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ALGEMENE KOOP- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN HZPC-HOLLAND B.V.

GENERAL CONDITIONS OF SALE AND PURCHASE OF HZPC HOLLAND B.V.

Artikel 1 toepasselijke voorwaarden
1.1. Op onze overeenkomsten van koop of verkoop inzake aardappelen zijn van
toepassing:
• de RUCIP-voorwaarden 2017
2012, indien de overeenkomst een handelspartner
betreft gevestigd buiten Nederland en het Verenigd Koninkrijk.
• De BPTA-voorwaarden voor een overeenkomst met een handelspartner in
het Verenigd Koninkrijk.
• de Algemene Handelsvoorwaarden Pootaardappelen 2018
2015 (vastgesteld
door NAO, LTO, VAVI en NAV), indien de overeenkomst pootgoed betreft en
gesloten is met een handelspartner gevestigd in Nederland.
• de AHV-voorwaarden (Algemene Handelsvoorwaarden Groothandel in
Aardappelen vastgesteld door VBNA en VENEXA), indien de overeenkomst
consumptieaardappelen betreft en gesloten is met een handelspartner gevestigd in Nederland.
Alsmede aanvullend de in de volgende artikelen vermelde voorwaarden:

Article 1. Applicable conditions
1.1. The following are applicable to our sales and purchase contracts of potatoes:
2017 if the contract is concluded with a trading
• The RUCIP conditions 2012,
partner established outside The Netherlands and the United Kingdom.
• The BPTA conditions for a trading partner in the United Kingdom.
• The General Commercial Conditions Seedpotatoes 2018
2015 (Algemene Handelsvoorwaarden Pootaardappelen 2018)
2015) (fixed by NAO, LTO, VAVI and
NAV), if the contract concerns seed potatoes and is concluded with a trading partner established in The Netherlands.
• The AHV conditions (“General Trading Conditions Wholesale in Potatoes”
fixed by VBNA and VENEXA), if the contract concerns ware potatoes and is
concluded with a trading partner established in The Netherlands.
As well as the additional conditions mentioned in the following articles:

1.2. Uitdrukkelijk wijst HZPC Holland B.V. af algemene voorwaarden van verkoper of koper, die in strijd zijn met de door HZPC Holland B.V. gehanteerde
algemene voorwaarden, tenzij partijen vooraf schriftelijk overeenstemming
hebben bereikt.
Artikel 2 Kwaliteitsgarantie
2.1. Voor pootaardappelen geldt dat HZPC 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 HZPC geen aanvullende garanties gegeven. HZPC behoudt
zich het recht voor om strengere normen te hanteren dan de officieel certificerende organisaties.
Artikel 3 Voorwaarden voor verkoop pootgoed van HZPC-rassen
met kwekersrecht
3.1. Pootgoed van rassen met kwekersrecht mag, behoudens een schriftelijke
overeenkomst met HZPC met daarin vastgelegd de te betalen billijke vergoeding, niet voor verdere vermeerdering van het ras worden bestemd.
3.2. Koper is gehouden om op verzoek van HZPC aan HZPC alle namen en adressen te leveren van partijen aan wie koper pootgoed afkomstig van HZPC
verder heeft doorgeleverd of verkocht.
3.3. Koper verleent HZPC en zijn vertegenwoordigers het recht alle velden geplant
met pootaardappelen gekocht van HZPC te inspecteren, testen en controleren. Koper dient op verzoek van HZPC of zijn vertegenwoordigers alle velden
aan te geven die met pootaardappelen afkomstig van HZPC zijn geplant.
3.4. Koper is verplicht direct toegang te verlenen tot zijn bedrijf en de aardappelen, hetzij te velde of in opslag aan controlerende instanties die namens de
HZPC van een aan hem geleverd beschermd ras controlerende handelingen
verrichten. Koper dient daarbij desgevraagd tevens direct inzage te geven
in zijn administratie, zoals facturen, die voor het onderzoek relevant zijn.
3.5. Koper is gehouden alle medewerking te verlenen, die door de verkoper wordt
gewenst, waaronder de medewerking bij het verzamelen van bewijsmateriaal, ingeval HZPC in een procedure verwikkeld raakt over kwekersrechten of
andere industriële eigendomsrechten.
3.6. Pootgoed van rassen met kwekersrecht mag uitsluitend worden geplant in
het land van de koper en mag niet worden geëxporteerd
3.7. Koper is verplicht bij doorverkoop van pootgoed van rassen met kwekersrecht het bepaalde in artikel 3.1. tot en met 3.6. te bedingen met zijn
afnemer(s). Koper is te allen tijde verantwoordelijk voor naleving ervan door
zijn afnemer(s).
3.8. Ingeval koper de hierboven vermelde verplichtingen niet nakomt, is verkoper
gerechtigd een schadevergoeding, waaronder mede begrepen winstderving
te vorderen
Artikel 4. Overmacht
4.1. HZPC behoudt zich het recht voor verkopen slechts gedeeltelijk uit te voeren, indien blijkt dat door overmacht, waaronder weersomstandigheden, de
beschikbare voorraad ontoereikend is.
Artikel 5. Klachten en schadevergoedingen
5.1. Ter aanvulling op de RUCIP-voorwaarden art. 25 en in afwijking van de Algemene Handelsvoorwaarden Pootaardappelen art. 51 zal verkoper in geval
van schade door de tegenpartij als vergoeding nooit meer verschuldigd zijn
dan het factuurbedrag van de goederen, waarover gegronde klachten bestaan.
5.2. Ter aanvulling op het bepaalde in de Algemene Handelsvoorwaarden Pootaardappelen artikel 33 is verkoper niet aansprakelijk voor gebreken, wanneer de klacht kenbaar is gemaakt bij verkoper op een tijdstip dat het pootgoed reeds was geplant.
5.3. Het bepaalde in AHV, artikel 55 zal in totaliteit nooit meer bedragen dan het
factuurbedrag van de goederen, waarop de schade betrekking heeft.
5.4. Koper is verplicht, dat indien er zich schade voordoet er voor te zorgen dat
deze schade zo beperkt mogelijk blijft om verdere verslechtering van het
product te voorkomen

