
 

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ABB GROWERS B.V. 

 
 
Artikel 1: definities 
In deze algemene inkoopvoorwaarden voor groente en fruit ( hierna: ”inkoopvoorwaarden”) wordt onder de hierna 
genoemde begrippen het navolgende verstaan: 
 
ABB Growers B.V.: de besloten vennootschap ABB Growers B.V. statutair gevestigd te Horst. 
 
Verkoper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van het product is of 
wordt gesloten of met wie ABB Growers B.V. ter zake in onderhandeling is. 
 
Partijen: ABB Growers B.V. en Verkoper 
 
Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Partijen, ongeacht of dit een raam-dan wel een individuele 
overeenkomst is die ertoe strekt dat:  

1. Verkoper zaken aan ABB Growers B.V. levert tegen betaling van een prijs in geld ( koopovereenkomst) 
        en/of  
2. Verkoper zaken aan ABB Growers B.V. ter beschikking stelt teneinde deze door ABB Growers B.V. voor 

rekening en risico van Verkoper te laten verkopen.( consignatieovereenkomst) 
en/of 

3. Verkoper diensten verleent aan ABB Growers B.V. 
en/of 

4. Verkoper enige andere prestatie ten behoeve van ABB Growers B.V. verricht, elke wijziging of aanvulling 
van deze overeenkomst, alsmede alle feitelijke en rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering 
van deze overeenkomst, aanbiedingen daaronder begrepen. 
 

Producten: alle zaken en/of diensten en/of andere prestaties die het onderwerp zijn van een Overeenkomst. 
 
Schriftelijk: onder “schriftelijk” wordt in deze voorwaarden mede verstaan per telefax en per e-mail. 
 
Artikel 2: algemeen 

1. Deze voorwaarden zijn- met uitdrukkelijke uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden- van 
toepassing op alle Overeenkomsten. Indien ABB Growers B.V. in voorkomend geval niet verlangt dat deze 
voorwaarden strikt worden nageleefd, brengt dit niet mee dat ABB Growers B.V. het recht zou verliezen 
om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen wel de strikte naleving van deze voorwaarden te 
verlangen. Bedingen die van deze voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend bindend indien deze schriftelijk 
zijn overeengekomen en gelden slechts voor het desbetreffende geval. 

2. Alle bedingen in deze voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van ABB Growers B.V., maar ook 
ten behoeve van haar bestuurders en aandeelhouders ( middellijke bestuurders en aandeelhouders 
daaronder begrepen), respectievelijk alle Personen die voor ABB Growers B.V. werkzaam zijn, 
respectievelijk alle Personen die bij de uitvoering van een Overeenkomst door ABB Growers B.V. zijn 
ingeschakeld, respectievelijk alle Personen voor wier handelen of nalaten ABB Growers B.V. aansprakelijk 
zou kunnen zijn. 

3. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden en/of een Overeenkomst nietig blijken te zijn of 
door de rechter vernietigd worden, behouden de overige bepalingen van deze voorwaarden en de 
Overeenkomst hun rechtskracht. De nietige of vernietigde bepalingen zullen worden vervangen door 
geldige bepalingen die, gelet op het doel en de strekking van deze voorwaarden en de Overeenkomst, zo 
min mogelijk afwijken van de oorspronkelijke bepalingen. 

4. ABB Growers B.V. heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen. 
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Artikel 3: koop-consignatie 

1. Indien ABB Growers B.V. Producten van Verkoper betrekt zonder dat daarbij een uitdrukkelijke keuze 
wordt gemaakt voor een koop of consignatie overeenkomst, wordt tussen Partijen geacht een 
consignatieovereenkomst tot stand te zijn gekomen. 

