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Speel open kaart
met afnemer
Veel leverbare bollen zijn al verkocht voordat het
rooiseizoen begint. De verkoper is verplicht om
de koper goed op de hoogte te houden van de
te verwachten leveranties. De regels zijn helder,
maar soms gaat het tijdens het rooiseizoen toch
mis. De belangrijkste zaken op een rij.
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n april deden al de nodige verhalen de ronde. In
sommige teeltgebieden zou sprake zĳn van waterschade en soms ook vorstschade. De kans is groot dat de
teler daardoor minder leverbare bollen rooit dan hĳ
had verwacht. Als er niets is voorverkocht, dan is dat geen
probleem. Heeft hĳ wel al uit de partĳen met water- dan
wel vorstschade verkocht op basis van de conditie Eigen
Partĳ, dan is hĳ op basis van het Handelsreglement voor de
Bloembollenhandel verplicht om zo snel mogelĳk de koper
hierover schriftelĳk of per e-mail te informeren. Dat geldt
ook als een partĳ te velde niet de klassering behoudt die de
partĳ had op het moment van verkoop.
Wordt tĳdens de veldkeuring een aantasting door stengelaaltjes vastgesteld in een van de partĳen, dan is de teler
gehouden zĳn afnemers hierover te informeren, omdat de
maatregelen niet beperkt blĳven tot de partĳ waarin stengelaaltje is gevonden.

TIJDENS DE OOGST
De stand van het gewas geeft niet altĳd een goed beeld van de
opbrengst. Pas tĳdens het rooien of verwerken kan duidelĳk
worden dat de verkochte aantallen niet zĳn te leveren aan de
koper. Het Handelsreglement kent hiervoor twee bepalingen:
• De verkoper is verplicht om binnen vĳf werkdagen na het
rooien te melden aan de koper dat de oogst tegenvalt.
• De verkoper dient binnen twaalf dagen na de oogst aan de
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koper te melden welk aantal hij zal gaan leveren.
Beide meldingen kunnen schriftelijk maar ook per e-mail
worden gedaan. Daarnaast kunnen deze meldingen als bewijs
dienen in het geval er een geschil ontstaat over de leverantie
tussen koper en verkoper.
Als de koopovereenkomst is gesloten op basis van de Anthos Inkoopvoorwaarden, dan is de verkoper gehouden om
minstens 75% van de afgesproken hoeveelheid te leveren uit
de eigen teelt. Lukt dat niet, dan kan de verkoper aansprakelijk worden gesteld door de koper voor de schade. De hoogte
hiervan komt overeen met het verschil tussen de overeengekomen verkoopprijs en de gemiddelde marktprijs van het product op het moment waarop de verkoper had moeten leveren.
Partijen komen vaak op de koopovereenkomst een leveringstermijn overeen. Het is zaak tijdig te leveren, omdat
overschrijding van de leveringstermijn een wanprestatie is
en de koper het recht geeft de overeenkomst te ontbinden en
schadevergoeding te vorderen. Het advies is tijdig contact op
te nemen met de koper als het niet lukt om tijdig te leveren.
Speel open kaart. De koper weet dan waar hij aan toe is.
Als de verkoper een deel van de partij levert, dan is sprake
van een deellevering. Dit moet duidelijk op de leveringsnota
staan. Als dat niet gebeurt, dan kan de koper het resterende
deel van de partij weigeren.

PEREN
Via de koopovereenkomst spreken koper en verkoper af aan
welke kwaliteitseisen de te leveren partij moet voldoen. Een
van die eisen kan gaan over de aanwezigheid van peren in
het leverbaar. Peren zijn bollen die niet hebben gebloeid,
waardoor er niets kan worden gezegd over de soortechtheid.
Koper en verkoper doen er goed aan om op de koopovereenkomst aan te geven of een leverantie zift 10/11 en/of zift
11/12 wel of geen peren bevatten. In de maat 12/- mogen
peren sowieso niet voorkomen.

