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,QOHLGLQJ 
 
De Algemene Voorwaarden voor de in- en verkoop en de contractteelt van 
Consumptieaardappelen, hierna aangegeven als de AVC, zijn tot stand gekomen in overleg 
tussen en vastgesteld door het Landbouwschap, VAVI en VBNA. 
 
Deze Algemene Voorwaarden worden van kracht op 1 augustus 1991. Daarmee komen te 
vervallen de: 
- "Algemene Modelvoorwaarden voor de Kontraktteelt van aardappelen met bijbehorend 

Arbitragereglement" van 1969, vastgesteld door het Landbouwschap, de Nederlandse 
Kontrakttelers Vereniging van de 3 CLO’s (NKTV), en de Vereeniging ter Behartiging van 
den Nederlandschen Aardappelhandel (VBNA); 

- "Algemene Handelsvoorwaarden voor de koop en verkoop van aardappelen door telers aan 
handelaren met bijbehorend arbitragereglement" van 1974, vastgesteld door het 
Landbouwschap en de Vereeniging ter Behartiging van den Nederlandschen 
Aardappelhandel; 

- "Algemene Modelvoorwaarden uitbetaling naar Kwaliteit van consumptieaardappelen 
teler/collecteur" van 1978, vastgesteld door het Landbouwschap en de Vereeniging ter 
Behartiging van den Nederlandschen Aardappelhandel. 

 
Nieuw is het gebruik in de AVC van de CKA-reglementen voor de tarra- en 
kwaliteitsvaststelling. Mede op basis van de uitkomsten van de CKA-methode kan een klasse-
indeling verkregen worden waarop toeslagen en/of kortingen in de overeenkomst kunnen 
worden opgenomen. Hiermee is rekening gehouden bij de opstelling van de 
modelovereenkomst (zie blz. 18 e.v.). 
 
Wanneer partijen een overeenkomst afsluiten op basis van AVC, verbinden zij zich bij deze 
overeenkomst er toe de "spelregels" die hierin zijn opgenomen, in acht te nemen. Het voordeel 
hiervan is, dat in die voorwaarden de wederzijdse belangen zorgvuldig tegen elkaar zijn 
afgewogen en dat de rechten en verplichtingen nauwkeurig zijn geformuleerd, zodat 
meningsverschillen en misverstanden bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk 
kunnen worden voorkomen. Mocht er bij de afwikkeling van de overeenkomst een klacht 
ontstaan dan dient terstond, zo adviseren partijen bij de AVC, deze schriftelijk te worden 
vastgelegd en terstond kenbaar gemaakt te worden aan tegenpartij. 
 
Hoewel verkoper en koper vrij zijn om bij het contracteren al dan niet gebruik te maken van 
de AVC, willen de bij het overleg betrokken organisaties, in de overtuiging dat dit een goede 
gang van zaken zal bevorderen, het baseren van de overeenkomsten op de AVC ten zeerste 
aanbevelen. 
 
Het is goed er op te wijzen dat bij het aangaan van de overeenkomst tussen koper en verkoper 
wordt aangegeven dat de AVC van toepassing zijn. Het is van groot belang om de aangegane 
overeenkomst schriftelijk vast te leggen. Er kunnen tussen partijen voorwaarden worden 
overeengekomen, die afwijken van het gestelde in de AVC. Wanneer de overeenkomst wordt 
gebaseerd op de AVC moeten hiervan afwijkende of aanvullende bedingen uitdrukkelijk 
worden vermeld. 
 
Overigens zullen bijzondere condities, zoals de prijs-basis, tussen koper en verkoper moeten 
worden overeengekomen en in de overeenkomst moeten worden vastgelegd. 
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Voorts wordt ter informatie gewezen op het bepaalde in de Faillissementswet t.a.v. surseance 
van betaling en faillissement. Indien de overeenkomst bij aanvang van de surseance van 
betaling van een koper zowel door de koper als de verkoper niet of slechts ten dele is 
nagekomen, is de verkoper bevoegd om de koper en de bewindvoerder te sommeren binnen 8 
dagen te verklaren of zij de overeenkomst gestand willen doen. Verklaren koper en 
bewindvoerder zich hiertoe niet binnen deze periode bereid, dan wordt de overeenkomst van 
rechtswege als ontbonden beschouwd, onverminderd het recht van verkoper om 
schadevergoeding te vorderen. Indien de koper en de bewindvoerder zich bereid verklaren om 
de overeenkomst gestand te doen, dan kan de verkoper vorderen dat zekerheid wordt gesteld 
voor een juiste nakoming van de overeenkomst. 
Indien de overeenkomst ten tijde van de faillietverklaring van de koper zowel door de koper 
als de verkoper niet of slechts ten dele is nagekomen kan de verkoper de curator sommeren 
binnen 8 dagen te verklaren of hij de overeenkomst gestand wil doen. Verklaart de curator 
zich hiertoe niet binnen deze periode bereid, dan wordt de overeenkomst van rechtswege als 
ontbonden beschouwd, onverminderd het recht van verkoper om schadevergoeding te 
vorderen. Indien de curator zich bereid verklaart om de overeenkomst gestand te doen, dan is 
hij verplicht om zekerheid te stellen voor richtige nakoming van de overeenkomst. 
 
Vóór de levering van het produkt en bij surseance van betaling van de koper, kan de verkoper 
koper en bewindvoerder sommeren binnen 8 dagen te verklaren of zij de overeenkomst 
gestand willen doen. Verklaren koper en bewindvoerder zich hiertoe niet binnen deze periode 
bereid, dan wordt de overeenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd, onverminderd 
het recht van verkoper om schadevergoeding te vorderen. 
Voor levering van het produkt en bij faillissement van de koper kan de verkoper de curator 
sommeren binnen 8 dagen te verklaren of hij de overeenkomst gestand wil doen. Verklaart de 
curator zich hiertoe niet binnen deze periode bereid, dan wordt de overeenkomst van 
rechtswege als ontbonden beschouwd, onverminderd het recht van verkoper om 
schadevergoeding te vorderen. Indien de curator zich bereid verklaart om de overeenkomst 
gestand te doen, dan is hij verplicht om zekerheid te stellen voor richtige nakoming van de 
overeenkomst (art.37 en 236 Faillissementswet). 
 
