringsadres);
- naam en adres van vervoerder en handtekening van chauffeur,
voertuigaanduiding (b.v. kenteken) en opleggernummer;
- datum en uur van aankomst (tijdstip achterlaten of lossen van oplegger);
- geschatte hoeveelheid aardappelen.
Niet nakoming
Gevolgen niet nakoming, ingebrekestelling
Artikel 10
10.1 Indien een partij een verplichting niet op tijd is nagekomen, geeft dit de
wederpartij alleen recht de overeenkomst geheel of voor de niet nagekomen
verplichting te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen, nadat zij de
nalatige partij schriftelijk (per aangetekend schrijven, fax of e-mail) in
gebreke heeft gesteld en deze aan die ingebrekestelling geen gevolg heeft
gegeven.
10.2 De ingebrekestelling dient te bevatten een aanmaning die verplichting alsnog
voor of op een redelijk te achten tijdstip na te komen en de mededeling dat
ingeval dit niet gebeurt de overeenkomst geheel of voor de niet nagekomen
verplichting wordt geannuleerd en/of schadevergoeding wordt gevorderd.
10.3 Een ingebrekestelling is niet nodig:
a) indien de wederpartij schriftelijk of in aanwezigheid van getuigen
ondubbelzinnig heeft verklaard niet te zullen nakomen;
b) indien de overschreden termijn voor partijen als fatale termijn was
overeen-gekomen, hetgeen uitdrukkelijk uit de bevestiging moet blijken
door toevoeging van de clausule "zonder nader uitstel", "zonder
aanvullende termijn", e.d.;
c) indien de nalatige partij overeenkomstig artikel 10 lid 4 bij voorbaat in
gebreke is gesteld;
d) indien de niet op tijd nagekomen verplichting betreft:
- een deellevering ten aanzien waarvan overeenkomstig dit artikel
verrekening is overeengekomen;
Bij voorbaat in gebreke stellen
10.4 Een partij; kan haar wederpartij reeds bij voorbaat in gebrekestellen door deze
een redelijke tijd doch tenminste drie werkdagen voor het overeengekomen
tijdstip waarop deze (uiterlijk) een verplichting dient na te komen schriftelijk
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(per aangetekend schrijven, fax of e-mail) bij voorbaat aan te manen die
verplichting op tijd na te komen en daarbij mede te delen dat, indien dit niet
gebeurt, zij de overeenkomst geheel of voor de in die aanmaning aangegeven
verplichting annuleert en/of schadevergoeding vordert.
Verrekening van deelleveringen
10.5 Is overeengekomen dat in gedeelten moet worden geleverd binnen bepaalde
perioden en daarbij uitdrukkelijk bepaald dat deelleveringen, die niet binnen
een betreffende periode worden geleverd respectievelijk ontvangen, zullen
worden verrekend, dan dient de op het eind van een periode achterstallig
geworden hoeveelheid van die deellevering(en) onmiddellijk te worden
verrekend in geld, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist.
10.6 De verrekening geschiedt op basis van het verschil tussen de koopprijs en de
dagprijs voor die aardappelen aan het eind van de periode waarin de
betreffende achterstallige levering had moeten plaatsvinden. De dagprijs dient
zo mogelijk te worden vastgesteld aan de hand van de Rotterdamse
beursprijsnotering dan wel door een beëdigde aardappelmakelaar.
10.7 Is geen verrekening als in het vijfde lid van dit artikel bedoeld bedongen, dan
geldt ten aanzien van de niet binnen de overeengekomen termijn nagekomen
deelleveringen het bepaalde in dit artikel m.b.t. ingebrekestelling en
schadevergoeding.
Verjaring
10.8 Een overeenkomst van koop en verkoop wordt geacht van rechtswege te zijn
ontbonden zonder recht op schadevergoeding, indien 30 dagen na afloop van
de voor de nakoming overeengekomen termijn geen der partijen blijk heeft
gegeven nakoming van de overeenkomst te wensen.
Betaling
Prijs
Artikel 11
11.1 Tenzij anders overeengekomen dient de koopprijs te worden berekend aan de
hand van de netto-gewichtshoeveelheid.
11.2 Verkoper kan schriftelijk een betalingsgarantie eisen. Alle daaruit
voortvloeiende kosten zijn voor rekening van verkoper. De betalingsgarantie
kan uitsluitend binnen de termijn van één week voor de geplande levering
worden verlangd.
11.3 Eventuele kosten van opslag en bewaring voor de levering, worden geacht in
de koopprijs te zijn begrepen.
Betalingstermijn
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11.4 De betaling van de koopprijs vindt plaats binnen de in het contract
overeengekomen termijn respectievelijk termijnen.
Rentebeding
11.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wettelijke rente verschuldigd,
tenzij anders overeengekomen.
