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Afdeling 1. Algemene bepalingen 
 
Art. 1.1. Definities 
  
In dit reglement wordt verstaan onder: 
a. vereniging: Koninklijke Algemeene Vereeniging voor bloembollencultuur; 
b. bloembollen: alle soorten van bloembollen en aanverwante artikelen, zulks in de 

ruimste zin dezer omschrijving; 
c. verkoop of koopovereenkomst: overeenkomst van koop en verkoop, met uitzondering 

van overeenkomsten op publieke veiling; 
d. koopbriefje: het in de bloembollenhandel gebruikelijke - veelal niet door partijen 

ondertekende - briefje, faxbericht of e-mailbericht ter bevestiging van een koop, 
waarvan ieder van de partijen een exemplaar ontvangt of behoudt. 

e. scheidsgerecht: het Scheidsgerecht voor de Bloembollensector, dat uitgaat van de 
stichting Scheidsgerecht voor de Bloembollensector te Haarlem. Dit Scheidsgerecht 
komt in de plaats van het Scheidsgerecht voor de bloembollenhandel; 

f. correspondent van het scheidsgerecht: een door de vereniging overeenkomstig het 
reglement op de correspondenten van het scheidsgerecht benoemde functionaris; 

g. partij: (in de zin van geleverde bollen): het gehele aantal bij één leverantie geleverde 
bloembollen van iedere soort afzonderlijk, tenzij gemengd is verkocht dan wel 
ingevolge de koopovereenkomst gesorteerd naar maat is geleverd, in welk laatste 
geval iedere maat als een partij wordt beschouwd; 

h. verborgen gebrek : een gebrek dat redelijkerwijs door de koper eerst ontdekt kan 
worden na afloop van de voor niet verborgen gebreken geldende reclametermijn; 

i. werkdag: alle dagen van de week, met uitzondering van de zaterdag en de zondag en 
de algemeen in acht genomen zon- en feestdagen; 

j. terugzending: terugzending in die zin dat het teruggezondene degene aan wie 
teruggezonden wordt bereikt. 

k. Abonnementhouder: degene die een overeenkomst heeft gesloten met de vereniging 
inzake toegang tot het Scheidsgerecht 

  
Art. 1.2. Toepasselijkverklaring 
 
1. Dit reglement geldt voor alle overeenkomsten waarop het van toepassing is verklaard 

en die de handel in- of de teelt van bloembollen betreffen, doch slechts voor zover de 
bijzondere aard van de overeenkomst zich daartegen niet verzet. 

 
2. Bij overeenkomsten die geen koop van bloembollen betreffen beperkt de 

toepasselijkheid zich tot het bepaalde in art. 1.3. 
 
3. Het staat partijen vrij van de bepalingen van het reglement af te wijken behoudens het 

bepaalde in het volgende lid en in art.1.3. lid 3. 
 
4. Indien koopovereenkomsten, waarvan een koopbriefje is gemaakt, bedingen bevatten, 

welke inhouden een afwijking of terzijdestelling van in dit reglement voorkomende 
bepalingen, zullen deze bedingen als niet-overeengekomen en van onwaarde worden 
aangemerkt, tenzij ze op de voorzijde van alle exemplaren van het koopbriefje zijn 
gesteld op dezelfde wijze, als waarop de andere bijzonderheden van de overeenkomst 
op die zijde gesteld zijn. Van deze bepaling kan niet worden afgeweken. 
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5. Het in lid 4 gestelde geldt niet voor bedingen, vervat in een op de desbetreffende 
koopovereenkomst van toepassing verklaard reglement van een in- en verkoopbureau 
van een lid, lid van de Bond van Bloembollenveilingen zijnde, 
bloembollenveilingonderneming of van een daarmee naar het oordeel van het 
Scheidsgerecht gelijk te stellen onderneming. 

 
Art. 1.3. Scheidsgerecht 
 
1. Elk geschil dat ontstaat naar aanleiding van een overeenkomst als in art. 1.2. 

omschreven of van een nadere overeenkomst zal worden berecht door het 
Scheidsgerecht. 

 
2. Het Scheidsgerecht zal rechtspreken volgens het door de stichting Scheidsgerecht 

voor de Bloembollensector vastgestelde arbitragereglement als goede mannen naar 
billijkheid en voorts met inachtneming van de bepalingen van dit reglement, voor zover 
van toepassing, tenzij het oordeelt dat op billijkheidsgronden van die bepalingen 
behoort te worden afgeweken. 

