
  
Handelsvoorwaarden 

Van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid  
Comgoed Beheer B.V., Comgoed grond- en reststoffen B.V., Comgoed Compost B.V., Comgoed biomassa B.V., Frank Franzen Consultancy B.V., Frank Franzen 

Bemiddeling B.V., Franzen Landbouw C.V. en Van der Paauw Kerkwerve B.V.  
  
 

Op al onze aanbiedingen en bemiddelings-, koop- en verkoopovereenkomsten zijn deze voorwaarden van toepassing, voorzover daarvan niet uitdrukkelijk in het 
schriftelijk contract of in onze schriftelijke bevestiging van de overeenkomst wordt afgeweken. 
I ALGEMEEN 
Artikel 1 

1.1 Een overeenkomst komt met ons eerst definitief tot stand door onze schriftelijke bevestiging per brief, telefax of email of door ondertekening door de koper of 
verkoper van het door ons aan hem aangeboden contract.  

1.2 Onze agenten zijn niet bevoegd ons onvoorwaardelijk te binden. Zij mogen alleen kopen en verkopen onder voorbehoud van onze goedkeuring. 
1.3 Al onze offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld. 

Artikel 2 
2.1 In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de nakoming van onze contracten 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 onzer beoordeling- zijn wij gerechtigd de koopovereenkomst, voorzover deze nog niet is uitgevoerd, 
zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehoudenheid tot betaling van een schadevergoeding, als ontbonden te beschouwen. In ieder geval kunnen wij de 
overeenkomst ontbinden zonder recht op door ons te betalen schadevergoeding.   

2.2 Tenzij hierna anders is bepaald, wordt als onze overmacht beschouwd elke bijzondere omstandigheid, die de nakoming van onze leverings- en afnameverplichting 
onmogelijk of zó bezwaarlijk maakt, dat deze redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, zoals het sluiten van de grenzen, het stellen van extra eisen door 
overheden, oorlog, mobilisatie, staking, arbeidsonlusten, revolutie, oproer, opstootjes, storm, ijsgang, overstroming, stagnatie in de elektriciteit- of 
watervoorziening, bedrijfsbrand, bedrijfsstagnatie door machinebreuk of moeilijkheden in de energievoorziening, belemmeringen in het verkeer, gehele of 
gedeeltelijke misoogst, abnormale droogte of voortdurende regen, ziekte in het gewas, plagen van ongedierte, in gebreke blijven van toeleveranciers, etc. 
Overmacht van onze toeleveranciers, waaronder telers, en onze afnemers wordt als overmacht van ons beschouwd. 

2.3 Overheidsmaatregelen die in-, door- of uitvoer van verkochte - of gekochte goederen belemmeren of financieel nadelig maken, geven ons het recht de overeen-
komst, voorzover deze nog niet is nagekomen, te ontbinden zonder dat wij tot betaling van schadevergoeding zijn gehouden of van de verkoper of de koper te 
verlangen ons het nadeel van deze maatregelen te vergoeden voordat wij tot levering of in ontvangst name overgaan. 
Artikel 3 

3.1 Bij eventuele afwijkingen of tegenstrijdigheden tussen deze handelsvoorwaarden en die van onze wederpartijen prevaleren onze voorwaarden. 
3.2 Bij een geschil over de betekenis van de vertaling of van bovenstaande voorwaarden is de Nederlandse tekst maatgevend. 
3.3 Aanvullend zijn van toepassing op met ons gesloten loonwerkovereenkomsten –waarbij wij als loonwerker optreden– de meest recente CUMELA-voorwaarden en 

op met ons gesloten opslagovereenkomsten –waarbij wij de opslag verzorgen– de meest recente NEKROVI-voorwaarden.  
Artikel 4 

4.1 Het Nederlands recht is op al onze overeenkomsten van toepassing. Onze overeenkomsten worden geheel in Nederland ten uitvoer gelegd, daar de levering en de 
betaling van de goederen in Dirksland plaatsvindt. 

