Algemene Voorwaarden CC-containers*
*In 2017 is in dit document alleen de vormgeving waaronder de vermelding ‘FloraHolland’

veranderd in dat van ‘Royal FloraHolland’. En is de term Deense Containers gewijzigd in CCcontainers.

De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van CC-containers via Royal FloraHolland, zulks in
aanvulling op het Veilingreglement.
Deze voorwaarden zijn vastgesteld door het Bestuur van Royal 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 Royal 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.

Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
CC-containers

de rolcontainers bestemd voor het transport van Producten, in het economisch
verkeer bekend onder de naam CC-containers , die door Royal FloraHolland ter
beschikking worden gesteld c.q. na gebruik worden ingenomen en die te allen
tijde zijn voorzien van de geldige CC-waarmerken. Waar in deze voorwaarden
gesproken wordt over CC-containers dient hieronder –naast de onderstellenmede te worden verstaan de bijbehorende hoekstijlen en platen, die
tegelijkertijd bij Gebruiker in gebruik zijn. CC-containers staan niet op naam en
zijn ook niet op andere wijze individualiseerbaar;

Fysieke verwerking

de uitgifte en de inname van CC-containers bij de daartoe door Royal
FloraHolland aan- gewezen depots. De fysieke verwerking geschiedt uitsluitend
door bevoegde medewerkers bij bedoelde depots. Door uitgifte en inname bij
de aangewezen depots zal er een administratieve verwerking plaatsvinden
alsmede een overgang van het risico;

Administratieve
verwerking

de administratieve verwerking van de aantallen gehaalde, verhandelde
en ingeleverde CC-containers. De administratieve verwerking geschiedt bij de
Vestigingen als- mede bij de door Royal FloraHolland aangewezen depots
waaronder Boskoop:
• door ondertekening van een (mutatie)bon c.q. (mutatie)bon bij de uitgifte en
door ondertekening van een inleverbon bij het Inleveren
• door verwerking van de gegevens met betrekking tot de aantallen gebruikte
CC-containers . Dit aantal is vermeld op de Aanvoerbrief die wordt
aangeboden aan de administratie van Royal FloraHolland Connect, dan wel
de Klokafdeling van de betreffende Vestiging.
Iedere administratieve verwerking leidt steeds tot een nieuw actueel saldo van
Gebruiker bij Royal FloraHolland, hetgeen op adequate wijze aan Gebruiker
bekend zal worden gemaakt. Royal FloraHolland behoudt zich hierbij het recht
voor een saldo per Vestiging of een aantal Vestigingen gezamenlijk te (blijven)
hanteren. Een saldo kan zowel positief als negatief zijn. Bij een negatief saldo
dient Gebruiker huur te betalen, bij een positief saldo kan Gebruiker op enig
moment nog zoveel CC-containers afhalen als uit het saldo blijkt zonder dat
daarvoor huur verschuldigd is. Een positief saldo wordt op het aan Gebruiker
verstrekte overzicht voorafgegaan door een minteken;
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het saldo van de Gebruiker kan ook aangepast worden op basis van
een administratieve overboeking. Hieronder wordt verstaan het
toezenden van een ondertekende opdracht of ene opdracht via
MyFloraHolland.com tot overboeking tussen twee partijen, waarbij de
opdrachtgever de te belasten partij is.