 
3. Van het in dit artikel bepaalde kan niet worden afgeweken. Afwijkende bedingen zullen 

van onwaarde zijn en als niet overeengekomen worden aangemerkt. Zowel de koper 
als verkoper zijn gehouden de door een correspondent van het Scheidsgerecht 
gevraagde medewerking te verlenen indien die correspondent ingevolge verzoek van 
één hunner - mits lid der vereniging - een onderzoek wenst in te stellen omtrent de in 
de overeenkomst bedoelde partij. 

 
4. Het oordeel van het Scheidsgerecht of een overeenkomst al dan niet beantwoordt aan 

de omschrijving van lid 1 van dit artikel zal voor partijen bindend zijn. 
  
Art. 1.4. Koopbriefje 
 
Indien van een overeenkomst een koopbriefje is opgemaakt wordt de partij die dat briefje 
heeft afgegeven of zonder protest heeft ontvangen en behouden, vermoed te zijn 
toegetreden tot een overeenkomst op de in dat briefje omschreven condities. 
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AFDELING 2 Betekenis van enkele in de bloembollenhandel 
gebruikelijke bedingen 

 
Art. 2.1. Verkoop op maat 
 
Indien niet anders blijkt worden partijen geacht te zijn overeengekomen : 
a. dat bij verkoop van bloembollen van een bepaalde maat, die maat zal worden 

vastgesteld volgens de omvang van de bol gemeten op de maatplank, of zoals in de 
praktijk gebruikelijk; 

b. dat bij verkoop naar inhoudsmaat onder die maat wordt verstaan gelijke maat; 
c. dat bij verkoop per mand worden bedoeld manden van een halve hectoliter, strijkmaat. 
 
Art. 2.2. Eigen partij 
 
1. Verkoop met de conditie "eigen partij" wordt geacht, voor zover niet anders blijkt, in te 

houden dat de verkoper, ingeval de opbrengst van de eigen partij onvoldoende is om 
de verkochte hoeveelheid te leveren, kan volstaan met de levering van de opbrengst 
voor zover die aan de condities van de koopovereenkomst voldoet en voorts hetgeen 
hierna in de leden 2 t/m 13 wordt vermeld. 

 
2. Onder "eigen partij" wordt verstaan het totaal aantal bloembollen van het in de 

overeenkomst genoemde soort dat door de betreffende kweker wordt geteeld, tenzij uit 
de overeenkomst blijkt, dat deze betrekking heeft op een gedeelte daarvan. In het 
laatste geval wordt in de overeenkomst een nadere aanduiding van het betreffende 
gedeelte opgenomen, met vermelding van de oppervlakte. 

 
3. De verkoper, die bloembollen in dezelfde maat uit dezelfde "eigen partij" of gedeelte 

daarvan aan meer dan een koper verkoopt, zal bij de tweede en verdere verkoop 
melding moeten maken van de reeds uit die partij of dat gedeelte verkochte 
hoeveelheid. 

 
4. De verkoper is gehouden om indien de koper daarom verzoekt op korte termijn een 

opgave te verstrekken van de opgeplante hoeveelheid, gespecificeerd naar 
oppervlakte en plantgoedmaat, alsmede van de locatie en de stand van het gewas; 

  
5. Het verkochte zal slechts geleverd mogen worden uit de in de overeenkomst 

aangegeven "eigen partij" tenzij anders is overeengekomen dan wel de koper 
genoegen neemt met le- vering uit een andere partij. 

 
6. Behoudens afwijkende bedingen staat de verkoper er voor in dat de partij normaal is 

opgezet en zodanig dat ze onder normale omstandigheden de verkochte bollen kan 
opbrengen, dat de partij naar behoren is en zal worden verzorgd en dat geen 
bijzondere ingrepen zijn of zullen worden toegepast, die de opbrengst nadelig kunnen 
beïnvloeden. 

 
7. De verkoper is gehouden zodanig te leveren dat het geleverde een beeld geeft van de 

totale opbrengst van de partij in de betreffende maat, tenzij anders is 
overeengekomen. 
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8. Indien de verkoper met de conditie "eigen partij" heeft verkocht en uit de overeenkomst 
niet of onvoldoende blijkt dat de overeenkomst slechts een gedeelte van de partij 
betreft of dat de verkoper aan meer dan één koper uit die partij heeft verkocht, is de 
verkoper gehouden te leveren als ware de koper de enige koper van de in de 
overeenkomst genoemde hoeveelheid bollen uit de eigen partij. 

