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ARTIKEL 1. | DEFINITIES 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook 
welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende 
betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de 
bedingen niet anders voortvloeit. 

1. Drielanden Bomen: Drielanden Bomen B.V., de gebruiker van deze 
algemene voorwaarden, gevestigd aan Rode-Kruislaan 12, 8071GL te 
Nunspeet, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 
61720100. 

2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Drielanden 
Bomen een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 

3. Partijen: Drielanden Bomen en de wederpartij gezamenlijk. 
4. Overeenkomst: iedere tussen Drielanden Bomen en de wederpartij 

tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Drielanden Bomen zich, 
tegen betaling van de overeengekomen prijs, heeft verbonden tot de 
verkoop en levering van producten en/of het verrichten van 
werkzaamheden.  

5. Producten: de in het kader van een koopovereenkomst door of 
namens Drielanden Bomen aan de wederpartij te leveren zaken, 
waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: bomen, 
planten en accessoires. 

6. Werkzaamheden: de in het kader van een overeenkomst door of 
namens Drielanden Bomen te verrichten werkzaamheden, 
waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: de 
aanplant van bomen of planten, rooien van bomen, 
gronduitwisseling, plantplaatsverbetering, nazorg- en 
onderhoudswerkzaamheden en civieltechnische werkzaamheden, 
zoals het aanleggen van bestratingen en keerwanden.  

7. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, 
communicatie per e-mail, per fax of enige andere wijze van 
communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het 
maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan 
worden gesteld. 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van 
Drielanden Bomen en iedere tot stand gekomen overeenkomst. 

2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op 
overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te 
worden betrokken. 

3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend 
uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover 
hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, 
afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt 
hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 
Een afwijking van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, heeft 
uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst. 

4. De toepasselijkheid van de eventuele inkoop- of andersluidende 
algemene voorwaarden van de wederpartij, wordt uitdrukkelijk van 
de hand gewezen. 

5. Indien Drielanden Bomen niet steeds strikte naleving van deze 
algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen 
daarvan niet van toepassing zijn, of dat Drielanden Bomen in enigerlei 
mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte 
naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te 
verlangen. 

6. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze 
algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de 
geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend 
geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde 
een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste 
beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de 
oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN 

1. Elk aanbod van Drielanden Bomen is vrijblijvend en onder 
voorbehoud van tussentijdse verkoop en groei, ook in geval het 
aanbod een termijn van aanvaarding vermeldt. 

2. Alle door Drielanden Bomen vermelde prijzen zijn in de 
overeengekomen valuta. De door Drielanden Bomen vermelde 
prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, ‘af kwekerij’ (ex 
works), exclusief btw en bijkomende kosten, zoals transportkosten, 
reiskosten, kosten van pallets en palletboxen, onderzoekskosten en 
invoerrechten.  

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Drielanden Bomen nimmer 
tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een 
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

4. De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat Drielanden 
Bomen de bestelling of opdracht schriftelijk heeft bevestigd en 
tevens de eventueel overeengekomen betalingszekerheid, zoals een 
onherroepelijke (bevestigde) letter of credit, door Drielanden Bomen 
schriftelijk is geaccepteerd. Iedere overeenkomst wordt voorts 
aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de wederpartij 
voldoende kredietwaardig blijkt voor de nakoming van haar 
betalingsverplichtingen uit de overeenkomst, zulks uitsluitend ter 
beoordeling van de kredietverzekeraar van Drielanden Bomen. 

5. Eventueel na totstandkoming van de overeenkomst gemaakte 
aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede mondelinge 
toezeggingen van personeel van Drielanden Bomen of namens 
Drielanden Bomen door zijn agenten of andere voor hem werkende 
vertegenwoordigers, binden Drielanden Bomen slechts wanneer 
deze schriftelijk door Drielanden Bomen zijn bevestigd. 

6. Bestellingen op afroep dienen door de wederpartij zo vroeg mogelijk 
te worden verzonden, teneinde Drielanden Bomen in de gelegenheid 
te stellen tijdig de nodige maatregelen te treffen. De wederpartij 
geeft aan op welke datum de afgeroepen producten afgeleverd 
dienen te worden. Bestellingen op afroep worden bij voorkeur 
schriftelijk (waaronder per e-mail of fax) door de wederpartij gedaan. 
Indien een afroep telefonisch is gedaan, is de wederpartij, indien 
Drielanden Bomen dat wenst, verplicht de afroep overeenkomstig 
het hiervoor bepaalde op zo kort mogelijke termijn schriftelijk te 
bevestigen. 

ARTIKEL 4. | DERDEN 

1. Drielanden Bomen is te allen tijde bevoegd derden bij de uitvoering 
van de overeenkomst te betrekken dan wel de uitvoering van de 
overeenkomst geheel over te laten aan derden. 