4.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag, voorzover van toepassing, worden uitgesloten. 
4.3 Alle geschillen zullen uitsluitend berecht worden door de rechtbank te Rotterdam, waarbij de Nederlandse tekst van deze voorwaarden bepalend is. Wij hebben het 

recht om in afwijking daarvan de berechting te doen plaatsvinden door de rechter van de woonplaats van de wederpartij. 
Artikel 5 

5.1 Onze facturen  dienen te worden betaald binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet betaling binnen deze of binnen de nader overeengekomen termijn is de koper 
ons een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, waarbij elk gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend, zonder dat een ingebre-
kestelling nodig is. 

5.2 Voorts zijn wij bevoegd om, na het verstrijken van de betalingstermijn, de incassering van onze vordering aan onze raadsman op te dragen. Alle kosten uit de inning 
voortvloeiende, zowel de werkelijk door ons gemaakte gerechtelijke als de buitengerechtelijke, komen voor rekening van de koper. De verschuldigde 
buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van 500 euro. Onder gerechtelijke kosten vallen ook de declaraties van onze 
raadsman. 

5.3 Wij hebben het recht, wanneer onze facturen niet binnen de genoemde termijn worden betaald, elke verdere levering op te schorten tot de openstaande facturen 
zijn betaald, danwel een bankgarantie is gesteld tot zekerheid van de betaling van hetgeen geleverd is en moet worden. Wij kunnen deze garantie ook verlangen 
wanneer er voor ons ten tijde van de levering gegronde redenen zijn om aan de solvabiliteit van de koper te twijfelen, zonder dat wij gehouden zijn deze twijfel 
nader te motiveren. 

5.4 Wij zijn gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren wanneer de koper in gebreke blijft met de betaling van de vervallen 
factuur binnen 2 x 24 uur nadat hij tot betaling is gesommeerd per brief, telegram, telefax of telex. In dat geval hebben wij het recht vergoeding te vorderen van de 
volledige schade, die uit de wanprestatie voortvloeit. 

5.5 Onze aansprakelijkheid voor schade, op welke wijze deze ook ontstaan, is uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens en voor zover deze schade te wijten is aan onze 
grove schuld. Onder alle omstandigheden is onze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal 2.500 euro. 
Artikel 6 

6.1 Wij hebben het recht al onze vorderingen op een ieder die met ons een overeenkomst heeft afgesloten, te verrekenen met onze betalingsverplichtingen. 
 
II VERKOOPVOORWAARDEN 
Artikel 7 

7.1 Al onze verkoopovereenkomsten (overeenkomsten waarbij wij als verkoper optreden) worden geacht te Dirksland tot stand te zijn gekomen.  
7.2 Op al onze verkoopovereenkomsten zijn niet van toepassing, de bepalingen van hoofdstuk III en IV van deze voorwaarden. 
7.3 Onze producten worden verkocht af bedrijf. Bij franco levering worden de goederen voor onze rekening en voor risico koper vervoerd.  
7.4 Levering van de goederen vindt plaats op het erf van de teler en betaling van de koopsom vindt te Dirksland plaats. 

Artikel 8 
8.1 De koper staat ervoor in, dat de door hem gekochte hoeveelheid goederen wordt afgenomen en zonodig wordt afgeroepen, op de overeengekomen plaats en tijd.  
8.2 Wanneer is overeengekomen, dat het verkochte kwantum 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 3 dagen in acht te nemen. 

8.3 Indien de koper deze verplichtingen tot afroep en afname niet nakomt, zijn wij gerechtigd de overeenkomst, voorzover deze niet is uitgevoerd, als ontbonden te 
beschouwen. 
Artikel 9 

9.1 De door ons te leveren producten zijn een genuszaak, die na levering niet identificeerbaar is. De kwaliteit na levering is grotendeels afhankelijk van de wijze van 
toepassing of bewaring, waarop wij na de levering geen invloed meer hebben. De koper dient daarom bij aflevering de ter levering aangeboden producten voor zijn 
rekening te wegen en te onderzoeken op gebreken, waaronder tevens begrepen het meten van ondermeer de plantverdraagzaamheid, onkruidzaden en 
schadelijke aaltjes etc, om vast te stellen of deze naar zijn mening voldoen aan de overeengekomen eisen en kwaliteit of –indien deze ontbreken– dan de eisen die 
gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. Daarnaast dient de koper voor zijn rekening na te gaan of er zich niet meer dan volgens 
analyse van producerende inrichting productvreemde zaken, zoals steen, glas en kunststof, tussen de geleverde producten bevinden en die zaken te verwijderen. 
De koper dient onze producten in opslag te houden zolang de resultaten van eerdergenoemd laboratoriumonderzoek nog niet aan ons is medegedeeld. Toepassen 
van de producten is in die periode niet toegestaan.  