 
9. Indien de verkoper redelijkerwijze kan constateren dat de volle verkochte hoeveelheid 

niet uit eigen partij zal kunnen worden geleverd, is hij gehouden de koper daarvan op 
korte termijn mededeling te doen. 

 
10. Onverminderd het in lid 9 bepaalde is de verkoper gehouden, indien hij bij de rooiïng 

redelijkerwijze kan constateren dat de volle verkochte hoeveelheid niet uit eigen partij 
geleverd zal kunnen worden : 
a. binnen 5 werkdagen na de rooiïng de koper hiervan mededeling te doen 

en 
b.  binnen 12 werkdagen na de rooiïng te leveren of anders een zo nauwkeurig 

mogelijke opgave te doen van de hoeveelheid welke hij zal leveren. 
 
11. De in lid 10 onder a en b bedoelde mededelingen zullen schriftelijk geschieden, tenzij, 

gezien de omstandigheden van het geval, mededeling op andere wijze in redelijkheid 
als voldoende moet worden aangemerkt.  

 
12. De verkoper die zich niet houdt aan hetgeen in dit artikel is bepaald, verwerkt zijn recht 

zich op de clausule "eigen partij" te beroepen. 
 
13. Op de verkoper rust de bewijslast van de juistheid van de hierboven omschreven 

mededelingen en opgave. 
 
Art. 2.3. Opbrengstkoop 
 
1. Indien alleen opbrengst verkocht is, zonder vermelding van aantal en hoeveelheid te 

leveren bloembollen, wordt, voor zover niet anders blijkt, dat overeenkomst geacht te 
zijn aangegaan onder de in de leden 2 t/m 9 vermelde bedingen. 

 
2. De verkoper wordt geacht van eigen partij te hebben verkocht, tenzij uit de 

koopovereenkomst blijkt, dat de opbrengst van een bepaaldelijk aangewezen andere 
partij verkocht is. 

 
3. Behoudens afwijkende bedingen staat de verkoper er voor in, dat de partij normaal is 

opgezet en naar behoren werd en zal worden verzorgd en dat geen bijzondere 
ingrepen zijn of zullen worden toegepast, die de opbrengst nadelig kunnen 
beïnvloeden. 

 
4. De verkoper is gehouden om indien de koper daarom verzoekt op korte termijn een 

opgave te verstrekken van de opgeplante hoeveelheid, gespecificeerd naar 
oppervlakte en plantgoedmaat, alsmede van de locatie en de stand van het gewas; 

 
5. De verkoper is, indien hij redelijkerwijze kan constateren, dat hij niet in staat zal zijn 

een normale opbrengst te leveren, ge- houden de koper daarvan op korte termijn 
mededeling te doen. 
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6. Onverminderd het in lid 5 bepaalde zal de verkoper, indien hij bij de rooiïng 
redelijkerwijze kan constateren dat de opbrengst zal afwijken van een normaal gewas, 
gehouden zijn : 
a. om binnen 5 werkdagen na de rooiïng de koper hiervan mededeling te doen 

en 
b. binnen 12 werkdagen na de rooiïng te leveren of anders een zo nauwkeurig 

mogelijke opgave te doen van de hoeveelheid, welke hij zal leveren. 
  
7. De in lid 6 onder a en b bedoelde mededelingen zullen schriftelijk geschieden, tenzij, 

gezien de bijzondere omstandigheden van het geval, mededeling op andere wijze in 
redelijkheid als voldoende kan worden aangemerkt. 

 
8. De verkoper die aan de hierboven omschreven verplichtingen niet voldoet, is gehouden 

aan de koper de schade te vergoeden, die deze daardoor mocht lijden. 
 
9. Op de verkoper rust de bewijslast van de juistheid van de hierboven omschreven 

mededelingen en opgave. 
 
Art. 2.4. Koopprijs 
 
De koopprijs geldt netto en exclusief B.T.W. of exclusief "Prijscorrectie en Omzetbelasting". 
 
Art. 2.5. Import 
 
1. Onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel zal de verkoper, indien bloembollen 

zijn verkocht met de conditie "import" van zijn leveringsplicht ontslagen zijn, indien door 
omstandigheden buiten zijn schuld de te leveren bloembollen in de met de koper 
overeengekomen kwaliteit niet of niet tijdig in Nederland zijn aangekomen. 

 
2. De verkoper die er zich overeenkomstig het in lid 1 bepaalde op beroepen wil, dat hij 

van zijn leveringsplicht is ontslagen, is gehouden de koper volledig in te lichten omtrent 
de oorzaken van het niet aankomen van de bloembollen, desverlangd onder 
overlegging van de daarop betrekking hebbende stukken. 