Ter honorering van deze werkzaamheden en ter bestrijding van de daaraan verbonden kosten 
van de Vertrouwenscommissie, kan door koper een hem door de Vertrouwenscommissie op te 
geven bedrag per ha of per ton gecontracteerd produkt worden ingehouden bij de 
eindafrekening met verkoper die zich door de Vertrouwenscommissie doet 
vertegenwoordigen, hetgeen in de overeenkomst wordt aangegeven. 
Het vormen van een vertrouwenscommissie uit de groep van verkopers aan een bepaalde 
koper, wordt door partijen aanbevolen. 
 
Alle geschillen tussen verkoper en koper welke ontstaan naar aanleiding van een 
overeenkomst gesloten op basis van de AVC of van nadere overeenkomsten, worden beslecht 
door arbitrage.  De beslechting vindt dan plaats volgens het Arbitragereglement behorend bij 
deze voorwaarden. 
 
Tenslotte is een modelovereenkomst opgenomen dat partijen zonder meer kunnen toepassen. 
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$UWLNHO���,QOHLGHQGH�EHSDOLQJ 
a. Deze Algemene Voorwaarden met bijbehorend Arbitragereglement zijn door het 

Landbouwschap, VAVI en VBNA vastgesteld op 1 mei 1991. Zij zijn gedeponeerd ter 
Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage op 13 mei 1991 en gelden met 
ingang van 1 augustus 1991. 

b. Zij vervangen de door de betrokken partijen opgestelde "Algemene Modelvoorwaarden 
voor de Kontraktteelt van aardappelen met bijbehorend Arbitragereglement" van 1969, 
vastgesteld door het Landbouwschap, de NKTV en de VBNA, de "Algemene 
Handelsvoorwaarden voor de koop en verkoop van aardappelen door telers aan handelaren 
met bijbehorend arbitragereglement" van 1974, vastgesteld door het Landbouwschap en de 
VBNA, en de "Algemene Modelvoorwaarden uitbetaling naar Kwaliteit van 
consumptieaardappelen teler/collecteur" van 1978, vastgesteld door het Landbouwschap en 
de VBNA. Deze voornoemde voorwaarden blijven van toepassing op de overeenkomsten, 
waarop zij vóór het van kracht worden van de onderhavige voorwaarden van toepassing 
waren, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. 

c. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
 werkuur: elk uur gelegen tussen 08.00 uur en 17.00 uur van iedere werkdag. 
 werkdag: elke dag, niet zijnde een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag. 
 PD:   Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen 
 CKA:  Commissie Kwaliteitskeuring Aardappelen te Den Haag 
 
 
+22)'678.���72(3$66(/,-.+(,'�9225:$$5'(1 
 
$UWLNHO���7RHSDVVHOLMNKHLG�YRRUZDDUGHQ 
a. Indien terzake van een overeenkomst van koop en verkoop van consumptieaardappelen in 

de van die overeenkomst door partijen opgemaakt schriftelijke bevestiging naar deze 
voorwaarden wordt verwezen, gelden voor die overeenkomst de bepalingen van deze 
voorwaarden. 

b. Indien terzake van een overeenkomst, waarbij de tussenpersoon voor rekening van zijn 
opdrachtgever een overeenkomst van koop en verkoop van consumptieaardappelen zal 
sluiten, in een door partijen opgemaakte schriftelijke bevestiging naar deze voorwaarden 
wordt verwezen, gelden voor die overeenkomst de bepalingen van deze voorwaarden. 

c. Verwijzing naar deze voorwaarden kan geschieden door aanduidingen als "AVC". 
d. Partijen kunnen van deze voorwaarden afwijken. Elke afwijking dient bij voorkeur 

uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. 
e. Elke overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook elke nadien door 

partijen overeengekomen nadere voorwaarde, dient bij voorkeur door partijen schriftelijk te 
worden bevestigd. 

f. De bevestiging wordt - behoudens tegenbewijs - geacht het geheel der overeengekomen 
voorwaarden te bevatten. 

g. Protest tegen de inhoud van een bevestiging dient uiterlijk 2 werkdagen na ontvangst van 
de bevestiging per aangetekend schrijven te geschieden, bij gebreke waarvan de ontvanger 
van de bevestiging wordt geacht accoord te zijn gegaan met de inhoud daarvan. 
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$UWLNHO���3HUFHHOVDDQGXLGLQJ�HQ�JURQGRQGHU]RHN 
a. Partijen komen overeen waar de gecontracteerde oppervlakte geteeld zal worden. In de 

overeenkomst wordt een duidelijke perceelsaanduiding aangegeven. 
b. Indien grondonderzoek naar bijvoorbeeld de bemestingstoestand en/of aardappelmoeheid 

in de overeenkomst wordt opgenomen, dan zijn de kosten van dit onderzoek voor de 
verkoper. 

 
$UWLNHO���3RRWJRHG 
a. In de overeenkomst wordt aangegeven welk ras gepoot zal worden. 
b. Indien in de overeenkomst is opgenomen dat de koper het pootgoed levert, dient deze het 

voor de gecontracteerde oppervlakte benodigde pootgoed van overeengekomen 
hoedanigheid en kwaliteit tijdig voor het uitpoten ter beschikking van verkoper te stellen. 

c. Het pootgoed is voor rekening van verkoper. 
d. Op het te leveren pootgoed zijn de Algemene Voorwaarden Pootaardappelen van het 

Landbouwschap en de NFP met bijbehorend Arbitragereglement van toepassing. 
 
$UWLNHO���7HHOW�HQ�EHZDULQJ 
a. Verkoper zal de gecontracteerde oppervlakte als een goed landbouwer en op zijn kosten 

dusdanig betelen, bewerken, bemesten, oogsten en bewaren dat een zo goed mogelijke 
kwaliteit en opbrengst wordt verkregen. 

b. Ten aanzien van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is verkoper verplicht te 
voldoen aan de voorschriften van de relevante regelgeving. Op verzoek van koper dient 
verkoper aan te geven welke gewasbeschermingsmiddelen door verkoper of in opdracht 
van verkoper zijn toegepast op het gecontracteerde. 

c. Koper heeft het recht, na zich in verbinding te hebben gesteld met verkoper, tijdens de 
groei van het gewas het gecontracteerde perceel te betreden. Evenzo geldt dit na de oogst 
gedurende de bewaring. 

d. Verkoper zal koper onverwijld op de hoogte stellen van mislukking of onvoldoende stand 
van het gecontracteerde perceel of calamiteiten tijdens de bewaring. 

