Koopbriefje
De op de voorzijde vermelde koopovereenkomst is een bevestiging van de door bemiddeling van I.G.H. B.V. te
Schagen(verder: I.G.H.) tussen vermelde partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarop onderhavige voorwaarden van
toepassing zijn. Indien één der partijen niet instemt met de formulering van de koopovereenkomst, dient deze partij binnen
vijf dagen na dagtekening van deze koopbevestiging hiervan schriftelijk/elektronisch en gemotiveerd mededeling te doen aan
I.G.H. Bij gebreke daarvan wordt de koopbevestiging door partijen en I.G.H. (conform branchegebruik) als correct
beschouwd. I.G.H. is nimmer aansprakelijk voor de formulering van de koopovereenkomst.
Voorwaarden/valutadata
Tenzij in de koopovereenkomst anders is bepaald is van toepassing het handelsreglement voor de bloembollenhandel van de
Koninklijke Algemeene Vereniging voor Bloembollencultuur (waarin o.a. zijn vervat een arbitraal beding, een
eigendomsvoorbehoud en reclametermijnen). Artikel 3.1 onder 2 van dit reglement is uitdrukkelijk uitgezonderd, behoudens
m.b.t. alle transacties m.b.t. tulpen. Het handelsreglement is partijen bekend en voor het sluiten van de (mondelinge)
koopovereenkomst aan partijen ter hand gesteld (en te downloaden op www.ighbv.nl). In uitzondering op het
Handelsreglement voor de bloembollenhandel wordt de 15-9 en 1-11 valuta bij tulpen als volg afgewikkeld; per 15-9 zal een
voorschotbetaling van 85% van het factuurbedrag plaatsvinden en het restant zal per 1 november worden betaald tenzij op
de koopovereenkomst nadrukkelijk anders is overeengekomen.
Voor alle transacties betreffende andere cultivars dan tulpen gelden onderstaande valutadata, tenzij uitdrukkelijk –
waaronder niet begrepen (andere) algemene voorwaarden, hoe ook genaamd - anders is overeengekomen:
Leveringsdatum van
1 feb.
1 mrt.
1 apr.
1 mei
1 jun.
1 jul.
1 aug.
1 sept.
1 okt.
1 nov.
15 dec.

Leveringsdatum tot
1 mrt.
1 apr.
1 mei
1 jun.
1 jul.
1 aug.
1 sept.
1 okt.
1 nov.
15 dec.
1 feb.

Valutadatum
1 apr.
1 mei
1 jun.
1 jul.
1 aug.
1 sept.
1 okt.
1 nov.
1 dec.
5 jan.
25 feb.

In het geval van niet en/of niet-tijdige betaling door de koper van de op de voorzijde vermelde koopprijs is de koper
wettelijke handelsrente alsmede (buiten)gerechtelijke incassokosten – gefixeerd op 15% van de hoofdsom - verschuldigd aan
de verkoper, onverminderd de overige rechten van de verkoper.
Kredietverzekering
I.G.H. tracht ten behoeve van de verkoper dekking te bewerkstelligen onder haar doorlopende
kredietverzekeringsovereenkomst, in welk geval een betalingsrisico afgedekt is tot 90% van de koopprijs op basis van op de
voorzijde vermelde aantal(len), condities en prijzen, onder het uitdrukkelijke voorbehoud van de vereiste volledige en
tijdige medewerking van de verkoper en afhankelijk van de financiële positie van de koper. Een en ander onder de
voorwaarden en beperkingen zoals omschreven in de polisvoorwaarden en clausules, waaronder een franchise en een
maximum jaarlijkse schadeloosstelling.
Indien van dekking geen sprake is bij het aangaan van onderhavige overeenkomst, heeft de verkoper het recht de
overeenkomst niet gestand te doen door het doen van een daartoe strekkende schriftelijke of elektronisch vastgelegde
mededeling aan I.G.H., welke dient te zijn ontvangen binnen vijf dagen na dagtekening van deze koopbevestiging (op het
verkopersexemplaar is vermeld of de kredietverzekering op het moment van verkoop dekking biedt). Bij het niet tijdig
inroepen van dit recht is de overeenkomst ongedekt gestand gedaan.
In het geval de ten behoeve van de verkoper verkregen dekking geheel komt te vervallen als gevolg van aan de koper toe te
rekenen omstandigheden (bijv. risicoverzwarende omstandigheden als bedoeld in de kredietverzekeringsovereenkomst), is de
verkoper – na de koper de gelegenheid te hebben geboden tijdig vervangende zekerheid te stellen - gerechtigd om binnen
vijf dagen na op de hoogte te zijn gebracht van het verval van dekking alsnog op voormelde wijze de overeenkomst niet
gestand te doen. Van schadeplichtigheid van een der partijen is alsdan geen sprake. Onder verval van dekking is niet
begrepen het geval dat een gedekte transactie niet tot uitkering leidt omdat het maximaal verzekerde bedrag al is
uitgekeerd.
Voor alle leveranties (ook m.b.t. tulpen) voortvloeiende uit via I.G.H. bemiddelde overeenkomsten dienen leveringsnota’s en
controlestaten uiterlijk binnen één week na de datum van levering aan I.G.H. te zijn verschaft, waarna I.G.H. ten behoeve
van de verkoper tijdig kan factureren aan koper. Het niet (tijdig) ter hand stellen van leveringsnota’s en controlestaten aan
I.G.H. leidt mogelijk tot te late facturering door I.G.H. en daarmee tot verval van dekking onder de kredietverzekering.
Indien de verkoper zelf zorg draagt voor de facturering van de via I.G.H. tot stand gekomen koopovereenkomst, dient
verkoper de daaraan gestelde voorwaarden uit hoofde van de kredietverzekeringsovereenkomst na te leven (o.a. facturering
binnen 14 dagen na leveringsperiode), bij gebreke waarvan de dekking onder de kredietverzekering vervalt.
De verkoper is gehouden een niet tijdig verrichte betaling van een factuur binnen 5 dagen na het verstrijken van een
vervaldag schriftelijk/elektronisch te melden aan I.G.H., zodat I.G.H. de kredietverzekeraar tijdig kan berichten.
Een samenvatting van de meest relevante bepalingen van de verzekeringsvoorwaarden wordt kosteloos toegezonden aan de
verkoper. Verkopers wordt aangeraden hiervan kennis te nemen, omdat niet strikte naleving van de verzekeringsvoorwaarden
of wijziging van de koopovereenkomst (bijv. het wijzigen van leverdata of valutadata) kan leiden tot verval van dekking of
onderverzekering, hetgeen voor risico komt van de verkoper. De verkoper is verplicht I.G.H. onverwijld op de hoogte te
brengen van alle omstandigheden/voornemens met betrekking tot de (uitvoering van de) overeenkomst, waaronder begrepen
alle vormen van wijziging van de overeenkomst.
Beperkte aansprakelijkheid
I.G.H. is niet aansprakelijk voor het niet (geheel) verlenen of het vervallen van dekking onder de kredietverzekering, tenzij
sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van haar directie of leidinggevenden. I.G.H. is evenmin aansprakelijk voor de
niet-nakoming van de koopovereenkomst door partijen. Indien I.G.H. toch aansprakelijk is voor enige tekortkoming of
onrechtmatige daad, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal € 2.500,-- per opdrachtgever per jaar, terwijl elke
aanspraak ter zake vervalt een jaar na de (laatste) levering uit hoofde van de betreffende overeenkomst. Partijen doen
afstand van het recht om ten laste van I.G.H. conservatoir beslag te doen leggen.