Insolvabiliteit
11.6 Ingeval een der partijen na sluiting van de overeenkomst van koop en
verkoop dermate ongunstige inlichtingen over de financiële toestand van zijn
wederpartij ontvangt, dat een reëel gevaar voor niet tijdige of niet volledige
betaling respectievelijk levering aanwezig moet worden geacht en die partij 11
ingeval haar deze toestand van zijn wederpartij voor sluiting van de
overeenkomst van koop en verkoop bekend zou zijn geweest - de
overeenkomst niet of onder andere voorwaarden zou hebben gesloten, is die
partij gerechtigd per fax, e-mail of aangetekend schrijven onder opgave van
redenen tenminste vijf werkdagen voor de (deel)levering van de wederpartij:
- zekerheidsstelling voor de betaling in de vorm van afwijkende betalingsvoorwaarden
te verlangen respectievelijk
- zekerheidsstelling voor nakoming van de levering te verlangen, mits dit
gezien de omstandigheden van het geval als redelijk kan worden
aangemerkt.
11.7 Het in het eerste lid bedoelde gevaar kan ondermeer aanwezig worden geacht,
indien een credietverzekeringsmaatschappij de dekking op de wederpartij
intrekt.
11.8 Degene die zekerheid eist, dient de wederpartij de daaraan verbonden kosten
vermeerderd met 1 % van het factuurbedrag te vergoeden en is aansprakelijk
voor alle schade voortkomende uit ten onrechte gevorderde
zekerheidsstelling.
11.9 Indien de wederpartij niet binnen drie werkdagen na ontvangst van het
verzoek antwoordt, of de hem gevraagde zekerheidsstelling afwijst zonder
zijnerzijds een andere vorm van zekerheidsstelling - die gezien de
omstandigheden van het geval als redelijk dient te worden aangemerkt - aan
te bieden, is de andere partij gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te
annuleren en schadevergoeding te vorderen.
Schade
Schadevergoeding
Artikel 12
12.1.a Indien een der partijen met nakoming van haar verplichtingen in gebreke is
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gebleven, heeft de wederpartij recht op volledige vergoeding van haar
eventuele schade, kosten en interessen, waaronder begrepen winstderving.
12.1.b Aansprakelijkheid
Behoudens ingeval van opzet,grove schuld of nalatigheid zijn partijen jegens elkaar niet verder
aansprakelijk dan tot ten hoogste de door hen overeengekomen koopprijs van de betreffende partij
aardappelen.
Berekening schadevergoeding
12.2 Als schade geleden door het niet leveren respectievelijk niet ontvangen van
aardappelen, komt uitsluitend voor vergoeding in aanmerking het nadelig
verschil tussen de (ver)koopprijs en de marktprijs ten tijde van de
wanprestatie. De marktprijs dient bij voorkeur te worden vastgesteld door een
beëdigd aardappelmakelaar, welke hierbij eveneens bij voorkeur instrumenten
zoals de Rotterdamse aardappelbeurs, landelijke veldgewas notering en de
cashsettlement prijzen van de RMX Frankfurt zal gebruiken om tot
vaststelling van de marktprijs te komen.
12.3 In afwijking van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel kan de
benadeelde partij, die uiterlijk de tweede werkdag na de wanprestatie middels een beëdigd aardappel-makelaar - een dekkings(ver)koop sluit,
aanspraak maken op het nadelig verschil tussen de (ver)koopprijs en de prijs
van de dekkings(ver)koop.
Schadebeperkingsplicht
12.4 Partijen dienen maatregelen te nemen om de schade zoveel mogelijk te
beperken.
Overmacht
Artikel 13
13.1 Wanneer overmacht nakoming van de overeenkomst onmogelijk maakt,
wordt gedurende de overmacht de verplichting tot nakoming opgeschort
zonder recht op schadevergoeding, mits de zich op overmacht beroepende
partij zijn wederpartij onmiddellijk daarvan op de hoogte heeft gesteld.
13.2 Een beroep op overmacht komt niet toe aan de partij die voor het intreden van
de overmacht in gebreke was.
Arbitrage
Artikel 14
14.1 Alle geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomsten waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn of van nadere overeenkomsten die daarvan
een uitvloeisel zijn, zullen met uitsluiting van de burgerlijke rechter worden
beslecht door arbitrage op de wijze als bepaald in het bij deze voorwaarden
behorende Arbitragereglement, zulks evenwel met dien verstande dat arbiters
alleen bevoegd zijn van de vordering kennis te nemen wanneer de koper van
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de aardappelen lid is van de VAVI dan wel gelieerd aan een lid van de VAVI.
Is de koper dit niet dan dient het geschil te worden beslecht door de bevoegde
burgerlijke rechter.
Artikel 15
15.1 De VAVI is te allen tijde bevoegd deze voorwaarden te
wijzigen, met dien verstande dat die wijzigingen eerst kunnen ingaan, nadat
deze wijzigingen zijn gedeponeerd bij de rechtbank en/of de Kamer van
Koophandel te ’s-Gravenhage en van deze wijzigingen aan de leden kennis is
gegeven.
ARBITRAGEREGLEMENT BEHORENDE BIJ DE V.A.V.I.
INKOOPVOORWAARDEN AARDAPPELEN
Algemene Bepalingen
Artikel 1
1.1 Dit reglement geldt voor het aanvragen en behandelen van arbitrages in alle
geschillen uit overeenkomsten, waarop de V.A.V.I.-Inkoopvoorwaarden
aardappelen van toepassing zijn.
