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Artikel 1 Toepasselijke voorwaarden 
 
1.1 Op onze overeenkomsten van koop of verkoop aardappelen of uien zijn van toepassing; 
 

a.    De RUCIP- voorwaarden 2006, indien de overeenkomst een handelspartner betreft gevestigd buiten Nederland. 
b.    De Algemene Handelsvoorwaarden Groothandel in Aardappelen met bijbehorende arbitragereglement 1 september 1986         
       ( AHV – voorwaarden), indien de overeenkomst consumptieaardappelen betreft en gesloten is met een handelspartner  
       gevestigd binnen Nederland. 
c.    De NHP voorwaarden, N.A.O. handelsvoorwaarden pootaardappelen 2005, met bijbehorend Arbitragereglement 5 augustus   
       2005, indien de overeenkomst pootaardappelen betreft en gesloten is met een handelspartner binnen Nederland. 
d.    De VAVI- inkoopvoorwaarden ( Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie) voor de koop van aardappelen in de    
        schakel handel/industrie indien de overeenkomst aardappelen betreft en gesloten is met een aardappelverwerkende   
        industrie binnen Nederland (arbitragereglement 2009). 

                   e.    De C.O.F.R.E.U.R.O.P.- voorwaarden indien de overeenkomst groenten en fruit (uien) betreft en de handelspartner gevestigd    
                          is in het buitenland. 

 
1.2 a.    Bij verschillen tussen de APF Holland handelsvoorwaarden en de toepasselijke respectievelijke RUCIP, AHV, NHP of VAVI-  

        voorwaarden prevaleren de APF Holland Handelsvoorwaarden. 
  b  .De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermee uitdrukkelijk  

      van de hand gewezen. 
   c.   Afwijkingen van de APF Holland handelsvoorwaarden en de toepasselijke RUCIP, AHV, NHP of VAVI – voorwaarden kunnen    

       slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door                
       APF  Holland B.V. 

   
 
Artikel  2 Overmacht 
 
 
2.1 A.P.F. Holland b.v. behoud zich het recht voor verkoopverplichtingen slechts gedeeltelijk na te komen indien blijkt dat door 

overmacht, waaronder weersomstandigheden en/of quarantaine ziekten de beschikbare voorraad ontoereikend is. 
2.2 Indien Nederlandse of buitenlandse overheidsmaatregelen de invoer, uitvoer of doorvoer van    
                  de bedoelde goederen op enigerlei wijze zouden bemoeilijken of financieel nadelig zouden  
                  maken is APF Holland b.v. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder tot schade-  
                  vergoeding verplicht te zijn, voordat tot de levering of ontvangst overgegaan wordt.  
2.3 Indien ten aanzien van in enig jaar gegroeide aardappelen de overmachtsituatie op 15 juli van het daaropvolgende jaar nog 

bestaat, wordt de overeenkomst op die datum van rechtswege ontbonden zonder recht op schadevergoeding. 
2.4 Als aanvulling op artikel 2.1 wordt onder overmacht verstaan het volgende : misoogst,  

abnormale droogte, of voortdurende regen, ziekten in het gewas, plagen van ongedierte, in gebreke blijven van toeleveranciers, 
bijzondere groei- en/ of bewaaromstandigheden, transportmoeilijkheden, bedrijfsstagnatie door machinebreuk of 
moeilijkheden in de energievoorziening, bedrijfsbrand, ijsgang, storm, oproer, revolutie, arbeidsonlusten, staking, oorlog, 
mobilisatie, stagnatie in electriciteits-  of watervoorziening, ect, ect.. 

 
 
Artikel 3 Klachten en schadevergoedingen      
 
 
3.1 Ter aanvulling op de RUCIP – voorwaarden art. 25 en in afwijking van de NHP voorwaarden art. 50 zal verkoper, in geval van 

schade door de wederpartij geleden of te lijden, als vergoeding nooit meer verschuldigd zijn dan het factuurbedrag van de 
goederen, waarover gegronde klachten bestaan. 

3.2 Het bepaalde in AHV, artikel 55, zal in totaliteit nooit meer bedragen dan het factuurbedrag    
                   van de goederen, waarop de schade betrekking heeft. 
3.3 Ter aanvulling op het bepaalde in AVP artikel 31 is verkoper niet aansprakelijk voor gebreken, wanneer de klacht kenbaar is 

gemaakt bij verkoper op een tijdstip dat het pootgoed reeds was geplant. 
3.4 Ter aanvulling op het bepaalde in de VAVI – inkoopvoorwaarden, artikel 12.1, zal verkoper, in 
 geval van schade door de wederpartij geleden of te lijden, als vergoeding nooit meer verschuldigd zijn dan het factuurbedrag 

van de goederen waarop de schade betrekking heeft 
3.5 Koper is verplicht, indien zich schade voordoet, er voor te zorgen dat deze schade zo beperkt mogelijk blijft om verdere 

verslechtering van het product te voorkomen. 