 
 
+22)'678.���/(9(5,1*�(1�5,6,&2�29(5'5$&+7 
 
$UWLNHO���/HYHULQJ�HQ�ULVLFR�RYHUGUDFKW 
a. Verkoper is verplicht de gehele opbrengst van de gecontracteerde oppervlakte of de bij 

overeenkomst bepaalde partij aan koper te leveren. De koper is overeenkomstig verplicht 
tot afname. 

b. Verkoper en koper bepalen in onderling overleg het afleveringsadres. Vanaf het moment 
van terbeschikkingstelling van de aardappelen aan koper door verkoper tot het tijdstip van 
levering dient de koper als een goed huisvader zorg te dragen voor het produkt. 

c. Indien levering vóór een bepaald tijdstip dan wel in termijnen wordt overeengekomen, 
dient dit tijdstip respectievelijk de termijnen en het per termijn te leveren gedeelte in de 
overeenkomst te worden vermeld. 

 Afwijking van het in de overeenkomst vermeld tijdstip respectievelijk de termijnen, dient 
bij voorkeur schriftelijk te worden vastgelegd. In deze gevallen moet worden geleverd op 
afroep van koper. Daartoe moet in de overeenkomst worden vastgelegd op welk tijdstip en 
hoeveel werkdagen voor de levering(en) koper de levering(en) uiterlijk dient af te roepen. 



 8

d. Het risico met betrekking tot de consumptieaardappelen gaat te allen tijde van verkoper 
over op koper vanaf het tijdstip van levering. Als tijdstip van levering wordt beschouwd 
het moment nadat bij aankomst op het overeengekomen afleveringsadres de koper terstond 
een monstername op het vervoermiddel heeft kunnen verrichten en de kwaliteit heeft 
kunnen beoordelen. 

e. Ingeval de beoordeling van de kwaliteit als bedoeld in sub d. meebrengt dat het produkt 
niet aan de overeengekomen voorwaarden voldoet, kan koper - in afwijking van het 
gestelde in sub a. - weigeren om het produkt af te nemen. 

f. Ingeval het geleverde produkt niet voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen, is 
koper gerechtigd de te betalen bedragen per 100 kg geleverd produkt aan te passen aan de 
geldende marktprijs. Koper is niet gerechtigd in dezen schadevergoeding en/of 
vervangende levering van verkoper te vorderen. 

g. Verkoper dient instructie van koper met betrekking tot transportmiddel, vorstverpakking, 
koeling, verlading en/of stuwage op te volgen. 

h. Van iedere vracht geleverd produkt zal koper aan verkoper of diens vertegenwoordiger een 
ontvangstbewijs overhandigen, dan wel binnen een week doen toekomen, waarop 
voorkomen de volgende gegevens, voor zover terzake doende: 

 - naam van verkoper 
 - naam van koper 
 - de plaats van bestemming 
 - naam van het ras of de variëteit 
 - naam van vervoerder en handtekening van chauffeur 
 - kenteken vervoermiddel 
 - datum en uur van levering 
 - geschatte hoeveelheid. 
 
 
+22)'678.���.(85,1*��./$&+7(1�(1�(;3(57,6( 
 
$UWLNHO���.HXULQJ��NODFKWHQ�HQ�H[SHUWLVH 
a. De koper dient zorgvuldig na te gaan of de aardappelen aan de overeengekomen 

voorwaarden voldoen en zijn klachten - op straffe van verval van rechten - zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk binnen 12 uren na het tijdstip van levering aan de verkoper kenbaar 
te maken, in welk geval de partij bij wie de aardappelen zich bevinden deze zorgvuldig 
dient te bewaren voor eventuele expertise. 

b. Indien de verkoper niet uiterlijk de eerste werkdag na levering de klacht accepteert dan wel 
daar niet op antwoordt, dient de koper met de meeste spoed op straffe van verval van 
rechten expertise aan te vragen. 

c. Indien de koper de aardappelen zonder klachten aanvaardt of niet tijdig expertise aanvraagt, 
wordt verkoper geacht aan zijn leveringsverplichtingen te hebben voldaan. 

 
 
+22)'678.���(;3(57,6(�352&('85( 
 
$UWLNHO���([SHUWLVH�SURFHGXUH 
a. Bij klachten over het geleverde kan een partij het Landbouwschap, VAVI of VBNA 

verzoeken een expertise-rapport te laten opmaken door een door het Landbouwschap, 
VAVI of VBNA aan te wijzen beëdigd expert. 

 Het Landbouwschap, VAVI of VBNA wijst een expert aan en stelt partijen in de 
gelegenheid bij de expertise aanwezig te zijn. 
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b. Het expertise-rapport is voor partijen bindend, tenzij één der partijen uiterlijk de werkdag 
na de dag van kennisgeving van de inhoud daarvan het Landbouwschap respectievelijk 
VAVI of VBNA verzoekt om her-expertise.  Alsdan wijst het Landbouwschap 
respectievelijk de VAVI of VBNA een andere expert aan. Het rapport van de her-expertise 
is voor partijen bindend. 

c. De kosten van de expertise en her-expertise moeten worden voldaan door de aanvrager, 
doch komen voor rekening van de partij die uiteindelijk in het ongelijk zal worden gesteld. 

d. Het Landbouwschap, respectievelijk VAVI of VBNA kan van de aanvrager betaling van 
een voorschot voor de (her-)expertisekosten verlangen alvorens tot aanwijzing van een 
expert over te gaan. 

 
 
+22)'678.���*(:,&+7��02167(51$0(�(1�7$55(5,1* 
 
$UWLNHO���'H�YDVWVWHOOLQJ�YDQ�KHW�JHZLFKW 
a. Het gewicht wordt op een nader aan te geven weegbrug met een geijkte weeginrichting 

vastgesteld. 
b. Indien de verkoper kenbaar maakt bij de weging aanwezig te willen zijn, dient de koper de 

verkoper of diens vertegenwoordiger hiertoe in de gelegenheid te stellen. 
c. Verkoper zal binnen een week na de levering van koper schriftelijk bericht ontvangen van 

het gewicht van het geleverde produkt. 
d. De weegkosten zijn voor rekening van de verkoper. 
 