Artikel 2
2.1 Het Instituut voor Agrarisch Recht, Agro Business Park 75 Wageningen,
Postbus 245, 6700 AE Wageningen, tel.: 31(0)317-424181, fax 31(1)317424313, hierna te noemen “het Arbitragebureau”, is belast met het in
ontvangst nemen van arbitrageaanvragen, de samenstelling van het
scheidsgerecht, de aanwijzing van een griffier, de regeling van de wijze van
behandeling van arbitrages en de organisatie van al hetgeen daartoe behoort.
Artikel 3
3.1 Het bestuur van de V.A.V.I. stelt een lijst op van arbiters van tenminste 12
personen afkomstig uit de verwerkende industrie, die bereid en geschikt zijn
om als arbiter op te treden (lijst 1.1).
Bij de samenstelling van lijst 1 wordt ernaar gestreefd evenveel personen aan
te wijzen uit de kring van de verwerkende industrie als uit de kring van de
verkopers van aardappelen.
3.2 Voorts stelt de V.A.V.I. een lijst samen van tenminste 4 juristen, die aan een Nederlandse
universiteit de titel van Meester in de Rechten hebben verkregen, die niet afkomstig behoeven te zijn
uit voormelde kringen, geschikt en bereid om op te treden als voorzitter van
een arbitragecommissie (lijst 2).
3.3 De V.A.V.I.stelt een lijst op van tenminste 3 juristen, die aan een Nederlandse universiteit de
titel van Meester in de Rechten hebben verkregen, om zonodig als griffier van het scheidsgerecht
op te treden (lijst 3).
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3.4 De V.A.V.I. kan tussentijds, in het bijzonder ook bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd van
arbiters die op de lijst voorkomen, deze lijsten herzien en zonodig voor wijziging en aanvulling
zorgen en zal dit in ieder geval elke drie jaar doen.

Artikel 4
4.1 Alle geschillen worden in eerste aanleg beslecht door een
Arbitragecommissie bestaande uit:
a. één voorzitter-arbiter, indien de vordering en/of eventuele tegenvordering
in hoofdsom de € 4.500,- niet te boven gaat en geen der partijen in de
arbitrage-aanvraag of in daarop volgende schriftelijke procedure
behandeling door drie arbiters heeft verzocht;
b. één voorzitter-arbiter, alsmede twee arbiters in alle andere gevallen.
4.2 Alle geschillen worden in hoger beroep beslecht door een
Arbitragecommissie bestaande uit één voorzitter-arbiter alsmede twee
arbiters, die niet betrokken mogen zijn geweest bij de behandeling in eerste
aanleg.
Het arbitragebureau voegt aan de commissie een griffier toe. Deze toevoeging
kan, als dit naar het oordeel van de voorzitter van de commissie overbodig is,
achterwege blijven, doch zulks is alleen toegestaan wanneer de vordering
minder dan € 2.300,00 (hoofdsom), bedraagt.
Artikel 5
5.1 Arbiters spreken recht als goede mannen, naar billijkheid.
5.2 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, past het scheidsgerecht
Nederlands recht en de V.A.V.I.-voorwaarden toe, terwijl in elk geval voor
het formele procesrecht het Nederlands recht geldt.
5.3 De opdracht van het scheidsgerecht duurt voort totdat het zijn laatste
eindvonnis heeft gewezen, onverminderd de mogelijkheid tot rectificatie en
aanvulling, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering.
Aanvraag arbitrage
Artikel 6
6.1 De arbitrage wordt aanhangig gemaakt door het indienen van een schriftelijke
arbitrage-aanvraag bij het Arbitragebureau, het Instituut voor Agrarisch
Recht, Agro Business Park 75 Wageningen, Postbus 245, 6700 AE
Wageningen, tel.: 31(0)317-424181, fax 31(1)317-424313.
Zij moet bevatten:
a. de voornaam, de naam, het adres en de woon- of vestigingsplaats van de
eiser met zijn telefoon- en faxnummer;
b. de naam, het adres en de woon- of vestigingsplaats van de verweerder, zo
mogelijk met zijn telefoon- en faxnummer;
c. een fotokopie van het contract, waarop eiser zijn vordering baseert;
d. een volledige en duidelijke omschrijving van het geschil, met vermelding
van alle ter zake dienende feiten;
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e. een duidelijke formulering van hetgeen eiser vordert;
f. een eventueel verzoek om behandeling van de arbitrage door een
afwijkend aantal arbiters als bedoelt in artikel 4.1.
Artikel 7
7.1 De arbitrage-aanvraag dient, op straffe van verlies van het recht arbitrage aan
te vragen, bij voormeld Arbitragebureau te worden ingediend uiterlijk binnen
3 maanden nadat gebleken is, dat het geschil niet in der minne tussen partijen
kan worden opgelost. De termijn van 3 maanden begint te lopen op de dag,
dat de ene partij aan de andere per aangetekende brief heeft bericht dat, naar
zijn mening, het geschil niet in der minne kan worden opgelost en derhalve
de termijn van 3 maanden aanvangt. Ten aanzien van het instellen van
tegenvorderingen geldt het bepaalde in artikel 19.1.
