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I ALGEMENE HANDELSVOORWAARDEN GROOTHANDEL IN AARDAPPELEN 

Hoofdstuk I ALGEMENE BEPALINGEN 

ARTIKEL 1 INLEIDENDE BEPALING 

1. Deze algemene handelsvoorwaarden met bijbehorend arbitragereglement 

zijn door de Vereeniging ter Behartiging van den Nederlandschen Aard-

appelhandel (V.B.N.A.) en de Vereniging van Nederlandse Exporteurs 

van Aardappelen (VENEXA) vastgesteld op 15 juli 1986. Zij zijn gede-

poneerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage 

op 15 juli 1986 en gelden met ingang van I september 1986. 

2. Zij vervangen de Algemene handelsvoorwaarden groothandel in aardap-

pelen, vastgesteld door de V.B.N.A. en de VENEXA op 17 juni 1966 

(gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank 0. 's-Gra-

venhage op 15 juli 1966 en geldende vanaf 1 auguscus 1966). 

3. In deze handelsvoorwaarden wordt verstaan onder. 

aardappelen : alle aardappelen niet zijnde pootaardappelen 

P.D. ; Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen 

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID HANDELSVOORWAARDEN 

1. Indien ter zake van een overeenkomst van koop en verkoop van aardap-

pelen of ter zake van een overeenkomst tussen een opdraiitgever en 

zijn tussenpersoon partijen overeenkomen, dat op deze overeenkomst de-

ze handelsvoorwaarden van toepassing zijn of partijen naar deze han-

delsvoorwaarden verwijzen, gelden voor deze overeenkomst en eventuele 

uit deze overeenkomst voortvloeiende nadere overeenkomsten de bepalin-

gen van deze handelsvoorwaarden. 

2. Partijen kunnen van deze handelsvoorwaarden afwijkende voorwaarden 

overeenkomen. 

3. In offertes en bevestigingen betekenen aanduidingen als "A.H.V. V.B.N.A.", 

A.H.V. V.B.N.A./VENEXA", A.H.V. consumptieaardappelen" enHergelijke de 

uitdrukkelijke verwijzing naar deze handelsvoorwaarden, alsmede de aan-

vaarding van de arbitrage-clausule in artikel 60. 
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werkdag ; 

week : 

maand : 

ARTIKEL 3 TERMIJNEN 

In deze handelsvoorwaarden wordt verstaan onder de volgende ter-

MIJOICO' 

werkuor elk uur gelegen tussen 8.00 uur en 

17.00 uur van een werkdag 

elke dag, niet zijnde een tater-. 

zon- of wettelijke feestdag 

een tijdvak van 7 opeenvolgende 

dagen 

een tijdvak van 30 opeenvolgende 

dagen 

eerste helft van een maand: het tijdvak van de eerste tot en met 

de vijftiende kalenderdag van een ka-

lendermaand 

tweede hellt van een maand: het tijdvak van de zestiende tot en 

met de laatste kalenderdag van een ka-

lendermaand 

Indien het einde van een .termijn niet op een werkdag valt, wordt die 

termijn verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag. 

Hoofdstuk I I BEVESTIGING 

ARTIKEL 4 INHOUD BEVESTIGING 

1. Elke overeenkomst waarop deze handelsvoorwaarden van toepassing zijn 

en bij voorkeur ook elke nadien door partijen overeengekomen nadere 

voorwaarde, dient door partijen schriftelijk te worden bevestigd. 

2. De bevestiging wordt - behoudens tegenbewijs - geacht het geheel der 

overeengekomen voorwaarden te bevatten. 

3. Te vermelden gegevens: 

a. naam en adres van koper, verkoper en eventuele tussenpersoon; 

b. de van toepassingverklaring van of verwijzing naar deze handels-

voorwaarden; 

c. hoeveelheid - gewicht in kg. (vast, plusminus, netto of bruto) of 

opbrengst perceelsoppervlakte; 

d. soort (consumptie-, industrie-. fabric's- of voeraardappelen); 

e. ras, 

f. grondsoort; 

g. maat; 

h. tarrering; 

i. tijd en plaats van levering/keuring;j t; 

k. prijs per 100 kg. of de totale koopsom of de wijze waarop de prijs 

zal worden bepaald; 

1. bijzondere voorwaarden, waaronder begrepen elke afwijking van of 

aanvulling op deze handelsvoorwaarden; 

m. plaats waar en datum waarop de overeenkomst is gesloten; 

n. ondertekening door koper, verkoper en eventuele tussenpersoon. 

4. Voorbeelden van eventuele bijzondere voorwaarden: 

a. kwaliteits- en sorteringseisen (bij levering voor export de vermel-

ding P.D. en het land van bestemming); 

b. tijdstip van kopers afroep; 

c. tijd en wijze van betaling; 

d. plaats van ligging van de aardappelen; 

e. tijdstip van rooien; 

f. tijd, plaats en wipe van tarreren, keuren, monstername en/of ge-

wichtsbepaling; 

het tijdstip waarop het fust uiterlijk in bezit van de verkoper 

moet zijn; 

h. bewaarvergoeding; 

i. garantie; 

j. verzekering. 

9. 

ARTIKEL 5 PROTEST TEGEN BEVESTIGING 

Protest tegen de inhoud van een bevestiging dient onmiddellijk 

mondeling, telefonisch, per telex of per telegram te geschieden. 

Mondeling of telefonisch gedaan protest dient uiterlijk de volgen-

de werkdag schriftelijk te worden bevestigd. Bij gebreke van tij-

dig protest wordt de ontvanger van de bevestiging geacht zich met 

de inhoud daarvan te hebben verenigd. 
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ARTIKEL 6 KRUISENDE BEVESTIGINGEN 

Indien en voorzover de inhoud van elkaar kruisende bevestigingen 

verschi lt, prevaleert die van verkoper, behoudens protest door 

de koper overeenkomstig het vorige artikel. 

Hoofdstuk I ll TUSSENPERSONEN 

ARTIKEL 7 COMMISSIE TdSSENPERSOON 

1. De opdrachtgever en tussenpersoon dienen vooraf de commissie voor 

de door de tussenpersoon te verlenen diensten overeen te komen. 

2. De connissie is verschuldigd over de ter uitvoering van de door de 

tussenpersoon gesloten overeenkomst geleverde hoeveelheid aardap-

pelen. 

3. De commissie dient na (elke gedeeltelijke) uitvoering aan de tussen-

persoon te worden lefactureerd en binnen 14 dagen te worden voldaan. 

Hoofdstuk IV BIJZONDERE BEDINGEN 

ARTIKEL 8 KOOP OP PROEF 

1. Indien een koopovereenkomst "op proef" wordt gesloten, dient dat uit 

de (ver)koopbevestiging te blijken, bijvoorbeeld door toevoeging van 

de woorden "op proef". 

2. Oe aspirant-koper dient uiterlijk de werkdag volgende op de dag van 

ontvangst van de proefzending zijn wederpartij te berichten of hij 

daarmede accoord gaat. Bij gebreke hiervan wordt hij geacht van de 

koop te heboen afgezien. 

3. Indien de aspirant-koper met de proefzending niet accoord gaat, zijn 

eventueel door verkoper gemaaki.e transportkosten voor rekening van 

verkoper. 

ARIIKEL 9 KOOP OP MONSTER 

1 . Bij "koop op monster" dient de verkoper te leveren conform het door 

hem vooraf verstrekte monster (vergelijkingsmonster). 

2. Het monster dient daartoe zo goed mogelijk door koper te worden be-

waard tot het betreffende contract is afgewikkeld. 

ARTIKEL 10 KWALITHISGARANTIE 

I. Een verklaring of toezegging omtrent een hoedanigheid van de aardappe-

len of de te verrichten prestatie wordt al leen als een gegeven garantie 

aangemerkt, indien deze schriftelijk is vastuelegd met de aanduiding 

"gegarandeerd" of "garantie" en vermelding van hetgeen Waarvoor wordt 

ingestaan en de tijdsduur waarvoor dat gebeurt (garantietermijn). 

2. De wederpartij heeft het recht over aldus gegarandeerde hoedanigheden 

of prestaties te reclameren binnen de overeengekomen garantietermijn 

of bij gebreke van een termijn binnen 8 werkdagen na de levering 

respectievelijk prestatie. 

Hoofdstuk V KWALITEIT EN SORTERING 

ARTIKEL 11 CONSUMPTIEAARDAPPELEN 

I. Onder consumptieaardappelen wordt verstaan aardappelen die bij de 

levering voldoen aan de door of vanwege de overheid vastgestelde 

binnenlandse minimum kwaliteits- en sorteringseisen en andere voor-

schriften voor aardappelen bestemd voor de menselijke consumptie. 

2. Indien geen maat is overeengekomen moeten consumptieaardappelen 

worden geleverd in de maat 35 men opwaarts, doch in de door of 

vanwege de overheid voorgeschreven binnenlandse minimummaat en op-

waarts indien deze groter dan 35 mm, mocht zijn. 

ARTIKEL 12 VROEGE AARDAPPELEN 

Onder vroege aardappelen wordt verstaan consumptreaardappelen als 

bedoeld in artikel 11 , die in de handel of krachtens door of vanwe-

ge de overheid gegeven voorschriften als vroege aardappelen worden 

aangemerkt. 
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ARTIKEL 13 AARDAPPELEN VOOR INDUSTRIELE VERWERKING 

Onder aardappelen voor industriele verwerking wordt verstaan aard-

appelen bestemd voor de verwerking tot produkten bestemd voor mense-

lijke consumptie die voldoen aan de door partijen overeengekomen 

kwaliteits- en sorteringseisen. 

ARTIKEL 14 FABRIEKSAARDAPPELEN 

Onder fabrieksaardappelen wordt verstaan aardappelen bestemd voor 

de zetmeelindustrie. 

ARTIKEL 15 VOERAARDAPPELEN 

Onder voeraardappelen wordt verstaan aardappelen bestemd voor vee-

voer. Deze dienen te warden geleverd praktisch vrij van grond, vreem-

de bestanddelen, spruiten en natrot. 

