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Aanvullende leverings- en verkoopvoorwaarden van Schoneveld Breeding 

 

 

1. Plantum-voorwaarden 

Op al onze leveringen zijn de algemene voorwaarden Sierteelt en Voedingstuinbouw 

opkweek van Plantum NL van toepassing, geregistreerd 21 Mei 2012, Kamer van Koophandel 

Rotterdam, afdeling Gouda, de Nederlandse vereniging voor veredeling, weefselkweek, productie en 

handel van zaden en jonge planten. Een afschrift van deze algemene voorwaarden worden aan de 

onderhavige aanvullende voorwaarden gehecht. Indien en voor zover niet uitdrukkelijk in de 

aanvullende voorwaarden wordt afgeweken van deze Plantum-voorwaarden, zijn deze Plantum-

voorwaarden onverkort van toepassing.  

 

2. In aanvulling op artikel 3 van de Plantum-voorwaarden 

Al onze offertes en genoemde prijzen zijn gebaseerd op voorwaarden van Carriage and Insurance Paid 

to place of destination (hierna CIP) een en ander overeenkomstig de definitie zoals deze daarvoor is 

gegeven in deze zogenaamde Incoterms 2020. Schoneveld zal alle verzend- en verzekeringskosten die 

zij hiervoor dient te maken aan de koper doorberekenen. Indien en voor zover Schoneveld met de 

koper uitdrukkelijk anders overeenkomt, zal dat schriftelijk dienen te geschieden en dient koper 

daarvan een schriftelijke verklaring over te leggen.  

 

3. In afwijking op artikel 7 van de Plantum-voorwaarden 

Alle leveringen van Schoneveld geschieden slechts na betaling op voorhand, tenzij anders tussen 

partijen wordt overeengekomen.  

 

4. In aanvulling op artikel 10 van de Plantum-voorwaarden 

4.1 Indien door Schoneveld zaden worden geleverd, garandeert Schoneveld dat de verpakking 

datgene bevat dat op de verpakking beschreven staat. Indien koper van mening is dat het 

geleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst, dient koper dit binnen 24 uur na ontvangst 

schriftelijk aan Schoneveld mee te delen, bij gebreke waarvan ieder recht van koper om een 

beroep te doen op non-conformiteit vervalt. Voorts dient koper alsdan onverwijld de 

goederen in ongeopende verpakking aan Schoneveld te retourneren.  

4.2 Schoneveld kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige schade ontstaan door 

misoogst, verlies van kiemkracht en alle andere oorzaken waardoor de koper schade zou 

hebben geleden.  

 

5. In aanvulling op artikel 13 van de Plantum-voorwaarden 

Het is koper niet toegestaan zaden, gekocht van Schoneveld, zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Schoneveld aan derden te verkopen. Indien koper handelt in strijd met deze 

bepaling, verbeurt hij, onverminderd het recht van Schoneveld op schadevergoeding te vorderen, een 

direct opeisbare boete van  

€ 25.000,-- per overtreding. 

 

Schoneveld Breeding is een geregistreerde merknaam van Schoneveld Breeding B.V. 