 
3. Indien de verkoper bemerkt dat de levering uit het buitenland gevaar loopt of niet meer 

verwacht kan worden, is hij tevens gehouden daaromtrent op korte termijn mededeling 
aan de koper te doen. 

 
4. Op de verkoper rust de verplichting om, indien de in dit artikel bedoelde bloembollen na 

het verstrijken van de met de koper overeengekomen leveringstermijn in Nederland 
aankomen, de koper daarvan te verwittigen en de koper in de gelegenheid te stellen 
deze bloembollen alsnog af te nemen. 

  
Art. 2.6. Kwekersrecht 
 
De verkoper staat er voor in dat de geleverde partij vrij is van kwekersrecht, voor zover in de 
overeenkomst niet uitdrukkelijk een regeling op dit punt is opgenomen. 
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Afdeling 3. Betaling 
 
Art. 3.1. 
 
1. De koper is gehouden, na ontvangst van een factuur, de koopsom op de hierna te 

vermelden vervaldagen te betalen zonder enigerlei korting, hoe ook genaamd, met 
dien verstande dat de koopsom kan worden verminderd dan wel verhoogd met 
heffingen in welke vorm en van welke aard ook, door of vanwege enige wetgevende of 
uitvoerende macht of krachtens aan zodanige macht ontleende bevoegdheid opgelegd 
of nog op te leggen. 

 
2. De betaling van de koopbriefjes van koopovereenkomsten gesloten na 15 september 

2018 zal plaatsvinden: 
indien levering heeft plaatsgevonden 
van 1 oktober t/m 14 december: op 15 januari d.a.v.;  
van 15 december t/m 31 januari : op 1 maart d.a.v.;  
van 1 februari t/m 31 maart: op 1 mei d.a.v.; 
van 1 april t/m 31 mei: op 1 juli d.a.v.; 
van 1 juni t/m 14 augustus: op 15 september d.a.v.; 
van 15 augustus t/m 30 september: op 1 november d.a.v. 

 
3. Indien met goedvinden van de verkoper betaling vóór de vervaldag plaatsvindt, zal de 

koper vergoeding voor vervroegde betaling overeenkomstig de wettelijke rente in 
mindering mogen brengen. 

 
4. Bij latere betaling zal de koper rentevergoeding ten bedrage van de na de vervaldag 

verschenen wettelijk rente boven het factuurbedrag verschuldigd zijn. 
 
 
Afdeling 4  Omzetbelasting 
 
Art. 4.1. 
 
Op alle facturen wordt door kwekers-ondernemers en door handelaren de koopprijs met de 
B.T.W. verhoogd, tenzij door de betreffende koper tijdig een z.g. exporteursverklaring is 
afgegeven; 
Door kwekers die onder de Landbouwregeling vallen wordt de koopprijs op de facturen 
verhoogd met de "Prijscorrectie Omzetbelasting". 
Kopers zijn gehouden de berekende B.T.W. boven de koopprijs van de facturen te betalen. 
Kopers zijn gehouden de berekende "Prijscorrectie Omzetbelasting" boven de koopprijs van 
de facturen te betalen, mits zij een "Landbouwverklaring" van de verkopers hebben 
ontvangen. De betaling van de B.T.W. en de "Prijscorrectie Omzetbelasting" geschiedt 
tegelijk met de betaling van het factuurbedrag. 
  



9 
 

Afdeling 5  Levering 
 
Art. 5.1. 
 
1. De levering geschiedt voor rekening en risico van de verkoper, behalve bij de 

zogenaamde groen verkochte partijen, waarbij de levering geschiedt voor rekening en 
risico van de koper. 

 
2. Bij de levering van verkochte bloembollen dient aan de koper een leveringsnota te 

worden afgegeven, waarin de naam en het volledige adres van de verkoper wordt 
vermeld en een behoorlijke specificatie van de geleverde bollen. 

 
3. De levering dient te geschieden aan de bij de overeenkomst opgegeven plaats van 

vestiging van de koper. Tot levering elders of aan een derde is de verkoper slechts 
gehouden, indien hij zich daartoe verbonden heeft. 

  
Art. 5.2. 
 
1. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, dient de levering binnen die termijn te 

geschieden. 
 
2. Indien omtrent het tijdstip van levering geen bedingen zijn gemaakt, dient de levering te 

geschieden binnen de periode die voor het verkochte artikel gebruikelijk is. 
 