7.2 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 6 weken na de dag van verzending van het door de
Arbitragecommissie in eerste aanleg gewezen arbitraal vonnis.
7.3 De in dit reglement vermelde termijnen worden met een dag verlengd, indien
zij op een zondag of op een wettelijke feestdag aflopen. Als wettelijke
feestdagen worden slechts die erkend, die in het gehele land officieel zijn.
7.4 De arbitrage-aanvraag wordt ingediend in vijfvoud. Indien deze aanvraag niet
voldoet aan de hiervoor genoemde vereisten, stelt het Arbitragebureau eiser
in de gelegenheid die aan te vullen.
Voorschot arbitragekosten
Artikel 8
8.1 Het Arbitragebureau stelt na ontvangst van de arbitrage-aanvraag het bedrag
vast dat de aanvrager van de arbitrage, respectievelijk de indiener van de
tegenvordering (artikel 18 lid 1), als voorschot dient te betalen ter bestrijding
van de te verwachten arbitragekosten. Dit voorschot dient binnen een door
het Arbitragebureau te bepalen termijn, op de door hem aangegeven wijze te
worden betaald. Het staat het Arbitragebureau ten allen tijde vrij aanvullende
voorschotten te verlangen.
8.2 Bij gebreke van betaling binnen de door het Arbitragebureau vastgestelde
termijn wordt geacht de arbitrage-aanvraag c.q. de ingestelde tegenvordering
te zijn ingetrokken. Een nieuwe arbitrage-aanvraag en/of tegenvordering kan
dan uitsluitend worden ingesteld binnen de daarvoor resterende termijnen als
bedoeld in artikel 7 voor wat betreft de aanvraag en artikel 18.1 wat betreft de
tegenvordering.
Artikel 9
9.1 Het Arbitragebureau zendt een aangetekend afschrift van de arbitrageaanvraag
met de bijlagen naar de verweerder, nadat de aanvrager het
gevraagde voorschot als hiervoor bedoeld in artikel 8 heeft voldaan.
9.2 Bij de toezending van het afschrift van de arbitrage-aanvraag stelt het
Arbitragebureau tevens de verweerder in de gelegenheid om binnen 4 weken
zijn schriftelijk verweer in vijfvoud bij hem in te dienen. Het arbitragebureau
is bevoegd om die termijn, zo daartoe aanleiding bestaat, te verlengen met
een maximale termijn van nog eens 4 weken, tenzij partijen instemmen met
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een langere verlenging.
Beroep op onbevoegdheid
Artikel 10
10.1 Een verweerder die zich wil beroepen op de onbevoegdheid van het
scheidsgerecht, op grond van het ontbreken van een geldige
arbitrageovereenkomst, is gehouden dit beroep voor alle weren te doen.
Hij dient zodanig beroep te doen in een afzonderlijke conclusie, voorafgaand
aan zijn conclusie van antwoord, of uiterlijk in zijn conclusie van antwoord
of, indien hij niet schriftelijk concludeert, aan het begin van zijn mondeling
verweer.
Indien de verweerder dit nalaat, vervalt zijn recht om nadien nog een beroep
op de onbevoegdheid van arbiters te doen, behalve in het geval de verweerder
zich erop zou beroepen dat het geschil niet vatbaar is voor arbitrage.
10.2 Het scheidsgerecht beslist zelf over een beroep op haar onbevoegdheid.
Repliek en dupliek in eerste aanleg
Artikel 11
11.1 Het Arbitragebureau in eerste aanleg stelt de aanvrager in de gelegenheid om
binnen 4 weken schriftelijk in vijfvoud op het antwoord van de tegenpartij te
reageren.
11.2 Na ontvangst van de reactie van de aanvrager op het antwoord, de conclusie
van repliek, zendt het Arbitragebureau een afschrift daarvan aan de
tegenpartij en stelt haar in de gelegenheid om daarop in vijfvoud binnen 4
weken na verzending met een conclusie van dupliek te reageren.
11.3 De hiervoor in 11.1 en 11.2 genoemde termijn van 4 weken kan door het
Arbitragebureau met maximaal 4 weken worden verlengd. Verdere
verlenging is uitsluitend alleen mogelijk met instemming van beide partijen.
Wijziging van vordering en intrekking vordering
Artikel 12
12.1 Het staat partijen vrij de door hen ingestelde vordering(en) tot aan de dag van
de mondelinge behandeling te veranderen, te vermeerderen of te
verminderen, tenzij naar het oordeel van de Arbitragecommissie de
tegenpartij daardoor in zijn verdediging onredelijk wordt bezwaard of de
procedure daardoor onredelijk zou worden vertraagd.
12.2 Een vermeerdering, vermindering of verandering van de ingestelde vordering,
waaronder begrepen de ingestelde tegenvordering, brengt geen wijziging in
de samenstelling van een eenmaal benoemde Arbitragecommissie.
12.3 In het geval de arbitrage-aanvraag wordt ingetrokken brengt het
Arbitragebureau een vergoeding in rekening bij de aanvrager, die het, gelet
op alle omstandigheden en de gemaakte kosten redelijk acht.