1.2. HZPC Holland B.V. explicitly rejects general conditions of seller or purchaser,
which are contrary to the general conditions applied by HZPC Holland B.V.,
unless the parties have reached a written agreement in advance.
Article 2 Quality guarantee
2.1. With regard to seed potatoes, HZPC delivers on the basis of norms fixed in
the inspection regulations of an official certifying authority and applicable
to the class of seed potatoes delivered. Unless explicitly agreed, HZPC will
give no supplementary guarantees. HZPC reserves the right to apply stricter
norms than the official certifying authorities.
Article 3. sales conditions of seed potatoes of HZPC varieties with
Plant Breeder’s Rights
3.1. Unless by specific written permission seed potatoes of HZPC-varieties with
breeders rights cannot be entered into any classification scheme at any grade
and cannot be used for further propagation without paying a reasonable
remuneration to the breeder. Failure to pay will lead to prohibition of further
propagation.
3.2. Upon request by HZPC, the buyer is obliged to supply HZPC with all the names and addresses of parties to which the buyer has delivered or sold seed
potatoes to, originating from HZPC.
3.3. The buyer gives HZPC and its representatives the right to inspect, test and
verify all fields planted with seed potatoes purchased from HZPC. Upon request by HZPC, the buyer is obliged to point out all fields planted with seed
potatoes originating from HZPC.
3.4. The buyer is obliged to grant immediate access to his property and his potatoes, either in the field or in storage, to the inspection authorities who act on
behalf of HZPC. If required, the buyer is obliged to give immediate access to
his documentation such as invoices, relevant for the inspection.
3.5. The buyer is obliged to give full co-operation, as desired by seller, including
co-operation in collecting any evidence necessary in a case in which HZPC
will be involved in a procedure regarding Plant Breeder’s Rights or other industrial property rights.
3.6. Seed potatoes of varieties with Plant Breeder’s Rights are to be planted exclusively in the buyer’s country; export of those varieties is expressly forbidden.
3.7. In the case of resale of seed potatoes of varieties with Plant Breeder’s Rights,
the buyer is obliged to agree with his purchaser on the conditions stipulated
in article 3.1 to 3.6 inclusive. At all times buyer will be responsible for fulfilment of these conditions by his purchasers.
3.8. In case the buyer does not comply with above-mentioned conditions, the
seller has the right to demand compensation among which can be included
loss of profit.
Article 4. force majeure
4.1. In case of force majeure, including circumstances created by the weather,
resulting in inferior stocks, HZPC shall be relieved of any or all of its obligations in the contract.
Article 5. Complaints and compensations
5.1. In addition to the RUCIP conditions article 25 and contrary to the General
Commercial Conditions Seedpotatoes article 51, in case of damage by the
opposite party, the seller can be indebted to no more than the invoice value
of the goods, for which grounded complaints exist.
5.2. In addition to the stipulation in the General Commercial Conditions Seedpotatoes article 33, the seller cannot be held liable for defects, if the complaint
is made known to the seller at a time that the seed potatoes are already
planted.
5.3. The stipulation in the AHV conditions, article 55 will in total never amount
more than the invoice value of the goods, to which the damage is concerned.
5.4. If damage occurs, the buyer is obliged to keep this damage to a minimum to
prevent further deterioration of the product.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden
6.1. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst de financiële toestand
van een wederpartij twijfelachtig is en geen betalingszekerheden zijn verstrekt, is HZPC gerechtigd alsnog een zekerheidsstelling te vragen tot betaling. Bij niet voldoening van de zekerheidsstelling heeft HZPC het recht de
overeenkomst te annuleren en een schadevergoeding te eisen.
6.2. Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen bedraagt de betalingstermijn
30 dagen na factuurdatum. Bij niet betaling binnen deze of binnen de nader
overeengekomen termijn is de koper een rente vergoeding verschuldigd van
12% per jaar, waarbij elk gedeelte van een maand wordt gerekend, zonder
dat in gebreke stelling nodig is.
6.3. In geval van niet tijdige betaling, surseance van betaling of faillissement zijn
wij gerechtigd onze goederen tot ons te nemen en daartoe de terreinen en
de gebouwen van de koper te betreden.

Article 6. Conditions of payment
6.1. If, after realisation of an agreement, the financial circumstances of the opposite party are dubious and no payment securities are granted, HZPC still
has the right to require payment security. If buyer does not comply, HZPC
reserves the right to cancel the agreement and demand compensation.
6.2. The term of payment amounts to 30 days after invoice date, unless agreed
otherwise. If payment has not been effected within this period, the buyer is
indebted for the interest amounting to 12 % per annum, to which each part of
a month will be counted, without the necessity of proof of default.
6.3. In the case of non-timely payment, suspension of payment or bankruptcy,
HZPC has the right to re-claim its goods and for that purpose enter the properties and buildings of the buyer.

Artikel 7. Recht
7.1. Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Article 7. Right
7.1. To all our agreements the Dutch law is applicable.