3. Overschrijding van de in de leden 1 en 2 bedoelde leveringstermijn levert wanprestatie 

op zonder dat daarbij aanmaning of ingebrekestelling vereist is en geeft koper het recht 
de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en schadevergoeding te vorderen. 

 
Art. 5.3. 
 
De verkoper is gerechtigd in gedeelten te leveren. Ingeval hij zich na levering van een 
gedeelte van een verkochte partij verdere levering van die partij wil voorbehouden, dient hij 
zulks bij die gedeeltelijke levering aan de koper kenbaar te maken. Bij gebreke daarvan is de 
koper gerechtigd verdere levering te weigeren, tenzij zulks, gezien de omstandigheden van 
het geval, onredelijk is of in strijd met de goede trouw. 
 
Art. 5.4. 
  
De eigendom van hetgeen verkocht en geleverd is gaat eerst door voldoening van de 
koopsom op de koper over. Niettemin staat het de koper vrij reeds voor de betaling over het 
geleverde te beschikken op een wijze die in overeenstemming is met de normale uitoefening 
van zijn bedrijf. 
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Afdeling 6  Emballage 
 
Art. 6.1. 
 
Indien niet anders blijkt, worden partijen geacht te zijn overeengekomen dat de verkoper 
gehouden is tot levering in door de koper ter beschikking gesteld schoon en deugdelijk 
verpakkingsmateriaal. 
 
Art. 6.2. 
 
1.  Indien levering in door de koper ter beschikking gesteld verpakkingsmateriaal is 

overeengekomen, dient de verkoper het verpakkingsmateriaal binnen 15 werkdagen 
voor de levering op eigen kosten op te halen bij de koper. 

2.  Indien de koper nalatig is tijdig verpakkingsmateriaal ter beschikking te stellen, is de 
verkoper gerechtigd in ander verpakkingsmateriaal te leveren. De daarmee gemoeide 
kosten komen voor rekening van de koper. 

 
Art. 6.3. 
 
1. Indien levering in verpakkingsmateriaal van de verkoper is overeengekomen, dient dit 

materiaal door de verkoper op eigen kosten te worden teruggehaald binnen 10 
werkdagen na het verstrijken van de krachtens afd. 8 geldende reclametermijn. De 
koper is gehouden het materiaal daartoe ter beschikking te stellen. 

2.  Indien de koper het verpakkingsmateriaal niet ter beschikking stelt is hij gehouden het 
uiterlijk op de 20ste werkdag na het verstrijken van de in art. 6.3.1. bedoelde 
reclametermijn op eigen kosten aan de verkoper terug te zenden. Bij gebreke hiervan 
zal hij aan de verkoper de nieuwwaarde van het materiaal dienen te vergoeden. 

3.  Indien de verkoper het verpakkingsmateriaal niet binnen de in art. 6.2.1. genoemde 
termijn terughaalt, is de koper gerechtigd het materiaal aan de verkoper op diens 
kosten terug te zenden. 

 
Art. 6.4. 
 
Verpakkingsmateriaal, dat uitsluitend geschikt is voor eenmalig gebruik behoeft niet te 
worden teruggehaald of teruggezonden. Indien levering in zodanig materiaal is 
overeengekomen, kan het tegen kostprijs aan de koper in rekening worden gebracht. 
 
Art. 6.5. 
 
Bij weigering van een levering door de koper dient, indien in verpakkingsmateriaal van de 
koper is geleverd, de verkoper het materiaal aan de koper terug te zenden binnen 10 
werkdagen, nadat de geweigerde partij in zijn bezit is gekomen. Bij rechtmatige weigering 
komen de kosten van terugzending voor rekening van de verkoper. Bij gebreke van 
terugzending is de verkoper gehouden de nieuwwaarde van het verpakkingsmateriaal aan 
de koper te vergoeden. 
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Afdeling 7   Kwaliteitseisen 
 
Art. 7.1. 
 
Indien niet anders blijkt, worden partijen geacht omtrent de kwaliteit het navolgende te zijn 
overeengekomen : 
 
a. dat de verkochte partij aan redelijke eisen zal voldoen; 
 
b. dat de partij bestaat uit hier te lande geteelde bloembollen van nieuwe oogst; 
 
c. dat een partij leverbare Hollandse irissen die per getal zijn verkocht uit ongebloeide 

bollen zal bestaan; 
 
d. dat in een partij leverbare tulpenbollen die per getal zijn verkocht geen peren mogen 

voorkomen; 
 
e. dat een partij die per gewicht of inhoudsmaat is verkocht het beeld zal geven van een 

normale ongeraapte partij; 
 
f. dat bij verkoop van een te velde staande partij die partij zal voldoen aan de eisen van 

normaal gewas en normale plantwijze. 
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Afdeling 8 Reclame wegens gebreken die niet als verborgen 
gebreken worden aangemerkt 

  
Art. 8.1. Algemeen 
 
1. De hierna in de leden 2 tot en met 12 vermelde bepalingen gelden niet voor gebreken 

die eerst ontdekt kunnen worden tijdens of na de op de levering volgende groeiperiode. 
 