De benoeming van de Arbitragecommissie
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Artikel 13
13.1 Na voltooiing van de schriftelijke procedure wordt door het Arbitragebureau,
rekening houdend met de aard van het geschil, uit de arbitragelijst als bedoeld
in artikel 3, een arbitragecommissie benoemd. Wanneer de commissie bestaat
uit meer leden dan alleen een voorzitter-arbiter, zal de commissie bestaan uit
één arbiter afkomstig uit de kring van de verwerkende industrie, één arbiter
afkomstig uit de kring van verkopers van aardappelen en een voorzitter
benoemd uit lijst 2 als bedoeld in artikel 3.2.
13.2 Het Arbitragebureau stelt de benoemde arbiters zo spoedig mogelijk
schriftelijk op de hoogte van hun benoeming. De benoemde arbiters dienen
het Arbitragebureau binnen 8 dagen te laten weten of zij hun benoeming
aanvaarden. Indien één arbiter zijn benoeming niet aanvaard of zijn taak niet
kan uitoefenen benoemd het bureau zo spoedig mogelijk een ander in zijn
plaats. Benoeming van een andere arbiter is uiteraard ook mogelijk wanneer
tijdens de procedure de eerder benoemde arbiter, die zijn benoeming heeft
aanvaard, niet meer in staat is zijn taak uit te oefenen. Wanneer de
vervanging van een arbiter plaatsvindt na een mondelinge behandeling zal de
mondelinge behandeling opnieuw plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk
meedelen daar geen prijs op te stellen.
13.3 Na aanvaarding van hun benoeming deelt het Arbitragebureau de
samenstelling van de Arbitragecommissie aan partijen mede en zendt aan de
betrokken arbiters exemplaren van alle door partijen bij het Arbitragebureau
ingediende stukken.
Eisen waaraan arbiters moeten voldoen
en mogelijkheid tot wraking
Artikel 14
14.1 Een arbiter dient onafhankelijk en onpartijdig te zijn en mag op generlei
wijze bij het geschil zijn betrokken of daaruit voordeel kunnen trekken.
14.2 Hij mag evenmin nauwe banden hebben met de persoon of de onderneming
van één van de partijen.
14.3 Hij mag van tevoren partijen over het geschil niet hebben geadviseerd of hen
zijn mening daarover kenbaar hebben gemaakt.
14.4 Buiten de arbitrage om mag hij zich niet met een van partijen over het geschil
verstaan.
14.5 Degene die als arbiter wordt aangezocht en meent dat hij niet aan de
voornoemde vereisten voldoet, is gehouden dit mede te delen aan het
Arbitragebureau en die aanwijzing niet te aanvaarden.
Artikel 15
15.1 Een arbiter kan worden gewraakt in de gevallen en op de wijze vermeld in
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artikel 1033 e.v. Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering. Voorts kan een
arbiter worden gewraakt op grond:
dat arbiter werkzaam is voor de onderneming van één der partijen, danwel in
deze onderneming belang heeft, alles in de ruimste zin des woords;
dat arbiter in het geschil als adviseur of deskundige heeft gefungeerd danwel
op enige andere wijze daarbij betrokken is geweest;
dat een proces of arbitrage loopt tussen één der partijen en de arbiter, diens
echtgenote, zijn bloedverwanten of aangehuwden in de rechte lijn;
dit alles ongeacht of deze gronden voor of na de benoeming van arbiter(s) zijn
opgekomen.
15.2 De partij die een arbiter wil wraken dient zulks, op straffe van verval van
recht binnen één week nadat hij van de benoeming op de hoogte is gesteld
c.q. binnen één week na haar bekend worden van een nadien opgekomen
grond tot wraking schriftelijk aan het Arbitragebureau mede te delen. In deze
schriftuur dient hij op straffe van verval van zijn recht de gronden voor de
wraking te vermelden.
15.3 Totdat over de wraking is beslist wordt de arbitrage geschorst.
15.4 Direct na ontvangst van de schriftelijke mededeling dat een arbiter wordt
gewraakt dient het Arbitragebureau dit aan de gewraakte arbiter en aan de
wederpartij mede te delen. Zij dienen vervolgens binnen een week na
ontvangst aan het Arbitragebureau schriftelijk hun berusting of gemotiveerde
afwijzing te doen toekomen, bij gebreke waarvan zij worden geacht in de
wraking te berusten.
15.5 Indien zowel de gewraakte arbiter als de wederpartij de wraking afwijzen
dient de wrakende partij, wanneer hij zijn verzoek tot wraking handhaaft
terstond, dat wil zeggen uiterlijk binnen 14 dagen, nadat hem schriftelijk
mededeling is gedaan dat het verzoek is afgewezen, een verzoek tot wraking
bij de daartoe bevoegde rechter in te dienen, zulks op straffe van verval van
recht.
15.6 Wanneer de gewraakte arbiter of de wederpartij in de wraking berust zal hij
niet in betreffende zaak als arbiter kunnen functioneren. Het Arbitragebureau
benoemt dan terstond een andere arbiter.