  
 
9.2 Over de kwaliteit en de hoeveelheid van de geleverde goederen kan – op straffe van verval van rechten – door de koper alleen gereclameerd worden tijdens de 

feitelijke aflevering van de goederen, dat wil zeggen tijdens het laden van de goederen op het door de koper beschikbaar gestelde transportmiddel of bij levering 
franco voor het lossen van de goederen. 

9.3 De koper heeft zijn recht op reclame verwerkt, wanneer hij de goederen in ontvangst heeft genomen, derhalve wanneer deze op zijn transportmiddelen zijn 
geladen of op de door hem aangegeven plaats zijn gelost. 

9.4 De koper die weigert onze goederen te ontvangen op grond van beweerde ondeugdelijkheid is verplicht ons onverwijld en in elk geval binnen 6 uur na weigering 
per email of telefax daarvan in kennis te stellen. Indien wij de klacht van de koper niet binnen twee uren accepteren, is koper gehouden op straffe van verval van 
rechten onmiddellijk, dat wil zeggen binnen 12 uur, - in onze aanwezigheid - onafhankelijke expertise door een beëdigd expert te doen uitvoeren. Wij hebben het 
recht contra-expertise te laten uitvoeren. 

9.5 Voor groenten en fruit geldt dat indien wij die goederen met controlebewijs hebben verkocht en geleverd, het door het afgegeven controlebewijs beslissend is voor 
het al dan niet voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen. Indien de koper in dat geval reclameert over de kwaliteit, dient hij direct, in ieder geval vóór de 
goederen de plaats van levering verlaten, herkeuring door de betreffende keuringsinstantie te verzoeken bij gebreke waarvan het recht op reclame door de koper is 
verwerkt. Het oordeel van deze keuringsinstantie is bindend. 

9.6 Wij zijn bevoegd de terecht geweigerde goederen door andere te vervangen, doch wij zijn daartoe niet gehouden. In dat geval kunnen wij de geweigerde 
hoeveelheid in mindering op het verkochte kwantum brengen. 

9.7 Indien de koper de ter levering aangeboden goederen ten onrechte weigert te ontvangen, zijn wij bevoegd, ook in het geval van een deellevering, de overeenkomst 
voor zover deze niet is uitgevoerd, te ontbinden. 

9.8 Indien wij op één van de hierboven genoemde gronden de overeenkomst ontbinden of verdere levering weigeren, zijn wij gehouden dit per email, telefax of brief 
aan de koper te laten weten zonder dat verdere formaliteiten vereist zijn. 

9.9 De door de niet of niet volledige afname van door ons verkochte goederen geleden en nog te lijden schade moet ons ten volle worden vergoed. Deze 
schadevergoeding bedraagt in elk geval het verschil tussen de met de koper overeengekomen prijs en de dagprijs op het tijdstip van niet nakoming. 

9.10 De koper die in zijn verplichtingen tekort schiet, is een schadevergoeding verschuldigd door het enkele feit van de niet of niet tijdige afname. 
Artikel 10 

10.1 Alle producten, ter uitvoering van deze overeenkomst geleverd, blijven ons eigendom totdat de koopprijs met alle daarop vallende lasten volledig is betaald en wij 
ook uit andere hoofde geen vordering meer op de koper hebben.  