2. De koper dient eventuele reclames binnen de hierna te vermelden reclametermijnen ter 

kennis van de verkoper te brengen. 
 
3. Bij reclame moeten de redenen waarom gereclameerd wordt zo nauwkeurig mogelijk 

worden vermeld. 
 
4. Het reclamerecht vervalt indien de reclame niet binnen de voorgeschreven 

reclametermijn is kenbaar gemaakt. 
 
5. Het reclamerecht vervalt eveneens wanneer de koper over de partij heeft beschikt, 

tenzij de overeenkomst of de aard van het verkochte medebrengen dat hij tot die 
beschikking binnen de reclametermijn gerechtigd was. Onder beschikken wordt mede 
verstaan het doorgaan met de verwerking van een partij, nadat het gebrek 
redelijkerwijs geconstateerd kon worden. 

 
Art. 8.2. Algemeen 
 
1. De reclametermijnen gaan in op de eerste werkdag volgende op de levering. 
 
2. Reclames waarvoor ingevolge dit reglement eenzelfde termijn geldt, dienen alle 

tegelijkertijd aan de verkoper te worden kenbaar gemaakt 
 
3. Indien de koper schadevergoeding verlangt, dient hij zulks tegelijk met zijn reclame aan 

de verkoper kenbaar te maken. 
  
Art. 8.3. Reclametermijnen  
 
Reclame wegens overschrijding van de leveringstermijn dient onverwijld aan de verkoper 
kenbaar te worden gemaakt. 
 
Art. 8.4. Reclametermijnen 
 
Voor alle overige reclame geldt - afgezien van het in art. 9 bepaalde - een reclametermijn 
van 5 werkdagen, tenzij in de art. 8.5. tot en met 8.8. anders is bepaald. 
  
Art. 8.5. Reclametermijnen 
 
Ingeval de geleverde partij bij de koper of diens rechtsopvolger door de BKD, NVWA of een 
andere bij of krachtens de wet erkende keuringsdienst wordt afgekeurd, wordt de 
reclametermijn terzake van de gebreken waarvoor is afgekeurd als volgt verlengd : 
a. voor hyacinten bij afkeuring voor export tot 10 werkdagen; 
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b. voor irissen bij afkeuring wegens aaltjesziek ingeval voor 2 september is geleverd tot 
15 werkdagen, doch uiterlijk tot en met 15 september en ingeval na 1 september is 
geleverd tot 10 werkdagen; 

  
Art. 8.6.  Reclametermijnen 
 
Bij gedeeltelijke weigering van een partij wegens fusarium bedraagt de reclametermijn : 
a. voor tulpen bij levering tot 23 september: tot 1 oktober d.a.v.; 
b. voor irissen bij levering tot 5 oktober: tot 15 oktober d.a.v.; 
c. voor gladiolen 20 werkdagen. 
 
Art. 8.7.  Reclametermijnen 
 
Bij verkoop per gewicht of inhoudsmaat bedraagt de reclametermijn voor reclame over het 
gewicht of de inhoud 3 werkdagen. 
 
Art. 8.8.  Reclametermijnen 
 
Bij verkoop van te velde staande bloembollen loopt de reclametermijn voor tulpen, narcissen, 
hyacinten en krokussen uiterlijk tot 15 mei en voor alle andere soorten tot het eind van de 
bloeitijd. 
  
Art. 8.9. Terugzending 
 
1. Indien de koper een leverantie gedeeltelijk weigert, dient de verkoper de geweigerde 

bloembollen binnen 10 werkdagen na het verstrijken van de reclametermijn terug te 
halen. Bij gebreke daarvan is de koper gerechtigd de geweigerde bloembollen te 
vernietigen. 

 
2. Indien de koper een leverantie geheel weigert, dient de verkoper de geweigerde partij 

binnen 5 werkdagen terug te halen. Bij gebreke daarvan is de koper gerechtigd de 
partij aan de verkoper voor diens rekening terug te zenden. 