2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van 
de derden als bedoeld in het vorige lid. Derhalve kunnen deze derden 
jegens de wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze 
algemene voorwaarden als ware zij, in plaats van Drielanden Bomen, 
zelf partij bij de overeenkomst. 

3. Het is mogelijk dat de derden als bedoeld in de vorige leden hun 
aansprakelijkheid ter zake willen beperken. Drielanden Bomen gaat 
ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle met hem gesloten 

overeenkomsten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke 
aansprakelijkheidsbeperking mede namens de wederpartij te 
aanvaarden. 

4. Indien Drielanden Bomen derden bij de uitvoering van de 
overeenkomst betrekt die prestatie leveren anders dan ter 
uitoefening van het bedrijf van Drielanden Bomen, dan is Drielanden 
Bomen niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze 
derden. Het betreft hier prestaties van derden waarop Drielanden 
Bomen zich ter uitoefening van zijn bedrijf niet tevens zelf toelegt. 

ARTIKEL 5. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN 

1. De wederpartij staat ervoor in dat zij, al dan niet op verlangen van 
Drielanden Bomen, alle informatie die voor de opzet en uitvoering 
van de overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op 
de eventueel daartoe door Drielanden Bomen voorgeschreven wijze, 
aan Drielanden Bomen verstrekt. De wederpartij staat in voor de 
juistheid van deze informatie.  

2. Voorts dient de wederpartij Drielanden Bomen steeds alle voor de 
uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. 
De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering 
van de overeenkomst te optimaliseren. 

ARTIKEL 6. | TERMIJNEN 

1. Alle uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen waartoe Drielanden 
Bomen zich jegens de wederpartij heeft verbonden, zijn indicatieve, 
niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is 
Drielanden Bomen mogelijk mede afhankelijk van derden, zoals zijn 
toeleveranciers of onderaannemers. Indien de niet tijdige nakoming 
het gevolg is van een niet aan Drielanden Bomen toerekenbare 
omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 12 van deze 
algemene voorwaarden, worden de verplichtingen van Drielanden 
Bomen opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie, zonder 
dat de wederpartij aanspraak maakt op schadevergoeding, korting of 
enige andere compensatie. Het bepaalde in het overige van artikel 12 
vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing.  

2. Indien de niet tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan 
Drielanden Bomen toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim 
van Drielanden Bomen niet eerder in dan nadat de wederpartij 
Drielanden Bomen schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke 
ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, 
en Drielanden Bomen na het verstrijken van de laatstbedoelde 
termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is. 

3. Indien planten op afroep worden gekocht, wordt door de wederpartij 
bij voorkeur aangegeven of het een voorjaars- of najaarslevering 
betreft. De voor najaarslevering gekochte planten dienen vóór 15 
december te worden afgenomen. De voor voorjaarslevering gekochte 
planten dienen als volgt te worden afgenomen: 

- wortelgoed vóór 15 april; 
- pot- en containerplanten vóór 15 mei; producten die tussen 15 

mei en 1 juni visueel aantrekkelijk kunnen zijn, vóór 1 juni; 
- overige planten vóór 1 mei. 

Indien in het kader van een levering op afroep de planten niet zijn 
afgeroepen, stelt Drielanden Bomen de wederpartij schriftelijk in 
gebreke. Indien de wederpartij de producten niet binnen vijf 
werkdagen na de ingebrekestelling afroept en afneemt, heeft 
Drielanden Bomen het recht de producten onverwijld aan de 
wederpartij te leveren. 

4. Bij een verzoek van de wederpartij om de najaarslevering uit te 
stellen tot na 15 december, is Drielanden Bomen gerechtigd de prijs 
met 3% te verhogen. 

5. Bij een verzoek om de voorjaarslevering uit te stellen tot het najaar, 
komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de 
wederpartij. Voorts is Drielanden Bomen in dat geval gerechtigd de 
wederpartij reeds ten minste 50% van het factuurbedrag in rekening 
te brengen.  

6. Drielanden Bomen behoudt zich het recht voor orders in gedeelten 
te leveren en elk gedeelte afzonderlijk te factureren. 

7. Indien Drielanden Bomen voor de uitvoering van de overeenkomst 
afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens of 
anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig 
worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden 
verricht, is Drielanden Bomen gerechtigd de uitvoering c.q. 
(op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging. 

8. Verzuim van Drielanden Bomen als gevolg van een aan Drielanden 
Bomen toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, 
biedt de wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de 
overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer 
recht op aanvullende schadevergoeding. 