10.2 Indien de door ons geleverde goederen niet meer in de oorspronkelijke vorm en of verpakking aanwezig zijn of indien zij verwerkt zijn tot andere produkten, wordt 
ten behoeve van ons met betrekking tot die goederen een stil pandrecht gevestigd dat van kracht blijft totdat al hetgeen wij uit welke hoofde dan ook van de koper 
te vorderen hebben, volledig zal zijn betaald. 
Artikel 11 

 In geval van niet tijdige betaling, surséance van betaling of faillissement, zijn wij gerechtigd onze goederen tot ons te nemen en daartoe de terreinen en de 
gebouwen van de koper te betreden. 
Artikel 12 
Al onze verkoopovereenkomsten van agrarische producten 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, hebben wij het recht de door ons verkochte hoeveelheden 
dienovereenkomstig te verminderen. Door de levering van dit aldus verminderde quantum, voldoen wij dan geheel aan onze leveringsverplichtingen. Wij zijn alsdan 
niet gehouden tot het leveren  van vervangende agrarische producten en tevens niet aansprakelijk voor welke schade dan ook. 
 
III INKOOPVOORWAARDEN 
Artikel 13 
Al onze koopovereenkomsten (overeenkomsten waarbij wij als koper optreden) worden geacht te Dirksland tot stand te zijn gekomen.  

13.1 Op al onze koopovereenkomsten zijn niet van toepassing de bepalingen van hoofdstuk II en IV van deze voorwaarden. 
13.2 Bij afkeuring en/of weigering van de ter levering aangeboden goederen, hebben wij het recht te onzer keuze vervangende levering te vorderen of de geweigerde 

hoeveelheid af te boeken op het nog resterende deel van het contract. 
13.3 Bij niet of niet tijdige levering hebben wij het recht ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen. 
13.4 De afgesproken levertermijnen zijn fataal. Verkoper is in verzuim bij niet-tijdige levering. 
 
 Artikel 14 Agrarische producten 
14.1 Indien verkoper de verkochte producten zelf teelt, dient hij ze tegen hagelschade te verzekeren. Verkoper dient het gekochte product bij opslag tegen brand- en 

waterschade te verzekeren. Deze verplichting laat onverlet dat verkoper bij geheel of ten dele mislukken van de oogst, verplicht is de gecontracteerde hoeveelheid 
product aan ons te leveren en gehouden is het tekort elders in te kopen. Bij hagel-, brand- en waterschade kan verkoper zich niet op overmacht beroepen. 

14.2 De te leveren goederen moeten bij aankomst op ons bedrijf of op het ontvangend bedrijf voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen. Zij moeten zijn van 
goede kwaliteit, vrij van ziekte, beschadigingen, kleiklappen, in- en uitwendige -, zichtbare en onzichtbare gebreken. De goederen moeten voldoen aan de wettelijke 
residunormen voor gewasbeschermingsmiddelen. 

14.3 Verkoper is verplicht bij het verladen gebruik te maken van een grondreiniger. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient verkoper ongewassen producten 
te leveren. Het product dient volstrekt vrij te zijn van grond. Verkoper is verplicht aan ons een grondboete te betalen van minimaal € 45,- per ton geleverde grond. 
Op de koopbevestiging kan van dit bedrag worden afgeweken. 

14.4 Verkoper is verplicht ervoor zorg te dragen dat de inwendige temperatuur van de consumptieaardappelen en uien bij verladen en levering af land minimaal 10°C 
bedraagt en uit opslag minimaal 15°C. Per vracht wordt van minimaal 5 stuks product de temperatuur gemeten. Indien verkoper in strijd met deze plicht handelt, 
hebben wij recht de goederen af te keuren. 

14.5 De levering van de gekochte goederen geschiedt op afroep door ons en op ons bedrijf of het door ons aan te wijzen ontvangende bedrijf, alwaar keuring en 
tarrering plaatsvindt. Verkoper is verplicht te leveren op het door ons aangewezen adres. Van iedere auto wordt een afzonderlijk monster genomen. De 
opschepkosten zijn altijd voor rekening van de verkoper. Op eerste verzoek dient de verkoper ook te leveren op zon- en feestdagen en ’s nachts. Als de 
koopovereenkomst of bevestiging vermeldt dat levering geschiedt op vrachtauto koper, betekent dit slechts dat de transportkosten voor onze rekening komen. De 
juridische en feitelijke levering vindt plaats op ons bedrijf of op het door ons aan te wijzen ontvangende bedrijf. 