De verdere procedure
Artikel 16
16.1 De voorzitter van de arbitragecommissie treft die maatregelen, die voor een
goed verloop en een spoedige voortgang van de arbitrage vereist zijn.
16.2 De voorzitter kan aan partijen het wisselen van verdere conclusies toestaan
binnen de door hem vast te stellen termijn. Indien hij daartoe geen aanleiding
vindt, zal hij dag, uur en plaats bepalen voor de mondelinge behandeling. De
arbitrage en de mondelinge behandeling vinden plaats in ’s-Gravenhage, waar
ook het vonnis wordt gewezen. De voorzitter kan voor de mondelinge
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behandeling en eventueel getuigenverhoren, indien daartoe aanleiding
bestaat, ook een andere plaats aanwijzen. De voorzitter draagt er zorg voor
dat partijen tijdig bij aangetekende brief worden opgeroepen.
16.3 De voorzitter ziet erop toe, dat partijen op voet van gelijkheid worden
behandeld en geeft elke partij gelegenheid voor haar rechten op te komen en
haar stellingen uiteen te zetten.
Artikel 17
17.1 Elke partij kan voor het scheidsgerecht persoonlijk verschijnen of zich doen
vertegenwoordigen en laten bijstaan door een advocaat dan wel door een
daartoe schriftelijk gevolmachtigde.
Artikel 18
18.1 De verweerder is uitsluitend bevoegd vóór of uiterlijk bij conclusie van
antwoord in eerste aanleg, een tegenvordering in te stellen mits deze gebaseerd
is op een overeenkomst, waarop de V.A.V.I.-voorwaarden van
toepassing zijn verklaard.
18.2 Partijen zijn bevoegd, tot uiterlijk 14 dagen vóór de dag van de mondelinge
behandeling, een schriftelijke aanvullende conclusie in te dienen bij het
scheidsgerecht, per adres het Arbitragebureau, dat onverwijld een afschrift
daarvan aan de wederpartij zendt, hun vordering te vermeerderen en/of de
grondslag van hun vordering aan te vullen of te wijzigen. De wederpartij is
bevoegd daartegen bezwaar te maken.
18.3 De arbitragecommissie kan de gevraagde vermeerdering, aanvulling of
wijziging weigeren, indien de wederpartij daardoor onaanvaardbaar in haar
verdediging zou worden bemoeilijkt of de voortgang van de arbitrage
daardoor te zeer zou worden opgehouden.
Artikel 19
19.1 Bij de mondelinge behandeling geeft de voorzitter van de arbitragecommissie
partijen de gelegenheid hun standpunt toe te lichten.
19.2 Partijen kunnen, mits zij eenstemmig zijn, van een mondelinge behandeling
afzien en vonnis vragen op de gewisselde conclusies.
19.3 Het scheidsgerecht kan bij de oproeping van partijen voor de mondelinge
behandeling mededelen, dat partijen de bevoegdheid hebben dan getuigen
voor te brengen. Als partijen daarvan gebruik willen maken, dienen zij
tenminste 8 dagen vóór de zitting de namen en de adressen van de getuigen
op te geven aan de voorzitter van de arbitragecommissie en aan de
wederpartij.
Artikel 20
20.1 Het scheidsgerecht is bevoegd bij interlocutoir vonnis aan de partij die
daarvoor in aanmerking komt, een bewijsopdracht te geven die door het
scheidsgerecht zal worden geformuleerd.
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20.2 Hierbij wordt tevens bepaald dag, uur en plaats waar die getuigen door het
scheidsgerecht zullen worden gehoord, waarbij partijen zo mogelijk in
persoon aanwezig dienen te zijn.
20.3 Het scheidsgerecht is ook bevoegd een comparitie van partijen te gelasten.
Verschijnt één van de partijen dan niet zonder geldige reden, dan kan het
scheidsgerecht uit dit wegblijven de gevolgtrekking maken, die het passend
acht.
Artikel 21
21.1 De eisende partij is te allen tijde bevoegd haar vordering in te trekken, doch
zij kan dit tijdens of na de mondelinge behandeling alleen doen als de
wederpartij daarin toestemt of aan de wederpartij betaalt het door het
scheidsgerecht vastgestelde bedrag voor haar kosten.
21.2 Bovendien is eiser dan verschuldigd de arbitragekosten, vast te stellen door
de voorzitter van de arbitragecommissie, mede te verhalen op het door eiser
betaalde voorschot.
Artikel 22
22.1 Indien de verweerder binnen de door het Arbitragebureau vastgestelde
termijn geen conclusie van antwoord, als bedoeld in artikel 9 en 11, indient,
geen uitstel vraagt of na verkregen uitstel daarvan geen gebruik maakt, niet
ter zitting voor de mondelinge behandeling bepaald, verschijnt, kan het
scheidsgerecht aanstonds vonnis wijzen. In dat geval wordt de vordering
geheel of gedeeltelijk toegewezen, tenzij deze aan het scheidsgerecht
ongegrond of onrechtmatig voorkomt. Het scheidsgerecht is bevoegd,
alvorens die vordering toe te wijzen, van eiser het bewijs van één of meer van
zijn stellingen te verlangen.