ARTIKEL 16 OOGSTJAAR 

Geleverd moeten worden aardappelen van de overeengekomen oogst 

en wanneer daarover niets is bepaald, van de oogst waarop het 

verkoopseizoen, waarin geleverd moet worden, betrekking heeft. 

ARTIKEL 17 MAAT 

1. Ingeval in de omschrijving van de sortering van aardappelen een be-

paalde maat wordt genoemd, wordt hieronder verstaan "vierkantsmaat". 

De maat van de aardappel wordt bepaald door de aardappel te doen 

passeren door een vierkant, waarvan de zijde in milimeters is uit-

gedrukt. 

2. Ingeval een minimum- of maximummaat is overeengekomen, is - wat de 

maatsortering betreft - een tolerantie toegestaan van ten hoogste 

3 gewichtsprocenten aan ondermaatse en bovenmaatse aardappelen, 

waarin geen aardappelen 2 mm. kleiner dan de minimummaat of 2 mm. 

groter dan de maximummaat mogen voorkomen. 

3. Ingeval een bepaalde maat met toevoeging van het woord "(en) op-

waarts" 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. 

ARTIKEL 18 VELDGEWAS / 0 MM. (EN) OPWAARTS 

1. Ingeval levering "veldgewas" is overeengekomen, dienen - wat de 

maatsortering betreft - te worden geleverd aardappelen zoals het 

veld deze oplevert, zonder uitsortering of toevoeging van maten 

of tussenmaten. De aardappelen dienen te worden getarreerd op de 

overeengekomen gebreken. Zij moeten overigens ten tijde van de 

levering consumptiewaardig klaar te maken te zijn als bedoeld in 

lid 3 van dit artikel. 

2. Onder levering "0 mn. en opwaarts" wordt verstaan levering "veld-

gewas", waarbij de aardappelen behalve op de overeengekomen gebre-

ken ook dienen te worden getarreerd op de door of vanwege de o-

verheid voorgeschreven binnenlandse minimum kwaliteitseisen. 

3. Onder consumptiewaardig klaarmaken wordt verstaan, dat de aardappe-

len tegen de normaal gebruikelijke kosten zodanig worden gelezen dat 

zij daarna voldoen aan de door of vanwege de overheid voórgeschreven 

minimum kwaliteitseisen voor het binnenland. 

Hoofdstuk VI MONSTERNAME, TARRERING EN GEWICHT 

ARTIKEL 19 MONSTERNAME 

1. Indien monsters genomen zullen worden om de kwaliteit en/of sorte-

ring vast te stellen, dienen partijen tijd, plaats en wijze van 

monstername overeen te komen. 

2. Tenzij anders overeengekomen, dient monstername te geschieden bij 

de koper. 

3. De kosten van monstername komen voor rekening van de koper. 
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ARTIKEL 20 GEWICHTSBEPALING 

1. Partijen dienen tijd, plaats en wijze van de bepaling van het ge-

wicht overeen te komen. 

2. Tenzij anders overeengekomen, dient de bepaling van het gewicht 

te geschieden bij de koper. 

3. Bij losgestorte verlading komen ue kosten van het bepalen van het 

gewicht voor rekening van de verkoper. 

ARTIKEL 21 BRUTO / NETTO GEWICHTSHOEVEELHEID 

1. Indien ten aanzien van de te leveren gewichtshoeveelheid niet an-

ders is overeengekomen, dient te warden geleverd het netto gewicht. 

2. Bij verkoop van een gewichtshoeveelheid te tarreren aardappelen is 

artikel 22 lid 2 van toepassing. 

ARTIKEL 22 TARRERING / GETARREERD GEWICHT 

1. Is tarrering overeengekomen, dan dient het tarreren bij de koper plaats 

te vinden, tenzij anders is bedongen. De verkoper heeft het recht 

daarbij aanwezig te zijn. 

2. Bij verkoop van een gewichtshoeveelheid te tarreren aardappelen dienen 

partijen uitdrukkelijk overeen te komen, of die hoeveelheid is het te 

leveren bruto-gewicht dan wel het te leveren netto-gewicht na tarreren. 

Bij gebreke daarvan wordt die hoeveelheid geacht het netto-gewicht te zijn. 

3. Koper dient de geleverde gewichtshoeveelheid onder aftrek van het per-

centage tarra te betalen. 

ARTIKEL 23 PLUSMINUS / CIRCA GEWICHTSHOEVEELHEID 

I. Indien plusminus dan wel circa een bepaalde gewichtshoeveelheid is 

verkocht, is verkoper bij de levering een speling van 5% meer of 

minder toegestaan. 

2. Indien een plusminus dan wel circa verkochte gewichtshoeveelheid be-

trekking heeft op de gehele inhoud van een bepaalde opslagplaats of op-

brengst van een bepaald perceel aardappelen, is de verkoper ver-

plicht de gehele inhoud respectievelijk opbrengst te leveren en de 

koper verplicht deze te ontvangen. Bedraagt het gewicht daarvan: 

a) minder dan de plusminus of circa verkochte gewichtshoeveelheid. 

dan is de verkoper aansprakelijk voor het tekort voor zover dit 

10% van die verkochte gewichtshoeveelheid overschrijdt; 

b) meer dan de plusminus of circa verkochte gewichtshoeveelheid, 

dan is de koper niet verplicht het meerdere te ontvangen voor 

zover dit 10% van die verkochte gewichtshoeveelheid overschrijdt. 

ARTIKEL 24 LOSGESTORTE VERLADING 

I. Bij losgestorte verlading is de verkoper ten aanzien van de te verla-

den gewichtshoeveelheid een speling van 5% naar boven of beneden toe-

gestaan. 

2. Bij losgestorte verlading van een in deel leveringen af te nemen 

hoeveelheid geldt als afgenomen hoeveelheid de som van de gelever-

de gewichten van de deelleveringen, waarbij uitsluitend over het 

geleverde gewicht van de laatste deellevering een speling van 5 % 

naar boven of beneden is toegestaan. 

Hoofdstuk VII FUST 

ARTIKEL 25 ALGEMEEN 

1. Ingeval geen fust is overeengekomen, dienen de aardappelen losge-

stort te worden geleverd. 

2. Levering in al dan niet gemerkt fust van koper of verkoper dient 

uitdrukkelijk te worden overeengekomen. 

3. Indien partijen niet hebben aangegeven in wiens fust dient te wor-

den geleverd, wordt geacht levering in kopers fust te zijn overeen-

gekomen. 

ARTIKEL 26 KOPERS FUST 

1. Bij de levering in kopers fust dient koper het fust tijdig, doch 

tenminste 7 werkdagen voor de (fag van de (deel )levering in de bene-

digde hoeveelheid aan verkoper terbeschikkiny te stel len. 

2. Indien koper het fust niet tijdig aan verkoper ter beschikking heeft 
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gesteld, is verkoper gerechtigd - nadat hij koper daarvoor In gebre-

ke heeft gesteld en de daarin gestelde termijn voor toezending is 

overschreden - voor rekening van koper in ongemerkt fust te leveren. 

Verkoper client koper van zijn voornemen tijdig op de hoogte te stel-

len. 

ARTIKEL 27 VERKOPERS FUST 

1. Bij koop in verkopers fust worden partijen geacht de koopprijs in-

clusief verkopers fust te zijn overeengekomen. 

2. Indien gekocht is exclusief verkopers fust, dient bij levering 

in verkopers fust koper het fust in rekening te worden gebracht 

tegen kostprijs, tenzij terugzending is bedongen. 

3. Bij huur dient koper het fust van verkoper binnen 8 werkdagen na 

levering te retourneren. De kosten hiervan zijn voor rekening van 

koper. 

4. Koper dient hem door verkoper in rekening gebrachte statiegeld of 

huur voor verpakking bij voldoening van de factuur te betalen. 

5. Verkoper dient door hem van koper ontvangen statiegeld binnen 8 

werkdagen na de verpakking retour te hebben ontvangen terug te be-

talen onder aftrek voor beschadigde of onbruikbaar geworden verpak-

king. 

Hoofdstuk VIII VERVOER 

ARTIKEL 28 KOSTEN EN RISICO 

Tenzij anders overeengekomen, komen kosten en risico van het vervoer 

tot het moment van de levering voor rekening van verkoper en daarna 

voor rekening van koper. 

ARTIKEL 29 KOPERS INSIRUCTIES 

Verkoper dient instructies van koper met betrekking tot transportmid-

del , vorstverpakking, koel ing, verlading en/of stuwage op te volgen. 

Oe kosten daarvan komen - tenzij anders overeengekomen - voor rekening 

van koper. 

ARTIKEL 30 GEGEVENS EN DOCUMENTEN 

Koper dient verkoper tijdig de benodigde gegevens en documenten voor 

de verzending van de aardappelen le verstrekken. 

Hoofdstuk IX RISICO-OVERGANG 

ARTIKEL 31 RISICO-OVERGANG 

1. Bij verkoop van een nauwkeurig bepaalde partij in haar geheel (zo-

als de gehele inhoud van een bepaalde bewaarplaats of de gehele op-

brengst van een nauwkeurig bepaald perceel aardappelen) tegen beta-

ling van een vaste geldsom - ook al is daarbij een aanduiding van 

het gewicht van die partij vermeld - gaat het risico van de aardappe-

len van verkoper op koper over op het moment dat de overeenkomst van 

koop en verkoop tot stand komt. 

2. Indien op andere wijze dan genoemd in het voorgaande lid is verkocht, 

gaat het risico van de aardappelen eerst van verkoper op koper over 

op het moment van de levering. 

3. De verkoper is verplicht tot aan de levering te zorgen voor een goede 

bewaring. De kosten daarvan komen voor zijn rekening. 

Hoofdstuk X LEVERING 

ARTIKEL 32 TIJD VAN LEVERING 

1. Indien omtrent het tijdstip van levering niets is overeengekomen, 

dient de levering te geschieden binnen 7 werkdagen na de dag waar-

op de overeenkomst werd gesloten. 