$UWLNHO����0RQVWHUQDPH 
a. De wijze van monstername alsmede de tarra- en kwaliteitsvaststelling geschiedt volgens 

een in de overeenkomst aangegeven keuringsreglement van de CKA, zoals deze luiden ten 
tijde van het moment van het sluiten van de overeenkomst. 

 Hierbij zijn de volgende reglementen te onderscheiden: 
 1. Keuringsreglement voor veldgewasaardappelen, bestemd voor consumptie- en 

industriële verwerking, met uitzondering van de zetmeelbereiding (CKA-1). 
 2. Keuringsreglement bij de ontvangst van aardappelen, bestemd voor de verwerking tot 

voorgebakken produkten (CKA-II). 
  In afwijking van het onder 1. gestelde mag bij de ontvangst van veldgewas aardappelen 

CKA-II worden toegepast, indien de kleine maatsortering (<50 mm) ook tot 
voorgebakken produkten wordt verwerkt. 

 3. Keuringsreglement bij de ontvangst van aardappelen, bestemd voor de verwerking tot 
chips (CKA-III). 

 4. Keuringsreglement bij de ontvangst van aardappelen, bestemd voor de puree- en 
granulaatindustrie (CKA-IV). 

 5. Keuringsreglement bij de ontvangst van aardappelen, bestemd voor de verwerking tot 
gedroogde stukken (CKA-V). 

  Met de uitvoering is belast een gediplomeerd en door de Kamer van Koophandel 
beëdigd kwaliteitscontroleur. 

b. Verkoper is gerechtigd om bij de monstername, tarrabepaling en kwaliteitsvaststelling 
aanwezig te zijn. 

 
$UWLNHO����7DUUHULQJ 
a. Als aardappel-tarra worden beschouwd: 
 - de knollen met uitwendig vast te stellen ziekten en gebreken volgens het in de 

overeenkomst aangegeven CKA-reglement; 
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 - knollen met nader aan te geven inwendige gebreken volgens het in de overeenkomst 
aangegeven CKA-reglement. 

b. Grond en vreemde bestanddelen worden niet als aardappel-tarra beschouwd, zoals 
vastgesteld in het CKA en worden evenmin tot het netto te verrekenen produkt gerekend. 

c. In de overeenkomst kunnen nadere bepalingen voor kortingen en toeslagen i.v.m. de 
aardappel-tarra worden opgenomen. 

d. Bij een percentage niet aardappel-tarra waaronder grond hoger dan 2%, zal koper over het 
meerdere bij de afrekening aan verkoper ƒ 25,-/ton grond in rekening brengen. 

 
 
+22)'678.���+2('$1,*+(,'�(1�.:$/,7(,7 
 
$UWLNHO����+RHGDQLJKHLG�YDQ�KHW�YHOGJHZDV 
a. Ingeval levering "veldgewas" is overeengekomen, dienen - wat de maatsortering betreft - te 

worden geleverd aardappelen zoals het veld deze oplevert, zonder uitsortering of 
toevoeging van maten of tussenmaten. 

b. De door verkoper te leveren aardappelen veldgewas dienen te zijn: 
 - gezond 
 - vrij van vorstschade 
 - vrij van vreemde geur en smaak 
 - nagenoeg vrij te zijn van andere rassen met als maximum-tolerantie 1% 
 - voldoende sorteerdroog 
 - de aangeboden partij niet voldoet aan voornoemde criteria door het optreden van rot 

en/of phytophthora infestans (jongziek) en/of als "versleten" moet worden beoordeeld. 
 
$UWLNHO����.ZDOLWHLWVYDVWVWHOOLQJ 
a. Overeenkomstig het in de overeenkomst aangegeven CKA-Keuringsreglement, vindt na 

uitvoering van de tarrering de beoordeling van de kwaliteit plaats. In de overeenkomst 
worden de toeslagen of kortingen in verband met de kwaliteit gekwantificeerd. 

b. Koper zal binnen een week na levering een afleveringsbewijs aan verkoper verstrekken 
waarop is vermeld het geleverde kwantum onder aftrek van tarra alsmede de van 
toepassing zijnde kortingen en/of toeslagen. 

 
$UWLNHO����%HZDULQJ�HQ�VRUWHULQJ 
a. Indien in de overeenkomst bewaring van de te leveren aardappelen en andere dwingende 

regelgeving wordt bepaald, kunnen aanvullende bepalingen worden gesteld ten aanzien van 
de wijze van bewaring en de bij de bewaring te treffen maatregelen. 

 Tevens kan een voor de bewaring verschuldigde vergoeding in de overeenkomst worden 
opgenomen. 

b. Indien overeengekomen is dat verkoper een bepaalde kwaliteit en/of maatsortering zal 
leveren, is het klaarmaken respectievelijk sorteren voor rekening van verkoper. Zowel 
verkoper als koper zijn gerechtigd het klaarmaken respectievelijk sorteren te (laten) 
controleren. 

c. Ingeval overeenkomstig lid b. een gesorteerd en klaargemaakt produkt wordt geleverd, 
dient tenminste voldaan te worden aan de Kwaliteits- en Sorteringseisen (binnenland) in de 
Landbouwkwaliteitsverordening Consumptieaardappelen van het Produktschap voor 
Aardappelen zoals deze luiden ten tijde van de levering. 

d. Indien de koper de aardappelen overeenkomstig lid b. koopt voor exportdoeleinden, dient 
dit vermeld te worden met aanduiding "PD geschikt" voor het betrokken land. 
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+22)'678.���%(7$/,1*�(1�%(7$/,1*6=(.(5+(,' 
 
$UWLNHO����%HWDOLQJ�HQ�EHWDOLQJV]HNHUKHLG 
a. De betaling zal geschieden uiterlijk 3 weken na levering of in geval van levering in 

gedeelten uiterlijk 3 weken na elke deellevering. 
b. Bij te late betaling is de debiteur - zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is - een 

rente verschuldigd van 2% boven de wettelijke rente, waarbij elk gedeelte van een maand 
als een gehele maand wordt berekend, gerekend vanaf het verstrijken van de 
betalingstermijn tot de dag van de algehele voldoening. Bij te late betaling is de debiteur na 
ingebrekestelling buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van de 
hoofdsom inclusief BTW met een minimum van ƒ 250,=. 

