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HANDELSVOORWAARDEN
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MOSTAGRO B.V. tevens h.o.d.n.
MOSTAGRO INTERNATIONAL, gevestigd te Wieringen en kantoorhoudende te
1777 AC Hippolytushoef aan de Elft 9.

Artikel 1: toepasselijkheid handelsvoorwaarden
1. Deze handelsvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle door Mostagro B.V. gedane
aanvragen en aanbiedingen, verstrekte offertes, gesloten overeenkomsten, opdrachten,
commissie- en aanverwante overeenkomsten, voor zover van deze voorwaarden niet door
partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Wijzigingen in dan wel aanvullingen op deze
voorwaarden zijn slechts bindend na uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Mostagro
B.V.
2. Indien een of meer bepaling(en) van deze voorwaarden, om welke reden dan ook, geldigheid
zou missen, dan wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten en blijven
de overige voorwaarden hun gelding onverkort behouden. Partijen zullen in onderling
overleg voorzien in een regeling ter vervanging van de ongeldige bepaling, waarbij zoveel als
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op enige bepaling in deze handelsvoorwaarden binden
Mostagro B.V. enkel en alleen indien deze afwijkingen en/of aanvullingen uitdrukkelijk
zonder voorbehoud en schriftelijk tussen Mostagro B.V. en de wederpartij zijn
overeengekomen. De eventueel overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen hebben
slechts betrekking op de betreffende overeenkomst.
4. De wederpartij die eenmaal volgens deze voorwaarden met Mostagro B.V. heeft
gecontracteerd, wordt geacht bij eventueel daarna mondeling, schriftelijk, per telefax of
geautomatiseerde aanvragen, opdrachten of overeenkomsten stilzwijgend met toepassing
van deze voorwaarden van Mostagro B.V. akkoord te zijn gegaan.
5. De handelsvoorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing, tenzij Mostagro B.V.
deze handelsvoorwaarden uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk heeft aanvaard.
6. De wederpartij staat Mostagro B.V. toe voor de uitvoering van het bepaalde in de
overeenkomst gebruik te maken van derden, niet zijnde werknemers. Deze
handelsvoorwaarden zijn ook van toepassing op door derden – in het kader van de uitvoering
van op Mostagro B.V. rustende verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst – verrichte
rechtshandelingen.
Artikel 2: toepasselijke voorwaarden
1. In aansluiting op de handelsvoorwaarden van Mostagro B.V. zijn, afhankelijk van de
rechtsbetrekking tussen Mostagro B.V. en haar wederpartij, van toepassing:
a. RUCIP voorwaarden, met bijbehorend Expertisereglement en arbitragereglement
van het Europees Comité 2006: indien een koopovereenkomst van aardappelen
wordt gesloten met een buiten Nederland gevestigde wederpartij. De arbitrage
zal in eerste en tweede aanleg alleen plaatsvinden in ’s-Gravenhage, Nederland;
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b. NAO Handelsvoorwaarden pootaardappelen 2005 (NHP) met bijbehorend
arbitragereglement van 5 augustus 2005: indien de overeenkomst
pootaardappelen betreft en is gesloten met een wederpartij binnen Nederland;
c. Algemene Handelsvoorwaarden Groothandel in Aardappelen (AHV)met
bijbehorend arbitragereglement van 1 september 1986: indien de overeenkomst
consumptieaardappelen betreft en is gesloten met een wederpartij binnen
Nederland;
d. De C.O.F.R.E.U.R.O.P.-voorwaarden: indien de overeenkomst de verkoop van
groenten en fruit (waaronder uien) betreft en is gesloten met een wederpartij
buiten Nederland. De arbitrage dient in Nederland plaats te vinden.
2. Bij verschillen tussen de handelsvoorwaarden van Mostagro B.V. en bovengenoemde
voorwaarden prevaleren de handelsvoorwaarden van Mostagro B.V.

VERKOOP
Artikel 3: aanbod en prijzen
1. De artikelen 13 t/m 18 zijn niet van toepassing op overeenkomsten waarbij Mostagro als
verkoper optreedt.
2. Alle door Mostagro B.V. gesloten overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen
aan de Elft 9 te 1777 AC Hippolytushoef, zowel voor wat betreft de uitvoering van de
overeenkomst als de betaling hiervan.
3. Alle in offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten genoemde bedragen worden
in euro’s weergegeven, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. De genoemde
bedragen zijn exclusief vervoerskosten, omzetbelasting en andere heffingen van
overheidswege. Eventuele koersrisico’s zijn voor rekening van de koper.
4. De door Mostagro B.V. gemaakte offerte of aanbieding is geheel vrijblijvend en herroepelijk
en vervalt uiterlijk veertien (14) dagen na de datum van de offerte of aanbieding. Mostagro
B.V. heeft het recht het aanbod binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding
door koper te herroepen.
5. Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen,
zonder dat de koper daaraan het recht tot ontbinding van de overeenkomst kan ontlenen.
6. De koper kan Mostagro B.V. niet aan zijn offerte of aanbieding houden wanneer hij
redelijkerwijs wist of behoort te begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of een druk- of schrijffout bevat.
7. Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer zij door Mostagro B.V. schriftelijk is bevestigd
of bij feitelijke uitvoering.
8. Mostagro B.V. behoudt zich het recht voor om overeenkomsten zonder opgave van redenen
te weigeren.