ARTIKEL 7. | ANNULERING  

1. Drielanden Bomen is gerechtigd de overeenkomst te annuleren 
indien de wederpartij op het moment van levering c.q. de dag van 
uitvoering van de werkzaamheden nog niet heeft voldaan aan haar 
reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens Drielanden Bomen. 
Drielanden Bomen kan de overeenkomst eveneens annuleren als de 
kredietwaardigheid van de wederpartij naar oordeel van Drielanden 
Bomen als onvoldoende wordt beschouwd. Voor schade als gevolg 
van een dergelijke annulering, draagt Drielanden Bomen geen enkele 
aansprakelijkheid.  

2. Annulering van de overeenkomst door de wederpartij is in beginsel 
niet mogelijk. Wanneer de wederpartij een koopovereenkomst 
desalniettemin en om welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk 
annuleert, zal Drielanden Bomen zulks slechts accepteren als de 
producten nog niet ter verzending aan de vervoerder zijn afgegeven 
en op voorwaarde dat de wederpartij annuleringskosten betaalt ter 
grootte van tenminste 30% van de factuurwaarde van de 
geannuleerde order, te vermeerderen met btw. Tevens is Drielanden 
Bomen in dat geval gerechtigd alle tot dan gemaakte en nog te maken 
kosten, zoals de kosten van voorbereiding, verzorging, opslag en 
dergelijke, in rekening te brengen, onverminderd het recht van 
Drielanden Bomen op vergoeding wegens winstderving en de overige 
uit de annulering voortvloeiende schade. 

ARTIKEL 8. | BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR WERKZAAMHEDEN 

1. De wederpartij staat ervoor in dat zij, al dan niet op verlangen van 
Drielanden Bomen, alle informatie die voor de opzet en uitvoering 
van de overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op 
de eventueel daartoe door Drielanden Bomen voorgeschreven wijze, 
aan Drielanden Bomen verstrekt. De wederpartij staat in voor de 
juistheid van deze informatie. Indien Drielanden Bomen op basis van 
door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens 
uitvoering aan de werkzaamheden geeft, kan dit nimmer als 
tekortkoming van Drielanden Bomen worden aangemerkt. Uit 
zodanige omstandigheid vloeit voor Drielanden Bomen dan ook 
nimmer enige aansprakelijkheid of verplichting tot compensatie 
voort. 

2. De wederpartij dient Drielanden Bomen alle voor de uitvoering van 
de werkzaamheden vereiste medewerking te verlenen. De 
wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van 
de overeenkomst te optimaliseren. 

3. Voor zover dat voor de uitvoering van de werkzaamheden relevant is, 
is de wederpartij tijdig vóór de uitvoering daarvan verantwoordelijk 
voor het zorgdragen voor: 

- een vrij toegankelijke werkplek; 
- een plaats van uitvoering die geschikt is voor de uitvoering van 

de werkzaamheden;  
- voldoende gelegenheid voor de aanvoer en/of opslag van 

zaken die bij de uitvoering van de werkzaamheden worden 
gebruikt c.q. verwerkt; 

- de aanwezigheid van alle voor de uitvoering van de 
werkzaamheden in redelijkheid door de door Drielanden 
Bomen tewerkgestelde personen gewenste zaken en 
voorzieningen; 

- het verkrijgen van toegang door de door Drielanden Bomen 
tewerkgestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot 
de plaats van uitvoering van de werkzaamheden; 

- het treffen en handhaven van alle redelijke veiligheids- en 
voorzorgsmaatregelen voor zover dat redelijkerwijs van de 
wederpartij kan worden gevergd. 

4. De door Drielanden Bomen tewerkgestelde personen dienen 
kosteloos gebruik te kunnen maken van alle op of bij de locatie van 
uitvoering van de werkzaamheden door hen in redelijkheid gewenste 
zaken en voorzieningen. 

5. De wederpartij staat in voor de tijdige verkrijging van alle eventueel 
benodigde vergunningen van overheidswege en eventuele 
goedkeuringen van andere derden. De wederpartij vrijwaart 
Drielanden Bomen van alle aanspraken (van derden) wegens het 
ontbreken daarvan. 

ARTIKEL 9. | LEVERING EN TRANSPORT VAN PRODUCTEN 

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt levering van de 
producten plaats ‘af kwekerij’ (ex works), vestigingsplaats Drielanden 
Bomen, conform de laatst geldende versie van de Incoterms. Het 
risico van verlies en beschadiging van de producten gaat in dat geval 
over op de wederpartij op het moment dat Drielanden Bomen de 
producten ter beschikking stelt aan de wederpartij. 

2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid, kan Drielanden Bomen 
evenwel zelf voor het transport zorgdragen. Het risico van opslag, 
laden, transport en lossen rust in dat geval eveneens op de 
wederpartij. 

3. De wederpartij is verplicht de producten af te nemen op het moment 
waarop deze haar volgens de overeenkomst ter beschikking worden 
gesteld. Indien de wederpartij weigert om de producten af te nemen, 
dan is Drielanden Bomen gerechtigd deze producten elders te 
verkopen en is de wederpartij aansprakelijk voor het prijsverschil, 
alsmede voor alle overige kosten die hieruit voor Drielanden Bomen 
voortvloeien, waaronder opslagkosten.  