2. Indien voor een bepaalde datum of binnen een bepaald tijdvak gele-

verd moet worden, dient verkoper tijdig kennis te geven Van het 

tijdstip waarop hij levering verlangt. 
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3. Bij "directe levering" dient de levering te geschieden binnen 3 

werkdagen na de dag waarop de overeenkomst werd gesloten. 

4. Indien levering omstreeks een bepaalde dag, week of maand is over-

eengekomen, dient de levering te geschieden binnen 

- één werkdag voor tot en met één werkdag na die dag, 

- twee werkdagen voor tot en met twee werkdagen na die week, 

- vijf werkdagen voor tot en met vijf werkdagen na die maand. 

ARTIKEL 33 PLAATS VAN LEVERING 

1 . De levering dient te geschieden in Nederland op de voor de verkoper 

meest geschikte laadplaats, tenzij anders is overeengekomen. 

2. Bij verkoop "af" een bepaalde plaats dient te worden geleverd op die 

bepaalde plaats. 

3. Bij verkoop "op auto", "op wagon" of "in container" dient de verkoper de 

auto, respectievelijk wagon, respectievelijk container te laden. 

4. Bij verkoop "plaats van bestemming", "vrij" plaats van bestemming of 

"franco" plaats van bestemming dient te worden geleverd op de overeen-

gekomen plaats van bestemming. 

ARTIKEL 34 WACHTUREN 

1. Ingeval de aardappelen op of omstreeks een overeengekomen tijdstip 

door verkoper worden aangeleverd doch niet kunnen worden gelost, 

respectievelijk door koper worden afgehaald doch niet kunnen worden 

geladen en hierdoor wachturen ontstaan, komen de eerste twee wacht-

uren voor rekening van de wachtende partij. De overige wachturen 

komen voor rekening van zijn wederpartij. 

2. Ingeval de aardappelen vroeger dan op of omstreeks een overeengekomen 

tijdstip door verkoper worden aangeleverd respectievelijk door koper 

worden afgehaald, komen eventuele wachturen voor zijn rekening, be-

houdens indien en voorzover deze wachturen aan zijn wederpartij kun-

nen worden toegerekend. 

Hoofdstuk XI KEURING, KLACHTEN, EXPERTISE, ONDEUGDELIJKE LEVERING 

ARTIKEL 35 KEURING BIJ LEVERING 

1. De koper dient bij de levering zorgvuldig na te gaan of de aardappe-

len aan de overeengekomen voorwaarden voldoen. 

2. Deze keuring dient te geschieden vóór doch uiterlijk tijdens het op-

laden respectievelijk lossen van de aardappelen. 

3. Indien de koper de aardappelen bij de levering zonder klachten aan-

vaardt, wordt verkoper geacht aan zijn leveringsverplichtingen te 

hebben voldaan en vervalt het recht van koper over het geleverde te 

reclameren, met uitzondering van het bepaalde in de volgende leden 

van dit artikel. 

4. Ingeval de aardappelen niet tijdig op de plaats van levering aan-

wezig zijn en om die reden de koper de aardappelen niet daar heeft 

kunnen keuren, heeft koper het recht uiterlijk de werkdág na aankomst 

van de aardappelen aldaar vóór 's middags 12 uur alsnog 'over de aard-

appelen te reclameren. 

5. Ingeval de verkoper bepaalde eigenschappen of hoedanigheden heeft ge-

garandeerd, is het bepaalde in artikel 10 van toepassing. 

6. Indien aardappelen voor export zijn gekocht, zijn de artikelen 47 en 

48 mede van toepassing. 

ARTIKEL 36 KEURING NA LEVERING 

Indien is overeengekomen dat keuring eerst na levering plaatsvindt, 

is het vorige artikel van overeenkomstige toepassing met dien ver-

stande dat in de plaats van het woord "levering" dient te worden ge-

lezen het woord "keuring". 

ARTIKEL 37 KLACHTEN 

I. Bij klachten van koper dienen de werkzaamheden van het Opladen 

respectievelijk lossen te worden stopgezet en dienen de :aardap-

pelen door de partij bij wie deze zich bevinden een redelijke 

tijd zorgvuldig te worden bewaard, totdat partijen over kopers 
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klachten overeenstemming hebben bereikt, expertise respectieve-

lijk her-expertise heeft plaatsgevonden, dan wel van (her-)ex-

pertise wordt afgezien. 

2. De koper dient zijn klachten op straffe van verlies van rechten 

onmiddellijk mondel ing, telefonisch, per telex of per telegram 

aan verkoper kenbaar te maken. Mondeling of telefonisch gedaan 

protest dient uiterlijk de volgende werkdag schriftelijk aan ver-

koper te worden bevestigd. 

3. De verkoper dient onmiddellijk doch uiterlijk binnen zes werkuren 

te rekenen vanaf de ontvangst van kopers klacht de koper te ant-

woorden of hij diens klacht al dan niet aanvaardt. Bij gebreke 

hiervan wordt verkoper geacht de klacht te hebben aanvaard. 

4. Indien ingeval van doorverkoop geleverd moet worden zonder over-

laden, moet(en) de tussenliggende wederverkoper(s) eventuele klach-

ten onmiddellijk doorgeven aan degene van wie gekocht werd. 

5. Indien aardappelen voor export zijn gekocht is artikel 47, lid 4 

van toepassing. 

ARTIKEL 38 EXPERTISE 

I. Bij klachten over het geleverde kan de meest gerede partij de 

V.B.N.A. of de VENEXA verzoeken een expertiserapport te laten op-

maken door een door de V.B.N.A. of de VENEXA aan te wijzen expert. 

De V.B.N.A. respectievelijk de VENEXA wijst een expert aan en stelt 

partijen in de gelegenheid bij de expertise aanwezig te zijn. 

2. Het expertise-rapport is voor partijen bindend, tenzij een der par-

tijen uiterlijk de werkdag na de dag van kennisgeving van de inhoud 

daarvan de V.B.N.A. respectievelijk de VENEXA verzoekt om her-exper-

tise. Alsdan wijst de V.B.N.A. respectievelijk de VENEXA een andere 

expert aan. Het rapport van de her-expertise is voor partijen bin-

dend. 

3. De kosten van de expertise en her-expertise moeten worden voldaan 

door de aanvrager, doch komen voor rekening van de partij die uit-

eindelijk in het ongelijk zal worden gesteld. 

4. Oe V.B.N.A. respectievelijk de VENEXA kan van de aanvrager betaling 

van een voorschot voor de (her-)expertisekosten verlangen alvorens 

tot aanwijzing van een expert over te gaan. 

ARTIKEL 39 GEVOLGEN VAN ONDEUGDELIJKE LEVERING 

1. Indien is overeengekomen dat koper de aardappelen op een andere 

plaats zal keuren dan waar deze zul len worden geleverd en de aard-

appelen aldaar niet aan de overeengekomen eisen voldoen en wel in 

zo een mate, dat deze een minderwaarde hebben van ten hoogste 

10% van de koopprijs; is de koper gehouden de aardappelen te ont-

vangen 

prijs. 

de lid 

2. Indien 

c.q. te behouden tegen evenredige vermindering van de koop-

Indien de minderwaarde meer dan 10% bedraagt, is het volnen-

van toepassing. 

op de plaats van levering moet worden gekeurd of voor export 

moet worden geleverd en de aardappelen niet aan de overeengekomen 

voorwaarden voldoen, heeft de koper de keus de aardappelen: 

a) te aanvaarden tegen evenredige vermindering van de koopprijs; 

b) te weigeren; 

c) te weigeren en vervanging van de geweigerde aardappelen vóór of 

op een in verband met de omstandigheden redelijk te achten 

tijdstip te vorderen. 

3. De koper dient zijn keuze onmiddellijk, doch uiterlijk de werkdag na 

vaststelling van het niet voldoen, aan verkoper kenbaar te maken, 

bij gebreke waarvan koper geacht wordt de aardappelen te hebben ge-

weigerd. 

4. Heeft de koper de aardappelen geweigerd en beschikt de verkoper 

niet binnen twee werkdagen na die weigering over de aardappelen, 

dan dient de koper deze aardappelen zo spoedig en zo goed mogelijk 

te verkopen voor rekening van de verkoper. De koper draagt de schade 

en kosten, indien zijn weigering niet terecht is geweest. 

Hoofdstuk XII NIET NAKOMING 

ARTIKEL 40 GEVOLGEN NIET NAKOMING, INGEBREKESTELLING 

1. Indien een partij een verplichting niet op tijd is nagekomen, 

geeft dit de wederpartij al leen recht de overeenkomst geheel of 

voor de niet nagekomen verplichting te ontbinden en/of schade-

vergoeding te vorderen, nadat zij de nalatige partij schrifte-

lijk (per aangetekend schrijven, telegram of telex) in gebreke 
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heeft gesteld en deze aan die ingebrekestelling geen gevolg 

heeft gegeven. 

2. Oe ingebrekestel ling dient te bevatten een aanmaning die ver-

plichting alsnog vóór of op een redelijk te achten tijdstip 

na te komen en de mededeling dat ingeval dit niet gebeurt de o-

vereenkomst geheel of voor de niet nagekomen verplichting wordt 

geannuleerd en/of schadevergoeding wordt gevorderd. 

3. Een ingebrekestel ling is niet nodig: 

a) indien de wederpartij schriftelijk of in aanwezigheid van ge-

tuigen ondubbelzinnig heeft verklaard niet te zul len nakomen; 

b) indien de overschreden termijn voor partijen als fatale ter-

mijn was overeengekomen, hetgeen uitdrukkelijk uit de beves-

tiging moet blijken door toevoeging van de clausule "zonder 

nader uitstel", "zonder aanvullende termijn", e.d.; 

c) indien de nalatige partij overeenkomstig artikel 41 bij voor-

baat in gebreke is gesteld; 

d) indien de niet op tijd nagekomen verplichting betreft: 

- een deellevering ten aanzien waarvan overeenkomstig artikel 

42 verrekening is overeengekomen; 

- de levering van aardappelen voor export ten aanzien waarvan 

bij het sluiten van de overeenkomst of bij de afroep nadruk-

kelijk is medegedeeld dat deze zijn bestemd hetzij om binnen 

twee werkdagen na levering te worden geëxporteerd, hetzij 

om te worden vervoerd met een bepaald schip. 