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Artikel 4: levering
1. De levering vindt plaats af magazijn. Partijen kunnen hier alleen schriftelijk van afwijken.

2. Zijn partijen overeengekomen dat de levering plaatsvindt op een met de koper
overeengekomen afleveradres c.q. losplaats (levering franco), dan is het moment van
levering het moment waarop de producten op het afleveradres c.q. losplaats worden
afgeleverd.
3. Het in lid 2 bedoelde afleveradres c.q. de losplaats dient goed bereikbaar te zijn voor die
transportmiddelen die voor Mostagro B.V. c.q. een door haar aan te wijzen transporteur
algemeen gebruikelijk zijn. Vervoer of verplaatsing op het terrein en/of binnen de
bedrijfsruimten van de koper is niet in vorenbedoelde aflevering begrepen.
4. Indien partijen zijn overeengekomen dat Mostagro B.V. de door haar te leveren producten
ten behoeve van de koper zal opslaan, al dan niet bij haarzelf of bij een derde, vindt de
aflevering plaats op het moment dat de producten worden opgeslagen.
5. Het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van geleverde producten en
eventueel daaruit voortvloeiende schade gaat na de aflevering over op de koper.
6. De koper is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze hem
worden geleverd dan wel aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de
afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die
noodzakelijk zijn voor de levering, vindt aflevering plaats op het moment dat afname is
geweigerd dan wel geen informatie of instructie is verstrekt. De producten worden
opgeslagen voor rekening en risico van koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende
kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
7. De overeengekomen datum of termijn van levering is geen fatale termijn, tenzij partijen
uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Vertraging in de aflevering – voor zover binnen de
grenzen van redelijkheid blijvend – geven de koper geen recht op ontbinding van de
overeenkomst dan wel enige schadevergoeding.
8. De door Mostagro B.V. geleverde hoeveelheid wordt voor wat betreft het aantal en gewicht,
alsmede publiek en/of privaatrechtelijk voorgeschreven eisen geacht te voldoen aan datgene
wat partijen ter zake zijn overeengekomen, behoudens door de koper te leveren
tegenbewijs. Aldus komen partijen ter zake een expliciet bewijsvermoeden overeen.
9. Indien is overeengekomen dat de verkochte hoeveelheid gedurende een bepaalde periode
zal worden geleverd, dient de koper zoveel mogelijk gedurende deze gehele periode in
regelmatige, gelijke dan wel nagenoeg gelijke hoeveelheden af te roepen en af te nemen. De
koper dient voor iedere levering en afroep een termijn van minimaal drie (3) dagen in acht te
nemen. Komt koper de verplichtingen tot afroep en afname niet na, dan is Mostagro B.V.
gerechtigd de overeenkomst, voor het gedeelte dat deze niet is uitgevoerd, te ontbinden.
10. Indien door gewichtige omstandigheden Mostagro B.V. genoodzaakt is producten te leveren
die afwijken van hetgeen is overeengekomen, dan is zij daartoe bevoegd mits de betreffende
wijziging geen verslechtering betekent. Het leveren van alternatieve, tenminste
gelijkwaardige producten geeft de koper geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding
dan wel haar verplichtingen jegens Mostagro B.V. op te schorten.
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11. Mostagro B.V. is gerechtigd om te leveren in gedeelten welke zij afzonderlijk kan factureren.
12. Mostagro B.V. heeft te allen tijde het recht om de goederen onder rembours af te leveren of
om vooruitbetaling of zekerheidsstelling in de door haar gewenste vorm te verlangen.
13. Indien de koper aan Mostagro B.V. nog enige betalingsverplichting heeft, in het bijzonder
indien facturen van Mostagro B.V. door de koper nog geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn
gebleven, is Mostagro B.V. gerechtigd de leveringsverplichtingen op te schorten totdat de
koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 5: aanvaarding en reclame
1. De te leveren producten zijn aan bederf onderhevig en de houdbaarheid en kwaliteit is na
levering grotendeels afhankelijk van de wijze van vervoer en/of bewaring waarop Mostagro
B.V. na aflevering geen invloed op heeft.
2. De koper dient vóór dan wel uiterlijk bij levering door of namens Mostagro B.V. de geleverde
producten te keuren om vast te stellen of deze voldoen aan het bepaalde in de
overeenkomst, te weten:
a. of de juiste producten zijn geleverd;
b. of de geleverde producten voldoen aan de daaraan te stellen en ter zake
overeengekomen kwaliteitseisen, oftewel de eisen die gesteld mogen worden
voor een normaal gebruik en/of voor handelsdoeleinden. Hieronder wordt in
ieder geval verstaan dat de koper de geleverde producten steekproefsgewijs
dient door te snijden en op productvreemde bestanddelen en (residuen van)
bestrijdingsmiddelen dient te controleren;
c. of de geleverde producten wat betreft kwantiteit (aantal, hoeveelheid, gewicht)
overeenstemmen met hetgeen partijen ter zake zijn overeengekomen. Indien de
door de koper geconstateerde afwijking minder dan 10% bedraagt, dan is de
koper gehouden de geleverde producten volledig te accepteren, zulks tegen
evenredige vermindering van de overeengekomen prijs.
3. Bij levering af magazijn dient koper de geleverde producten in de verkoopruimte van
Mostagro B.V. te controleren vóórdat de producten worden vervoerd. Bij levering franco
dient de controle plaats te vinden in het bijzijn van de chauffeur.
