
 

 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Boomkwekerij Denissen BV 
(versie september 2019) 

 

1. Begripsbepaling 
Verkoper: de besloten vennootschap Boomkwekerij Denissen BV (Kamer van Koophandel 
nummer 20018955), momenteel gevestigd aan de Stuivezandseweg 51a, 4882 NG Klein 
Zundert. 
Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die van koper zaken afneemt. 
 

2. Offerte 
2.1 De verkoper brengt offerte uit en maakt afspraken (schriftelijk en/ of via mail) met de 
koper als het gaat om het te leveren plantmateriaal. Alle offertes en prijsopgaven worden 
gedaan onder voorbehoud van tussentijdse verkoop en groei. 
 2.2 Alle informatie is onder voorbehoud van typefouten en vergissingen.  
2.3 Alle informatie is onder voorbehoud van tussentijdse (prijs-) wijzigingen.  
2.4 De offertes zijn geldig, zolang de voorraad strekt.  
 
 

3. Prijzen en levering 
3.1 Alle prijzen worden aangeduid in Euro’s (€) en zijn Exclusief BTW.  
3.2 Mondeling afgesproken prijzen zijn ter indicatie en worden per e-mail vastgelegd. 
3.3 Alle prijzen zijn ten allen tijde af kwekerij van Boomkwekerij Denissen BV. 

Transportkosten zijn voor rekening van de koper. Tenzij anders is afgesproken en 
vastgelegd.   

3.4 Voor afname van 0-10 planten, wordt er €0,25,- (exclusief BTW) per plant extra 
gerekend. 

3.5 Voor afname van 10-100 planten, wordt er €0,10 (exclusief BTW) per plant extra 
gerekend.  

3.6 Indien het geleverde fust niet direct bij levering kan worden ingeruild, zullen de 
fustkosten ook onderdeel uit maken van de rekening (zie 5. Fustreglement).   

3.7 Voor een goede en kwalitatieve afhandeling van uw order moet u rekening houden met 
een tijdsduur van 2-3 dagen na afroep van uw bestelling.   

 

4. Betaling & reclame 
4.1 Het factuurbedrag dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. 
4.2 Reclame dient binnen 2 dagen na levering schriftelijk te worden ingediend aan de 

verkoper. Onder vermelding van de reden van reclame.  



4.3 Alle goederen blijven in eigendom van Boomkwekerij Denissen BV tot het moment dat 
de betaling heeft plaatsgevonden. 

4.4 Een schadeloosstelling kan nooit hoger zijn dan het op de factuur vermelde bedrag.  
 

 

5. Fustreglement 
5.1 Meermalig fust dient bij ontvangst van het ingekochte plantmateriaal gelijktijdig en 

gelijkmatig in aantal, soort en kwaliteit geruild te worden. Onder meermalig fust wordt 
verstaan: fust dat meermalig gebruikt kan worden, zoals Deense Karren/ CC-karren, 
palletboxen, ferro-pallets en veenmanskisten.  

5.2 Indien het fust niet gelijktijdig ingewisseld kan worden, zal de verkoper de kosten van het 
fust op de rekening plaatsen.  

5.3 Indien het nog niet ingeruilde fust binnen 4 weken wordt teruggebracht, zal de rekening 
van het fust gecrediteerd worden.  

5.4 Is het in te ruilen fust niet binnen 4 weken bij verkoper terug, dan wordt het fust in 
rekening gebracht volgens het dan geldende statiegeld tarief.   

 

6. Levering volgens Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland (HBN 2008) 
Naast bovenstaande artikelen, zijn op de levering door Boomkwekerij Denissen BV ook de 
Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland van toepassing. De gewijzigde 
handelsvoorwaarden zijn onder nummer 42/2008 op 5 juni 2008 gedeponeerd ter Griffie van 
de Arrondisementsrechtbank te s’Gravenhage.  

 

 