4. Leveringen waarbij Drielanden Bomen voor het vervoer van de 
producten zorgdraagt, geschieden door middel van volle vrachten. 
Indien de wederpartij haar orders slechts gedeeltelijk afroept, 
waardoor er een deelvracht ontstaat, dan is Drielanden Bomen 
gerechtigd de hierdoor ontstane meerkosten door te berekenen aan 
de wederpartij. Orders die geen volle vracht zijn, worden uitgeleverd 
wanneer de combinatiemogelijkheid zich naar het oordeel van 
Drielanden Bomen voordoet. 

5. In geval van door Drielanden Bomen verzorgde leveringen, draagt de 
wederpartij zorg voor het op vakkundige wijze lossen, tenzij 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

6. Indien Drielanden Bomen het lossen verzorgt, geldt dat de 
maximumlostijd van een volle vracht drie uur bedraagt, tenzij 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De lostijd bij deelleveringen 
wordt berekend in verhouding tot het aantal laadmeters. Bij 
overschrijding van deze lostijd c.q. toevoeging van extra losadressen, 
is Drielanden Bomen gerechtigd tot het tegen kostprijs in rekening 
brengen van de extra los-/wachturen. Deze extra uren worden 
aanvullend per begonnen uur in rekening gebracht. 

7. Meermalen bruikbaar en voor teruglevering aan Drielanden Bomen 
in aanmerking komend verpakkingsmateriaal wordt aan de 
wederpartij doorberekend volgens de gebruikelijk door Drielanden 
Bomen gehanteerde tarieven. De wederpartij is in de gelegenheid dit 
verpakkingsmateriaal in hetzelfde seizoen van levering schoon en in 
goede staat terug te leveren, waarna door Drielanden Bomen een 
vaste vergoeding aan de wederpartij wordt terugbetaald. 

8. Door Drielanden Bomen meegeleverde hulpmaterialen, zoals 
stroppen, kettingen, holsters en dergelijke, worden door Drielanden 
Bomen aan de wederpartij in rekening gebracht. De kosten worden 
slechts gecrediteerd indien de hulpmaterialen voor rekening en risico 
van de wederpartij in goede staat en binnen één maand na levering 
aan Drielanden Bomen zijn geretourneerd. 

ARTIKEL 10. | ONDERZOEK, KLACHTEN EN CONFORMITEIT 

1. Werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd indien:  
- het opgeleverde door de wederpartij in gebruik is genomen;  
- aan de wederpartij is medegedeeld dat de werkzaamheden zijn 

voltooid, dan wel voor beide partijen redelijkerwijs kenbaar is 
dat de werkzaamheden zijn voltooid. 

Is ten aanzien van een gedeelte van de werkzaamheden 
medegedeeld dat deze zijn voltooid, is redelijkerwijs kenbaar dat de 
werkzaamheden ten aanzien van een gedeelte daarvan zijn voltooid, 
dan wel neemt de wederpartij een deel van het op te leveren in 
gebruik, dan geldt dat gedeelte als opgeleverd. 

2. Bij oplevering van de werkzaamheden dient de wederpartij direct te 
onderzoeken of Drielanden Bomen de overeenkomst deugdelijk is 
nagekomen. Reclames met betrekking tot ten tijde van de oplevering 
zichtbare/direct waarneembare gebreken, dienen terstond bij de 
oplevering aan Drielanden Bomen te worden gemeld. Als zodanig 
worden aangemerkt alle gebreken welke door middel van normale 
zintuiglijke waarneming of een eenvoudige steekproef kunnen 
worden geconstateerd. Reclames met betrekking tot ten tijde van de 
oplevering redelijkerwijs niet zichtbare/niet direct waarneembare 
gebreken, dienen binnen acht dagen na oplevering, schriftelijk bij 
Drielanden Bomen te worden gemeld. 

3. Indien en voor zover de overeenkomst voorziet in de levering van 
producten, dient de wederpartij de producten bij aflevering te 
onderzoeken op zichtbare/direct waarneembare gebreken. Als 
zodanig worden aangemerkt alle gebreken welke door middel van 
normale zintuiglijke waarneming of een eenvoudige steekproef 
kunnen worden geconstateerd. Voorts is de wederpartij verplicht te 
controleren of de geleverde producten ook op overige punten in 
overeenstemming zijn met de bestelling. Door het niet naleven van 
de controleplicht verliest de wederpartij alle eventuele aanspraken 
op Drielanden Bomen. Indien bij geschatte partijen het geleverde in 
aantal, hoeveelheid en gewicht minder dan 10% afwijkt van hetgeen 
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is overeengekomen, zal de wederpartij desondanks zijn gehouden het 
geleverde te accepteren.  