4. Mostagro B.V. is bevoegd de terecht afgekeurde producten door andere producten te
vervangen doch is daartoe niet verplicht. In dat geval strekt de geweigerde hoeveelheid in
mindering op de verkochte hoeveelheid.
5. Koper dient op straffe van verval van alle rechten, de klachten over zichtbare gebreken,
waaronder inwendige gebreken vóór het vertrek van het transportmiddel of tijdens het
lossen (bij levering franco) telefonisch en per email of fax bij Mostagro B.V. te melden. Koper
heeft dit recht op reclame verwerkt wanneer de goederen zijn afgeleverd.
6. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen op straffe van verval van alle rechten onmiddellijk
na constatering daarvan – doch uiterlijk binnen acht (8) uur na aflevering en in ieder geval
vóór verdere verwerking en/of verkoop en levering en/of transport – direct telefonisch en
per email of fax aan Mostagro B.V. te worden gemeld. Ontvangt Mostagro B.V. niet binnen
acht (8) uur na aflevering een klacht, dan worden de goederen geacht te zijn geleverd
conform het bepaalde in de overeenkomst en zonder enige tekortkoming. Koper heeft dan
zijn recht op reclame verwerkt.
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7. Aanvaardt Mostagro B.V. de klacht van de koper niet schriftelijk binnen 1 uur na ontvangst
van de klacht, dan is koper verplicht - op straffe van verval van alle rechten - binnen vier (4)
uur in aanwezigheid van Mostagro B.V. een expertise te laten uitvoeren. Mostagro B.V. heeft
het recht op contra-expertise.
8. Indien de koper de partij ten onrechte weigert in ontvangst te nemen, is Mostagro B.V.
bevoegd, ook in het geval van deellevering, om het nog niet uitgevoerde deel van de
overeenkomst te ontbinden. De schade die Mostagro B.V. hierdoor lijdt komt voor rekening
van de koper.
9. Bij door koper gemelde gebreken dient de betreffende partij in zijn geheel aanwezig te
blijven en dient Mostagro B.V. in de gelegenheid te worden gesteld de partij te bezichtigen.
10. Koper is te allen tijde gehouden als een zorgvuldig schuldenaar en/of bezitter voor het
behoud van de producten zorg te dragen.
11. Het bepaalde in dit artikel is onverkort van toepassing indien de door Mostagro B.V.
geleverde producten ten behoeve van koper worden opgeslagen bij een derde. Koper kan
Mostagro B.V. niet tegenwerpen dat hij de geleverde producten niet kon controleren omdat
deze bij een derde waren opgeslagen.
12. Tarrering vindt plaats bij Mostagro B.V. of de leverancier van Mostagro B.V.

Artikel 6: eigendomsvoorbehoud
1. De door Mostagro B.V. geleverde producten blijven haar in eigendom toebehoren tot het
moment dat koper alle vorderingen heeft betaald die voortvloeien uit alle tussen partijen
gesloten overeenkomsten, met inbegrip van rente en kosten.
2. Koper is slechts bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten door te
verkopen indien dit valt onder de normale bedrijfsvoering van de koper.
3. Koper is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verpanden of
met enig ander recht te bezwaren.
4. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt, er bij Mostagro B.V. gegronde vrees bestaat
dat koper niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen of
het vermoeden bestaat dat de koper de op hem rustende verplichting niet wil nakomen, dan
is Mostagro B.V. gerechtigd de door haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten
bij de koper dan wel de derde die de producten voor de koper houdt, terug te halen of terug
te doen halen. Mostagro B.V. is gerechtigd het terrein of gebouw van koper of de derde
hiervoor te betreden. De koper of derde is verplicht hieraan mee te werken.
5. Indien de geleverde producten niet meer in de oorspronkelijke vorm of verpakking aanwezig
zijn of zijn verwerkt tot andere producten, wordt ten behoeve van Mostagro B.V. met
betrekking tot die producten een stil pandrecht gevestigd. Dit stil pandrecht blijft van kracht
totdat alle vorderingen van Mostagro B.V. op koper volledig zijn betaald.
6. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten willen
vestigen of doen gelden, dient koper Mostagro B.V. hiervan per ommegaande op de hoogte
te stellen. Voorts dient de koper deze derde te wijzen op de omstandigheid dat de producten
zijn geleverd onder eigendomsvoorbehoud. De koper dient de derde in het bezit te stellen
van de tussen partijen gesloten overeenkomst waaruit dit eigendomsvoorbehoud blijkt.
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7. Koper is verplicht mee te werken aan alle maatregelen die Mostagro B.V. wenst te treffen ter
bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de door haar geleverde
producten.
8. Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en
verzekerd te houden tegen diefstal, brand, ontploffingsgevaar en waterschade en de polis
van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage aan Mostagro B.V. te geven.
Artikel 7: aansprakelijkheid en risico
1. Heeft koper door Mostagro B.V. geleverde producten onder zich welke in eigendom
toebehoren aan Mostagro B.V. (inclusief emballage) en/of onder eigendomsvoorbehoud zijn
geleverd, dan is de koper vanaf het moment dat de producten aan hem zijn geleverd tot het
moment van teruggave van deze producten of overgang van de eigendom van deze
producten, aansprakelijk voor schade welke wordt veroorzaakt door en/of met deze
producten.