c. Alle in de overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW/per 100 kg. 
d. Ingeval een partij na sluiting van de overeenkomst dermate ongunstige inlichtingen over de 

financiële toestand van zijn wederpartij ontvangt, dat een reëel gevaar voor niet tijdige of 
niet volledige betaling aanwezig moet worden geacht en deze partij - ingeval haar deze 
toestand van zijn wederpartij vóór sluiting van de overeenkomst van koop en verkoop 
bekend zou zijn geweest - de overeenkomst niet of onder andere voorwaarden zou hebben 
gesloten, is deze partij gerechtigd schriftelijk onder opgave van redenen tenminste vijf 
werkdagen vóór de (deel-)levering aan de wederpartij zekerheidsstelling voor de betaling in 
de vorm van afwijkende betalingsvoorwaarden te verlangen, mits dit gezien de 
omstandigheden van het geval als redelijk kan worden aangemerkt. 

e. De partij die zekerheid eist dient de wederpartij de daaraan verbonden kosten vermeerderd 
met 1% van het factuurbedrag te vergoeden en is aansprakelijk voor alle schade 
voortkomende uit ten onrechte gevorderde zekerheidsstelling. 

f. Indien een partij niet binnen drie werkdagen na ontvangst van het verzoek antwoordt, of de 
hem gevraagde zekerheidsstelling afwijst zonder zijnerzijds een andere vorm van 
zekerheidsstelling - die gezien de omstandigheden van het geval als redelijk dient te 
worden aangemerkt - aan te bieden, van de wederpartij de overeenkomst zonder 
rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen en schadevergoeding te vorderen. 

g. Tot zekerheid van de juiste nakoming van de betalingsverplichtingen behoudt verkoper 
zich het eigendom van al het geleverde voor totdat door koper volledige betaling is 
geschied. 

 
 
+22)'678.����9(5-$5,1*��,1*(%5(.(67(//,1*�(1�29(50$&+7 
 
$UWLNHO����9HUMDULQJ��LQJHEUHNHVWHOOLQJ�HQ�RYHUPDFKW 
a. Indien een partij een verplichting niet op tijd is nagekomen, geeft dit de wederpartij alleen 

recht per aangetekend schrijven de overeenkomst geheel of voor gedeeltelijk te ontbinden 
en/of schadevergoeding te vorderen, nadat zij de nalatige partij per aangetekend schrijven 
in gebreke heeft gesteld en deze aan die ingebrekestelling geen gevolg heeft gegeven. 

b. De ingebrekestelling dient te bevatten een aanmaning om die verplichting alsnog vóór of 
op een redelijk te achten tijdstip na te komen met de mededeling dat bij niet-nakoming de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd en/of schadevergoeding wordt 
gevorderd. 

c. Een ingebrekestelling is niet nodig indien de termijn voor nakoming van een bepaalde 
verplichting door partijen uitdrukkelijk als fatale termijn is overeengekomen. 

d. Een overeenkomst van koop en verkoop wordt van rechtswege ontbonden, zonder recht op 
schadevergoeding, indien 30 dagen na afloop van de voor de nakoming overeengekomen 
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termijn geen der partijen schriftelijk blijk heeft gegeven nakoming van de overeenkomst te 
wensen. 

e. Als overmacht wordt beschouwd elke bijzondere omstandigheid die de nakoming van de 
verplichting onmogelijk of zo bezwaarlijk maakt, dat nakoming redelijkerwijs niet kan 
worden gevergd. 

 
Bij overmacht wordt de verplichting tot nakoming opgeschort zonder recht op 
schadevergoeding, mits de zich op overmacht beroepende partij zijn wederpartij onmiddellijk 
per aangetekend schrijven daarvan op de hoogte heeft gesteld. 
Als de overmachtssituatie langer dan één maand duurt, heeft elke partij gedurende de 
overmachtssituatie het recht de overeenkomst te ontbinden zonder recht op respectievelijk 
verplichting tot schadevergoeding. 
 
 
+22)'678.����9(57528:(16&200,66,( 
 
$UWLNHO����9HUWURXZHQVFRPPLVVLH 
a. Verkopers zijn gerechtigd tot het zich doen vertegenwoordigen in het overleg met koper 

door een Vertrouwenscommissie of Telersvereniging, die door en uit verkopers is gekozen 
en bestaat uit tenminste 3 personen. 

b. In onderling overleg tussen verkopers en koper dienen de taken en bevoegdheden van de 
Vertrouwenscommissie of Telersvereniging te worden vastgesteld. 

 
 
+22)'678.����$5%,75$*( 
 
$UWLNHO����$UELWUDJH 
Alle geschillen tussen verkoper en koper ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst 

gesloten op deze Algemene Voorwaarden of van nadere overeenkomsten, welke van 
eerstgenoemde overeenkomst het gevolg zijn, worden met uitsluiting van de gewone 
rechter, beslecht door arbitrage, overeenkomstig de regeling van het Arbitragereglement 
behorend bij de Algemene Voorwaarden voor de in- en verkoop en de contractteelt van 
consumptieaardappelen. 



 13

,,,�$5%,75$*(5(*/(0(17 
 
behorende bij en bedoeld in artikel 18 van de Algemene Voorwaarden voor de in- en verkoop 
en de contractteelt van Consumptieaardappelen, vastgesteld door het Landbouwschap, de 
VAVI en de VBNA, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 
’s-Gravenhage op 13 mei 1991 en in werking getreden op 1 augustus 1991. 
 
$57,.(/���/,-67�9$1�$5%,7(56 
1. Het Landbouwschap, de VAVI en de VBNA stellen een lijst van arbiters op waarop: 
 a. tenminste twee personen voorkomen die als voorzitter-arbiter kunnen optreden en aan 

een Nederlandse universiteit of hogeschool de titel van meester in de rechten hebben 
verkregen; 

 b. tenminste 15 personen voorkomen die als arbiter kunnen optreden, waarvan: 
  - 5 te rekenen tot de sector van de aardappelteelt en te benoemen door het 

Landbouwschap; 
  - 5 te rekenen tot de sector van de aardappelverwerkende industrie en te benoemen 

door de VAVI 
  - 5 te rekenen tot de binnenlandse groothandel in aardappelen en/of de sector van de 

export van consumptieaardappelen te benoemen door de VBNA en deponeren deze 
lijst ten kantore van het Landbouwschap, de VAVI en de VBNA. 