 
3. Bij rechtmatige reclame komen de kosten van het onder 8.9.1 en 8.9.2 bedoelde 

terughalen voor rekening van de verkoper. 
 
4. Ingeval van monstertrekking die na een reclame wegens gebreken verricht is ingevolge 

een daartoe binnen een reclametermijn door een lid der Vereeniging aan een 
correspondent van het Scheidsgerecht gericht verzoek en binnen 3 werkdagen gevolgd 
door de indiening van een aanvrage tot behandeling door het Scheidsgerecht van het 
desbetreffende geschil, is de verkoper niet gehouden tot terughaling der geweigerde 
bloembollen binnen de in dit reglement gestelde termijn. 

  
Art. 8.10 Terugzending 
 
Zolang niet over acceptatie of weigering van geleverde bloembollen definitief is beslist, zijn 
zowel de koper als de verkoper, wanneer ze de partij onder zich hebben, gehouden deze als 
een goed huisvader te verzorgen. 
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Art. 8.11  Omvang van het reclamerecht 
 
1. De koper heeft het recht levering, na het verstrijken van de leveringstermijn, te 

weigeren. 
 
2. Indien gebreken van de partij zulks rechtvaardigen heeft de koper het recht het 

geleverde geheel of ten dele te weigeren, behoudens de hierna te vermelden 
beperkingen : 

 
a. Bij verkoop per gewicht of inhoudsmaat heeft de koper niet het recht een partij 

gedeeltelijk te weigeren en gedeeltelijk te aanvaarden, tenzij op grond van 
bijzondere omstandigheden verzet van de verkoper tegen gedeeltelijke weigering 
in strijd zou zijn met de redelijkheid en de goede trouw; 

b. In afwijking van het in het vorige lid bepaalde is de koper steeds gerechtigd dode 
bollen, dieven en bollen welke dermate beschadigd zijn dat ze onbruikbaar zijn 
geworden te weigeren en voor het overige de partij te aanvaarden. 

c. Bij koop en verkoop per getal zal het geweigerde gedeelte - behoudens in het 
geval van weigering wegens fusarium in tulpen, irissen en gladiolen - niet meer 
dan ten hoogste 25% van de partij mogen bedragen, tenzij op grond van 
bijzondere omstandigheden verzet van de verkoper tegen weigering van een 
groter gedeelte in strijd zou zijn met de redelijkheid en de goede trouw. 

  
3. Ingeval van gedeeltelijke weigering van een partij ondergaat de koopsom een 

evenredige vermindering. 
  
Art. 8.12  Omvang van het reclamerecht 
 
1. Ingeval in een geleverde partij tulpen, irissen of gladiolen fusarium voorkomt en per 

getal is verkocht heeft de koper het recht de partij geheel te weigeren, indien het 
aantastingspercentage meer dan 2% bedraagt, doch eerst recht op schadevergoeding 
uit dien hoofde, indien het percentage aangetaste bollen tenminste 10% bedraagt. 

 
2. Het reclamerecht, bedoeld in art. 8.6 kan slechts geldend gemaakt worden, indien het 

aantastingspercentage hoger is dan 1%. 
  
3. Ingeval van fusarium in een geleverde partij irissen behoeft de koper niet te 

retourneren, mits hij vóór of op 15 oktober door visitatie (kaalmaken) het percentage 
fusarium heeft vastgesteld en dit aan de verkoper heeft bericht. 

 
Art. 8.13 Omvang van het reclamerecht   
 
Bij verkoop van te velde staande bloembollen zullen eventueel binnen de reclametermijn in 
de partij ontbrekende planten door de verkoper worden vergoed, zo mogelijk door ter 
beschikkingstelling van gelijkwaardige planten uit andere regels of bedden, terwijl, indien het 
aantal ontbrekende planten meer dan 10% bedraagt, de koper het recht heeft de gehele 
partij te weigeren. 
 
Art. 8.14  Omvang van het reclamerecht 
 
Bij verkoop van te velde staande tulpen, narcissen, hyacinten of krokussen is geen reclame 
mogelijk indien de overeenkomst is gesloten na voorafgaande bezichtiging door de koper te 
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velde na 15 mei, zulks met uitzondering van reclame wegens geelziek bij hyacinten 
overeenkomstig het bepaalde in art. 8.5 lid a. 
 
Art. 8.15 Herlevering  
 
Indien partijen overeenkomen dat een geweigerde partij herleverd zal worden, komt een 
nieuwe koopovereenkomst tot stand van gelijke inhoud als die betreffende geweigerde partij, 
met dien verstande, dat wanneer daarbij geen nieuwe termijn is overeengekomen, de 
levering binnen 6 werkdagen behoort plaats te vinden. 
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Afdeling 9  Reclame wegens verborgen gebreken 
 
Art. 9.1. 
  