2. De koper is aansprakelijk voor schade door Mostagro B.V. geleden als gevolg van
beschadiging, verlies of het tenietgaan van de in lid 1 bedoelde producten en schade welke is
ontstaan in de periode gelegen tussen het moment van levering en teruggave of overgang
van de eigendom van deze producten.
3. Maakt Mostagro B.V. als gevolg van aan koper toe te rekenen omstandigheden gebruik van
haar eigendomsvoorbehoud, maar lijdt zij desalniettemin schade, dan is koper aansprakelijk
voor de door Mostagro B.V. geleden schade.
4. De koper zal in geval van diefstal, verlies of schade aan de in lid 1 bedoelde producten per
ommegaande melding maken bij Mostagro B.V. Tevens zal de koper in geval van diefstal of
molestschade direct aangifte doen bij de politie. De koper dient Mostagro B.V. een kopie van
deze aangifte te verstrekken.
5. Indien Mostagro B.V. producten aan de koper heeft geleverd die in eigendom toebehoren
aan een derde, dan vrijwaart de koper Mostagro B.V. voor alle claims van deze derde die
verband houden met schade welke is veroorzaakt door en/of met en/of aan deze producten.
6. De koper vrijwaart Mostagro B.V. voor alle aanspraken van derden voor schade die verband
houdt met de door Mostagro B.V. geleverde producten.
7. Indien Mostagro B.V. aansprakelijk is voor enige schade, is iedere aansprakelijkheid van
Mostagro B.V. beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Mostagro B.V. wordt uitbetaald. Indien om welke
reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden, is iedere
aansprakelijkheid beperkt tot het nettobedrag van de factuur die correspondeert met de
geleverde producten op basis waarvan de koper claimt, met dien verstande dat iedere
aansprakelijkheid te allen tijde is beperkt tot een bedrag van € 2.500,--.

Artikel 8: verkoop van pootgoed met kwekersrecht
1. Pootgoed van rassen met kwekersrecht mag niet voor verdere vermeerdering van het ras
worden bestemd, behoudens een schriftelijke overeenkomst met Mostagro B.V. met daarin
vastgelegd de te betalen billijke vergoeding.
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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 Mostagro 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 9: overmacht
1. Tijdens overmacht is Mostagro B.V. gerechtigd haar leverings- en andere verplichtingen op
te schorten voor de duur van de overmacht. Indien de duur of de ernst van de overmacht
zulks noodzakelijk maakt – en zulks is uitsluitend ter beoordeling van Mostagro B.V. – is
Mostagro B.V. gerechtigd de koopovereenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd,
zonder rechterlijke tussenkomst, als ontbonden te beschouwen en is Mostagro B.V. niet
gehouden tot betaling van een schadevergoeding. Mostagro B.V. kan de overeenkomst
ontbinden, zonder recht op schadevergoeding voor koper, indien de overmachtsituatie
langer dan tien (10) kalenderdagen duurt en/of het vooruitzicht hierop bestaat.
2. Tenzij hierna anders is bepaald, wordt als overmacht beschouwd elke bijzondere
omstandigheid, die de nakoming van de leveringsverplichting van Mostagro B.V. onmogelijk
of zó bezwaarlijk maakt, dat nakoming redelijkerwijs niet van haar kan worden verlangd,
zoals oorlog, mobilisatie, staking, ziekteverzuim van personeel, arbeidsonlusten, revolutie,
oproer, opstootjes, storm, ijsgang, watersnood, stagnatie in de elektriciteits- of
watervoorziening, bedrijfsbrand, bedrijfsstagnatie door machinebreuk of moeilijkheden in de
energievoorziening, belemmeringen in het verkeer, transportproblemen, gehele of
gedeeltelijke misoogst, abnormale droogte of voortdurende en/of abnormale hoeveelheden
neerslag en/of vorst, ziekte in het gewas, plagen van ongedierte, in gebreke blijven van
toeleveranciers, een im- en/of exportverbod, etc. Bovendien heeft Mostagro B.V. het recht
de overeenkomst, voor zover niet nagekomen, te ontbinden wanneer overheidsmaatregelen
de in-, uit- of doorvoer van verkochte goederen belemmeren en/of financieel nadeliger voor
haar maken en de koper niet bereid is op eerste verzoek het nadeel van deze maatregel aan
haar voor levering van de goederen, te vergoeden.
3. Overmacht van de leveranciers van Mostagro B.V., waaronder ook begrepen telers, geldt als
overmacht van Mostagro B.V.
4. Alle door Mostagro B.V. gesloten koopovereenkomsten van agrarische producten, ongeacht
wie deze producten hebben geteeld, geschieden onder oogstvoorbehoud. Wanneer ten
gevolge van een tegenvallende oogst met betrekking tot de hoeveelheid en/of kwaliteit van
agrarische producten, zoveel producten minder beschikbaar zijn, waar ook onder wordt
verstaan afkeuring door daartoe bevoegde instanties, dan bij het sluiten van de
overeenkomst redelijkerwijs mocht worden verwacht, heeft Mostagro B.V. het recht de door
haar verkochte hoeveelheden dienovereenkomstig te verminderen. Daarvan is onder meer
sprake als de door Mostagro B.V. op teeltcontracten ingekochte producten ontoereikend zijn
om al haar kopers te voldoen. Door de levering van dit aldus verminderde kwantum voldoet
Mostagro B.V. dan geheel aan haar leveringsverplichtingen. Mostagro B.V. is alsdan niet
gehouden tot het leveren van vervangende agrarische producten en tevens niet
aansprakelijk voor welke schade dan ook van koper.