ARTIKEL 41 BIJ VOORBAAT IN GEBREKE STELLEN 

Een partij kan haar wederpartij reeds bij voorbaat in gebreke 

stel len door deze een redelijke tijd doch tenminste drie werkda-

gen vóór het overeengekomen tijdstip waarop deze (uiterlijk) een 

verplichting dient na te komen schriftelijk (per aangetekend schrij-

ven, telegram of telex) 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 aan-

gegeven verpl ichting annuleert en/of schadevergoeding vordert. 

ARTIKEL 42 VERREKENING VAN DEELLEVERINGEN 

1. Is overeengekomen dat in gedeelten moet worden geleverd binnen 

bepaalde perioden en daarbij uitdrukkelijk bepaald dat deel le-

veringen, die niet binnen een betreffende periode worden gele-

verd respectievelijk ontvangen, zullen worden verrekend, dan 

dient de op het eind van een periode achterstal l ig geworden hoe-

veelheid van die deellevering(en) onmiddel lijk te worden verrekend 

in geld, zonder dat daartoe een ingebrekestal ling is vereist. 

2. De verrekening geschiedt op basis van het verschil tussen de koop-

prijs en de dagprijs voor die aardappelen aan het eind van de pe-

riode waarin de betreffende achterstallige levering had moeten 

plaatsvinden. De dagprijs dient zo mogelijk te worden vastgesteld 

aan de hand van de Rotterdamse beursprijsnotering. 

3. Is geen verrekening als in het eerste lid bedoeld bedongen, dan 

geldt ten aanzien van de niet binnen de overeengekomen termijn na-

gekomen deelleveringen het bepaalde in de artikelen 40 (ingebreke-

stelling) en 55 (schadevergoeding). 

ARTIKEL 43 VERJARING 

Een overeenkomst van koop en verkoop wordt van rechtswege ontbon-

den 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. 

Hoofdstuk XIII LEVERING VOOR EXPORT 

ARTIKEL 44 EXPORTBESTEMHING 

Indien aardappelen voor export naar een bepaald land worden gekocht, 

dient dit op de bevestiging tot uitdrukking te worden gebracht, bij-

voorbeeld door de aanduiding "export", "P.D.-waardig", 'P.O.-gekeurd", 

"P.O.", e.d. gevolgd door de naam van het land van bestemming. 
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ARTIKEL 45 EXPORTEISEN 

1. De aardappelen dienen te voldoen aan de door of vanwege de Nederlandse 

overheid (Plantenziektenkundige Dienst (P.O.)) en/of overheid van het 

land van bestemming ten tijde van het sluiten van de overeenkomst 

voorgeschreven export- respectievelijk importeisen. 

2. Wanneer geen land van bestemming is genoemd, moeten de aardappelen vol-

doen aan de minimumeisen gesteld voor export naar West-Duitsland. 

3. Indien de verkoper de door de P.D. of het land van import gestelde 

eisen niet kent, dient hij dit de koper vóór het sluiten van de over-

eenkomst mede te delen. Deze moet die eisen aanstonds aan hem opgeven. 

4. Indien die eisen ten tijde van de levering zijn verzwaard, dienen de 

aardappelen aan deze zwaardere eisen te voldoen. De extra kosten daar-

van komen voor rekening van koper. 

5. De koper heeft het recht levering voor een ander land dan het over-

eengekomen land van bestemming te eisen, mits de eisen voor export 

naar dat andere land niet zwaarder zijn dan die voor het overeenge-

komen land van bestemming. 

ARTIKEL 46 P.D.-1115PECTIEBILJE1 EN CERTIFICAAT 

I. Bij levering op de voor verkoper meest geschikte laadplaats, op auto, 

op wagon of in binnenschip worden de aardappelen geacht aan de door 

de P.D. gestelde eisen te voldoen, indien deze zijn voorzien van een 

geldig inspectiebiljet van de P.O.. 

2. Bij levering aan de grens, grensstation, in zeehaven of aan zeeschip, 

warden de aardappelen geacht aan de door de P.D. gestelde eisen te 

voldoen, indien deze zijn voorzien van een geldig P.O.-certificaat. 

3. De artikelen 47 en 48 zijn hierbij onverminderd van toepassing. 

ARTIKEL 47 KEURING BIJ EXPORT 

I. Bij levering voor export zijn de artikelen 35, 36 en 37 van overeen-

komstige toepassing. 

2. De koper dient bij de levering zorgvuldig na te gaan, of de aardap-

pelen aan de overeengekomen P.D.-eisen en andere voorwaarden voldoen, 

ook al zijn deze van een P.0.-inspectiebiljet of P.D.-certificaat 

voorzien. 

3. De in het voorgaande lid bedoelde controle van koper dient, indien 

de P.O. aan grens, grensstation of zeehaven keurt, uiterlijk bin-

nen drie werkuren na de P.D.-keuring te geschieden. 

4. Bij levering voor exportdoeleinden vervalt elk recht van de koper 

nog over het geleverde te reclameren, indien de aardappelen de 

land- of zeegrens zijn gepasseerd, behoudens indien en voorzover 

die klachten betreffen ondeugdelijke stuwage en/of vorstverPakking. 

ARTIKEL 48 HERKEURING BIJ EXPORT 

1. Indien de verkoper zich niet kan verenigen met een afkeuring door 

de P.O., kan hij binnen de daarvoor gestelde termijn herkeuring 

bij de P.O. aanvragen. 

2. Indien de koper zich niet kan verenigen met de goedkeuring door de 

P.D., kan hij uiterlijk binnen drie werkuren herkeuring aanvragen 

bij de V.B.N.A. of de VENEXA. Alsdan wijst de V.B.N.A. respectieve-

lijk de VENEXA een aardappel-expert aan en stelt partijen op de 

hoogte van die aanwijzing en van tijd en plaats van de herkeuring. 

Het oordeel van de aangewezen expert is voor wat betreft het voldoen 

van de aardappelen aan de P.O.-exporteisen voor partijen bindend. 

ARTIKEL 49 RISICO IN- EN UITVOERBELEMMERINGEN 

1. Voor rekening van koper komen de eventuele nadelige gevolgen van: 

a. bij het sluiten van de overeenkomst bestaande of nadien afko-

mende verboden, beperkingen of andere belemmerende maatregelen 

door de Nederlandse of buitenlandse overheid ten aanzien van 

de uitvoer naar respectievelijk de invoer in het desbetreffende 

land; 

b. het niet bezitten of niet verkrijgen van voor de uitvoer naar 

respectievelijk de invoer in het buitenland vereiste vergunnin-

gen of documenten; 

c. verzwaring van de voor het importerende land door de P.D. gestel-

de eisen na het sluiten van de overeenkomst. 

2. De in het voorgaande lid bedoelde nadelige gevolgen komen evenwel 

voor rekening van verkoper, indien deze betreffen aardappelen ge-
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groeid in een bepaald gebied van Nederland en koper bij het sluiten 

van de koop uitdrukkelijk de levering van aardappelen uit dat gebied 

heeft bedongen. 

ARTIKEL 50 WIJZIGING PLAATS VAN LEVERING 

Indien levering aan grens, grensstation of zeehaven is overeengeko-

men, is verkoper op verlangen van koper verplicht te aanvaarden dat 

die plaats van levering wordt gewijzigd in de voor verkoper meest ge-

schikte laadplaats. De verkoper is verplicht het factuurbedrag te ver-

minderen met de door haar door deze wijziging bespaarde kosten. 

Hoofdstuk XIV BETALING 

ARTIKEL 51 PRIJS 

1. Tenzij anders overeengekomen dient de koopprijs te worden berekend 

aan de hand van de netto-gewichtshoeveelheid. 

2. Eventuele kosten van opslag en bewaring vóór de levering, worden 

geacht in de koopprijs te zijn begrepen. 

ARTIKEL 52 BETALINGSTERMIJN 

Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 

dagen na datum van (deel)levering tegen factuur. 

ARTIKEL 53 RENTEBEDING 

Bij te late betaling wordt de debiteur - zonder dat daarvoor een in-

gebrekestelling nodig is - een rente verschuldigd van 2 % boven het pro-

messendisconto van de Nederlandse Bank per 1 januari van het betref-

fende kalenderjaar, met een minimum van 8 %, gerekend vanaf het ver-

strijken van de betalingstermijn tot de dag van de algehele voldoening. 

ARTIKEL 54 INSOLVABILITEIT 

1. 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 reèel gevaar voor niet tijdi-

ge of niet volledige betaling respectievelijk levering aanwezig moet 

worden geacht en die partij - ingeval haar deze toestand van zijn we-

derpartij vóór 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 telex, telegram of 

aangetekend schrijven onder opgave van redenen tenminste vijf werkda-

gen vóór de (deel)levering van de wederpartij: 

- zekerheidsstelling voor de betaling in de vorm van afwijkende beta-

lingsvoorwaarden te verlangen respectievelijk 

- zekerheidsstelling voor nakoming van de levering te verlangen, 

mits dit gezien de omstandigheden van het geval als redelijk kan wor-

den aangemerkt. 

2. Het in het eerste lid bedoelde gevaar kan ondermeer aanwezig worden 

geacht, indien een credietverzekeringsmaatschappij de dekking op de 

wederpartij intrekt. 

3. Degene die zekerheid eist, dient de wederpartij de daaraan verbonden 

kosten vermeerderd met 'l van het factuurbedrag te vergoeden en is 

aansprakelijk voor alle schade voortspruitende uit ten onrechte ge-

vorderde zekerheidsstelling. 