14.6 De weegkosten zijn voor rekening van verkoper. 
14.7 Indien aan verkoper een teelt-/enquêteformulier is verstrekt, dient hij dit formulier uiterlijk bij levering volledig bijgehouden en ingevuld aan ons te retourneren. Wij 

zullen de koopsom, verminderd met de eventuele kortingen, boetes, schade en andere te verrekenen bedragen, binnen drie weken na aflevering en tarrering en 
ontvangst van het teelt-/enquêteformulier aan de verkoper voldoen, tenzij wij onze betalingsverplichtingen opschorten in verband met een tekortkoming van 
verkoper. 

14.8 Indien het tarrapercentage hoger is dan 15 % kan de afname door ons worden geweigerd, doch wij hebben ook het recht de goederen af te nemen tegen een door 
ons te bepalen korting in verband met de extra kosten voor het klaarmaken van de goederen. 

14.9 De aan ons te leveren goederen dienen ook gedurende een redelijke termijn na levering aan de overeengekomen kwaliteitsnormen te voldoen. De goederen 
moeten tot enkele weken na aankomst op hun eindbestemming aan de overeengekomen kwaliteitseisen voldoen. Gedurende die periode hebben wij het recht 
over de kwaliteit van de geleverde goederen voor wat betreft op het oog zichtbare gebreken, te reclameren. Over verborgen, niet met het blote oog zichtbare 
gebreken, mogen wij reclameren tot 10 werkdagen na het ontdekken van die gebreken. 

 
 
 
 



  
 Artikel 15 Niet-agrarische producten 
15.1 De te leveren goederen dienen niet alleen te voldoen aan de contractuele eisen, maar ook aan de eisen gesteld door onze afnemers en de wettelijke eisen in 

Nederland, het doorvoerland en het land van bestemming.  
15.2 Wij hebben het recht over het geleverde te klagen tot een redelijke termijn, nadat wij een klacht hebben ontvangen van onze afnemer.  
15.3 De door ons gekochte hoeveelheden zijn een inschatting van de behoefte van onze afnemers. Als onze afnemers feitelijk minder van ons afnemen dan ingeschat, 

hebben wij het recht dit zonder een verplichting tot schadevergoeding in mindering te brengen op de contractuele hoeveelheid. Door deze verminderde 
hoeveelheid af te nemen, worden wij geacht aan onze verplichten te hebben voldaan.  

15.4 De verkoper vrijwaart ons volledig voor alle aanspraken, verband houdend met aan ons geleverde producten of diensten, die derden uit welke hoofde ook tegen 
ons doen gelden.  

15.5 Verkoper is aansprakelijk voor alle schade die wij en onze afnemers en derden lijden door tekortkomingen in de nakoming en onrechtmatig handelen.   
15.6 Verkoper is verplicht om op ons eerste verzoek door ons verlangde zekerheid te stellen voor de nakoming van de verplichtingen van verkoper.  

Artikel 16 
16.1 Indien na het sluiten van de overeenkomst de informatie over de financiële positie van de verkoper zodanig is dat de nakoming van de leveringsverplichting als 

onzeker moet worden beschouwd, hebben wij het recht van de verkoper een zekerheidsstelling te verlangen voor de nakoming van zijn leveringsverplichtingen in 
de door ons gestelde vorm. Indien de verkoper die zekerheid niet tijdig verstrekt, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te 
vorderen. 

16.2 Indien de verkoper met de levering van de goederen achterstallig is en de koopsom van door de verkoper reeds geleverde goederen opeisbaar is geworden, hebben 
wij het recht de betaling van die eerder geleverde goederen op te schorten, totdat de achterstallige leveringen door de verkoper zijn uitgevoerd.  
 
IV Bemiddelingsovereenkomsten 
Artikel 17 

17.1 Op alle opdrachten tot bemiddeling en op door bemiddeling tot stand gebrachte overeenkomsten zijn van toepassing de bepalingen van dit hoofdstuk en 
mogelijke schriftelijke gemaakte aanvullende bepalingen, voor zover die bepalingen door betrokken partijen zijn aanvaard. De bepalingen van hoofdstuk II en 
III zijn daarop niet van toepassing. 

17.2 Al onze mededelingen en adviezen worden te goeder trouw en naar beste weten verstrekt. Opvolging van adviezen geschiedt voor risico van de geadviseerde. 
Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid.  

