Belangenverdediging

Contracten: bezint eer ge begint
Ook in de sierteelt worden heel wat afspraken in contracten gegoten. Hoewel contracten
alle partijen zekerheid geven, zorgen ze ook vaak voor onaangename verrassingen. Je
vooraf goed informeren is de boodschap.
Diederik Van Damme, consulent Dienstbetoon

‘Bezint eer ge begint’, mag dan al een
oude Vlaamse uitdrukking zijn; toch is
ze vandaag nog steeds zeer relevant,
onder meer binnen de sierteeltsector.
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Oppassen geblazen
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De consulenten dienstbetoon van
AVBS/Boerenbond krijgen regelmatig
te maken met moeilijke situaties op
land- en tuinbouwbedrijven, waar
telkens een contract aan de basis ligt.
Hoewel dit voor alle betrokken partijen tot een veel grotere rechtszekerheid leidt en bovendien veel discussies uitsluit, blijft het toch oppassen
geblazen.

Pas op voor kleine toevoegingen

“
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Eens de handtekeningen gezet zijn, is
er, op enkele uitzonderingen na, geen
weg meer terug. Alle elementen uit
het contract dienen in principe te
worden uitgevoerd, hoe onrechtvaardig dit op een bepaald ogenblik ook
blijken te zijn. Korte zinnetjes en
kleine lettertjes, die één van de partijen “ter volledigheid van de overeenkomst” toevoegde, kunnen plots zeer
ongunstige gevolgen hebben. Gevolgen die je als contracterende partij op
voorhand nooit had ingeschat.

Tijdsdruk en onevenwicht in
ervaring
Tijdsdruk en weinig tot geen ervaring
liggen vaak aan de basis van slechte
- maar daarom niet minder geldig
getekende - overeenkomsten binnen
de land- en tuinbouw. Personen en
organisaties met kennis van zaken
over contracten durven deze expertise
wel eens gebruiken in hun voordeel,
met vaak onevenwichtige overeenkomsten als gevolg.
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Eens de handtekeningen gezet,
is er geen weg terug.

Win advies in
Voor je een contract ondertekent, is
het dus van groot belang om alle
onderdelen grondig door te nemen,
zodat je goed beseft waartoe je jezelf
verbindt en wat de mogelijke gevolgen
zijn. Blijven er zaken onduidelijk,
aarzel dan niet om beroep te doen op
een expert. De kostprijs van een
dergelijk advies is immers verwaarloosbaar ten opzichte van de financiële gevolgen die een slechte overeenkomst kan veroorzaken.

Gebruik gezond boerenverstand
Wees extra op je hoede wanneer je

onder tijdsdruk wordt gezet om te
tekenen, of wanneer veel nadruk
gelegd wordt op de mogelijke gevolgen voor je bedrijf als je niet tekent.
Het is niet nodig om elk contractvoorstel argwanend te bekijken. Wel moet
je alert blijven en steeds met een
gezonde dosis boerenverstand handelen bij het sluiten van contracten. De
boodschap is en blijft dan ook: bezint
eer ge begint!
Voor een eerste inschatting van een
contract kan je ook terecht bij de
Boerenbond/AVBS consulenten
dienstbetoon. Zitdagen vind je achteraan dit blad. n
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