4. Indien de wederpartij niet binnen drie werkdagen na ontvangst van 

het verzoek antwoordt, of de hem gevraagde zekerheidsstel ling afwijst 

zonder zijnerzijds een andere vorm van zekerheidsstelling - die ge-

zien de omstandigheden van het geval als redelijk dient te worden aan-

gemerkt - aan te bieden, is de andere partij gerechtigd de overeenkomst 

schriftelijk te annuleren en schadevergoeding te vorderen. 

Hoofdstuk XV SCHADE 

ARTIKEL 55 SCHADEVERGOEDING 

Indien een der partijen met nakoming van haar verpl ichtingen in ge-

breke is gebleven, heeft de wederpartij recht op vol ledige vergoeding 



- 28 - - 29 - 

van haar eventuele schade, kosten en interessen, waaronder begrepen 

winstderving. 

ARTIKEL 56 BEREKENING SCHADEVERGOEDING 

1. Als schade geleden door het niet leveren respectievelijk niet ontvan-

gen 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 zo mogelijk te wor-

den vastgesteld aan de hand van de Rotterdamse beursprijsnotering. 

2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel kan 

de benadeelde partij, die uiterlijk de tweede werkdag na de wanpres-

tatie - middels een beëdigd makelaar - een dekkings(ver)koop sluit, 

aanspraak maken op het nadelig verschil tussen de (ver)koopprijs en 

de prijs van de dekkings(ver)koop. 

ARTIKEL 57 VERZEKERING 

1. Indien de koper er belang bij heeft dat na de koop voor risico van 

verkoper liggende aardappelen tot aan de levering tegen brand of 

andere schade worden verzekerd, is verkoper verplicht op verzoek 

van koper de aardappelen naar kopers wens te verzekeren. 

2. Tenzij anders overeengekomen komt de premie daarvan ten laste van 

koper. 

ARTIKEL 58 SCHADEBEPERKINGSPLICHT 

Partijen dienen maatregelen te nemen om de schade zoveel mogelijk 

te beperken. 

Hoofdstuk XVI OVERMACHT 

ARTIKEL 59 GEVOLGEN VAN OVERMACHT 

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 over-

macht beroepende partij zijn wederpartij onmiddellijk daarvan op 

de hoogte heeft gesteld. 

2. In afwijking van het voorgaande lid wordt een overeenkomst betref-

fende vroege aardappelen door overmacht onmiddellijk van rechtswe-

ge ontbonden, zonder recht op schadevergoeding. 

3. Als de overmachtssituatie langer dan één maand duurt, heeft elke 

partij gedurende de overmachtssituatie het recht de overeenkomst 

te ontbinden zonder recht op respectievelijk verplichting tot scha-

devergoeding. 

4. Indien ten aanzien van in enig jaar gegroeide aardappelen de over-

machtssituatie op 15 juli van het daaropvolgende jaar nog bestaat, 

wordt de overeenkomst op die datum van rechtswege ontbonden zonder 

recht op schadevergoeding. 

5. Een beroep op overmacht komt niet toe aan de partij die vóér het 

intreden van de overmacht in gebreke was. 

Hoofdstuk XVII ARBITRAGEREGELING 

ARTIKEL 60 ARBITRAAL BEDING 

1. Alle geschillen, die over of naar aanleiding van een overeenkomst 

waarop deze handelsvoorwaarden van toepassing zijn, of van nadere 

overeenkomsten die daarvan het uitvloeisel zijn, tussen partijen 

mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van de gewone rechter 

worden beslecht door arbitrage op de wijze als in het bij deie 

.handelsvoorwaarden behorende arbitragereglement is bepaald en aan 

te vragen binnen de daar gestelde vervaltermijn. 

2. Een geschil wordt ook dan geacht aanwezig te zijn, indien één der 

partijen een vordering van de wederpartij onbetaald laat zonder de 

juistheid van die vordering te betwisten, of wel zich onthoudt van 

het voeren van verweer. 

3. Indien een op grond van een in het eerste lid bedoeld arbitraal be-

ding gewezen arbitraal vonnis door de gewone rechter mocht warden 

nietig verklaard op andere gronden dan het niet toepassel ijk zijn 
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van dit arbitraal beding, blijft de beslechting van het geschil met 

uitsluiting van de gewone rechter aan dit arbitraal beding onderwor-

pen. 

4. Het arbitraal beding in het eerste lid is niet van toepassing op ge-

schillen over wisselbrieven of ongedekte cheques. 

Hoofdstuk XVIII SLOTBEPALINGEN 

Aldus vastgesteld te 's-Gravenhage op 15 juli 1986. 

Vereeniging ter'Behartiging van 

ARTIKEL 61 WIJZIGING OF VERVAL HANDELSVOORWAARDEN den Nederlantisc en Aardappelhandel 

1. Wijziging of verval van deze handelsvoorwaarden of bijbehorend 

arbitragereglement dient te worden vastgesteld door de Vereeniging 

ter Behartiging van den Nederlandschen Aardappelhandel (V.B.N.A.) 

en de Vereniging van Nederlandse Exporteurs van Aardappelen (VENEXA), 

alsmede te warden gedeponeerd ter griffie van de arrondissements-

rechtbank te 's-Gravenhage vóór de datum waarop de wijziging of het 

verval van kracht wordt. 

2. Wijziging of verval van deze handelsvoorwaarden met bijbehorend 

arbitragereglement is - tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn 

overeengekomen - niet van toepassing op en brengt geen verandering 

in vóór de inwerkingstreding daarvan gesloten overeenkomsten. 

ARTIKEL 62 OVERGANGSBEPALING 

De Algemene Handelsvoorwaarden Groothandel in Aardappelen met bij-

behorend Arbitragereglement, vastgesteld door de V.B.N.A. en de VE-

NEXA op 17 juni 1966 en gedeponeerd ter griffie van de arrondisse-

mentsrechtbank te 's-Gravenhage op 15 juli 1966, blijven van toe-

passing op de overeenkomsten, waarop zij vóór het van kracht worden 

van de onderhavige handelsvoorwaarden van toepassing waren, tenzij 

partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. 

Vereniging van fjederlandse 

Exporteurls van 4ardappelen 

\s

G. Lodewi,ik. voorzitter 
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II ARBITRAGEREGLEMENT 

behorende bij en bedoeld in artikel 60 van de Algemene Handelsvoorwaar-

den Groothandel in Aardappelen, vastgesteld door de Vereeniging ter Be-

hartiging van den Nederlandschen Aardappelhandel (V.B.N.A.) en de Vere-

niging van Nederlandse Exporteurs van Aardappelen (VENEXA) op IS juli 

1986, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te 's-Gra-

venhage op 15 juli 1986 en in werking getreden op 1 september 1986. 

ARTIKEL 1 LIJST VAN ARBITERS 

1. De V.B.N.A. en de Vr.NEXA stellen een lijst op van arbiters op, waarop 

a) tenminste 10 personen voorkomen die als arbiter kunnen optreden, 

waarvan 

- vier te rekenen tot de sector van de binnenlandse groothandel 

In aardappelen 

- drie te rekenen tot de sector van de export van consumptie-

aardappelen 

- drie te rekenen tot de sector van de aardappelverwerkende indus-

trie, 

b) tenminste drie personen voorkomen die als voorzitter-arbiter kunnen 

optreden en aan een Nederlandse universiteit of hogeschool de titel 

van meester in de rechten hebben verkregen. 

2. De arbiters worden op de lijst geplaatst voor een periode van vijf ka-

lenderjaren, waarvan de eerste periode loopt van 1 september 1986 tot 

1 januari 1990. 

3. De V.B.N.A. en de VENEXA kunnen de op de lijst van arbiters geplaatste 

personen te allen tijde, in het bijzonder bij het bereiken van de 70-

jarige leeftijd, vervangen. 

4. De lijst van arbiters blijft na afloop van elke periode van vijf kalen-

derjaren van kracht, totdat de lijst van arbiters voor de nieuwe peri-

ode is gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te 's-Gra-

venhage. 

ARTIKEL 2 ARBITRAGEBUREAU 

De V.B.N.A. en de VENEXA stel len een Arbitragebureau in, dat belast 

is met de in dit reglement aan dit bureau opgedragen werkzaamheden 

en het voeren van de daarmee verband houdende correspondentie. 

ARTIKEL 3 ARBITRAGE-INSTANTIES 

1. Alle geschillen worden in eerste aanleg behandeld en beslecht door 

een Arbitragecommissie bestaande uit: 

a) één arbiter, te weten een voorzitter-arbiter, of 

b) drie arbiters, waaronder een voorzitter-arbiter. 

2. De Arbitragecommissie bestaat uit één arbiter, indien: 

a) de vordering en eventuele tegenvordering tezamen in hoofdsom 

f 5.000,-- of minder bedragen, of 

b) een der partijen bij de schriftelijke procedure schrifte-

lijk aan het Arbitragebureau behandeling door één arbiter verzoekt 

en de wederpartij binnen twee weken na daarvan door het Arbitragebu-

reau op de hoogte te zijn gesteld aan het Arbitragebureau schrifte-

lijk bericht hiermee in te stemnen. 

3. De Arbitragecommissie bestaat uit drie arbiters, indien. 

a) de vordering en eventuele tegenvordering tezamen in hoofdsom meer 

dan f 5.000,-- bedragen, of 

b) een der partijen bij de schriftelijk procedure schriftelijk 

aan het Arbitragebureau behandeling door drie arbiters verzoekt 

en de wederpartij binnen twee weken na daarvan door het Arbitra-

gebureau op de hoogte te zijn gesteld aan het Arbitragebureau schrif-

telijk bericht hiermee in te stemmen. 

4. Alle geschillen worden in hoger beroep beslecht door een Commissie van 

Appel bestaande uit drie arbiters, waaronder een voorzitter-arbiter, die 

niet betrokken mogen zijn geweest bij de behandeling in eerste aanleg. 