5. Indien Mostagro B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij
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gerechtigd de reeds geleverde c.q het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
6. Mostagro B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid
die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Mostagro B.V. haar verbintenis had
moeten nakomen.
7. Van het beroep op overmacht dient Mostagro B.V. onverwijld per telefax of aangetekende
brief kennis te geven aan de koper.

Artikel 10: emballage
1. Via Mostagro B.V. geleverde emballage – waaronder gerekend pallets, kratten en dozen
waarop statiegeld in rekening wordt gebracht, wordt retour genomen tegen de op het
moment van teruggave geldende factuurprijs. In geval producten wordt gedaan in vreemde
valuta geldt dat de emballage retour wordt genomen tegen de op het moment van levering
geldende koers. Voor het in ontvangst nemen van retour genomen emballage zal eventueel
een vaste kostenvergoeding in rekening worden gebracht conform een ter zake geldende
regeling. De koper zal op zijn verzoek in het bezit worden gesteld van deze regeling.
2. De in te leveren emballage dient dusdanig schoon en fris te zijn dat zij – zonder verdere
handelingen zijdens Mostagro B.V. – is geschikt voor gebruik ten behoeve van verse eetbare
landbouwproducten.
3. Indien het retourneren van emballage plaats zal vinden via eigen transportmiddelen van
Mostagro B.V. dient de emballage gesorteerd voor transport gereed te staat.
4. Niet door Mostagro B.V. geleverde emballage wordt alleen teruggenomen indien en voor
zover Mostagro B.V. de desbetreffende producten zelf in haar eigen assortiment voert en de
emballage in goede staat verkeert.

Artikel 11: betaling
1. De koper dient de overeengekomen prijs na ontvangst van de op de levering betrekking
hebbende factuur te voldoen – zonder korting of een beroep op compensatie – binnen 30
dagen na factuurdatum, tenzij partijen hiervan uitdrukkelijk schriftelijk zijn afgeweken.
2. Door de koper gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van alle verschuldigde
rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de opeisbare facturen die het langst
openstaan. Dat is niet anders indien de koper vermeldt dat de betaling betrekking heeft op
een latere factuur.
3. Verrekening van gefactureerde bedragen met een door koper gestelde tegenvordering, dan
wel opschorting van betaling door de koper in verband met een door deze gestelde
tegenvordering, is niet toegestaan, tenzij Mostagro B.V. de verschuldigdheid van de
tegenvordering uitdrukkelijk en zonder voorbehoud heeft erkend, dan wel het bestaan van
de tegenvordering in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is koper een rente verschuldigd van 1% per maand
over het openstaande factuurbedrag, onverminderd de overige rechten van Mostagro B.V.,
waaronder begrepen de wettelijke schadeloosstelling.
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5. Indien de koper ook nadat hij door Mostagro B.V. in gebreke is gesteld, nalatig blijft om het
openstaande bedrag aan Mostagro B.V. te voldoen, is de koper tevens gehouden tot
vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten en de werkelijk gemaakte gerechtelijke
kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van
de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 500,-- excl. BTW. De werkelijk
gemaakte gerechtelijke kosten bestaan onder meer uit alle kosten van de advocaten,
deskundigen, deurwaarders, griffierecht, vertalers en getuigen.

Artikel 12: verzuim en ontbinding
1. Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor
hem uit de met Mostagro B.V. gesloten overeenkomst c.q. de wet mocht voortvloeien,
waaronder de verplichting tot tijdige betaling, is de koper zonder ingebrekestelling in
verzuim geraakt en is Mostagro B.V. gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten en/of die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten
geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden, onverminderd de aan Mostagro B.V. verder
toekomende rechten. Mostagro B.V. is niet tot enige schadevergoeding gehouden.
2. In geval van surséance van betaling of faillissement van de koper, stillegging of liquidatie van
het bedrijf van de koper, zullen alle overeenkomsten met de koper van rechtswege
ontbonden zijn, tenzij Mostagro B.V. de koper binnen een redelijke termijn meedeelt
nakoming van (een deel) van de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval
Mostagro B.V. zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende
overeenkomst(en) op te schorten, totdat voor de betaling voldoende zekerheid is gesteld,
onverminderd de aan Mostagro B.V. verder toekomende rechten.
3. Mostagro B.V. heeft het recht de overeenkomst te beëindigen indien er zijdens de koper
sprake is van blijvende overmacht. De koper zal alsdan alle door Mostagro B.V. gemaakte en
nog te maken kosten aan Mostagro B.V. vergoeden.
4. In de hierboven genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Mostagro B.V. op de koper
onmiddellijk opeisbaar en is de koper gehouden tot onmiddellijke teruggave van onbetaald
gebleven producten.
5. De koper dient in geval van faillissement of surseance van betaling direct Mostagro B.V.
hieromtrent in te lichten en een deurwaarder, curator of bewindvoerder onverwijld de
overeenkomst te tonen en te wijzen op de eigendomsrechten van Mostagro B.V.

KOOP
Artikel 13: aanvraag en totstandkoming overeenkomst
1. De artikelen 2 tot en met 12 zijn niet van toepassing op overeenkomsten waarbij Mostagro
B.V. als koper optreedt.
2. Alle door of namens Mostagro B.V. gedane aanvragen, in welke vorm dan ook, zijn
vrijblijvend, tenzij anders aangegeven.