Artikel 1 Doel
Deze voorwaarden betreffen het gebruik van CC-containers die worden ingenomen, opgeslagen
en uitgegeven door Royal FloraHolland. De CC-containers zijn bestemd voor de aan- en afvoer
van Producten naar, op en van Royal FloraHolland en voor het transport van Producten binnen de
sierteeltketen.
De CC-containers mogen ten behoeve van de aan- en afvoer en het transport van Producten
onderling worden geruild tussen Royal FloraHolland en al degenen die in het bezit zijn van CCcontainers . Het in de vorige zin gestelde laat evenwel onverlet de rechten van Royal FloraHolland
op grond van de saldi van de gebruikte CC-containers .
Het recht van Gebruiker om CC-containers te gebruiken ontstaat door:
•
ondertekening door Gebruiker van een (mutatie)bon. De (mutatie)bonnen
dienen ook voor de registratie van het Inleveren van CC-containers en het
wijzigen van de aantallen gebruikte CC-containers ;
•
administratieve verwerking van de Aanvoerbrief bij de administratieafdeling van
Royal FloraHolland Connect. In dit geval eindigt de gebruiksperiode voor Verkoper en vangt
de gebruiksperiode aan voor Koper;
•
door het toezenden van een ondertekende opdracht of een opdracht via
MyFloraHolland.com tot overboeking tussen twee partijen, waarbij de opdrachtgever de te
belasten partij is;
•
door de Schriftelijke mededeling van bij Royal FloraHolland ingeschreven collectief
Vervoerders, welke mededeling betrekking heeft op mutaties bij klanten (opdrachtgevers)
van de Sierteelt Vervoerders.
Gebruiker is niet gerechtigd om de CC-containers te vervreemden, te verpanden of als zekerheid
te stellen noch op enige andere met de eigendomsrechten in strijd zijnde wijze hierover te
beschikken. Eveneens kan er door schuldeisers van Gebruiker geen beslag op deze containers
worden gelegd.
Artikel 2 Recht om CC-containers af te halen, te gebruiken en in te leveren
Iedere (mutatie)bon dan wel ieder afschrift van de administratieve verwerking vertegenwoordigt één
gebruiksovereenkomst en wel terzake van het aantal CC-containers dat op ieder moment volgens
één dezer documenten in gebruik is gegeven.
Op een gebruiksovereenkomst zijn de bepalingen van dit reglement en de inhoud van de
desbetreffende (mutatie)bon c.q. afschrift van de administratieve verwerking van toepassing.
Iedere Gebruiker heeft het recht om CC-containers bij Royal FloraHolland af te halen, met dien
verstande dat dit nimmer meer CC-containers kan betreffen dan die op enig moment per depot
aanwezig zijn en/of die de Gebruiker voor het normale gebruik in één week binnen zijn
bedrijfsvoering nodig heeft, een en ander naar het oordeel van Royal FloraHolland. Royal
FloraHolland is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende beschikbaar zijn van CC-containers,
hoekstijlen en platen, tenzij Gebruiker kan aantonen dat Royal FloraHolland zelf strijdig gehandeld
heeft met het hiervoor bepaalde en/of onvoldoende inspanningen heeft gedaan om voldoende CCcontainers , hoekstijlen en platen tot haar beschikking te hebben.
Royal FloraHolland is voorts gerechtigd om uitgifte te weigeren indien zij nog opeisbare
vorderingen heeft op Gebruiker, al dan niet op grond van de huur van CC-containers. Het is
Gebruiker niet toegestaan om meer of langer CC-containers aan Royal FloraHolland in bewaring te
geven dan passend is voor die Gebruiker bij de aan- en afvoer van Producten, naar, op en van
Royal FloraHolland en voor transport van Producten binnen de sierteeltketen, tenzij na overleg met
VGB/Commissie van de Handel anders wordt besloten door Royal FloraHolland.
Iedere gebruiksovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van één dag, ingaande op de dag
van onder- tekening van de (mutatie)bon dan wel op het moment van de administratieve verwerking
en eindigende na het verstrijken van deze periode met gelijktijdige inlevering van het gehuurde. Bij