5. Oe Commissie van Appel bestaat echter uit een voorzitter-arbiter, indien,

a) 

b) 

de Arbitragecommissie in eerste aanleg uit één arbiter bestond 

een der partijen bij de schriftelijke procedure schriftelijk 

aan het Arbitragebureau behandeling door één arbiter verzoekt 

en de wederpartij binnen twee weken na daarvan door het Arbitrage-

bureau op de hoogte te zijn gesteld aan het Arbitragebureau schrif-

telijk bericht hiermee in te stemmen. 
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ARTIKEL 6 VOORSCHOT ARBITRAGEKOSTEN 

ARTIKEL 4 VERVAI TERMIJNEN VOOR HEI AANVRAGEN VAN ARBI TRAGE 

1. Arbitrage in eerste aanleg dient le worden aangevraagd binnen drie 

maanden nadat gebleken is dat het geschil niet in der minne tussen 

partijen kan worden opgelosl. Ten aanzien van tegenvorderineen geldt 

het bepaalde in artikel 7 sub b (verweer van de tegenpartij). 

2. Arbitrage in hoger beroep tegen een in eerste aanleg gewezen arbi-

traal vonnis dient te warden aangevraagd binnen 30 dagen na de dag 

van afzending van het door de Arbitragecommissie in eerste aanleg 

gewezen arbitraal vonnis. Ten aanzien van het instellen van tegen-

beroep geldt het bepaalde in artikel 7 sub b (verweer van de tegen-

partij). 

ARTIKEL 5 ARBITRAGE-AANVRAAG 

1. Elke abitrage-aanvraag dient te worden gericht aan het Arbitragebureau, 

de VA.N.A. of de VENEXA. 

2. De V.B.N.A. en de VENEXA doen de bij hun ingediende arbitrage-aan-

vragen onverwijld ter verdere behandeling toekomen aan het Arbitra-

gebureau. 

3. Elke arbitrage-aanvraag dient schriftelijk in vijfvoud te worden in-

gediend en dient te bevatten: 

a) naam, voornamen, beroep en adres van partijen 

b) een nauwkeurige opgave van feiten waarop de aanvrager zijn vor-

dering(en) baseert 

c) een duidelijke omschrijving van hetgeen de aanvrager vordert; 

d) de bevestiging van de betreffende overeenkomst 

e) alsmede een eventueel verzoek om behandeling van de arbitrage 

door een afwijkend aantal arbiters. 

4. Indien de arbitrage-aanvraag niet aan de gestelde eisen voldoet, 

stelt het Arbitragebureau de aanvrager in de gelegenheid zijn ar-

bitrage-aanvraag binnen een door het Arbitragebureau te bepalen 

termijn aan te vul len, bij gebreke waarvan de arbitrage geacht 

wordt te zijn ingetrokken. 

5. Het Arbitragebureau doet de partij tegen wie arbitrage is aange-

vraagd onverwijld een exemplaar van de arbitrage-aanvraag toeko-

men. 

1. Na ontvangst van een arbitrage-aanvraag stelt het Arbitragebui-eau het 

bedrag vast, dat de aanvrager van de arbitrage respectievelijk de te-

genpartij die een tegenvordering instelt als voorschot en zonodig als 

aanvullend voorschot ter bestrijding van de verwachte arbitragekosten 

binnen een door het Arbitragebureau te bepalen termijn dient te beta-

len. 

2. Bij gebreke van betaling binnen de vastgestelde termijn wordt de ar-

bitrage-aanvraag respectielijk de ingestelde tegenvordering geacht 

te zijn ingetrokken. Niettemin kan opnieuw arbitrage worden aange-

vraagd respectievelijk een tegenvordering worden ingesteld binnen de 

eventueel nog daarvoor resterende gestelde termijn. 

ARTIKEL 7 VERWEER VAN DE TEGENPARTIJ 

1. Zodra de aanvrager het gevraagde voorschot voor de verwachte arbitra-

gekosten heeft voldaan, stelt het Arbitragebureau de tegenpartij in 

de gelegenheid binnen drie weken schriftelijk in vijfvoud te antwoor-

den (conclusie van antwoord). 

2. De tegenpartij dient uiterlijk in haar antwoord: 

a) een eventueel beroep op onbevoegdheid van arbiters van de zaak ken-

nis te nemen gemotiveerd voor te dragen; 

b) een eventuele tegenvordering, dan wel - ingeval arbitrage in hoger 

beroep is ingesteld - eventueel tegenberoep in te stellen. 

3. Het Arbitragebureau zendt de aanvrager een afschrift van het antwoord 

van de tegenpartij. 

ARTIKEL 8 REPLIEK EN DUPLIEK IN EERSTE AANLEG 

1. In eerste aanleg stelt het Arbitragebureau de aanvrager in de gelegen-

heid binnen drie weken schriftelijk in vijfvoud op het antwoord van de 

tegenpartij te reageren (conclusie van repliek). 

2. Het Arbitragebureau zendt de tegenpartij een afschrift van aanvragers 

reactie en stelt daarbij de tegenpartij in de gelegenheid op haar beurt 

binnen drie, weken in vijfvoud daarop te antwoorden (conclusie van dupliek). 
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ARTIKEL 9 WIJZIGING VAN INGESTELDE VORDERINGEN 

1 . Partijen kunnen hun ingestelde vordering respectievelijk te-

genvordering uiZerlijk bij repl iek respectievelijk dupliek 

verminderen, veranderen of vermeereeren, tenzij naar het oordeel 

van de Arbitragecommissie daardoor de wederpartij in zijn verde-

diging onredel ijk wordt bezwaard of de procedure onredelijk wordt 

vertraagd. 

2. Vermindering, verandering of vermeerdering van ingestelde vorderin-

gen respectievelijk tegenvorderingen brengt geen wijziging in de 

samenstel ling van eenmaal benoemde Arbitragecommissies. 

ARTIKEL 10 ARBITRAGEKOSTEN BIJ INTREKKING VORDERINGEN 

Indien vóór de benoeming van arbiLers de vordering en eventuele tegen-

vordering worden ingetrokken, brengt het Arbitragebureau een bedrag 

ad f 500,-- ais vergoeding van de arbitragekosten ten laste van de 

aanvrager. 

ARTIKEL 1 1 BENOEMING ARBITRAGECOMMISSIE 

1. Nadat de schriftelijke procedure is voltooid, benoemt het Arbitra-

gebureau rekening houdende met de aard van het geschil uit de ter 

griffie van de arrondissementsrechtbank gedeponeerde lijst van ar-

biters de Arbitragecommissie. 

2. Het Arbitragebureau geeft de benoemde arbiter(s) zo spoedig mogelijk 

bericht van hun benoeming. Zij dienen het Arbitragebureau zo spoedig 

mogelijk schriftelijk te berichten of zij hun benoeming aanvaarden. 

3. Het Arbitragebureau deelt zo spoedig mogelijk aan partijen de samen-

stelling van de Arbitragecommissie mede en zendt de betrokken arbi-

ter(s) ter verdere behandeling een exemplaar van de door partijen 

ingediende stukken. 

4. Indien een aangewezen arbiter zijn benoeming niet aanvaardt of zijn 

taak niet kan uitoefenen, benoemt het Arbitragebureau zo spoedig 

mogelijk een ander in zijn plaats. 

5. Indien de vervanging van een arbiter na de eerste zitting plaats 

heeft, wordt opnieuw een zitting gehouden, tenzij beide partijen 

desgevraagd tegen de voortzetting van de behandeling geen bezwaar 

hebben. 

ARTIKEL 12 WRAKING VAN ARBITERS 

1. Arbiters kunnen worden gewraakt op dezelfde gronden als door de wet 

bepaald, alsmede op grond: 

a) dat de arbiter vennoot is van of op enigerlei wijze werkzaam 

voor of betrokken is bij de onderneming van een der partijen, 

b) dat de arbiter in hetzelfde geschil als adviseur of deskundige 

heeft gefungeerd, 

c) dat er een proces of arbitrage loopt tussen één der partijen en 

de arbiter, diens vrouw, hun bloedverwanten of aangehuwden in de 

rechte linie, 

alles ongeacht of deze gronden vóór of na de benoeming van de ar-

biter(s) zijn opgekomen. 

2. De partij die een arbiter wil wraken, dient dit op straffe van verval 

van recht binnen 1 week na van de benoeming op de hoogte te zijn ge-

steld respectievelijk na het aan haar bekend worden van een nadien op-

gekomen grond tot wraking, schriftelijk aan het Arbitragebureau te be-

richten met vermelding van de gronden voor de wraking. De behandeling 

van de arbitrage wordt hierdoor geschorst, totdat over de wraking is 

beslist. 

3. Het Arbitragebureau zendt van het ontvangen schrijven terstond af-

schriften aan de gewraakte arbiter en aan de wederpartij, die daar-

over binnen één week na ontvangst aan het Arbitragebureau schrifte-

lijk hun berusting of gemotiveerde afwijzing moeten doen toekomen, 

bij gebreke waarvan zij geacht worden in de wrakung te berusten. 

4. Het Arbitragebureau bericht partijen zo spoedig mogelijk of de ge-

wraakte arbiter(s) en de wederpartij al dan niet in de wraking heb-

ben berust, 

5. Indien de gewraakte arbiter of de wederpartij in de wraking berust, 

zal hij in de betreffende zaak niet als arbiter fungeren. 

6. Indien zowel de gewraakte arbiter(s) als de wederpartij de wraking 

afwijzen, dient de wrakende partij een verzoek tot wraking bij de 

daartoe bevoegde rechter in te dienen. 
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7. In de plaats van de gewraakte arbiter benoemt het Arbitragebureau 

een andere arbiter. 

ARTIKEL 13 VERDERE PROCEDURE 

1. De Arbitragecommissie bepaalt met inachtneming van het in dit re-

glement bepaalde de wijze waarop de arbitrage zal worden gevoerd. 