2. Het Landbouwschap, de VAVI en de VBNA kunnen te allen tijde de lijst van arbiters - in 
het bijzonder bij het bereiken der arbiters van de 65-jarige leeftijd - wijzigen. 

 
$57,.(/���$5%,75$*(%85($8 
Het Landbouwschap, de VAVI en de VBNA stellen een Arbitragebureau in dat gevestigd is 
ten kantore van de VBNA en belast is met de in dit reglement aan dit bureau opgedragen 
werkzaamheden en het voeren van de daarmee verband houdende correspondentie. 
 
$57,.(/���$5%,75$*(&200,66,( 
1. Alle geschillen worden in eerste aanleg beslecht door een Arbitragecommissie bestaande 

uit: 
 a. één voorzitter-arbiter, indien de vordering en/of eventuele tegenvordering in hoofdsom 

ƒ 10.000,- of minder bedragen, alsmede geen der partijen noch de in de betreffende 
arbitrage benoemde voorzitter-arbiter het Arbitragebureau tijdens de schriftelijke procedure 
schriftelijke behandeling door drie arbiters heeft verzocht; 

 b. één voorzitter-arbiter, alsmede twee arbiters in alle andere gevallen. 
2. Alle geschillen worden in hoger beroep beslecht door een Arbitragecommissie bestaande 

uit één voorzitter-arbiter alsmede twee arbiters, die niet betrokken mogen zijn geweest bij 
de behandeling in eerste aanleg. 

 
$57,.(/���9(59$/�7(50,-1(1�9225�+(7�$$195$*(1�9$1�$5%,75$*( 
1. Arbitrage in eerste aanleg dient te worden aangevraagd binnen twee maanden nadat 

gebleken is dat het geschil niet in der minne tussen partijen kan worden opgelost. Ten 
aanzien van tegenvorderingen geldt het bepaalde in artikel 7, lid 2, sub b. 

2. Arbitrage in hoger beroep tegen een in eerste aanleg gewezen arbitraal vonnis dient onder 
overlegging van een afschrift van dit vonnis te worden aangevraagd binnen dertig dagen na 
de dag van afzending van het door de Arbitragecommissie in eerste aanleg gewezen 
arbitraal vonnis. Ten aanzien van het instellen van tegenberoep geldt het bepaalde in artikel 
7, lid 2, sub b. 
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$57,.(/���$5%,75$*(�$$195$$* 
1. Elke arbitrage-aanvraag dient te worden gericht aan het Arbitragebureau. 
2. Elke arbitrage-aanvraag dient schriftelijk in vijfvoud te worden ingediend en dient te 

bevatten: 
 a. naam, voornamen, beroep en adres van partijen 
 b. een nauwkeurige opgave van feiten waarop de aanvrager zijn vordering(en) baseert 
 c. een duidelijke omschrijving van hetgeen de aanvrager vordert (conclusie van eis) 
 d. de bevestiging van de betreffende overeenkomst 
 e. een eventueel verzoek om behandeling van de arbitrage door een afwijkend aantal 

arbiters (1 of 3, gelet op het bepaalde in artikel 3, lid 1). 
3. Indien de arbitrage-aanvraag niet aan de gestelde eisen voldoet, stelt het Arbitragebureau 

de aanvrager in de gelegenheid zijn arbitrage-aanvraag binnen een door het 
Arbitragebureau te bepalen termijn aan te vullen. 

4. Het Arbitragebureau doet de partij tegen wie arbitrage is aangevraagd onverwijld per 
aangetekend schrijven een exemplaar van de arbitrage-aanvraag toekomen. 

 
$57,.(/���92256&+27�$5%,75$*(.267(1 
1. Na ontvangst van een arbitrage-aanvraag respectievelijk het instellen van een 

tegenvordering, stelt het Arbitragebureau het bedrag vast dat de aanvrager van de arbitrage 
respectievelijk de tegenpartij die een tegenvordering instelt als voorschot en zonodig als 
aanvullend voorschot ter bestrijding van de verwachte arbitragekosten binnen een door het 
Arbitragebureau te bepalen termijn, dient te betalen. 

2. Bij gebreke van betaling binnen de vastgestelde termijn wordt de arbitrage-aanvraag 
respectievelijk de ingestelde tegenvordering geacht te zijn ingetrokken. Evenwel kan 
opnieuw arbitrage worden aangevraagd respectievelijk een tegenvordering worden 
ingesteld binnen de vervaltermijn van artikel 4. 

 
$57,.(/���9(5:((5�9$1�'(�7(*(13$57,- 
1. Zodra het gevraagde voorschot voor de verwachte arbitragekosten is voldaan, stelt het 

Arbitragebureau de tegenpartij in de gelegenheid binnen drie weken schriftelijk in vijfvoud 
te antwoorden (conclusie van antwoord). 

2. De tegenpartij dient uiterlijk in haar antwoord: 
 a. een eventueel beroep op onbevoegdheid van arbiters gemotiveerd voor te dragen; 
 b. een eventuele tegenvordering, dan wel - ingeval arbitrage in hoger beroep is ingesteld - 

eventueel tegenberoep in te stellen. 
3. Het Arbitragebureau zendt de aanvrager een afschrift van het antwoord van de tegenpartij. 
 