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3. De offerte van de verkoper wordt geacht tenminste vier (4) weken na dagtekening bindend
te zijn, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De offerte wordt geacht een
onherroepelijk aanbod van de verkoper te zijn.
4. De kosten die gepaard gaan met het opstellen van de offerte zijn voor rekening van de
verkoper.
5. De in de offerte vermelde prijs is vast en wordt geacht ook op alle kosten betrekking te
hebben die nodig zijn om de goederen en/of diensten te leveren op de door Mostagro B.V.
aangewezen plaats.
6. Een overeenkomst komt eerst tot stand wanneer Mostagro B.V. het aanbod van verkoper
aanvaardt.
7. De verkoper is te allen tijde verplicht om Mostagro B.V. op de hoogte te stellen van
(aanstaande) prijsverlagingen, ook voordat een overeenkomst tussen hen tot stand is
gekomen.

Artikel 14: levering
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering franco aan het met
Mostagro B.V. overeengekomen afleveradres.
2. De in de opdracht/overeenkomst vermelde leveringsdatum- of termijn gelden als stipt en
fataal en gelden voor de gehele levering.
3. De levering is voor risico van de verkoper tot deze op de overeengekomen plaats van
aflevering is aangekomen en door Mostagro B.V. is geaccepteerd en in ontvangst is
genomen. De eigendom gaat over op Mostagro B.V. op het moment van acceptatie en in
ontvangstneming.
4. Indien zich omstandigheden voordoen op grond waarvan overschrijving van een
overeengekomen leveringsdatum- of termijn wordt verwacht, dient de verkoper Mostagro
B.V. onverwijld hiervan in kennis te stellen onder vermelding van de redenen en dit
schriftelijk aan Mostagro B.V. te bevestigen. Indien verkoper hiermee in gebreke blijft kan
een later beroep van verkoper op termijnoverschrijding – ook in geval van overmacht – niet
worden gehonoreerd.
5. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringsdatum- of termijn is verkoper zonder
voorafgaande ingebrekestelling een boete verbeurd van 1% van de prijs van de levering per
kalenderweek of een deel van een kalenderweek, tot maximaal 5%, welke op de datum van
oplegging onmiddellijk opeisbaar is. Het innen of verrekenen van de boete laat het recht van
Mostagro B.V. op nakoming onverlet.
6. Een door de verkoper gemaakt eigendomsvoorbehoud is niet van toepassing. Mostagro B.V.
wijst hiermee een dergelijk voorbehoud uitdrukkelijk van de hand. De verkoper aanvaardt
deze afwijzing.
7. Indien op producten andere rechten dan een eigendomsrecht rusten, stelt verkoper
Mostagro B.V. onverwijld hiervan in kennis.
8. Indien verkoper de verkochte producten zelf teelt, dient hij ze voor eigen rekening tegen
hagelschade te verzekeren. Verkoper dient het verkochte product bij opslag tegen brand- en
waterschade voor rekening van verkoper te verzekeren. Deze verplichting laat onverlet dat
verkoper bij geheel of ten dele mislukken van de oogst of bij brand- en/of waterschade, op
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verzoek van Mostagro B.V. verplicht is de gecontracteerde hoeveelheid product te leveren en
gehouden is het tekort elders in te kopen. Bij hagel-, brand- en (water)schade kan verkoper
zich niet op overmacht beroepen.
9. Bij koop af bedrijf koper of op auto is verkoper verplicht na aankomst van het
transportmiddel daarop te verladen minimaal 30 ton product per uur vanuit de opslag en 15
ton per uur af land. Indien verkoper minder ton per uur verlaadt, is verkoper aan Mostagro
B.V. verschuldigd een bedrag van 75 Euro per uur, voor elk uur of gedeelte daarvan dat het
transportmiddel hierdoor wordt opgehouden. Verkoper is verplicht een grondboete te
betalen van minimaal 50 Euro per ton geleverde grond. Mostagro B.V. is bevoegd de boete
met de te betalen koopsom te verrekenen.

Artikel 15: kwaliteit en garantie van de levering
1. Verkoper garandeert dat de te leveren producten bij aflevering voldoen aan de
overeengekomen kwaliteitseisen. De goederen zijn van goede kwaliteit, vrij van ziekten,
schimmels en bacteriën, vrij van beschadigingen, grond - waaronder kleilappen - , in- en
uitwendige, zichtbare en onzichtbare gebreken, inwendig en uitwendig schot en
hagelschade. De producten mogen geen (residuen van) gewasbeschermingsmiddelen
bevatten die de daarvoor gestelde wettelijke normen overschrijden. Tenzij anders
overeengekomen dienen –naast de hiervoor omschreven kwaliteitseisen- uien minimaal te
voldoen aan de kwaliteitsklasse II en peen en andere groenten aan de kwaliteitsklasse I.
Eerstejaars plantuien moeten voldoen aan de eisen van NAK Tuinbouw en de nVWA,
alsmede door die instanties te zijn goedgekeurd. Pootaardappelen dienen NAK- en nVWAgoedgekeurd te zijn voor het land van bestemming.
2. Onder inwendig schot wordt verstaan inwendige schotvorming die zich tot boven de
middenlijn van de ui inwendig heeft ontwikkeld.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient verkoper ongewassen producten te
leveren. Het product dient vrij te zijn van grond en productvreemde bestanddelen.