2. De Arbitragecommissie bepaalt plaats en datum van de zitting van de 

Arbitragecommissie en nodigt partijen en hun eventuele raadsman uit 

ter zitting aanwezig te zijn. 

3. De Arbitragecommissie is bevoegd getuigen en deskundigen te horen. 

4. De Arbitragecommissie dienZ ter zitting te trachten partijen alsnog 

tot een schikking te brengen. 

ARTIKEL 14 ARBITRAAL VONNIS 

1. Arbiters ClUer! uitspraak als goede marmea naar billijkheid. 

2. Het vonnis dient te worden gewezen binnen zes maanden na de dui 

waarop de eerste zitting in de betreffende arbitrage heeft plaats-

gevonden, met dien verstande dat de voorzitter-arbiter voor de af-

loop van de termijn kan besluiten deze termijn te verlengen tot en 

met het depot van het vonnis, welk besluit in het vonnis moet wor-

den vermeld boven de handtekening van arbiters. 

3. Arbiters bepalen in hun vonnis de kosten van de arbitrage tot en 

met deponering van het vonnis ter griffie van de arrondissements-

rechtbank, waaronder begrepen een vergoeding voor arbiters, 

Arbitragebureau en eventuele deskundigen, waarbij zij vermelden de 

partij te wiens laste deze arbitragekosten komen en deze partij ver-

oordelen in de arbitragekosten respectievelijk veroordelen tot ver-

goeding van de arbitragekosten aan degene die deze heeft gedragen. 

4. Arbiters kunnen op vordering van een der partijen de wederpartij 

veroordelen tot vergoeding aan de wederpartij van de door deze gemaak-

te kosten terzake van rechtsbijstand en oproeping van getuigen. 

5. De voorzitter-arbiter draagt ervoor zorg, dat het arbitraal vonnis 

wordt gedeponeerd ter griffie van de rechtbank van het arrondisse-

ment binnen hetwelk de beslissing is gevallen, doet partijen en het 

Arhitragehureau onverwijld een afschritt van het vonnis toekomen en 

verzoekt het Arhitragehurean voor de financiele afwikkel ing van dr 

arbitrage zorg te dragen. 

ARIIKIL 15 ARBITRAG1 NA VERN1E110 ARBITRAAL VONNIS 

1. Indien een arbitraal vonnis door de rechter nietig wordt verklaard 

op andere gronden dan wegens het niet toepasselijk zijn van het 

arbitraal beding als bedoeld in artikel 60 van de Algemene Handels-

voorwaarden Groothandel in Aardappelen, blijft het geschil aan ar-

bitrage onderworpen. 

2. De hernieuwde behandeling dient te worden aangevraagd binnen 30 da-

gen nadat de rechterlijkebeslissing, waarbij het arbitrale vonnis 

nietig werd verklaard, in kracht van gewijsde is gegaan. 

3. Voor de hernieuwde behandeling kunnen niet als arbiter(s) worden 

aangewezen personen, die bij de voorafgaande behandeling in eerste 

aanleg of hoger beroep reeds als zodanig zijn opgetreden. 

Aldus vastgesteld te ss-Gravenhage op 15 juli 1986. 

Vereenigin erBehartiging van 

den Nederl. }chn Aardappelhandel 

G. IjodewLJ1, .or 1tter 

Vereniging van ederlandse 

Exporteurs an A rdappelen 

G. Ijodeijk, voor itter 



- 41 - 

- 40 - 

III TOELICHTING OP DE ALGEMENE HANDELSVOORWAARDEN GROOTHANDEL IN AARD-

APPELEN MET BIJBEHOREND ARBITRAGEREGLEMENT, 

zoals deze gelden vanaf 1 september 1986 

Hoofdstuk 1 

INLEIDING 

Men beginne met deze handelsvoorwaarden terdege te lezen alvorens hierop 

zaken te doen of de kans te lopen, dat deze handelsvoorwaarden ingevolge 

artikel 62 automatisch toepasselijk kunnen worden. 

Deze handelsvoorwaarden met bijbehorend arbitragereglement worden van 

kracht met ingang van 1 september 1986 op welke datum de "Algemene Han-

delsvoorwaarden Groothandel in Aardappelen", die door de V.B.N.A. en 

VENEXA werden vastgesteld en op 15 juli 1966 gedeponeerd ter Griffie 

van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, door deze handelsvoor-

waarden worden vervangen. In verband hiermede leze men artikel 1 en 62. 

Artikel 1 bepaalt als algemene bepaling dat deze handelsvoorwaarden bij 

hun van kracht worden zullen vervangen de op 15 juli 1966 ter Griffie 

van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage gedeponeerde "Algemene 

Handelsvoorwaarden Groothandel in Aardappelen", welke op 17 juni 1966 

door de V.B.N.A. en de VENEXA werden vastgesteld. Dit betekent bijvoor-

beeld dat degenen, die op hun nota's, briefpapier of (ver)koopbevesti-

ging een verwijzing naar die handelsvoorwaarden van 17 juni 1966 heb-

ben staan en daarop die datum niet wijzigen, geacht worden hun trans-

acties vanaf 1 september 1986 automatisch aan de onderhavige handels-

voorwaarden te onderwerpen. De handelsvoorwaarden van 1966 met bijbeho-

rend Arbitragereglement blijven na 1 september 1986 van toepassing 

op overeenkomsten die vóór 1 september 1986 op die handelsvoorwaar-

den werden gesloten, tenzij partijen reeds vóór 1 september 1986 uit-

drukkelijk deze nieuwe handelsvoorwaarden op de overeenkomst van toe-

passing hebben verklaard. Ook deze handelsvoorwaarden zijn geschreven 

voor de koop en verkoop van alle aardappelen met uitzondering van poot-

aardappelen. 

Men lette vooral ook op de verschillende termijnen, die in deze handels-

voorwaarden en het bijbehorend Arbitragereglement zijn voorgeschreven en 

neme deze in acht! 

Het bij deze handelsvoorwaarden behorende Arbitragereglement heeft 

ook weer als keamerk, dat tegen een gewezen arbitraal vonnis arbitrage 

in hoger beroep kan worden aangetekend en zowel in eerste aanleg als in 

hoger beroep de arbiters niet aangewezen Worden door partijen, maar door 

een neutraal Arbitragebureau uit een bepaalde lijst van arbiters. 

Indien men omtrent deze handelsvoorwaarden nader wenst te worden ingelicht, 

wende men zich tot de V.B.N.A. of de VENEXA, van Stolkweg 31 , 2585 JN 

's-Gravenhage, tel .: 070 - 512461 , telex 31423. 

Hoofdstuk 1 1 

OE ALGEMENE HANDELSVOORWAARDEN 

Deze handelsvoorwaarden zijn tot stand gekomen door de handelsvoorwaarden 

van 1966 te herschrijven, waarbij deze hier en daar zijn aangepast of 

vernieuw in verband met de moderne ontwikkelingen en de sindsdien gevormde 

jurisprudentie. De belangrijkste wijzigingen worden in deze toelichting 

aangegeven. 

Wat de toepasselijkheid van deze handelsvoorwaarden betreft, geven de 

artikelen 4 t/m 6 aan hoe en wanneer deze handelsvoorwaarden van toepas-

sing worden op een transactie en op welke wijze dit moet worden bewezen. 

Achter deze toelichting zijn als bijlagen modellen toegevoegd voór de 

schriftelijke bevestiging van verschillende overeengekomen. Aanbevolen 

wordt de toepasselijkheid van of verwijzing naar deze handelsvoorwaarden 

op eigen briefpapier, offertes, bevestigingen en facturen te laten druk-

ken en wel op een zodanige plaats boven de plaats voor de handtekening, 

dat die verklaring of verwijzing een onderdeel van de tekst van de brief 

respectievelijk de tekst van de bevestiging zal uitmaken. 

Het zorgen voor een schriftelijke bevestiging als bedoeld in artikel 4 

is nodig om te kunnen bewijzen wat werd overeengekomen en dat op' de 

transactie deze handelsvoorwaarden en de arbitrageclausule van toepas-

sing zijn. 

De (komende) Arbitragewet schrijft voor, de: ze overeenromst tot arbitrage 

(arbitraal beding) moet worden bewezen door ee" gescnrift. Daarvoor is 

voldoende een van een der partijen uitgaand geschrift, waarin verwezen 

wordt naar algemene voorwaarden welke in arbitrage voorzien en dit door 

of namens de wederpartij uitdrukkelijk of stilzwijgend is aanvaard. 

Het beste is in 2-voud een (ver)koopbevestiging op te maken, waarin deze 

randelsvoorwaaraen van toepass:nz wcrcen aa": e' zaz 3e verxope- oaarvan 

een door de koper getekend exemplaar ontvangt en de verkoper een door de 

koper getekend exemplaar. 

Deze handelsvoorwaarden kunnen ook van toepassing worden verklaard op de 

overeenkomst tussen een tussenpersoon (makeaa', conmissionair) en zijn 

opdrachtgever. Op die overeenkomst wordt dan van toepassing artikel 7. 
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waarvan het derde lid bepaalt, dat de overeengekomen commissie voor de 

tussenpersoon alleen verschuldigd is over de op het contract geleverde re-

spectievelijk ontvangen hoeveelheid. 

Oe artikelen 11 t/m 15 omschrijven de kwaliteitseisen waaraan aardappelen 

voor verschillende bestemmingen moeten voldoen. Wil de koper als zeker-

heid voor de toegezegde respectievelijk geleverde kwaliteit, dat de ver-

koper daarvoor instaat, dan moet de koper de kwaliteitsgarantie van arti-

kel 10 bedingen. 

Nieuw zijn de regels voor het kopen van aardappelen "veldgewas" en aard-

appelen "0 mm en opwaarts". Artikel 18 bepaalt wat geleverd en waarop ge-

tarreerd moet worden wanneer "veldgewas" is gekocht en wanneer "o mm en 

opwaarts" is gekocht. 

