Algemene Voorwaarden Green Partners B.V.
Voor zover in de navolgende voorwaarden niet is afgeweken, zijn op alle aanvragen, aanbiedingen en
offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen Leverancier en Koper (Green Partners B.V.) de
inkoopvoorwaarden van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB) van
toepassing
1.

Leverancier garandeert het bestelde product(of dienst) te leveren. Indien Leverancier
dienaangaande in gebreke is (gedeeltelijk niet leveren of non-conformiteit) krijgt Leverancier
éénmalig de mogelijkheid om het product (of dienst) te herstellen of te vervangen, op
voorwaarde dat gemaakte afspraken door Koper met derden hier geen nadelige gevolgen van
ondervinden. Indien dit onmogelijk is, is Leverancier aansprakelijk voor alle kosten en schade
welke hieruit voortvloeien.

2.

Leverancier garandeert dat, zodra hij kan vermoeden dat stipte nakoming van de verplichting
onzeker wordt, hij dit binnen 24 uur aan de Koper schriftelijk, gemotiveerd en gespecificeerd
meldt.

3.

Bij niet nakomen van enige verplichting uit de tussen hen geldende overeenkomst door
Leverancier zullen door Leverancier en /of Koper vervangende partijen worden gezocht
teneinde ervoor te zorgdragen dat Koper aan zijn andere contractuele verplichtingen kan
voldoen. De eventueel hiermee gepaard gaande schade danwel extra te maken kosten zullen
vergoed worden door Leverancier.

4.

Bij het niet nakomen door Koper van enige bepaling uit de tussen hem en Leverancier gesloten
overeenkomst wordt door Koper en /of Leverancier een nieuwe afnemer gezocht. Leverancier
garandeert zich hiervoor in te spannen. De eventuele hiermee gepaard gaande directe schade
zal in dit geval worden vergoed door Koper. Overmacht valt niet onder deze bepaling.

5.

Indien een afnemer van Koper, de door Koper voor hem bestelde producten bij Leverancier,
danwel een gedeelte daarvan, niet (meer) wenst af te nemen, waardoor Koper de bestelde
producten van Leverancier niet aan deze afnemer kwijt kan, zal Koper dit zo spoedig mogelijk
mededelen aan Leverancier. Partijen zullen dan met elkaar in overleg treden over hoe zij
hiermee om zullen gaan waarbij Leverancier en Koper zich zullen inspannen deze producten
bij een andere partij onder te brengen waardoor de schade voor Koper zoveel mogelijk beperkt
wordt.

6.

Indien een gebrek aan het door Leverancier geleverde product redelijkerwijs op het moment
van de levering niet door Koper ontdekt kan worden, is er sprake van een verborgen gebrek.

7.

Wanneer direct na aanleveren van het product bij afnemer van Koper (eindklant) geen klacht
volgt, houdt dat geenszins in dat het product stilzwijgend is aanvaard. Koper behoudt zich het
recht voor bij constatering van een verborgen gebrek, dit later bij Leverancier te melden.

8.

Het is Leverancier niet toegestaan, producten in te kopen bij derden, zonder uitdrukkelijke
voorafgaande schriftelijke toestemming van Koper.

9.

Leverancier garandeert dat de in haar opdracht rijdende chauffeurs voor iedere uit- en of inslag
van producten en/of fust tekenen voor afgifte en ontvangst. Bij in gebreke blijven hiervan of
bij twijfel, zijn kosten, schade en consequenties voor rekening van de Leverancier.

10.

Leverancier garandeert dat de verpakking en de omverpakking niet van PVC- en/of piepschuim
gemaakt zijn.

11.

De door Koper geleverde en/of ter beschikking gestelde materialen (karren, dozen, labels enz.)
blijven eigendom van Koper. De Leverancier verplicht zich om de materialen deugdelijk te
onderhouden en te verzekeren tegen calamiteiten.

12.

Leverancier zal alle gegevens omtrent een tussen hen gesloten overeenkomst naar derden als
vertrouwelijke informatie behandelen en hierover strikte geheimhouding in acht nemen.

13.

Leverancier mag zonder schriftelijke toestemming van Koper niet de naam en het logo van
Koper alsmede de naam en het logo van de afnemer van Koper (retailer/eindklant) gebruiken
op enigerlei wijze

14.

Leverancier garandeert dat het product en de verkoop daarvan geen inbreuk vormen op enig
intellectueel eigendomsrecht van derden (daaronder begrepen maar niet beperkt tot auteurs, model-, licentie- en merkenrechten) en vrij verkoopbaar binnen de Europese Unie is.
Leverancier vrijwaart Koper voor eventuele schade en kosten indien dit wel het geval is
gebleken.

15.

Indien als bijlage bij de overeenkomst danwel opdracht toegevoegd, committeert de
Leverancier zich aan de aanvullende leveringsvoorwaarden van de afnemer van Koper.

