
Kwekerij Jaap van Griethuizen 

   Star Quality Outdoor Plants 

  

Handels- en leveringsvoorwaarden 
 
Op al onze offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten zijn de Handelsvoorwaarden voor de 
Boomkwekerij in Nederland van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op 1 juli 2020 ter Griffie van 
de Arrondissementsbank te 's-Gravenhage en zullen op verzoek aan u worden toegezonden. Afwijkende 
voorwaarden van onze opdrachtgevers zullen alleen worden geaccepteerd, na schriftelijke bevestiging van onze 
kant. 
 
Tevens zijn onderstaande leveringsvoorwaarden van toepassing: 
Alle geleverde planten en andere materialen blijven eigendom van de verkoper, totdat de koper alle rekeningen 
(inclusief alle verschuldigde rente, kosten en boetes) voldaan heeft. De koper draagt het risico van de planten 
zodra deze het bedrijf van de verkoper verlaten hebben. 
 
Levertijden worden in overleg, maar altijd bij benadering, vastgelegd. Overschrijding van de levertijd zal de 
afnemer nimmer het recht geven tot ontbinding van de koopovereenkomst, noch op schadevergoeding. 
 
Klachten: in de drukte kan er altijd wat mis gaan, heeft u een klacht laat het ons weten. Gaarne binnen 2 dagen 
na binnenkomst. Wij streven er naar zo snel mogelijk met een reactie of een oplossing te komen. Bij elke klacht 
dient een duidelijke omschrijving/foto van de klacht te worden gegeven. Een schadeloosstelling kan nooit hoger 
zijn dan de op de factuur vermelde bedragen. 
 
Ondanks dat er alles aan gedaan wordt om de planten op tijd en in goede conditie te leveren, kunnen er echter 
onvoorziene omstandigheden voorkomen, zoals verlate oogst of misoogst. Deze omstandigheden ontheffen ons 
van de verplichting tot levering, ook indien de order reeds is bevestigd.  
 
Alle prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Bij voorkeur werken wij met CC 
karren en watergeeftrays. Alle andere fust wordt gefactureerd tegen kostprijs. Terugname van meermalig fust, 
mits leeg, schoon en onbeschadigd, tegen de betaalde prijzen. Eenmalig fust wordt niet teruggenomen. Er 
worden niet meer kisten / fust terug genomen dan er gefactureerd zijn. Deense karren dienen direct geruild te 
worden, CC karren met: CC tag5 label en CC platen welke niet beschadigd zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor 
foutief gelabelde CC karren.  
 
Betaling van de factuur dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden. Bij betaling binnen 7 dagen 
mag er 0,5% betalingskorting van het totale plantbedrag worden afgetrokken. Indien de betaling niet binnen 
een maand geschiedt, wordt de wettelijke rente per maand berekend over het totale factuurbedrag.  
Alle kosten die gemaakt worden om het factuurbedrag te innen, komen voor rekening van de opdrachtgever. 
Opdrachtgever is hierbij diegene die besteld en afgenomen heeft.  
 
Op alle overeenkomsten en opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing. Op elk gerechtelijk 
meningsverschil is het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook voor opdrachtgevers die buiten 
Nederland gevestigd zijn.  