17.3 Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, handelen wij altijd als bemiddelaar en nimmer op eigen titel. 
Artikel 18 

18.1 Wij hebben het recht om zonder enige opgave van redenen opdrachten tot bemiddeling geheel of gedeeltelijk te weigeren. Alles zonder enige gehoudenheid 
van ons tot vergoeding van schade in welke vorm dan ook. 
Artikel 19 

19.1 Opdrachten tot bemiddeling zijn niet aan enige vorm gebonden. Schriftelijke bevestiging van de opdracht of van intrekking of annulering daarvan door ons 
strekt tot volledig bewijs.  

19.2 Aanvaarde opdrachten kunnen worden gesplitst bij de uitvoering, zowel wat soorten, maten, als hoeveelheden betreft. 
19.3 Bij het aanvaarden van een opdracht kan door ons generlei zekerheid worden gegeven dat de opdracht kan worden uitgevoerd. ledere aansprakelijkheid van 

ons daarvoor is uitgesloten. 
19.4 Opdrachtgevers vrijwaren ons volledig tegen alle aanspraken die derden op haar verkrijgen terzake van verplichtingen die ingevolge de verstrekte opdracht 

door ons zijn of worden aangegaan, of voortvloeien uit voorschriften opgelegd door enige instantie. 
Artikel 20 

20.1        Van elke overeenkomst die door onze bemiddeling tot stand wordt gebracht wordt een schriftelijke of electronische bevestiging opgemaakt. Onder schriftelijke 
bevestiging in de zin van dit artikel dienen zowel met de hand geschreven als machinaal geschreven bevestigingen te worden verstaan. Deze bevestiging 
bevat tenminste: 

a. de namen van de opdrachtgevers;                                                                  
b. mededelingen van de op de overeenkomst toepasselijke reglementen en voorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden;  
c. de aard van de transactie ;  
d. de te verrichten prestatie; 
e. leverings- en betalingscondities; 
f. bij schriftelijke bevestigingen de handtekening van partijen en bemiddelaar, althans indien partijen niet bij het opmaken van de bevestiging aanwezig 

zijn, de namens partijen door de bemiddelaar voor hen geplaatste handtekening.  

20.2 Wij bewaren de bevestiging in onze administratie en/of computersysteem. Op verzoek van de opdrachtgever of de betrokken derde, zenden wij een exemplaar van 
de bevestiging. Tussen ons en opdrachtgever en/of derden en tussen opdrachtgever(s) en/of derden geldt onze bevestiging als volledig bewijs. 

Artikel 21 
21.1 Opdrachten tot bemiddeling eindigen door: 

a. Uitvoering van de opdracht; b. Annulering van de opdracht door de opdrachtgever; c. Annulering door ons; d. Het verstrijken van de voor de uitvoering 
van de opdracht gestelde termijn, tenzij partijen voordien zijn overeengekomen deze termijn te verlengen. 

21.2  Partijen kunnen ook opdrachten gedeeltelijk annuleren. Wordt van deze mogelijkheid gebruik gemaakt, dan blijft de opdracht voor het niet geannuleerde 
deel tussen partijen van kracht. Alle handelingen door ons verricht ter uitvoering van opdrachten voordat de annulering haar heeft bereikt binden de 
opdrachtgever ten volle. 

Artikel 22 
22.1 Wij zijn bevoegd opdrachten, verstrekt door twee of meer samenwerkende personen, naar eigen keuze af te wikkelen, afrekening te zenden en betalingen te 

doen - schuldvergelijking daaronder begrepen - aan elk der samenwerkende personen voor een deel of aan een van hen voor het geheel, in al welke gevallen 
van afwikkeling en betaling wij aan al onze verplichtingen hebben voldaan en jegens alle opdrachtgevers deugdelijk zijn gekweten. 

22.2 Zij die zich gezamenlijk jegens ons hebben verplicht zijn ieder hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk voor de door hen aangegane verplichtingen zowel 
hoofd- als nevenverplichtingen, zowel tegenover ons als tegenover derden, voorzover die enig recht mochten hebben. Hij die als vertegenwoordiger van een 
derde opdrachten verstrekt aan ons staat in voor en is hoofdelijk met diens opdrachtgever aansprakelijk voor de verplichtingen jegens ons aangegaan. 