ZUUR
Veel discussie levert elke zomer weer het optreden van zuur
op. Hierover staan in het Handelsreglement voor de Bloembollenhandel diverse bepalingen. Als een partij bij levering
meer dan 2% zuur bevat, dan mag de koper de partij weigeren, bij meer dan 10% zuur heeft hij recht op schadevergoeding. Verder is bij gedeeltelijke weigering van een partij
wegens Fusarium de reclametermijn voor tulpen bij levering
tot 23 september tot 1 oktober daaraanvolgend en voor irissen bij levering tot 5 oktober tot 15 oktober daaraanvolgend.
In de praktijk is het steeds gangbaarder geworden om via de
koopovereenkomst afspraken te maken over de uitzoekkosten vanwege zuur.

RECLAMETERMIJNEN
Als de koper duidelijke redenen heeft om een partij bloembollen te weigeren, dan dient hij binnen een bepaalde periode reclame uit te brengen aan de verkoper. Vanaf 27 mei
2018 (drie dagen na publicatie) geldt voor koopovereenkomsten die zijn gesloten op basis van het Handelsreglement
voor de Bloembollenhandel, dat reclame wegens gebreken
die niet als verborgen gebrek zijn aan te merken en geen
betrekking hebben op de leveringstermijn, binnen vijf werkdagen moet gebeuren.
Er gelden in het nieuwe reglement nog twee uitzonderingen:
voor hyacinten bij afkeuring voor export tien werkdagen
en voor irissen bij af keuring wegens aaltjesziek als voor 2
september is geleverd maximaal vijftien werkdagen en bij
levering na 1 september maximaal tien werkdagen.
Als een koper wil reclameren op een geleverde partij, dan
kan hij dat maar één keer doen. In die reclame moeten alle
gebreken worden vermeld, evenals de gewenste schadevergoeding. Reclameren mag schriftelijk of via een e-mail.

Tips van Hans Ruigrok
Als deskundige bij CNB op het gebied van reclames en geschillen, geeft
Hans Ruigrok de ondernemer graag een paar tips mee voor de komende oogstperiode:
• Controleer voor verzending de partijen op diverse afwijkingen.
• Snijd ook eens bollen door om een goed beeld te krijgen van eventuele aantastingen.
• Zorg voor goede communicatie en persoonlijk contact met je afnemers.
• Neem tijdig, voor het rooiseizoen, uw verkoopadministratie door op
de afgesproken condities en verplichtingen, zoals leverdata en fust.
• Zorg altijd als goed huisvader voor de partijen bollen die u onder u heeft.

Wijzigingen
Handelsreglement
Het Handelsreglement voor de Bloembollenhandel van de KAVB
is per 27 mei gewijzigd. Enkele belangrijke wijzigingen staan in
dit artikel. Die hebben betrekking op de reclametermijnen. Verder is nieuw dat de koper verplicht is om fust beschikbaar te
stellen dat schoon en deugdelijk is. Voor koopbriefjes die op 15
september 2018 of later worden gesloten, gaat gelden dat voor
bollen die zijn geleverd tussen 1 juni en 14 augustus de volledige
betaling op 15 september plaatsvindt. Voor koopovereenkomsten
die voor 15 september 2018 zijn gesloten, gelden nog de huidige
betalingstermijnen. Meer hierover zie de KAVB-pagina’s in deze
editie van Greenity.

Welk reglement?
Koper en verkoper sluiten een koopovereenkomst en hebben daarbij de mogelijkheid om te kiezen voor een reglement dat uitkomst
biedt als sprake is van een geschil tussen beide partijen. Vaak is
dat het Handelsreglement voor de Bloembollenhandel van de
KAVB, maar ook kan worden gekozen voor de Inkoopvoorwaarden van Anthos of voor andere voorwaarden. Deze keuze bepaalt
ook welk college een uitspraak kan doen over een geschil. Voor
koopovereenkomsten op basis van het Handelsreglement is dat het
Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel, voor koopovereenkomsten op basis van de Inkoopvoorwaarden is dat het Scheidsgerecht voor Bloembollen en Boomkwekerijproducten.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Hans Ruijgrok,
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afdeling reclames en geschillen van CNB.
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