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Artikel 1 - Begrippen 

Opdrachtnemer  : The Green Contractors, hierna te noemen ‘TGC’. 

Opdrachtgever : de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan TGC de opdracht verleent, tevens te 

noemen ‘koper’.  

Opdracht   : de overeengekomen opdracht  tot levering van diensten en/of materialen. 

                              

Artikel 2 - Toepasselijkheid 

a. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachten tot levering van diensten 

tussen opdrachtgever en TGC, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  

b. De toepasselijkheid van  algemene -, verkoop -, en/of leveringsvoorwaarden van opdrachtgever wordt 

uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

Artikel 3 - Aanbod / prijzen 

a. Alle aanbiedingen en verkopen zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden als misoogst, 

vorstschade en het naar inzien van TGC niet-kredietwaardig zijn van koper.  

b. Verpakkingsmateriaal wordt aan koper doorberekend. 

c. Genoemde prijzen, maten en belading zijn onder voorbehoud van groei- en weersomstandigheden. Alle 

aanbiedingen zijn vrijblijvend, zolang de voorraad strekt en onder voorbehoud van groei- en 

weersomstandigheden. 

 

Artikel 4 - Transport 

a. Transport van alle producten, ook bij franco levering, geschiedt voor rekening en risico van koper. 

b. Desgewenst kan TGC transport tegen kostprijs organiseren.  

 

Artikel 5 - Levering 

a. In geval van franco leveringen geschieden deze door middel van volle vrachten. Indien koper zijn 

orders slechts gedeeltelijk afroept zodat een deelvracht ontstaat, dan is de TGC gerechtigd de ontstane 

meerkosten door te berekenen aan koper. Franco orders die geen volle vracht zijn, worden uitgeleverd 

wanneer de combinatiemogelijkheid zich voordoet.  

b. Bij door TGC verzorgde leveringen draagt koper zorg voor het op vakkundige wijze lossen, tenzij 

uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij deze leveringen geldt dat de maximumtijd voor lossing van 

een volle vracht drie uur bedraagt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij overschrijding van 

deze lostijd c.q. toevoeging van extra losadressen, is TGC gerechtigd tot het tegen kostprijs in rekening 

brengen van de extra losuren/wachturen. 

c. De door koper opgegeven data voor levering zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeen-

gekomen. Daar leveringstijden onderhevig zijn aan diverse omstandigheden buiten de invloed van TGC, 

is TGC niet aansprakelijk voor enige vorm van vertraging betreffende het aankomen van de vracht. 

d. Het overschrijden van de leveringstermijn op grond van overmacht en andere onvoorziene en niet aan 

TGC toerekenbare gebeurtenissen, zoals groeischade of bederf van planten door onvoorziene en/of andere 

weerschade, officiële leveringsverboden en/of andere beschikkingen, bedrijfsstoringen, stakingen et 

cetera, waardoor voor TGC de levering in behoorlijke mate wordt bemoeilijkt en/of onmogelijk wordt 

gemaakt, is TGC niet toe te rekenen. Ook indien voornoemde omstandigheden zich voordoen bij 

leveranciers van TGC, is dit TGC ook bij bindend overeengekomen termijnen niet toe te rekenen. Zulke 

gebeurtenissen geven TGC het recht de leveringen met de duur van de belemmering, plus een gepaste 

aanlooptijd, op te schorten.  
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e. TGC heeft het recht voor niet-leverbare soorten vergelijkbare en/of gelijkwaardige soorten, dan wel 

naar hogere of naar lagere diktes en/of groottes, te leveren, zulks tegen de dienovereenkomstig hogere dan 

wel lagere prijs. Een dergelijke levering geldt niet als gebrekkig. 

f. De garantie van TGC is beperkt tot levering van producten conform de omschrijving in de opdracht.  

 

Artikel 6 - Klachten / reclames / retouren / annulering 

a. Geleverde producten dienen door koper direct na ontvangst op transportschade, verkeerde levering 

en/of verkeerde hoeveelheden te worden gecontroleerd. Reclames en klachten dienen binnen 48 uur 

schriftelijk worden gemeld; latere reclames en klachten voor dergelijke schade worden niet geaccepteerd. 

b. Elk recht van reclame vervalt indien koper de door koper afgekeurde planten gedurende de periode dat 

deze bij koper aanwezig zijn niet met de benodigde zorg heeft behandeld. 

c. Bij retour sturen van leeg fust zijn de transportkosten altijd voor rekening van opdrachtgever. 

d. Wordt een door koper verstrekte order geheel of gedeeltelijk geannuleerd, dan dient koper de hierdoor 

bij TGC ontstane schade te vergoeden.  

e. Wanneer afname wordt geweigerd, is koper voor de daaruit voortvloeiende kosten en schade 

aansprakelijk, tenzij de weigering van afname het gevolg is van een verkeerde levering.  

f. Fust en transportkosten komen niet voor schadeloosstelling in aanmerking. 

 

Artikel 7 - Betalingen 

a. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen netto, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  

b. Bij nieuwe relaties dient betaling netto voorafgaand aan levering te geschieden. 

c. Facturen worden uitsluitend opgesteld in Euro’s.  

d. Alle geleverde goederen blijven eigendom van TGC totdat deze volledig zijn betaald. 

e. Betaling kan niet worden opgeschort op grond van beweringen van ondeugdelijke levering, noch op 

grond van het feit dat de levering nog niet compleet is, noch wegens enige andere door koper 

gepretendeerde vordering. Koper is ook niet gerechtigd tot verrekening of retournering tegen vergoeding 

van de koopprijs of vermindering van de koopprijs, tenzij TGC uitdrukkelijk en schriftelijk instemming 

heeft gegeven. 

f. Bij een niet-tijdige betaling is koper, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, 

gehouden tot een volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke (incasso)kosten, waaronder de kosten 

gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van onderhandelingen en andere 

handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure alsmede gerechtelijke kosten.  

 

Artikel 8 - Aansprakelijkheid 

a. De aansprakelijkheid voor de door koper geleden schade is beperkt tot de factuurwaarde van het 

geleverde waarop de schade betrekking heeft. TGC aanvaard geen verantwoordelijkheid voor vervolg-

schade. 

b. TGC is niet aansprakelijk voor het niet-succesvol aanslaan of heraangroeien van de door TGC 

geleverde planten, tenzij hergroeigarantie is opgenomen in de opdracht. 

 

Artikel 9 - Overig 

a. Op alle (rechts-)verhoudingen tussen TGC en koper is Nederlands recht van toepassing, tenzij 

uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

b. In geval van onderling tegenstrijdige voorwaarden tussen opdracht en algemene leveringsvoorwaarden 

zijn de in de opdracht opgenomen voorwaarden geldend . 

c. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, 

offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden TGC niet. 

d. Deze leveringsvoorwaarden zijn ook in het Engels beschikbaar. Bij een geschil over de uitleg van de 

voorwaarden zijn de Nederlanstalige voorwaarden bindend. 

 

 

 

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel/Rechtbank te …… onder nummer 

…… 