22.2 Indien eiser geen gebruik maakt van de hem gegeven gelegenheid te reageren
op de conclusie van antwoord, zonder geldige reden niet verschijnt bij de
mondelinge behandeling, in gebreke blijft met het verstrekken van de door
het scheidsgerecht gevraagde inlichtingen, niet verschijnt op een door het
scheidsgerecht bevolen comparitie, kan het scheidsgerecht de vordering van
eiser als ingetrokken beschouwen.
22.3 De tot dan toe gemaakte kosten van de arbitrage kan het scheidsgerecht
verrekenen met het door eiser gestorte voorschot.
Artikel 23
23.1 Het scheidsgerecht kan in elke stand van het geding, op vordering van één der
partij en, een voorlopige beslissing nemen of aan partijen een opdracht
verstrekken, noodzakelijk of wenselijk ter voorkoming van schade of ter
opheldering van feiten of ter voorkoming van gegevens voor de berechting
van het geschil, één en ander in de vorm van een arbitraal tussenvonnis.
23.2 Het scheidsgerecht behoudt zich de vrijheid om, niet beïnvloed door deze
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maatregelen, in de hoofdzaak vonnis te wij zen zoals het meent dat het
behoort.
Artikel 24
24.1 Een derde die belang heeft bij een arbitrage, gevoerd krachtens dit reglement,
kan het scheidsgerecht verzoeken zich daarin te mogen voegen of daarbij te
mogen tussenkomen.
24.2 Een partij kan het scheidsgerecht verzoeken een derde in vrijwaring te mogen
oproepen wanneer hij meent daarvoor gegronde redenen te hebben,
bijvoorbeeld omdat een ander hem moet vrijhouden van de nadelige gevolgen
van een veroordeling of omdat hij de gevolgen van die veroordeling op een
ander kan afwikkelen.
24.3 Een verzoek om zich te mogen voegen, te mogen tussenkomen of een ander
in vrijwaring op te roepen, moet schriftelijk tot de voorzitter van het
scheidsgerecht worden gericht. Een verzoek om vrijwaring moet uiterlijk 14
dagen vóór de mondelinge behandeling bij het Arbitragebureau worden
ingediend.
24.4 Het scheidsgerecht beslist hierover nadat partijen hierover zijn gehoord,
althans hen de gelegenheid is geboden zich hierover uit te laten.
De voeging, tussenkomst of vrijwaring kan slechts worden toegelaten, indien de
derde bij een schriftelijke overeenkomst met partijen tot de arbitrage is
toegetreden of partij is bij een overeenkomst, waarop de V.A.V.I.voorwaarden van toepassing zijn. Door de toelating van de voeging,
tussenkomst of vrijwaring wordt de derde in het arbitraal geding partij.
Het vonnis
Artikel 25
25.1 Het scheidsgerecht streeft ernaar zo spoedig mogelijk vonnis te wijzen. Het
kan een tussenvonnis wijzen, waarbij partijen wordt opgedragen nadere
inlichtingen te verstrekken of aan één of meer partijen een bewijsopdracht
verstrekken of een comparitie van partijen gelasten om een regeling te
beproeven.
Artikel 26
26.1 Het scheidsgerecht beslist bij meerderheid van stemmen.
26.2 Het arbitraal vonnis wordt door de voorzitter en de arbiters ondertekend en
indien een griffier is benoemd, mede door de griffier. Weigert een arbiter het
vonnis te ondertekenen of is een arbiter daartoe niet in staat, dan wordt
daarvan door de andere arbiters in het door hen ondertekende vonnis melding
gemaakt, terwijl ook die vermelding door hen wordt ondertekend.
26.3 In het vonnis moeten de voorletters, de namen en de woonplaatsen van de
arbiters worden vermeld, benevens die van partijen.
26.4 Het vonnis dient voorts in te houden een kort overzicht van de procedure, een
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weergave van de ingestelde vordering en eventueel de vordering in
reconventie en het door de gedaagde gevoerde verweer.
26.5 Vervolgens dienen te worden vermeld de overwegingen, die tot het vonnis
hebben geleid, met de beslissing zelf.
26.6 In het vonnis gewezen in eerste aanleg dient te worden vermeld, dat het
mogelijk is om binnen 6 weken hoger beroep in te stellen (artikel 7.2).
26.7 Het scheidsgerecht stelt vast de kosten van de arbitrage en veroordeelt in
beginsel de in het ongelijk gestelde partij die kosten te betalen aan de
wederpartij, nadat tevoren de eisende partij die kosten van het scheidsgerecht
bij wijze van voorschot aan het Arbitragebureau heeft voldaan.
26.8 Onder de kosten van arbitrage kunnen worden begrepen de kosten van de
rechtskundige bij stand van de in het ongelijk gestelde partij.
26.9 Het scheidsgerecht is bevoegd, als het daartoe aanleiding vindt, de kosten
tussen partijen te compenseren op de wijze die het juist acht.