2. In geval van een consignatieovereenkomst geldt het volgende: 
a. met betrekking tot de Producten rust op ABB Growers B.V. geen keurings-en klachtplicht. 
b. ABB Growers B.V. zal de Producten in eigen naam, doch steeds voor rekening en risico van Verkoper 

aan derden verkopen en leveren 
c. zonder enig resultaat te garanderen zal ABB Growers B.V. zich inspannen om een, alle 

omstandigheden in aanmerking genomen, zo hoog mogelijke verkoopopbrengst te realiseren. 
d. de verkoopopbrengst is afhankelijk van de kwaliteit van de Producten en de situatie op de-veelal 

volatiele- markt; voor zover ABB Growers B.V. opgave doet van indicatieve verkoopprijzen, geschiedt 
dit dan ook louter ter informatie zonder dat Verkoper hier enig recht aan kan ontleden. 

e. ABB Growers B.V. zal de uit haar verkoopafrekeningen blijkende netto verkoopopbrengst aan 
Verkoper voldoen, met dien verstande dat ABB Growers B.V. steeds gerechtigd zal zijn tot verrekening 
van de netto verkoopopbrengst met eventueel door haar betaalde voorschotten en tot verrekening 
van positieve netto verkoopopbrengsten met eventueel negatieve netto verkoopopbrengsten en dat 
ABB Growers B.V. steeds wordt geacht een voorbehoud te maken voor nagekomen claims van haar 
afnemers en nagekomen creditfacturen aan haar afnemers. 

f. de Producten blijven de eigendom van Verkoper totdat ABB Growers B.V. deze aan derden heeft 
verkocht en geleverd; het risico met betrekking tot de Producten gaat op geen enkel moment over op 
ABB Growers B.V.; ABB Growers B.V. behoeft de Producten niet te verzekeren. 

g. ABB Growers B.V. heeft steeds het recht om de Producten zonder opgave van redenen wederom aan 
Verkoper ter beschikking te stellen in haar magazijn, in welk geval de consignatieovereenkomst als 
ontbonden wordt beschouwd zonder dat ABB Growers B.V. tot enige schadevergoeding gehouden is, 
Verkoper de Producten zo spoedig mogelijk zal terugnemen en Verkoper de door ABB Growers B.V. 
gemaakte kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot koel- en opslagkosten, zal vergoeden. 

De overige artikelen van deze voorwaarden zijn mede van ( al dan niet overeenkomstige) toepassing op 
consignatieovereenkomsten, behoudens voor zover deze toepassing gelet op de aard van een consignatie-
overeenkomst niet mogelijk is. Voor zover dit artikel 3 lid 2 strijdig is met enig ander artikel of artikellid van deze 
voorwaarde, prevaleert het bepaalde in artikel 3 lid 2. 
 
Artikel 4. Offertes-Overeenkomsten 

1. onder offerte wordt verstaan een aanbod van Verkoper. 
2. Onder order wordt verstaan een schriftelijk stuk, uitgaande van ABB Growers B.V., waarin een wilsuiting 

tot levering door Verkoper wordt gegeven. Deze order kan een aanvaarding inhouden van een offerte van 
Verkoper, maar geldt als aanbod door ABB Growers B.V. indien deze order afwijkt van de offerte dan wel 
indien ABB Growers B.V. een order plaatst zonder voorafgaande offerte van Verkoper. 

3. Alle aanbiedingen van ABB Growers B.V. zijn vrijblijvend. ABB Growers B.V. heeft het recht haar aanbod 
binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door Verkoper te herroepen. 

4. Een orderbevestiging is een aanvaarding door Verkoper van de door ABB Growers B.V. geplaatste order. 
Een afwijkende orderbevestiging van Verkoper geldt als een aanbod van Verkoper. 

5. ABB Growers B.V. is niet gehouden een aanbod en/of een Overeenkomst gestand te doen tegen een 
vermelde prijs indien deze prijs berust op een druk- en/of schrijffout. 
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Artikel 5. Prijzen 
1. De overeengekomen prijzen zijn vast, luiden in Euro, exclusief BTW, doch inclusief kosten voor verpakking, 

verzekering en lossen. 
2. Prijsstijgingen na het tot stand komen van de Overeenkomst, uit welke hoofde ook, zijn en blijven voor 

rekening van Verkoper, ongeacht de periode verstreken tussen de datum van het sluiten van de 
Overeenkomst en de uitvoering ervan. 
 