4. Drielanden Bomen staat in voor de soortechtheid van de door hem 
geleverde planten, bomen en onderstammen. Plantnamen worden 
omschreven volgens de Naamlijst van Houtige Gewassen en de 
Naamlijst van Vaste planten uitgegeven door PPO in Lisse. Reclames 
betreffende kwaliteit en kwantiteit van de geleverde producten 
dienen schriftelijk en uiterlijk binnen acht dagen na aflevering te zijn 
ingediend. Ten tijde van de aflevering redelijkerwijs niet te ontdekken 
gebreken, dienen terstond na ontdekking aan Drielanden Bomen 
bekend te worden gemaakt, doch in ieder geval vóór het einde van 
het eerste groeiseizoen na aflevering. Zodra deze termijnen zijn 
overschreden, wordt de wederpartij geacht het geleverde te hebben 
goedgekeurd en zullen reclames niet meer in behandeling worden 
genomen. 

5. Iedere klacht dient een omschrijving van het gebrek te bevatten en 
Drielanden Bomen dient op eerste verzoek in de gelegenheid te 
worden gesteld om de klacht te onderzoeken. De wederpartij dient 
toe te staan dat Drielanden Bomen een inspectie van de betrokken 
producten door een deskundige of een onafhankelijke 
keuringsinstantie laat plaatsvinden. Bij het gegrond verklaren van de 
reclamering door de deskundige, zijn de kosten van de inspectie voor 
Drielanden Bomen. Bij ongegrondverklaring zijn de kosten voor 
rekening van de wederpartij.  

6. Elk recht om te klagen vervalt indien de wederpartij de door haar 
afgekeurde producten gedurende de periode dat zij bij haar aanwezig 
zijn, niet met de nodige zorg heeft behandeld. 

7. Het recht om te klagen kan slechts worden uitgeoefend door de 
directe contractspartij van Drielanden Bomen. Het recht van reclame 
is niet overdraagbaar. 

8. Indien de wederpartij niet tijdig of niet overeenkomstig het overigens 
in dit artikel gestelde klaagt, vloeit er voor Drielanden Bomen uit een 
dergelijke klacht van de wederpartij geen enkele verplichting voort 
en wordt de wederpartij geacht het (op)geleverde te hebben 
goedgekeurd en zullen reclames niet meer in behandeling worden 
genomen. De datum van ontvangst van de klacht door Drielanden 
Bomen is bepalend voor de vaststelling of een klacht tijdig is 
ingediend. 

9. Ook indien de wederpartij tijdig klaagt, blijft de verplichting van de 
wederpartij tot tijdige betaling van de overeengekomen prijs 
bestaan, tenzij Drielanden Bomen met een dergelijke opschorting 
uitdrukkelijk instemt.  

10. Elke aanspraak van de wederpartij in verband met de stelling dat de 
producten niet aan de overeenkomst beantwoorden vervalt, indien 
de gebreken van de producten het gevolg zijn van een van buiten 
komende oorzaak of een andere niet aan Drielanden Bomen 
toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief 
bedoeld, begrepen: gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke 
bederf en onjuiste of onoordeelkundige behandeling. Onder 
onoordeelkundige behandeling wordt o.a. verstaan: onvoorzichtige 
behandeling of onjuiste aanplant en het niet klimatologisch juist 
opslaan van de producten door of vanwege de wederpartij. 

11. Indien de wederpartij tijdig en op de aangewezen wijze een klacht 
heeft gemeld bij Drielanden Bomen en Drielanden Bomen de klacht 
heeft erkend, dan is Drielanden Bomen te zijner keuze uitsluitend 
gehouden tot aflevering van het ontbrekende c.q. herstel van het 
ondeugdelijk uitgevoerde werk, vervanging van de geleverde 
producten of teruggave van een evenredig deel van de 
overeengekomen prijs. Voor herstel dan wel vervanging dient 
Drielanden Bomen een redelijke termijn te worden gegund. 

12. Het retour zenden van producten geschiedt voor rekening en risico 
van de wederpartij en kan slechts plaatsvinden na voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Drielanden Bomen.  

ARTIKEL 11. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN 

1. Alle prijzen worden vastgesteld in de overeengekomen valuta, 
exclusief omzetbelasting en zijn gebaseerd op ‘af kwekerij’ (ex 
works). Indien Drielanden Bomen en de wederpartij overeenkomen 
dat de prijs in een andere valuta is dan euro, dan is de wisselkoers 
van de euro op de datum van de opdracht-/orderbevestiging van 
toepassing.  

2. Indien na de opdracht-/orderbevestiging, doch vóór levering c.q. 
uitvoering een of meer kostprijsbepalende factoren een wijziging 
ondergaan, behoudt Drielanden Bomen zich het recht voor de 
overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen. 