Artikel 23 

23.1 Wij hebben recht op provisie zodra door haar bemiddeling de overeenkomst tot stand is gekomen. De provisie is ook verschuldigd als de bemiddelde 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet wordt uitgevoerd. De provisie bedraagt een door ons vast te stellen percentage van tenminste 4% van de koopsom, 
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

23.2 De verkoper is de provisie verschuldigd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.  
Artikel 24 
Alle prijzen, provisie en dergelijke worden vastgesteld, exclusief omzetbelasting. Kopers zijn de over hun aankopen berekende omzetbelasting verschuldigd op 
de valutadatum en tot betaling van deze omzetbelasting per die datum verplicht. Bij samenloop van aankopen en verkopen is de verrekening van de 
omzetbelasting over verkopen niet toegestaan.  
Artikel 25 

25.1 Indien de opdrachtgever niet aan enige verplichting en/of voorwaarden voldoet voortvloeiende uit dit reglement en/of door bemiddeling tot stand gebrachte 
overeenkomst hebben wij het recht al hetgeen de opdrachtgever uit welke hoofde ook aan ons verschuldigd is terstond en ineens op te eisen zonder dat 
enige aanmaning nodig is. 

25.2 Wij zijn bevoegd te allen tijde van haar opdrachtgevers te haren genoegen voldoende zekerheid voor de nakoming van hun verplichtingen te verlangen gelijk 



  
deze tot het stellen van zekerheid verplicht zijn op onze eerste aanmaning. Kosten aan het stellen van zekerheid verbonden zijn voor rekening van de 
opdrachtgever die zekerheid stelt. 

25.3 Ook nadat zekerheid is gesteld zijn de bedoelde opdrachtgevers verplicht op onze eerste aanmaning meerdere zekerheid te stellen tot ons genoegen.    

Artikel 26 
De tussen opdrachtgevers tot stand gebrachte overeenkomsten zullen tussen deze partijen worden uitgevoerd, en - voorzover tussen opdrachtgevers 
nadrukkelijk overeengekomen en in de overeenkomst vermeld - voor wat betreft de levering en acceptatie mede overeenkomstig de algemene regelen die 
daaromtrent in de betrokken handelsreglementen en in de eventueel daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden zijn gesteld. Geschillen 
daaromtrent zijn geschillen tussen genoemde partijen. Wij staan hier buiten. Indien partijen daartoe bereid zijn verlenen wij onze bemiddeling tot een 
minnelijke oplossing en in verband daarmee zullen de bedoelde partijen aan ons mededeling hebben te doen van mogelijke reclame of andere moeilijkheden, 
die zich voordoen. De verkoper blijft ook na de levering aansprakelijk voor gebreken die vóór de levering zijn ontstaan. De koper mag binnen bekwame tijd na 
het ontdekken van het gebrek hierover bij verkoper klagen.  
Artikel 27 
Bij verkoop op monster is de verkoper tegenover de koper volledig aansprakelijk voor het monster dat hij bij het verstrekken van de opdracht aan ons ter 
beschikking stelt. Wij zijn hiervoor nimmer aansprakelijk. Onze aansprakelijkheid voor schade ontstaan in verband met door ons bemiddelde overeenkomsten 
is beperkt tot de hoogte van de berekende of in rekening te brengen provisie, onverkort de overige beperkingen van de aansprakelijkheid genoemd in deze 
voorwaarden. In alle andere gevallen is onze aansprakelijkheid voor schade beperkt tot een maximum bedrag van 2.500 euro (zegge: vijfentwintighonderd 
euro). Wij zijn nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Wij staan niet in voor de betalingen c.q. schulden van onze opdrachtgevers aan hun contractpartijen 
of derden. Iedere opdrachtgever dient zelf zijn debiteuren risico's te verzekeren. Wij zijn nimmer verplicht koopsommen, schade, kosten of rente en dergelijke 
die een opdrachtgever of derde niet aan ons betaalt, aan diens contractpartij te betalen. 
 
Aldus gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer Comgoed compost 54258936. 

 
 