 
. 
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Artikel 4 Betalingsvoorwaarden en eigendomsvoorbehoud 
 
4.1 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst de financiële toestand van een wederpartij twijfelachtig is en geen 

betalingszekerheden zijn verstrekt, is APF Holland b.v. gerechtigd alsnog een zekerheidsstelling te vragen tot betaling. Bij niet 
voldoening van de zekerheidsstelling heeft APF Holland b.v. het recht de overeenkomst te annuleren en een schadevergoeding 
te eisen. 

4.2 Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 30 dagen na 
 factuurdatum. Bij niet betaling binnen deze of binnen nader overeengekomen termijn, is de koper een rentevergoeding 

verschuldigd van 12% per jaar, waarbij elk gedeelte van een maand wordt gerekend als een volle maand, zonder dat in gebreke 
stelling nodig is. 

 APF Holland b.v. heeft het recht om verrekening toe te passen met eventueel openstaande facturen. 
4.3 In geval van niet tijdige betaling, surseance van betaling of faillissement, is APF Holland B.V. gerechtigd de door haar geleverde 

goederen terug te nemen en daartoe de terreinen en de gebouwen van de koper te betreden. 
4.4 Het eigendomsvoorbehoud is op deze overeenkomst van toepassing. Dit houdt in dat de geleverde producten eigendom van 

APF Holland blijven ook nadat de geleverde producten niet meer aanwezig zijn in de vorm en verpakking waarin deze zijn 
geleverd zolang de koper de koopprijs niet  (geheel) heeft voldaan. De koper is verplicht APF Holland B.V.. desgevraagd mee te 
delen waar de producten zich op dat moment bevinden en hier toegang tot te verschaffen. Voor leveringen naar Duitsland 
wordt het eigendomsvoorbehoud voortgezet tot verwerkte producten. 

 
 
Artikel 5      Toepasselijk Recht en arbitrage 
 
5.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen APF Holland B.V. en haar wederpartij is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van 

het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken; Wenen, 11 april 
1980  (“Weens  Koopverdrag”  /  “  CISG”) 

5.2        Alle geschillen worden onderworpen aan arbitrage in Den Haag, Nederland als expliciet    
             overeengekomen plaats van arbitrage, overeenkomstig het arbitrage reglement, dat is    
             opgenomen in de via artikel 1 van de APF Holland handelsvoorwaarden toepasselijke RUCIP,  
             NHP, AHV, of VAVI voorwaarden. 
5.3 Onverminderd het in art. 5.2 bepaalde staat het APF Holland B.V. vrij vorderingen van opeisbare geldsommen, waarvan de 

verschuldigdheid niet binnen vier weken na factuurdatum is betwist , voor te leggen aan de Rechtbank Zwolle – Lelystad, 
Nederland. Eveneens staat het APF Holland B.V. vrij vorderingen met een spoedeisend karakter voor te leggen aan de Rechtbank 
Zwolle – Lelystad, Nederland. 
Alle kosten uit de inning voortvloeiende, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de koper. 

 
 
Artikel 6 Verkoop van pootgoed met kwekersrecht 
 
6.1 Pootgoed van rassen met kwekersrecht mag niet voor verdere vermeerdering van het ras  worden bestemd, behoudens een 

schriftelijke overeenkomst met APF Holland B.V. met daarin vastgelegd de te betalen billijke vergoeding. 
6.2             De wederpartij is verplicht direct toegang te verlenen tot zijn bedrijf en de aardappelen, hetzij te velde of in opslag, aan 

controlerende instantie die controlerende handelingen verrichten namens APF Holland B.V. , aangaande een aan wederpartij 
geleverd beschermd ras. De wederpartij dient daarbij desgevraagd tevens direct inzage te geven in zijn voor het onderzoek 
relevante administratie, waaronder facturen. 

 
 
Artikel 7 Retentierecht 
 
7.1 APF Holland B.V. heeft jegens een ieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht een  retentierecht op alle zaken,          
                   documenten en gelden welke zich van of namens de wederpartij  met welke bestemming dan ook onder APF Holland B.V.    
                   bevinden, zolang de wederpartij niet  aan al zijn verplichtingen tegenover APF Holland b.v. heeft voldaan, voor alle vorderingen  
                   die   APF Holland B.V. heeft of mocht krijgen. 
7.2 APF Holland B.V. kan de in haar eerste lid van dit artikel toegekende rechten eveneens uitoefenen voor hetgeen haar door de        
                   wederpartij nog verschuldigd is in verband met voorgaande opdrachten. 
 
 
Artikel 8 Geldigheid 
 
8.1 In geval enige bepaling van de  APF Holland B.V. Handelsvoorwaarden geheel of ten dele niet geldig en/of afdwingbaar mocht 

zijn, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van de APF Holland B.V. 
Handelsvoorwaarden. 

 
 
De APF Holland B.V. Handelsvoorwaarden zijn te raadplegen op www.apfholland.nl. Een exemplaar wordt op eerste verzoek kosteloos aan 
de verzoeker toegezonden. 
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