3. De kosten met betrekking tot het transport, de emballage, de 
verzekering en de controle door de NVWa en/of Naktuinbouw zijn 
voor rekening van de wederpartij. Alle heffingen en/of belastingen 
die in het kader van de overeenkomst door de wederpartij 
verschuldigd zijn of zullen worden, zowel direct als indirect, zijn 
uitsluitend en volledig voor rekening van de wederpartij en kunnen 
niet op de aan Drielanden Bomen verschuldigde bedragen in 
mindering worden gebracht. 

4. Indien en voor zover de prijs en/of kosten in het kader van te 
verrichten werkzaamheden op basis van nacalculatie zijn 
aangeboden, worden de daadwerkelijk gewerkte uren c.q. gemaakte 
kosten aan de wederpartij doorberekend. 

5. Behoudens tegenbewijs is de administratie van Drielanden Bomen 
beslissend voor de vaststelling van de door de wederpartij aan 
Drielanden Bomen verschuldigde bedragen. 

6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te 
geschieden in de overeengekomen valuta, middels overboeking, 
binnen 14 dagen na factuurdatum.  

7. Als datum van betaling geldt de valutadatum waarop Drielanden 
Bomen de betaling ontvangt. Als datum van betaling geldt de dag van 
creditering van de bankrekening van Drielanden Bomen.  

8. Drielanden Bomen is gerechtigd bij of na totstandkoming van de 
overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij de 
zekerheid te eisen dat zowel aan haar betalings- als andere 
verplichtingen uit deze overeenkomst wordt voldaan. Drielanden 
Bomen heeft het recht om van de wederpartij een proforma betaling 
te vorderen. Weigering van de wederpartij om de verlangde 
zekerheid te stellen, biedt Drielanden Bomen het recht zijn 
verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, e.e.a. 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 13. 

9. Drielanden Bomen is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende 
facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen. 

10. De wederpartij is niet gerechtigd tot enige aftrek, verrekening, 
opschorting of betalingskorting op grond van een door de wederpartij 
veronderstelde ondeugdelijke uitvoering of levering, op grond van de 
stelling dat de uitvoering of levering nog niet compleet is, dan wel 
wegens enige andere door de wederpartij gepretendeerde vordering. 

11. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) 
surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar 
goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins 
niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen 
van Drielanden Bomen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. 

12. Drielanden Bomen heeft het recht om, ondanks eventuele andere 
door de wederpartij aangewezen bestemming van de betaling, een 

betaling van de wederpartij eerst met oudere schulden van de 
wederpartij te verrekenen. Zijn reeds kosten en rente ontstaan, dan 
worden met de betaling eerst de kosten, vervolgens de rente en pas 
daarna de hoofdsom verrekend.  

13. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de 
wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de 
wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, 
een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van 
een maand als volledige maand wordt aangemerkt, terwijl tevens alle 
op de invordering vallende kosten, zowel de gerechtelijke, 
buitengerechtelijke als executiekosten, voor rekening van de 
wederpartij komen. De buitengerechtelijke kosten worden 
vastgesteld op tenminste 15% van het in te vorderen bedrag, met een 
minimum van 250 euro. Bovendien heeft Drielanden Bomen in dat 
geval bij het afsluiten van een nieuwe overeenkomst het recht ter 
zake van de daaruit voortvloeiende verplichtingen, direct te 
verlangen dat behoorlijke zekerheid zal worden gesteld. 

ARTIKEL 12. | OVERMACHT 

1. Drielanden Bomen is niet gehouden tot het nakomen van enige 
verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe 
gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, 
een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende 
opvattingen niet kan worden toegerekend. Als overmacht wordt, 
naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt 
begrepen, aangemerkt: teeltmislukking, natuurrampen, 
werkstakingen, virussen, brand, in- en uitvoerbelemmeringen alsook 
andere omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van 
Drielanden Bomen en waardoor (tijdige) nakoming van de 
overeenkomst door Drielanden Bomen redelijkerwijs niet van 
Drielanden Bomen kan worden gevergd. 

2. In geval van overmacht heeft Drielanden Bomen het recht om naar 
zijn keuze, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige 
schadevergoeding te zijn gehouden, bij enkele schriftelijke 
kennisgeving aan de wederpartij, hetzij de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden, hetzij de uitvoering van de overeenkomst 
op te schorten voor de duur van de overmachtsituatie. 

3. Indien de overmachtssituatie langer dan vier weken voortduurt, is de 
wederpartij gerechtigd de overeenkomst, voor zover Drielanden 
Bomen nog niet heeft gepresteerd, te ontbinden, mits de wederpartij 
Drielanden Bomen schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke 
ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen 
Drielanden Bomen zijn verplichtingen alsnog kan nakomen, en de 
nakoming ook na verstrijken van laatstbedoelde termijn nog niet 
heeft plaatsgevonden. 

