Algemene Voorwaarden
Fust
De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Fust, zulks in aanvulling op het
Veilingreglement.
Deze voorwaarden zijn vastgesteld door het Bestuur van FloraHolland in haar vergadering van 4 november
2009 na overleg met VGB en een vertegenwoordiging van de Concern Commissie van de Handel en kunnen
uitsluitend door het Bestuur van FloraHolland worden gewijzigd. Wijzigingen zullen pas in werking treden na
overleg met dezelfde partijen en nadat zij op adequate wijze zijn bekendgemaakt.
Alle gedefinieerde woorden beginnen met een Hoofdletter en zijn alfabetisch gerangschikt in Hoofdstuk 9
(Definities) van het veilingreglement, tenzij in deze voorwaarden anders gedefinieerd.
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Artikel 1		
Gebruik Fust, verrekening
Verkoper is verplicht zijn Producten in behoorlijk Fust aan te voeren dan wel af te leveren. FloraHolland is
gerechtigd bepaald Fust (typen, materialen, modellen) te weigeren, indien de aanvoer daarvan verstorend kan
werken op de bedrijfsvoering van FloraHolland.
Uitsluitend de in Aanvoervoorschriften en Productspecificaties genoemde Fust-modellen, dan wel de overige
door FloraHolland geadviseerde c.q. erkende Fust-modellen, worden via FloraHolland verrekend, overeenkomstig deze voorwaarden, alsmede de eventueel daartoe door FloraHolland bekendgemaakte besluiten.
Door FloraHolland afgegeven Fust wordt, behoudens tegenbewijs, in goede staat geacht te zijn ontvangen.
Het Fust wordt onderscheiden in Eenmalig en Meermalig Fust.

Artikel 2		
Eenmalig Fust
Eenmalig Fust is bestemd voor eenmalig gebruik in de sierteeltketen. Verzamelen, hergebruiken of handelen
in Eenmalig Fust dat al eens in gebruik is genomen, is verboden tenzij dit geschiedt met uitdrukkelijke
toestemming van FloraHolland.
Aan Koper wordt voor het voorgeschreven Eenmalig Fust, waarin de door hem gekochte Producten zijn
verpakt, een Koopprijs berekend. De hoogte van deze Koopprijs (verrekenprijs) wordt door FloraHolland
vastgesteld na overleg met VGB/Commissie van de Handel.

Artikel 3		
Meermalig Fust
Het door FloraHolland aan Verkoper of Vervoerder afgegeven Fust mag uitsluitend worden gebruikt voor aanvoer van te verkopen Producten via de Afzetkanalen van FloraHolland.
Het door FloraHolland aan Koper afgegeven Fust mag door hem uitsluitend worden gebruikt voor het vervoer
van via de Afzetkanalen van FloraHolland gekochte Producten naar zijn afnemers.
Het uitwisselen van Fust tussen Verkoper(s) en/of Koper(s) zonder (financiële) tussenkomst van FloraHolland
(subturns) is verboden, tenzij dit geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van FloraHolland.
Verkoper, Koper of Vervoerder zal niet meer Fust in voorraad mogen hebben, dan naar het oordeel van
FloraHolland voor het normale gebruik binnen één week binnen diens bedrijfsvoering nodig is.
Verkoper, Koper of Vervoerder is gehouden er voor zorg te dragen dat het aan hem afgegeven Fust in goede
staat blijft verkeren. Hij dient het Fust voorts onverwijld en leeg na gebruik weer in te leveren bij FloraHolland.
Verkoper, Koper of Vervoerder mag het uiterlijk van het Fust niet veranderen, beplakken, beschilderen en ook
niet op andere wijze van merktekens, symbolen of namen voorzien, anders dan op de door FloraHolland toegestane manier en plaats.
Voor het door FloraHolland aan Verkoper, Koper of Vervoerder afgegeven Fust wordt direct bij afgifte een
huurprijs en Statiegeld in rekening gebracht.
Indien betaling niet binnen vierentwintig uur na facturering plaatsvindt, is de wettelijke rente zonder nadere
ingebrekestelling verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen.
Bij inlevering van leeggemaakt en in goede staat verkerend Fust wordt het Statiegeld door FloraHolland aan
Verkoper, Koper of Vervoerder uitgekeerd. Er is geen recht op uitkering voor zover het ter inlevering aangeboden Fust de in lid 4 van dit artikel bedoelde hoeveelheid te boven gaat, zulks ter beoordeling van FloraHolland.
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Voor zover een uitkering als bedoeld in lid 9 aan Koper niet kan worden verrekend met diens aankopen van die
dag, geschiedt de uitkering aan een rekeninghouder door overmaking van dit bedrag op diens bankrekening
op uiterlijk de volgende werkdag, tenzij sprake is van een bijzondere omstandigheid, zoals een storing in één of
meer van de daarvoor benodigde systemen. Indien uitkering niet binnen hiervoor gestelde termijn plaatsvindt,
is de wettelijke rente zonder nadere ingebrekestelling verschuldigd, tenzij FloraHolland zich op een bijzondere
omstandigheid kan beroepen en/of anders is overeengekomen.
Contantkopers dienen het betreffende geldbedrag op te vragen bij FloraHolland.
FloraHolland heeft het recht de hoogte van de in rekening te brengen huur- en Statiegeldtarieven te wijzigen,
welke tarieven worden bekendgemaakt op de Website, in het Mededelingenblad of per algemene circulaire.
FloraHolland zal eerst van dit recht gebruik maken na overleg met VGB/Commissie van de Handel.
Het door FloraHolland afgegeven Fust blijft eigendom van FloraHolland. Aan FloraHolland kan derhalve door
niemand onder welke omstandigheden ook het recht van eigendom, bezit, pand of enig ander zakelijk recht,
worden tegengeworpen. Het risico van het door welke oorzaak ook verloren gaan van afgegeven Fust is voor
rekening van Verkoper, Koper of Vervoerder.
FloraHolland kan het gebruik van een Fust-model beëindigen met inachtneming van een termijn van zes maanden na mededeling op de Website, publicatieborden of in het Mededelingenblad. FloraHolland zal eerst van dit
recht gebruik maken na overleg met VGB/Commissie van de Handel.
Vervoerder, Verkoper en Koper zijn gehouden controle op de naleving van het vorenstaande door FloraHolland
toe te staan en hieraan mee te werken en te dien einde te allen tijde FloraHolland toegang tot hun bedrijf te
verschaffen.

Artikel 4		
Sancties
Indien door FloraHolland is geconstateerd of ernstig wordt vermoed dat Verkoper, Koper of Vervoerder op
enigerlei wijze:
•
misbruik met betrekking tot het Fust heeft gepleegd;
•
inbreuk heeft gemaakt op enig intellectueel eigendomsrecht betreffende het Fust;
•
bij een overtreding als vorenbedoeld betrokken is geweest;
•
gehandeld heeft in strijd met deze voorwaarden dan wel in strijd met nader door FloraHolland te stellen
richtlijnen;
is FloraHolland gerechtigd:
•
Verkoper, Koper of Vervoerder uit te sluiten van het gebruik van Fust;
•
Verkoper, Koper of Vervoerder een boete op te leggen, het Fust zonder vergoeding tot zich te nemen.