$57,.(/���5(3/,(.�(1�'83/,(.�,1�((567(�$$1/(* 
In eerste aanleg stelt het Arbitragebureau de aanvrager in de gelegenheid binnen drie weken 
schriftelijk in vijfvoud op het antwoord van de tegenpartij te reageren (conclusie van repliek). 
Het Arbitragebureau zendt de tegenpartij een afschrift van aanvragers reactie en stelt daarbij 
de tegenpartij in de gelegenheid op haar beurt binnen drie weken in vijfvoud daarop te 
antwoorden (conclusie van dupliek). 
Het Arbitragebureau zendt de aanvrager een afschrift van de conclusie van dupliek en stelt - in 
geval een tegenvordering is ingesteld - de aanvrager in de gelegenheid binnen drie weken in 
vijfvoud daarop te reageren (conclusie van dupliek in reconventie), waarvan het 
Arbitragebureau de tegenpartij na ontvangst een afschrift toezendt. 
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$57,.(/���:,-=,*,1*�9$1�,1*(67(/'(�925'(5,1*(1 
1. Partijen kunnen hun ingestelde vordering respectievelijk tegenvordering uiterlijk bij repliek 

respectievelijk dupliek verminderen, veranderen of vermeerderen, tenzij naar het oordeel 
van de Arbitragecommissie daardoor de wederpartij in haar verdediging onredelijk wordt 
bezwaard of de procedure onredelijk wordt vertraagd. 

2. Vermindering, verandering of vermeerdering van ingestelde vorderingen respectievelijk 
tegenvorderingen brengt geen wijziging in de samenstelling van (een) eenmaal benoemde 
Arbitragecommissie(s). 

 
$57,.(/����$5%,75$*(.267(1�%,-�,175(..,1*�925'(5,1*(1 
Indien vóór de benoeming van arbiters de vordering en eventuele tegenvordering worden 
ingetrokken, is de aanvrager een door het Arbitragebureau vast te stellen bedrag aan 
kostenvergoeding verschuldigd. 
 
$57,.(/����%(12(0,1*�$5%,75$*(&200,66,( 
1. Nadat de schriftelijke procedure is voltooid, benoemt het Arbitragebureau, rekening 

houdende met de aard van het geschil, de Arbitragecommissie. 
2. Het Arbitragebureau geeft de benoemde arbiter(s) zo spoedig mogelijk bericht van hun 

benoeming. Zij dienen het Arbitragebureau zo spoedig mogelijk schriftelijk te berichten of 
zij hun benoeming aanvaarden. 

3. Het Arbitragebureau deelt zo spoedig mogelijk aan partijen de samenstelling van de 
Arbitragecommissie mede en zendt de betrokken arbiter(s) ter verdere behandeling een 
exemplaar van de door partijen ingediende stukken. 

4. Indien een aangewezen arbiter zijn benoeming niet aanvaardt of zijn taak niet kan 
uitoefenen, benoemt het Arbitragebureau zo spoedig mogelijk een ander in zijn plaats. 

5. Indien de vervanging van een arbiter na de eerste zitting plaats heeft, wordt opnieuw een 
zitting gehouden, tenzij beide partijen, desgevraagd tegen de voortzetting van de 
behandeling geen bezwaar hebben. 

 
$57,.(/����:5$.,1*�9$1�$5%,7(56 
1. Arbiters kunnen worden gewraakt op dezelfde gronden als door de wet bepaald, alsmede 

op grond: 
 a. dat de arbiter vennoot is van of op enigerlei wijze werkzaam voor of betrokken is bij de 

onderneming van één der partijen, 
 b. dat de arbiter in hetzelfde geschil als adviseur of deskundige heeft gefungeerd, 
 c. dat er een proces of arbitrage loopt tussen één der partijen en de arbiter, diens vrouw, 

hun bloedverwanten of aangehuwden in de rechte linie, 
 alles ongeacht of deze gronden vóór of na de benoeming van de arbiter(s) zijn opgekomen. 
2. De partij die een arbiter wil wraken, dient dit op straffe van verval van recht binnen één 

week na van de benoeming op de hoogte te zijn gesteld respectievelijk na het aan haar 
bekend worden van een nadien opgekomen grond tot wraking, schriftelijk aan het 
Arbitragebureau te berichten met vermelding van de gronden voor de wraking. De 
behandeling van de arbitrage wordt hierdoor geschorst, totdat over de wraking is beslist. 

3. Het Arbitragebureau zendt van het ontvangen schrijven terstond afschriften aan de 
gewraakte arbiter en aan de wederpartij, die daarover binnen één week na ontvangst aan het 
Arbitragebureau schriftelijk hun berusting of gemotiveerde afwijzing moeten doen 
toekomen, bij gebrek waarvan zij geacht worden in de wraking te berusten. 

4. Het Arbitragebureau bericht partijen zo spoedig mogelijk of de gewraakte arbiter(s) en de 
wederpartij al dan niet in de wraking hebben berust. 
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5. Indien de gewraakte arbiter of de wederpartij in de wraking berust, zal de betreffende 
arbiter in de betreffende zaak niet als arbiter fungeren. 

6. Indien zowel de gewraakte arbiter(s) als de wederpartij de wraking afwijzen, dient de 
wrakende partij een verzoek tot wraking bij de daartoe bevoegde rechter in te dienen. 

7. In de plaats van de gewraakte arbiter benoemt het Arbitragebureau een andere arbiter. 
 
$57,.(/����9(5'(5(�352&('85( 
1. De Arbitragecommissie bepaalt met inachtneming van het in dit reglement bepaalde de 

wijze waarop de arbitrage zal worden gevoerd. 
2. De Arbitragecommissie bepaalt plaats en datum van de zitting van de Arbitragecommissie 

en nodigt partijen en hun eventuele raadsman uit ter zitting aanwezig te zijn. 
3. De Arbitragecommissie is bevoegd getuigen en deskundigen te horen. 
4. De Arbitragecommissie kan ter zitting trachten partijen alsnog tot een schikking te 

brengen. 
 
$57,.(/����$5%,75$$/�9211,6 
1. Arbiters doen uitspraak als goede mannen naar billijkheid. 
2. Het vonnis dient binnen een redelijke termijn te worden gewezen. 
3. Arbiters bepalen in hun vonnis de kosten van de arbitrage tot en met deponering van het 

vonnis ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank, waaronder begrepen een vergoeding 
voor arbiters, het Arbitragebureau en eventuele deskundigen, alsmede ten laste van welke 
partij deze kosten komen en veroordelen deze partij tot betaling van het bedrag dier kosten 
aan de wederpartij, indien deze laatste die kosten als voorschot aan arbiters heeft voldaan. 

4. Arbiters kunnen op vordering van één der partijen de wederpartij veroordelen tot 
vergoeding aan de wederpartij van de door deze gemaakte kosten terzake van 
rechtsbijstand en oproeping van getuigen. 