4. Indien Drielanden Bomen bij het intreden van de overmachtsituatie 
reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts 
nog gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd 
vergoeding te vorderen van het reeds uitgevoerde/geleverde 
gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare/te leveren gedeelte van de 
overeenkomst. 

5. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van 
het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking. 

ARTIKEL 13. | OPSCHORTING EN ONTBINDING 

1. Drielanden Bomen is, indien de omstandigheden van het geval dat 
redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de 
overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of de 
overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen 
uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel 
na het sluiten van de overeenkomst Drielanden Bomen ter kennis 
gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de 
wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de 
nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien 
waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend 
onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de 
wederpartij schriftelijk door Drielanden Bomen in gebreke is gesteld, 
in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld 
waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan 
nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde 
termijn nog steeds is uitgebleven.  

2. In geval van liquidatie of beëindiging van de onderneming van de 
wederpartij, alsook indien de wederpartij in staat van faillissement 
verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, 
enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de 
wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan 
beschikken, is Drielanden Bomen gerechtigd om de overeenkomst 
met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te 
ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor 
de door haar aan Drielanden Bomen verschuldigde en/of nog 
verschuldigd wordende betalingen heeft gesteld. 

3. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van 
schadevergoeding in verband met het door Drielanden Bomen op 
grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht. 

4. De wederpartij is verplicht de schade die Drielanden Bomen ten 
gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, 
te vergoeden.  

5. Indien Drielanden Bomen de overeenkomst op grond van dit artikel 
ontbindt, zijn alle vorderingen die Drielanden Bomen op de 
wederpartij heeft, terstond opeisbaar. 

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 

1. Behoudens de wettelijke aansprakelijkheid op grond van 
dwingendrechtelijke bepalingen en behoudens in geval van opzet of 
bewuste roekeloosheid van Drielanden Bomen, is Drielanden Bomen 
nimmer aansprakelijk voor enige door de wederpartij geleden 
schade. In het bijzonder is Drielanden Bomen nimmer aansprakelijk 
voor de hergroei of bloei van de geleverde producten en/of het niet 
succesvol aanslaan of aangroeien van de geleverde producten. Het is 
te allen tijde de verantwoordelijkheid van de wederpartij om te 
beoordelen of de omstandigheden, waaronder de klimatologische, 
geschikt zijn voor de producten.  

2. Drielanden Bomen is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg 
van ziektes of plagen, van welke aard dan ook, die de producten na 
de levering treffen. 

3. Drielanden Bomen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, 
waaronder mede begrepen immateriële schade, bedrijfsstagnatie, 
milieuschade, schade wegens gederfde winst, alsook schade als 
gevolg van aansprakelijkheid jegens derden. 

4. Drielanden Bomen draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor 
schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een 
onjuistheid of onvolledigheid in de door de wederpartij verstrekte 
gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de 
verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst 
voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan 
Drielanden Bomen kan worden toegerekend. 

5. Indien ten aanzien van de opgeleverde werkzaamheden sprake is van 
een toerekenbare tekortkoming van Drielanden Bomen in de 
nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en de 
wederpartij ter zake tijdig overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 

bij Drielanden Bomen heeft geklaagd, zal Drielanden Bomen, ter 
zijner keuze, de werkzaamheden alsnog deugdelijk uitvoeren dan wel 
de wederpartij crediteren voor een evenredig deel van de factuur. 
Indien Drielanden Bomen kiest voor het alsnog deugdelijk uitvoeren 
van de werkzaamheden, dan bepaalt hijzelf de wijze en het tijdstip 
van uitvoering daarvan. Onder toerekenbare tekortkoming als 
bedoeld in de eerste zin moet worden verstaan een tekortkoming die 
een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te 
vermijden, een en ander met inachtneming van normale 
oplettendheid en de voor de uitvoering van de werkzaamheden 
vereiste vakkennis en middelen. 

6. Indien en voor zover, ondanks het bepaalde in het overige van deze 
algemene voorwaarden, op Drielanden Bomen enige 
aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, rust, dan is deze 
aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de netto 
factuurwaarde van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de 
overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Drielanden Bomen 
betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van 
Drielanden Bomen nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat 
onder de gegeven omstandigheden van het geval op basis van de 
door Drielanden Bomen afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, 
daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele 
eigen risico van Drielanden Bomen dat krachtens die verzekering 
toepassing vindt. 

7. Mocht Drielanden Bomen jegens de wederpartij aansprakelijk zijn 
voor enige schade, dan is Drielanden Bomen te allen tijde gerechtigd 
deze schade te herstellen. De wederpartij dient Drielanden Bomen 
daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle 
aansprakelijkheid van Drielanden Bomen ter zake vervalt. 