4. Verkoper is verplicht ervoor zorg te dragen dat de inwendige temperatuur van de uien bij
verladen en levering minimaal 7°C en maximaal 15°C is. Andere producten dienen op de
daarvoor geëigende temperatuur geleverd te worden.
5. De te leveren producten dienen ook gedurende een redelijke termijn na levering en in ieder
geval tot enige tijd na ontvangst van het product door de eindgebruiker aan de
overeengekomen en wettelijke kwaliteitsnormen te voldoen. Gedurende die periode en een
redelijke termijn daarna heeft Mostagra B.V. het recht over de kwaliteit van de geleverde
producten voor wat betreft uitwendig zichtbare gebreken, te reclameren. Over verborgen,
niet met het blote oog zichtbare of interne gebreken, wordt binnen bekwame tijd na het
ontdekken van die gebreken gereclameerd.
6. Verkoper is – op straffe van verval van rechten – verplicht binnen 24 uur na reclame in
aanwezigheid van Mostagro B.V. of een door haar aan te wijzen derde, een onafhankelijke
expertise te laten uitvoeren. Mostagro B.V. heeft het recht op contra-expertise. Indien
verkoper geen expertise laat uitvoeren staat tussen partijen vast dat de producten niet aan
de overeengekomen eisen voldoen. Bij verschil van inzicht tussen de experts, benoemen de
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experts een onafhankelijke derde en stellen de drie experts de kwaliteit bindend vast, op
kosten van de in het ongelijk gestelde partij.
Bij afkeuring en/of weigering van de ter levering aangeboden producten, heeft Mostagro B.V.
tevens het recht te harer keuze om vervangende levering te vorderen of de geweigerde
hoeveelheid af te boeken op het nog resterende deel van het contract; dit alles met volledige
schadevergoeding.
De schadevergoedingsplicht van verkoper is onbeperkt en houdt mede in de vergoeding van
schade waarvoor Mostagra B.V. door derden wordt aangesproken. Verkoper is tevens
gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten en de werkelijk gemaakte
gerechtelijke kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld
op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 500,-- excl. BTW. De
werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten bestaan onder meer uit alle kosten van de
advocaten, deskundigen, deurwaarders, griffierecht, vertalers en getuigen.
Indien bij veldgewasproduct het tarrapercentage hoger is dan 15%, dan wel 5% of meer van
het veldgewasproduct is beschadigd en/of sprake is van 2% of meer in- en uitwendig schot,
rot en overige inwendige gebreken tezamen en/of de partij niet tegen de gebruikelijke
kosten kan worden klaargemaakt voor de klasse I, de overeengekomen eisen en eisen van
het land van bestemming, kan de afname door Mostagro B.V. worden geweigerd en de
overeenkomst worden ontbonden. Wel heeft Mostagro B.V. het recht de goederen af te
nemen tegen – naar keuze van Mostagro B.V. – ofwel de contractsprijs ofwel de dan
geldende marktwaarde, in beide gevallen verminderd met een door Mostagro B.V. te
bepalen korting in verband met de tarra en de extra kosten voor het klaarmaken van de
goederen.
Onder tarra wordt onder andere verstaan ziek, groen, rot, beschadiging, stukken, grond,
dubbele, schot zowel inwendig als uitwendig, vocht, ondermaat (35 mm en kleiner tenzij
schriftelijk anders overeengekomen), staarten, productvreemde bestanddelen etc.
Tarrering vindt plaats bij levering aan Mostagro B.V. of de afnemer van Mostagro B.V.
Verkoper en/of diens gemachtigde is bevoegd bij de tarrering aanwezig te zijn en is door het
sluiten van de koopovereenkomst hiervoor uitgenodigd. Verkoper is zelf verantwoordelijk
voor het al dan niet aanwezig zijn en behoeft hiervoor niet (nogmaals) te worden
uitgenodigd.
Ter plaatse van de tarrering wordt het tarrapercentage vastgesteld en –als verkoper
aanwezig is- aan verkoper medegedeeld. Verkoper is – op straffe van verval van rechten –
verplicht binnen vier (4) uren na deze vaststelling tegen de tarrering te protesteren en
hertarrering door een onafhankelijke expert te laten uitvoeren, bij gebreke waarvan het
vastgestelde tarrapercentage bindend is voor partijen behoudens het recht van Mostagro
B.V. om de overeenkomst te ontbinden, schadevergoeding te vorderen en/of extra tarra in
rekening te brengen wanneer Mostagro B.V. na de tarrering gebreken ontdekt die haar
tijdens het tarreren niet bekend waren. Indien de tijdige hertarrering afwijkt van de eerdere
tarrering, benoemen de deskundigen van partijen samen een derde onafhankelijke
deskundige en wordt het percentage bindend vastgesteld. Het resultaat wordt verkoper
(daarnaast) medegedeeld op de eindafrekening.
De weeg-, opschep- en transportkosten zijn – tenzij schriftelijk anders overeengekomen –
voor rekening van verkoper.
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Artikel 16: betaling
1. Mostagro B.V. zal de factuur van de verkoper binnen dertig (30) dagen na acceptatie van de
levering betalen. Betaling van de factuur houdt in geen enkel opzicht afstand in van enig
recht om op de uitvoering van de opdracht terug te komen.
2. Mostagro B.V. is bevoegd om haar opeisbare vorderingen te verrekenen met de opeisbare
schulden aan de leverancier.