De artikelen 9.2. tot en met 9.6. zijn uitsluitend van toepassing op reclame wegens 
verborgen gebreken, als omschreven in art. 1.1. onder h. 
 
Art. 9.2. 
  
Reclame wegens verborgen gebreken dient te worden kenbaar gemaakt spoedig nadat het 
gebrek redelijkerwijs kan worden waargenomen. 
 
Art. 9.3. 
   
Het recht van reclame vervalt indien door de koper of latere verkrijger over de geleverde 
bloembollen is beschikt nadat het gebrek redelijkerwijs waarneembaar is geworden. 
 
Art. 9.4. 
  
Reclame na afloop van de eerste groeiperiode volgend op de levering, is slechts mogelijk in 
geval van niet-soortechtheid of onzuiverheid en indien : 
 

a. de koper hetzij terstond bij levering, hetzij vóór het rooien dat de eerste 
groeiperiode beëindigt, door een correspondent van het Scheidsgerecht een 
monster uit het geleverde heeft laten trekken ter opplanting in de monstertuin der 
vereniging; 

 
en bovendien: 

b. de koper aantoont, dat noch bij of na de levering in droge toestand, noch tijdens de 
eerste groeiperiode de niet- soortechtheid of onzuiverheid redelijkerwijze voor 
constatering vatbaar is geweest. 

 
Art. 9.5.  
 
Bij verkoop van te velde staande bloembollen is reclame wegens verborgen gebreken niet 
mogelijk. 
 
Art. 9.6. 
 
1. De schadevergoeding wegens een verborgen gebrek bedraagt ten hoogste de 

koopsom van de geleverde partij, tenzij het gebrek is ontstaan door nalatigheid van de 
verkoper of één van zijn rechtsvoorgangers. 

 
2. Het in lid 1 bepaalde is niet van toepassing indien de verkochte partij na rooiïng weer 

ter beschikking van de verkoper wordt gesteld, mits de partij na de levering in 
Nederland verder is geteeld. 
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Afdeling 10  Schadevergoeding 
 
Art. 10.1 
  
Ingeval van wanprestatie behoeft voor aanspraak op schadevergoeding berekend op basis 
van prijsverschil niet te worden aangetoond dat die schade werkelijk geleden is. 
 
Art. 10.2 
 
In het in het vorige lid bedoelde geval wordt het prijsverschil berekend naar het verschil 
tussen de koopprijs en de gemiddelde prijs, geldende in de eerste 7 werkdagen volgende op 
de wanprestatie. 
 
Art. 10.3 
 
Ingeval van overschrijding van de leveringstermijn zal de laatste dag van die termijn gelden 
als datum van de wanprestatie. 
 
Art. 10.4 
 
Indien door één van partijen, zonder daartoe gerechtigd te zijn, aan de andere partij wordt 
medegedeeld dat hij de overeenkomst voor zover deze nog door geen van partijen is 
uitgevoerd, niet gestand zal doen, levert zulks wanprestatie op waardoor de overeenkomst 
ontbonden wordt en zal ter berekening van het prijsverschil als datum van de wanprestatie 
het tijdstip worden aangemerkt waarop de bedoelde mededeling de ander heeft bereikt. 
 
Art. 10.5  
 
In het geval, bedoeld in het vorige lid, verbeurt de partij, die de overeenkomst heeft 
geannuleerd - onverminderd de gehoudenheid tot schadevergoeding - jegens de andere 
partij een boete van 10% van de overeengekomen koopprijs. 
 
  
Afdeling 11 Faillissement en surséance van betaling 
 
Art. 11.1  
 
Indien de koper in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft 
gekregen voordat de koopsom betaald is, wordt de koopovereenkomst door de 
faillietverklaring of surséanceverlening ontbonden. De verkoper kan terzake voor 
schadevergoeding opkomen, terwijl hij, indien levering reeds heeft plaatsgevonden, 
teruggave van de geleverde bollen kan verlangen. 
 
Art. 11.2  
 
Het onder 1 gestelde geldt ook wanneer gedeeltelijke betaling van de koopprijs heeft 
plaatsgevonden, met dien verstande dat de verkoper slechts teruggave van de geleverde 
bollen kan verlangen tegen een gelijktijdige terugbetaling van het daarvoor reeds betaalde 
gedeelte van de koopsom. 