5. De voorzitter-arbiter draagt ervoor zorg dat het arbitraal vonnis wordt gedeponeerd ter 
griffie van de rechtbank van het arrondissement binnen hetwelk de beslissing is gevallen, 
doet partijen en het Arbitragebureau onverwijld een afschrift van het vonnis toekomen en 
verzoekt het Arbitragebureau voor de financiële afwikkeling van de arbitrage zorg te 
dragen. 

 
$57,.(/����$5%,75$*(�1$�9(51,(7,*,1*�$5%,75$$/�9211,6 
1. Indien een arbitraal vonnis door de rechter nietig wordt verklaard op andere gronden dan 

wegens het niet toepasselijk zijn van het arbitraal beding als bedoeld in artikel 18 van de 
Algemene Voorwaarden voor de in- en verkoop en de contractteelt van 
Consumptieaardappelen, blijft het geschil aan arbitrage onderworpen. 

2. De hernieuwde behandeling dient te worden aangevraagd binnen dertig dagen nadat de 
rechterlijke beslissing, waarbij het arbitrale vonnis nietig werd verklaard, in kracht van 
gewijsde is gegaan. 

3. Voor de hernieuwde behandeling kunnen niet als arbiter(s) worden aangewezen personen, 
die bij de voorafgaande behandeling in eerste aanleg of hoger beroep als zodanig zijn 
opgetreden. 

 
Aldus vastgesteld te 's-Gravenhage op 1 mei 1991 
 
Landbouwschap 
 
Vereniging voor de Aardappel Verwerkende Industrie (VAVI) 
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Vereeniging ter Behartiging van den Nederlandschen Aardappelhandel (VBNA) 
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02'(/29(5((1.2067�9225�'(�,1��(1�9(5.223�(1�'(�
&2175$&77((/7�9$1�&2168037,($$5'$33(/(1 

 
Ondergetekenden, 
 
Naam: _____________________________________________________________________ 
 
Straat: _____________________________________________________________________ 
 
Postcode: _____________ Woonplaats: ______________ Telefoon: ____________________ 
 
hierna te noemen "koper" 
 
Naam: _____________________________________________________________________ 
 
Straat: _____________________________________________________________________ 
 
Postcode: ____________ Woonplaats: ______________ Telefoon: _____________________ 
 
hierna te noemen "verkoper" 
 
1. a. Verkoper verbindt zich op navolgende voorwaarden aan koper te verkopen, gelijk koper 

zich verplicht van verkoper te hebben gekocht de onderstaande hoeveelheden 
consumptieaardappelen, oogst 19_____ 

 
  Partij a: ________________________ ton      ras _______________________________ 
 
  Partij b: ________________________ ton      ras _______________________________ 
 
 b. Verkoper verbindt zich op de navolgende voorwaarden voor koper te telen en aan hem 

te verkopen, gelijk koper koopt van verkoper de opbrengst van de door verkoper in 19.. 
te verbouwen consumptieaardappelen op de onderstaande percelen: 

 
  Perceel a, gelegen _________________ groot ______ ha ras(sen) _________________ 
 
  Perceel b, gelegen _________________ groot ______ ha ras(sen) _________________ 
 
  Totale oppervlakte                                           ______ ha 
 
2. Grondsoort: ______________________________________________________________ 
 
3. a. Datum van levering: _____________________________________________________ 
 
 b. Kosten van opscheppen bedragen ƒ _________   per 100 kg bruto produkt 
 
 c. Plaats van levering: _____________________________________________________ 
 
4. Vaststelling van het gewicht vindt plaats op weegbrug van: 
 
 __________________________________ te ___________________________________ 



 19

 
5. Prijs per 100 kg netto gewicht exclusief bewaarvergoeding, toeslagen en kortingen. 
 voor de maat  0 mm opwaarts       ƒ ___________ 
 
 voor de maat  vanaf .. t/m .. mm opwaarts   ƒ ___________ 
 
 voor de maat  vanaf .. t/m .. mm opwaarts   ƒ ___________ 
 
 voor voeraardappelen           ƒ ___________ 
 
6. Bewaarvergoeding 
 a. Bewaarvergoeding van toepassing 
  ja/nee**   Indien "ja" dan in 6b aangegeven. 
 
 b. oktober droog uit de schuur ƒ ___________ april le helft  ƒ ___________ 
 
  november       ƒ ___________   2e helft  ƒ ___________ 
 
  december       ƒ ___________ mei le helft  ƒ ___________ 
 
  januari le helft     ƒ ___________   2e helft  ƒ ___________ 
 
     2e helft     ƒ ___________ juni le helft  ƒ ___________ 
 
  februari le helft     ƒ ___________   2e helft  ƒ ___________ 
 
     2e helft     ƒ ___________ 
 
  maart  le helft     ƒ ___________ 
 
     2e helft     ƒ ___________ 
 
7. Hoedanigheid en kwaliteitsbeoordeling 
 - Veldgewas/gesorteerd en of klaargemaakt** 
 - Indien veldgewas of gesorteerd en niet klaargemaakt kwaliteitsbeoordeling volgens: 
  CKA-I/CKA-II/CKA-III/CKA-IV/CKA-V** 
 
8. Toeslagen en kortingen bij keuring volgens CKA 
 a. Aardappeltarra __________________________________________________________ 
 
 b. Kwaliteitsklasse-indeling 
 

Klasse Minimum eisen Toeslag/Korting 
AAA   
AA   
A   
B   
C beneden min. eisen 

van klasse B       
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9. Betaling geschiedt per ________________________ rek.nr. ________________________ 
 
10.Op deze overeenkomst zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor de in- en 

verkoop en de contractteelt van Consumptieaardappelen, voor zover daarvan in deze 
overeenkomst niet uitdrukkelijk is afgeweken. 

 
11.Bijzondere condities: 
 _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
12.Verkoper verklaart dat hij, wat betreft de levering van consumptieaardappelen ingevolge 

deze overeenkomst wel/niet** valt onder de landbouwregeling volgens de Wet op de 
Omzetbelasting 1968. 

 
 Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend: 
 
 te ____________________________ op _____________________________ 19 ________ 
 
 Koper:               Verkoper: 
 
 __________________________________   _________________________________ 
 
 **) doorhalen wat niet van toepassing is. 
 -  Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW/100 kg 