Artikel 17: opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Mostagro B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen of de verdere uitvoering van de
overeenkomst op te schorten of de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of
gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden indien:
a. de verkoper de verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze verkoopvoorwaarden
niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst aan Mostagro B.V. omstandigheden ter kennis
komen die Mostagro B.V. goede grond geven te vrezen dat de verkoper niet aan zijn
verplichtingen zal voldoen;
c. de verkoper is staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft
aangevraagd, zijn bedrijf heeft stilgelegd of geliquideerd, er beslag wordt gelegd op een
aanzienlijk deel van zijn vermogen ofwel zijn bedrijf aan derden overdraagt.
d. afkeuring van de producten plaatsvindt na een keuring of herkeuring door of in opdracht
van Mostagro B.V.
2. Indien Mostagro B.V. tot ontbinding of opschorting overgaat, is zij geenszins gehouden tot
vergoeding van schade en kosten die voor de verkoper daardoor zijn ontstaan.
3. Wanneer de producten als bedoeld in lid 1 sub d zijn afgekeurd, dient verkoper de schade
van Mostagro B.V., waaronder de kosten van transport, deskundige(n) en de schade van
derden aan wie de producten zijn doorverkocht te vergoeden. Alsdan is Mostagra B.V. of
een door haar aangewezen derde gerechtigd de goederen bestens te verkopen en de
opbrengst met haar schade te verrekenen. Hetgeen resteert wordt met de schade verrekend.
Een eventuele restant wordt aan verkoper gerestitueerd.
4. Indien Mostagro B.V. een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de
daarvoor bestelde en gereedgemaakte producten, vermeerderd met de eventuele aan-,
afvoer en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst
gereserveerde arbeidstijd, niet aan Mostagro B.V. in rekening worden gebracht.
5. In geval van ontbinding blijft het risico van de levering bij de verkoper. De producten staan
ter beschikking van de verkoper en dienen door de verkoper te worden afgehaald. De
leverancier zal hetgeen reeds door Mostagro B.V. is betaald ter zake van de ontbonden
overeenkomst onmiddellijk restitueren.
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Artikel 18: Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. De verkoper is aansprakelijk voor alle schade die Mostagro B.V. lijdt als gevolg van aan de
verkoper toerekenbare niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst
en/of deze inkoopvoorwaarden.
2. De verkoper vrijwaart Mostagro B.V. voor eventuele aanspraken van derden die verband
houden met de uitvoering van de overeenkomst.
3. Verkoper dient zich deugdelijk te verzekeren tegen de risico’s die aan de koopovereenkomst
met Mostagro B.V. verbonden zijn en is verplicht koper op eerste verzoek de polis van die
verzekering te overhandigen.
4. Alle aansprakelijkheid van Mostagro B.V. voor schade is uitgesloten.

Artikel 19: Overmacht
1. Mostagro kan zich op overmacht beroepen indien het land waarheen zij de gekochte
producten wil exporten, een importverbod aankondigt en/of instelt of wanneer dat land
hogere kwaliteitseisen stelt dan overeengekomen. In dergelijke gevallen mag Mostagro de
koopovereenkomst ontbinden, zonder dat zij enige schadevergoeding verschuldigd is.
2. Tevens kan Mostagro zich eveneens op overmacht beroepen, indien sprake is van bijzondere
omstandigheden die de afname van de gekochte producten voor haar onmogelijk of zo
bezwaarlijk maken, dat nakoming redelijkerwijs niet van haar kan worden verlangd, zoals
oorlog, mobilisatie, staking, ziekteverzuim van personeel, arbeidsonlusten, revolutie, oproer,
opstootjes, storm, ijsgang, watersnood, stagnatie in de elektriciteits- of watervoorziening,
bedrijfsbrand, bedrijfsstagnatie door machinebreuk of moeilijkheden in de
energievoorziening, belemmeringen in het verkeer, transportproblemen, gehele of
gedeeltelijke misoogst, abnormale droogte of voortdurende en/of abnormale hoeveelheden
neerslag en/of vorst, ziekte in het gewas, plagen van ongedierte, in gebreke blijven van
toeleveranciers, een im- en/of exportverbod, etc.

ALGEMEEN
Artikel 20: Industriële en intellectuele eigendomsrechten
1. Mostagro B.V. behoudt zich eventuele rechten van intellectuele en/of industriële eigendom
(merken) met betrekking tot door haar geleverde producten uitdrukkelijk voor.
2. Het is de koper niet toegestaan met gebruik van door Mostagro B.V. geleverde producten
inbreuk te maken op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van een derde. De
koper vrijwaart Mostagro B.V. voor eventuele aanspraken van derden uit hoofde van een
inbreuk op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten die worden gemaakt met
behulp van de door Mostagro B.V. geleverde producten, en die plaats vinden nadat
Mostagro B.V. de producten aan de koper heeft geleverd.
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Artikel 21: toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2. De bepalingen van het Weens Koopverdrag worden uitgesloten.
3. Behoudens de geschillen bedoeld in artikel 2 zullen alle geschillen die voortvloeien uit een
opdracht, offerte, aanbod, of overeenkomst waarop de handelsvoorwaarden van toepassing
zijn, uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.
4. Partijen kunnen in afwijking van het bepaalde in lid 2 van dit artikel schriftelijk
overeenkomen de beslechting van het geschil over te laten aan de bevoegde rechter in een
ander arrondissement.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar op 4 januari 2012
onder nummer 37132556.