Artikel 27
27.1 Het Arbitragebureau draagt er zorg voor, dat aan elke partij een exemplaar
van het door arbiters getekend vonnis per aangetekende brief wordt gezonden
en een eveneens door arbiters ondertekend exemplaar van het vonnis wordt
gedeponeerd ter griffie van de rechtbank binnen het arrondissement, waarin
de plaats waar het vonnis is gewezen, is gelegen.
27.2 Het Arbitragebureau geeft eveneens per aangetekend schrijven aan partijen
van deze nederlegging kennis.
Artikel 28
28.1 Indien voor het scheidsgerecht een griffier is benoemd, kan het
scheidsgerecht de hiervoor vermelde werkzaamheden voor het
Arbitragebureau ook aan de griffier opdragen.
Artikel 29
29.1 Het vonnis gewezen in eerste aanleg is, tenzij dit uitvoerbaar bij voorraad is
verklaard, eerst bindend indien de termijn voor het instellen van hoger beroep
is verstreken, zonder dat van deze mogelijkheid gebruik is gemaakt. Het
vonnis in hoger beroep is bindend met ingang van de dag waarop het is
gewezen. Partijen zijn gehouden het vonnis na te komen.
Beroep
Artikel 30
30.1 Tegen vonnis gewezen in eerste aanleg kan binnen zes weken na de dag van
verzending van het door de arbitragecommissie in eerste aanleg gewezen
arbitrale vonnis, beroep worden ingesteld bij het Arbitragebureau. Deze
termijn is niet voor verlenging vatbaar en derhalve fataal.
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30.2 Alle geschillen in hoger beroep worden beslecht door een commissie van
appèl, bestaande uit drie arbiters, waaronder een voorzitterarbiter, die niet
betrokken mogen zijn geweest bij de behandeling in eerste aanleg.
30.3 Voor de procedure in hoger beroep zijn de bepalingen van dit reglement, al
dan niet naar analogie, van toepassing.
Kort geding
Artikel 31
31.1 In alle gevallen waarin uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke
voorziening bij voorraad wordt vereist, kan eiser zich daartoe wenden tot het
Arbitragebureau, met het verzoek onverwijld een voorzitter aan te wijzen uit
lijst 2 voor de behandeling van die vordering in kort geding.
31.2 De voorzitter zal dan de oproeping van de partijen door het Arbitragebureau
bevelen tegen een door hem te bepalen tijdstip en op een door hem te bepalen
plaats. Deze termijn cliënt zodanig te worden gesteld, dat gedaagde
redelijkerwijs voldoende gelegenheid heeft om tijdig te verschijnen en zijn
verweer voor te bereiden.
31.3 Eiser dient bij zijn bij het Arbitragebureau ingediend verzoek in tweevoud,
een uiteenzetting te voegen van hetgeen hij vordert met de gronden waarop
zijn vordering steunt. Hij dient hierbij over te leggen de bescheiden, waaruit
blijkt dat op de overeenkomst de V.A.V.I.-voorwaarden toepasselijk zijn, met
de verdere stukken dienende tot bewijs van de door hem ingestelde vordering.
31.4 Het Arbitragebureau voegt bij zijn oproeping aan de verweerder een afschrift
van de uiteenzetting van eiser en alle daarbij behorende bescheiden.
31.5 De voorzitter kan bij vonnis, overeenkomstig de eis, de verweerder
veroordelen tot hetgeen hij gerechtvaardigd en geboden acht. Zijn beslissing
is direct uitvoerbaar. Tegen deze beslissing is geen hogere voorziening
toegelaten. Zij brengt geen nadeel toe aan de zaak ten principale, zodat het
scheidsgerecht in de hoofdzaak niet gebonden is aan het in kort geding
gewezen vonnis.
31.6 Op deze procedure in kort geding zijn de overige bepalingen van het
reglement, eventueel naar analogie, van toepassing.
Arbitrage na vernietigd arbitraal vonnis
Artikel 32
32.1 In de gevallen, bedoeld in artikel 1060 en 1061 Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering, kan het arbitraal vonnis verbeterd respectievelijk aangevuld
worden op de wijze als in die artikelen vermeld.
32.2 Indien een arbitraal vonnis door de rechter nietig wordt verklaard op andere
gronden dan wegens het niet toepasselijk zijn van het arbitraal beding als
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bedoeld in artikel 13 van de Inkoopvoorwaarden Aardappelen, blijft het
geschil aan arbitrage onderworpen.
32.3 De hernieuwde behandeling dient te worden aangevraagd binnen dertig dagen
nadat de rechterlijke beslissing, waarbij het arbitrale vonnis nietig werd
verklaard, in kracht van gewijsde is gegaan.
32.4 Voor de hernieuwde behandeling kunnen niet als arbiter(s) worden
aangewezen personen, die bij de voorafgaande behandeling in eerste aanleg
of hoger beroep als zodanig zijn opgetreden.
Wijziging arbitragereglement
Artikel 33
33.1 De V.A.V.I. kan te allen tijde wijzigingen in dit arbitragereglement
aanbrengen. Deze wijzigingen gelden echter niet voor arbitrages,
die vóór het in werking treden van die wijzigingen reeds aanhangig zijn
gemaakt.
Rijswijk, juli 2009
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