Artikel 6. Garanties 
        1.     Verkoper garandeert: 
                a. dat de Producten in alle opzichten beantwoorden aan de Overeenkomst, waaronder in elk geval wordt                                                    

    verstaan dat zij: 
    -overeenstemmen met een eventueel getoond of verstrekt monster; 
    -afkomstig zijn van een GlobalGap gecertificeerde telers; 
    -niet zijn bewerkt met wettelijk verboden gewasbeschermingsmiddelen; 
    -voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van voedselveiligheid 
    -van optimale kwaliteit, versheid en houdbaarheid zijn; 
    -vrij van ziektes( waaronder maar niet beperkt tot rot), ongedierte, productvreemde bestanddelen; 

                     verontreinigingen; (andere) voor de gezondheid schadelijke stoffen en ( overige) zichtbare en                                                                                                                                                                                                                                            
                     onzichtbare gebreken; 
                    -voldoen aan de door ABB Growers B.V. geformuleerde specificaties en vereisten en, voor zover                                                                                                                                                  
                     ABB Growers B.V. deze niet heeft geformuleerd, aan de specificaties en vereisten die gelden voor 
                     Producten van Klasse I. 
                    -voldoen aan alle eisen die voortvloeien uit de relevante Nederlandse en Europese wet- en regelgeving 
                      die op het moment van de levering respectievelijk terbeschikkingstelling van kracht is, waaronder maar 
                      niet beperkt tot de wet- en regelgeving op het gebied van Maximum Residu Limieten ( MRL ) en de 
                      eventuele aanvullende en/of strengere eisen die ter zake door afnemers aan ABB Growers B.V. worden     
                      gesteld en  waarover ABB Growers B.V. Verkoper voorafgaand aan de levering respectievelijk 
                      terbeschikkingstelling heeft geïnformeerd; 
                  b. dat de Producten adequaat en deugdelijk en conform de instructies van ABB Growers B.V. zijn verpakt, 
                      dat de verpakkingen en verpakkingsmateriaal geen gevaar opleveren voor de voedselveiligheid, 
                      dat de verpakkingen zijn voorzien van alle wettelijk verplichte aanduidingen en dat alle wettelijke 
                      etiketteringsvoorschriften zijn nageleefd; 
                  c. dat de Producten gedurende het hele vervoerstraject onder de optimale temperatuur en ook overigens  
                      onder optimale omstandigheden worden vervoerd, zonder onderbreking van de koelketen; 
                  d. dat de volledige traceerbaarheid van de Producten is gewaarborgd en dat Verkoper na een hiertoe                   
                      strekkend verzoek van ABB Growers B.V. onmiddellijk doch binnen 3 uur zorg zal dragen voor de                                   
                      verstrekking in digitale vorm van alle relevante informatie met betrekking tot de Producten,  
                      waaronder maar niet beperkt tot de gegevens van de telers en percelen, alsmede een volledige en 
                      actuele registratie van de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen; 
                  e. dat Verkoper ABB Growers B.V. onmiddellijk schriftelijk op de hoogte zal stellen van een calamiteit en 
                      dat Verkoper ABB Growers B.V. onmiddellijk schriftelijk zal informeren wanneer Verkoper  
                     ( anderszins) voorziet of ermee bekend is dat de Producten en/of de verpakkingsmaterialen niet  
                     ( zullen) voldoen aan de in dit artikel genoemde vereisten; 
                  f. dat Verkoper zijn bedrijfsvoering zodanig heeft ingericht dat deze in overeenstemming is met alle voor 
                      hem geldende wet- en regelgeving en met deze voorwaarden en de Overeenkomst en dat Verkoper     
                      zijn wettelijke en contractuele verplichtingen te allen tijde zal nakomen. 
 
           2,        De inontvangstneming respectievelijk de goedkeuring respectievelijk de betaling van Producten door 
                      ABB Growers B.V. houdt geen erkenning in dat de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden, 
                      ontslaat Verkoper niet van enige andere garantieverplichting of aansprakelijkheid en laat de rechten 
                      van ABB Growers B.V. op grond van de Overeenkomst, deze voorwaarden en de wet onverlet. 
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Artikel 7. Levering 

1. Tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen, is de overeengekomen leveringstermijn een fatale 
termijn. Indien Verkoper is gebreke blijft tijdig te leveren, treedt derhalve van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling verzuim in. 

2. Tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen, vindt levering plaats franco-huis op de overeengekomen 
locatie van ABB Growers B.V. 

3. Zodra verkoper weet of behoort te weten dat hij zal tekortkomen in de tijdige of juiste nakoming van de 
Overeenkomst, dient hij dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 12 uur aan ABB Growers B.V. mee te 
delen onder opgave van de redenen. 