Artikel 20 regelt waar het gewicht zal warden bepaald. Tenzij partijen 

anders overeenkomen, wordt het gewicht bepaald bij de koper. Bij los-

gestorte verlading komen de kosten van weging voor rekening van de ver-

koper. 

Nieuw is artikel 21, dat bepaalt welk gewicht geleverd moet worden als 

tarrering is overeengekomen. Indien een gewichtshoeveelheid te tarreren 

aardappelen is verkocht en partijen niet uitdrukkelijk zijn overeengeko-

men of die hoeveelheid het bruto dan wel netto te leveren gewicht zal 

zijn, wordt die hoeveelheid geacht het netto te leveren gewicht te zijn. 

De artikelen 35 t/m 39 regelen het door koper moeten keuren van de aard-

appelen bij of na de levering, het aanvragen van expertise en de gevolgen 

van ondeugdelijke levering. 

Nieuw zijn de artikelen 40 en 41 ten aanzien van een partij die een ver-

plichting niet op tijd is nagekomen. De tegenpartij kan dan alleen de 

overeenkomst ontbinden en/of schadevergoeding vorderen, wanneer zij de 

nalatige partij op de in artikel 40 of 41 voorgeschreven wijze schrifte-

lijk in gebreke heeft gesteld of bij voorbaat ingebreke heeft gesteld. 

In lid 3 van artikel 40 wordt een aantal gevallen genoemd, waarin inge-

brekestelling niet nodig is. 

Verdwenen is daarbij de bepaling van het voormalige artikel 30 van de 

Algemene Handelsvoorwaarden van 1966, dat de partij die ingebreke moet 

stellen en dit niet binnen 7 werkdagen na het nalatig blijven van de tegen-

partij heeft gedaan, geacht werd te hebben geannuleerd zonder recht op scha-

devergoeding. In de praktijk werd deze bepaling namelijk niet gehanteerd. 

Nieuw is het in artikel 42 geregelde beding van verrekening van deelleve-

ringen. Dit beding maakt automatische annulering en financiële verreke-

ning van elke niet op tijd nagekomen deellevering mogelijk, zonder dat 

daarvoor ingebrekestelling ten aanzien van elke achterstall ige deelleve-

ring nodig is. De verrekening geschiedt dan op basis van het nadelig 

prijsverschil tussen de contractprijs en de dagprijs aan het eind van 

leveringsperiode voor die deel levering. 

Gewijzigd werd ook de verjaring van contracten. Ingevolge artikel 43 

volgt van rechtswege ontbinding, 7onder recht op schadevergoeding, 

indien 30 dagen na afloop van de voor de nakoming overeengekomen ter-

mijn geen der partijen blijk heeft gegeven nakoming van de overeenkomst 

te wensen. 

De artikelen 44 t/m 50 betreffen de levering voor export. Het is voor 

exporttransacties beslist noodzakelijk niet al leen deze artikelei ter-

dege te kennen, maar evenzeer alle andere artikelen van deze handels-

voorwaarden! Artikel 46 bepaalt welke betekenis aan het P.D.-inspectie-

biljet (voorlopige keuring) en het P.D.-certificaat (definitieve: keu-

ring) wordt gehecht. Dat aardappelen voorzien van deze documente'ir slechts 

geacht worden aan de P.D.-eisen te voldoen, betekent dat tegenbOijs op 

de daarvoor aangegeven wijze mogelijk is. Artikel 48 bepaalt da6)ij een 

afkeuring door de P.D. herkeuring bij de P.D. kan worden gevraagd en bij 

een goedkeuring door de P.D. herkeuring bij de V.B.N.A. of de VEEXA kan 

worden gevraagd. In laatstgenoemd geval zal een aardappelexpert een beide 

partijen bindend oordeel geven omtrent het volcoen aar, oe P.D.-eisen. 

Artikel 54 geeft thans zowel koper als verkoper de mogelijkheid een over-

eenkomst te ontbinden bij ongunstige informaties over de financiële toe-

stand van een tegenpartij, indien deze laatste geen zekerheid wil stellen 

voor een juiste nakoming. 

Nieuw is tenslotte ook artikel 57 betreffende verzekering tegen brand of 

andere schade. Indien de koper er belang bij heeft. eat na de .acp voor 

risico van verkoper liggende aardappelen tot aan ce levering cco verko-

per verzekerd worden, is de verkoper verplicht aeze naar kope-s ,vers te 

verzekeren. Tenzij anders overeengekomen komt de verzekerings-premie ten 

laste van koper. 

Hoofdstuk 

ARUIIRAGI EN ARBIIRAGE .ti.\7 

.s' ; - 'i 60 is een belangrijk artikel , omdat het aaarn ve-vt;:e arbitrale 

i iilq bepaalt, dit al le geschi l len betrekkine rebbende OP 
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waarop deze handelsvoorwaarden van toepassing zijn, onderworpen zijn aan 

arbitrage, zoals deze is geregeld in het bij deze handelsvoorwaarden be-

horende Arbitragereglement. 

De arbiters worden niet door partijen aangewezen, maar door een neutrale 

instantie, namelijk een in te stellen Arbitragebureau (artikel 2 Arbitra-

gereglement). 

Men lette goed op de in artikel 4 voorgeschreven termijnen voor het aan-

vragen van arbitrage in eerste aanleg en in hoger beroep. Belangrijk zijn 

voorts de artikelen 5 en 7 die voorschrijven hoe de arbitrage-aanvraa9

moet luiden en wat het verweerschrift allemaal moet bevatten. In 

beginsel moet degene, die arbitrage aanvraagt, aan arbiters een voorschot 

voor hun te maken kosten betalen (artikel 6). Dit geldt ook voor degene 

die een tegenvordering indient (artikel 6). 

Arbiters zullen beslissen als goede mannen naar billijkheid, terwijl in 

het arbitrale vonnis o.a. wordt vastgesteld hoeveel de arbitragekosten 

bedragen en welke partij deze geheel of voor een bepaald deel krijgt te 

dragen (artikel 14). 

Mocht een ingevolge deze handelsvoorwaarden en het arbitragereglement 

gewezen arbitraal vonnis door de rechter worden vernietigd op andere 

gronden dan niet van toepassing zijn van het arbitrale beding, dan moet 

ingevolge artikel 15 de zaak opnieuw door arbitrage warden beslecht, 

doch dan met andere arbiters. 

Hoofdstuk IV 

MODELLEN 

De bijlagen bij deze handelsvoorwaarden kunnen als model en leidraad war-

den gebruikt bij het opstel len en invullen van eigen (ver)koopbevesti-

gingen. 

Hoofdstuk V 

SLOTOPMERKING 

-at !)es'ult wordt u nogmaals geadviseerd deze harCe's.cc-*aa-2e, 

vervatte termijnen termijnen goed te bestuderen alvorens hierop zaken te gaan aoen 

of deze handelsvoorwaarden eventueel ingevolge artikel 62 automatisch op 

uw zaken toepasselijk te laten worden. 

IV MODELLEN 

MODEL I 

(VER)KOOPBEVESUGING 

KOPER naam: 

adres: 

woonplaats: 

VERKOPER naam: 

adres: 

woonplaats: 

TUSSENPERSOON naam: 

adres: 

woonplaats: 

Koper verklaart van verkoper te hebben gekocht, gelijk verkoper verklaart 

aan koper te hebben verkocht, onderstaande hoeveelheid aardappelen. 

Op deze overeenkomst van koop en verkoop zijn van toepassing dè ALGEMENE 

HANDELSVOORWAARDEN GROOTHANDEL IN AARDAPPELEN met bijbehorend 'Arbitrage-

reglement, vastgesteld door de V.B.N.A. en de VENEXA en gedeponeerd 

ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage op  

  voor zover hieronder daarvan niet is afgeweken: 

hoeveelheid 

eventuele plaats van ligging 

en perceelsoppervlakte: 

ras: 

grondsoort: 

maat: 

tarrering: 

tijd en plaats van leve-

ring / keuring 

fust: 

prijs: 

bijzondere voorwaarden: 

kg 

consumptie-

industrie-

fabrieks-

voer-

aardappelen 

 per 100 kg. 

* doorhalen wat niet van toepassing is 
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Deze overeenkomst werd gesloten: 

namens koper door : namens verkoper door: 

naam: MODEL II 

adres: 
OPDRACHTBEVESTIGING 

woonplaats: 

dagtekening.   OPDRACHTGEVER naam: 

(plaats) (datum) (plaats) (datum) adres: 

woonplaats:  

TUSSENPERSOON naam: 

adres: 

(handtekening koper of diens (handtekening verkoper of diens woonplaats:  

gemachtigde) gemachtigde) Oe opdrachtgever verklaart de tussenpersoon onderstaande opdracht te 

hebben gegeven, terwijl de tussenpersoon verklaart deze opdracht te 

hebben aanvaard. Op deze overeenkomst zijn van toepassing de ALGEMENE 

HANDELSVOORWAARDEN GROOTHANDEL IN AARDAPPELEN met bijbehorend arbitra-

gereglement, vastgesteld door de V.B.N.A. en de VENEXA en gedeponeerd 

ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravehage op  

  voor zover hieronder daarvan niet is afgeweken. 

Te kopen/verkopen* op de Algemene Handelsvoorwaarden Groothandel in 

Aardappelen: 

hoeveelheid  kg 

consumptie-

industrie-

fabrieks-

voer- 1 aardappelen 
eventuele plaats van ligging 

en perceelsoppervlakte: 

ras: 

grondsoort: 

maat: 

tarrering: 

tijd en plaats van leve-

ring / keuring 

fust: 

prijs:  per 100 kg. 

commissie per 100 kg.: 

bijzondere voorwaarden: 

* doorhalen wat niet van toepassing is 
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Deze overeenkomst werd gesloten: 

namens opdrachtgever door: 

naam: 

adres: 

woonplaats: 

dagtekening: 

namens tussenpersoon door: 

(plaats) (datum) (plaats) (datum) 

(handtekening opdrachtgever of diens (handtekening tussenpersoon of diens 

gemachtigde) gemachtigde) 