8. De wederpartij vrijwaart Drielanden Bomen van eventuele 
aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de 
overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) 
ander(en) dan aan Drielanden Bomen toerekenbaar is. In het 
bijzonder is de wederpartij verplicht haar afnemers, indien 
noodzakelijk, over de juiste behandeling van de geleverde producten 
te informeren en hen in voorkomende gevallen in het bijzonder op de 
hoogte te stellen van de aan de producten verbonden gevaren, zoals 
giftigheid en onverdraagzaamheid bij inname of delen daarvan. 

9. Indien Drielanden Bomen uit hoofde van het bepaalde in het vorige 
lid door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij 
gehouden Drielanden Bomen zowel buiten als in rechte bij te staan 
en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval 
redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in 
gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is 
Drielanden Bomen, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe 
over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Drielanden 
Bomen en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening 
en risico van de wederpartij. 

ARTIKEL 15. | EIGENDOMSVOORBEHOUD 

1. De eigendom van de door Drielanden Bomen geleverde producten 
gaat pas over op de wederpartij na betaling van alle door Drielanden 
Bomen aan de wederpartij gefactureerde bedragen, inclusief 
eventuele rente, boete en kosten, alsmede van alle vorderingen 
wegens tekortschieten in de nakoming van wederpartijs 
verplichtingen uit de betreffende, alsook voorgaande 
overeenkomsten. 

2. Zolang er op de geleverde producten een eigendomsvoorbehoud 
rust, mag wederpartij deze buiten haar normale bedrijfsvoering niet 
vervreemden, bezwaren, verpanden of anderszins in de macht van 
derden brengen. Het is de wederpartij echter niet toegestaan de 
producten in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening te 
vervreemden op het moment dat door de wederpartij surséance van 
betaling is gevraagd, dan wel de wederpartij in staat van faillissement 
verkeert.  

3. Drielanden Bomen is gerechtigd de verkochte producten onmiddellijk 
terug te nemen, indien de wederpartij in gebreke blijft aan haar 
(betalings)verplichtingen te voldoen. In dat geval is de wederpartij 
verplicht Drielanden Bomen daartoe toegang te verlenen tot de 
terreinen en/of gebouwen waar de producten zich bevinden.  

4. De wederpartij dient de producten waarop het 
eigendomsvoorbehoud rust, afgescheiden van andere zaken op te 
slaan teneinde de producten van Drielanden Bomen te kunnen 
onderscheiden.  

ARTIKEL 16. | INTELLECTUELE EIGENDOM 

1. Drielanden Bomen behoudt zich alle auteursrechten en overige 
rechten van intellectuele eigendom voor die hem op grond van de 
wet toekomen.  

2. Indien uit de door Drielanden Bomen gehanteerde catalogus, dan wel 
uit de door partijen gesloten overeenkomst, blijkt dat een ras 
kwekersrechtelijke bescherming geniet, hetgeen wordt aangeduid 
met de vermelding ® achter de naam van het betreffende ras, is de 
wederpartij gebonden aan alle met dat recht verband houdende 
voorschriften. Overtreding van deze bepaling leidt ertoe dat de 
wederpartij aansprakelijk is voor alle daaruit voor Drielanden Bomen 
dan wel derden ontstane schade.  

ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN 

1. Drielanden Bomen is steeds gerechtigd deze algemene voorwaarden 
te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden treden in werking op 
het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden, doch zullen geen 
betrekking hebben op reeds daarvoor tot stand gekomen 
overeenkomsten. Drielanden Bomen zal de gewijzigde voorwaarden 
tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van 
inwerkingtreden is medegedeeld, zijn de gewijzigde algemene 
voorwaarden van toepassing op aanbiedingen van Drielanden Bomen 
en overeenkomsten die tot stand komen nadat de gewijzigde 
algemene voorwaarden aan de wederpartij ter hand zijn gesteld. 

2. Op alle overeenkomsten tussen partijen en alle daaruit tussen 
partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens 
Koopverdrag is uitgesloten. 

3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat 
zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling 
overleg te beslechten.  

4. Alle geschillen, ook die slechts door een der partijen als zodanig 
worden aangemerkt, zullen zijn onderworpen aan het oordeel van de 
binnen het vestigingsgebied van Drielanden Bomen bevoegde 
rechtbank, zulks onverminderd de bevoegdheid van Drielanden 
Bomen om het geschil desgewenst voor te leggen aan een andere 
bevoegde rechter. 

5. Het bepaalde in het vorige lid laat onverlet het recht van Drielanden 
Bomen om een uitspraak te verkrijgen door middel van arbitrage 
door een bevoegde en door Drielanden Bomen aan te wijzen 
arbitragecommissie.  

6. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar 
zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de 
uitleg van de daarin opgenomen bedingen. 