4. Verkoper is aansprakelijk voor schade aan ABB Growers B.V. en haar afnemers die het gevolg is van niet of 
niet tijdige levering door Verkoper. 

5. Deelleveringen en leveringen voorafgaand aan het overeengekomen tijdstip kunnen door  
ABB Growers B.V. worden geweigerd indien zij daarvoor geen schriftelijke toestemming heeft verleend. 

6. ABB Growers B.V. heeft te allen tijde het recht verpakkingsmaterialen voor rekening en risico van 
Verkoper te retourneren. 

7. De eigendom van Producten gaat over op ABB Growers B.V. op het moment van de levering. Verkoper 
garandeert dat de volledige en onbezwaarde eigendom van de Producten wordt geleverd. 
 
 

Artkel 8. Keuring en gevolgen van keuring. 
1. ABB Growers B.V., of een door haar aangewezen derde, heeft vóór, tijdens en na levering van de 

Producten het recht die aan een keuring te onderwerpen. Verkoper zal daaraan zijn volledige 
medewerking verlenen, onder meer door toegang te verlenen tot de opslagplaats van de Producten en 
inzage te geven in de voor keuring benodigde documenten. 

2. Indien de Producten vóór of tijdens de levering niet aan de Overeenkomst voldoen en daarom afgekeurd 
worden, zal ABB Growers B.V. dat aan Verkoper mededelen. Verkoper is dan gehouden de noodzakelijke 
maatregelen te treffen om alsnog aan de Overeenkomst te voldoen. 

3. Na de aflevering van de Producten in haar magazijn zal ABB Growers B.V. deze binnen een redelijke 
termijn keuren of doen keuren. Als ABB Growers B.V. de Producten niet binnen 4 dagen na de genoemde 
levering heeft afgekeurd, worden deze geacht te zijn goedgekeurd onder het voorbehoud dat zij een 
normale houdbaarheid hebben en niet behept zijn met verborgen gebreken. 

4. ABB Growers B.V. zal Verkoper gelijktijdig met de mededeling van afkeuring tevens mededelen welk 
gevolg zij aan de afkeuring van de zaken wenst te verbinden. ABB Growers B.V. heeft daarbij de keuze uit: 
a. retornering van de Producten op kosten van Verkoper alsmede nakoming, al dan niet in combinatie 

met schadevergoeding; 
b. geheel of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst conform artikel 9, al dan niet in combinatie 

met schadevergoeding; 
c. prijsvermindering, met dien verstande dat Partijen overeenstemming moeten bereiken over de mate 

waarin de prijs wordt verminderd. 
dan wel: 
d. de Producten in consignatie te verkopen. 

5. Verkoper is aansprakelijk voor alle kosten die ABB Growers B.V. moet maken als gevolg van de afkeuring 
van de geleverde Producten, waaronder ook begrepen de kosten van keuring. 

6. Vanaf het moment van afkeuring van de Producten gaat het eigendom daarvan over naar Verkoper. Vanaf 
dat moment houdt ABB Growers B.V. de Producten voor rekening en risico van Verkoper. 

7. De omstandigheid dat de zaken zijn gekeurd, ontslaat Verkoper niet van enige aansprakelijkheid, 
waaronder schade die ABB Growers B.V. lijdt als gevolg van verborgen gebreken in de geleverde 
Producten. 
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Artikel 9. Ontbinding 

1. Onverminderd de overige rechten die haar op grond van de wet en/of de Overeenkomst en/of deze 
voorwaarden toekomen, is ABB Growers B.V. bevoegd haar verbintenis op te schorten dan wel, zonder dat 
enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de Overeenkomst door middel van een 
schriftelijke kennisgeving aan Verkoper geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: 
a. verkoper een verbintenis die voor hem voortvloeit uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet 

behoorlijk nakomt. 
b. ABB Growers B.V. goede grond heeft om te vrezen dat Verkoper in de nakoming van een of meer van 

zijn verbintenissen zal tekortschieten. 
c. verkoper in staat van faillissement is verklaard of zijn faillissement is aangevraagd. 
d. aan Verkoper, al dan niet voorlopige surseance van betaling is verleend of een verzoek daartoe is 

gedaan. 
e. ten aanzien van Verkoper een wettelijke schuldsaneringsregeling is verleend of een verzoek daartoe is 

gedaan. 
f. het bedrijf van Verkoper is geliquideerd. 
g. op zaken van Verkoper executoriaal beslag is gelegd dan wel conservatoir beslag dat niet binnen een 

maand na de datum van de beslaglegging is opgeheven. 
2. In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst door ABB Growers B.V. is zij niet 

gehouden tot enige schadevergoeding. ABB Growers B.V. behoudt onverminderd verder toekomende 
rechten, daaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding en restitutie van de koopprijs. 

3. In de in dit artikel bedoelde gevallen zullen alle vorderingen die ABB Growers B.V. op Verkoper mocht 
hebben of verkrijgen, terstond en ten volle opeisbaar zijn. 
 

Artikel 10. Aansprakelijkheid 
1. De aansprakelijkheid van ABB Growers B.V. jegens Verkoper is beperkt tot de koopprijs van de goederen 

waarvoor de (koop)overeenkomst is gesloten. 
2. Verkoper is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die door ABB Growers B.V. en/of derden 

wordt geleden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door 
Verkoper respectievelijk als gevolg van een toerekenbaar onrechtmatig handelen of nalaten door 
Verkoper zelf dan wel door een ondergeschikte, niet-ondergeschikte of vertegenwoordiger van Verkoper. 

3. Verkoper dient ABB Growers B.V. te vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade als 
in lid 2 van dit artikel bedoeld. Verkoper zal de redelijke kosten van verweer tegen de genoemde 
aanspraken aan ABB Growers B.V. vergoeden. Verkoper zal niet verplicht zijn ABB Growers B.V. te 
vrijwaren voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van  
ABB Growers B.V. of tot haar bedrijf behorende leidinggevende ondergeschikten. 

4. Voor de toepassing van dit artikel worden onder anderen personeel, medewerkers en afnemers van ABB 
Growers B.V. als derden aangemerkt. 

5. Verkoper zal zijn aansprakelijkheid voor schade als in lid 2 van dit artikel bedoeld genoegzaam verzekeren 
en verzekerd houden. Verkoper zal ABB Growers B.V. op har eerste verzoek in het bezit stellen van een 
kopie van de desbetreffende polis (sen) en van het bewijs van premiebetaling ter zake. 
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 Artikel 11. Betaling 
1. ABB Growers B.V. zal de factuur binnen 30 dagen na ontvangst daarvan voldoen, mits de geleverde zaken 

zijn ontvangen en goedgekeurd. De facturen dienen te verwijzen naar het relevante ordernummer, 
deugdelijk te zijn gespecificeerd en te voldoen aan de in Nederland geldende factuureisen.  
ABB Growers B.V. houdt het recht voor om facturen die niet aan de genoemde vereisten voldoen, niet in 
behandeling te nemen en te retourneren aan Verkoper 

2. Betaling door ABB Growers B.V. houdt op geen enkele wijze afstand van recht in. 
3. ABB Growers B.V. is gerechtigd betalingen die zij verschuldigd is aan Verkoper voor geleverde Producten 

te verrekenen met nog door Verkoper verschuldigde bedragen. Verrekening door Verkoper is slechts 
mogelijk na toestemming van ABB Growers B.V. ABB Growers B.V. is gerechtigd betaling die zij aan 
Verkoper is verschuldigd voor geleverde Producten zonder nadere aankondiging op te schorten in verband 
met niet-nakoming van verplichtingen van de Verkoper jegens ABB Growers B.V. dan wel te verrekenen 
met nog door de Verkoper verschuldigde bedragen. 
 

Artikel 12. Rechten van derden 
1. Verkoper garandeert dat het gebruik van de door hem geleverde zaken, of van de door hem ten 

behoeve van ABB Growers B.V. gekochte of vervaardigde hulpmiddelen geen inbreuk zal opleveren op 
octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of andere rechten van intellectuele 
eigendom van derden 

2. Verkoper vrijwaart ABB Growers B.V. voor aanspraken die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op de in 
het vorige lid bedoelde rechten en zij zal ABB Growers B.V. alle schade vergoeden die het gevolg is van 
enige inbreuk. 

3. De in opdracht van ABB Growers B.V. vervaardigde grafische ontwerpen, drukvormen, drukproeven, 
reproductiematerialen, hulpmiddelen, verpakkingen etc. zijn en blijven eigendom van  
ABB Growers B.V. , mogen niet door derden worden gebruikt en alle rechten van intellectuele 
eigendom daarop berusten uitsluitend bij ABB Growers B.V. Verkoper dient deze zaken onverwijld en 
zonder extra kosten aan ABB Growers B.V. te retourneren. 

 
Artikel 13. Strijdige bedingen 
                 Voor zover toepassing van enig beding uit deze inkoopvoorwaarden in strijd komen met enige bepaling in     
                 een schriftelijke overeenkomst- niet zijnde algemene voorwaarden- tussen ABB Growers B.V. en 
                 Verkoper, blijft toepassing van dat beding achterwege doch blijven de overige bedingen uit deze  
                 inkoopvoorwaarden onverminderd van kracht. 
 
Artkel 14. Force Majeure 

1. Een Partij is niet gehouden tot het nakomen van haar verplichtingen uit de Overeenkomst voor zover zij 
bewijst: 
a. dat de verhindering tot nakoming te wijten is aan één of meer gebeurtenissen welke buiten de 

invloedssfeer van de betreffende partij liggen, en; 
b. dat de desbetreffende gebeurtenis op het moment van sluiten van de Overeenkomst onvoorzienbaar 

was en de desbetreffende Partij redelijkerwijs ook geen rekening behoefde te houden dat een 
dergelijke gebeurtenis zou kunnen voorvallen, waardoor de Partij in de nakoming van haar 
verplichtingen zou worden verhinderd, en: 

c. dat de betreffende Partij de gevolgen van de onder a. en b. genoemde omstandigheden redelijkerwijs 
ook niet voor haar rekening en risico hoeft te nemen. 

2. In het geval van overmacht, worden de verplichtingen van beide Partijen opgeschort voor de duur van de 
overmachtssituatie, één en ander met uitzondering van dat gedeelte van de verplichtingen die toch 
uitgevoerd kunnen worden. ABB Growers B.V. is een dergelijke situatie uitsluitend gehouden betalingen te 
verrichten voor de verbintenissen uit de Overeenkomst die wel zijn nagekomen. 

3. ABB Growers B.V. en Verkoper zullen de geleden schade en kosten die aan hun zijde zijn gevallen voor hun 
rekening nemen voor zover deze een gevolg zijn van de force-majeure situatie. 
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4. Onder overmacht aan de zijde van Verkoper wordt in elk geval niet verstaan: gebrek aan personeel, ziekte 
van personeel, stakingen, wanprestaties ( toerekenbare niet-nakoming) en/of onrechtmatig handelen aan 
de zijde van de leveranciers of vervoerders van Verkoper of aan de zijde van andere derden die bij de 
uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. 

 
Artikel 15. Toepasselijk recht, bevoegde rechter, geschillen, proces-en arbitragekosten 

1. De rechtsverhouding tussen Partijen wordt beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het 
Verdrag van de Verenigde Naties 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende 
zaken ( Weens Koopverdrag) is daarbij uitgesloten. 

2. Alle geschillen ( daaronder begrepen die welke slechts door een der Partijen als zodanig worden 
beschouwd) die naar aanleiding van deze Overeenkomst of daaruit voortvloeiende Overeenkomsten 
tussen Partijen mochten ontstaan zullen worden berecht door de Rechtbank in Roermond. 

3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel is ABB Growers B.V. steeds bevoegd om een geschil als 
daar bedoeld te laten beslechten overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. 
Het scheidsgerecht zal bestaan uit drie arbiters. De plaats van arbitrage en de plaats van de mondelinge 
behandeling(en)en is Roermond. Het scheidsgerecht beslist naar de regels des rechts. 

4. De kosten die verband houden met gerechtelijke en arbitrale procedures, waaronder maar niet beperkt 
tot de werkelijk door ABB Growers B.V. gemaakte kosten van advocaten, deurwaarders, deskundigen en 
vertalers zijn integraal voor rekening van Verkoper, indien deze geheel of in overwegende mate in het 
ongelijk wordt gesteld. 
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