overschrijding van deze periode, treedt automatisch een zelfde gebruiksperiode in, waarvoor het
dan geldende huurbedrag verschuldigd is.
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Alle door Gebruiker gesloten gebruiksovereenkomsten en het recht om ingevolge dit reglement
nieuwe gebruiksovereenkomsten te sluiten eindigen automatisch op het moment dat:
•
surséance van betaling, schuldsanering of het faillissement dreigt dan wel uit anderen
hoofde betalingsonzekerheid ontstaat, tenzij Gebruiker onmiddellijk zekerheid stelt door
een onvoorwaardelijke bankgarantie af te geven voor de waarde van het gehuurde;
•
de onderneming van Gebruiker dreigt te worden opgeheven, in een andere rechtsvorm
wordt ingebracht of overgedragen;
•
Gebruiker overlijdt of onder curatele wordt gesteld;
•
Gebruiker jegens Royal FloraHolland niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet nadat hij
door Royal FloraHolland in gebreke is gesteld;
•
rechtsmaatregelen tegen hem worden genomen, zoals beslag, op grond waarvan
Royal FloraHolland hem mededeelt dat zij het onaannemelijk acht dat hij aan zijn
verplichtingen uit deze voorwaarden zal kunnen blijven voldoen, tenzij Gebruiker
onmiddellijk zekerheid stelt door een onvoorwaardelijke bankgarantie af te geven voor de
waarde van het gehuurde;
•
de relatie van Gebruiker met Royal FloraHolland als Verkoper, Koper, Vervoerder en/of
rekeninghouder ingrijpend wijzigt;
•
Gebruiker een bepaling van de geldende Royal FloraHolland regels en/of reglementen
waaronder het Veilingreglement van Royal FloraHolland overtreedt;
•
aan Gebruiker de toegang tot het Veilingcomplex is ontzegd;
•
het vermoeden bestaat dat Gebruiker of diens personeel actief of passief, direct of indirect
heeft meegewerkt aan benadeling van Royal FloraHolland of Container Centralen
Nederland, of
nagelaten heeft Royal FloraHolland bij een vermoeden van benadeling, ook derden volledig
te informeren.
Gebruiker is in bovenstaande gevallen verplicht alle door hem bij Royal FloraHolland in gebruik
zijnde CC-containers in te leveren bij Royal FloraHolland. Een verklaring van Gebruiker dat hij CCcontainers is kwijtgeraakt, gevolgd door betaling van het daarvoor verschuldigde bedrag, staat
gelijk aan inlevering van die CC-containers.
Artikel 3 Gebruik
Gebruiker wordt, behoudens tegenbewijs, geacht uitsluitend onbeschadigde CC-containers
(inclusief platen en hoekstijlen) voorzien van het geldige CC-waarmerk, van Royal FloraHolland te
hebben ontvangen. Gebruiker is zelf verantwoordelijk om hier controle op uit te oefenen. Klachten
kunnen tot uiterlijk één week na uitgifte bij het betreffende depot ingediend worden.
Het is Gebruiker niet toegestaan het uiterlijk, de constructie of bestemming van de gehuurde CCcontainer te wijzigen, ook niet door beplakking, beschildering, enzovoorts, dan wel daaraan enige
daad van onderhoud of reparatie te verrichten. Het is Gebruiker tevens niet toegestaan de
gehuurde CC-container zwaarder te belasten dan 450 kilogram per CC-container of 60 kilogram per
plaat.
Gebruiker draagt er zorg voor dat de door hem gehuurde CC-containers niet worden beschadigd of
ontvreemd. In geval van beschadiging dient Gebruiker terstond de beschadigde CC-container bij
Royal FloraHolland om te ruilen voor een onbeschadigd exemplaar. In geval van verlies of diefstal
is Gebruiker verplicht de door Royal FloraHolland vast- gestelde vergoeding te betalen.
Onderstellen dienen per 10 gestapeld, allen met ijzeren plaatje en geldig label aan de voorzijde te
worden ingeleverd. De hoekstijlen dienen daarbij aan de achterzijde uit te steken. Platen dienen te
worden ingeleverd met maximaal 30 platen per onderstel, in ieder gat van de hoekstijlen een plaat,
te beginnen onderaan de hoekstijlen. Royal FloraHolland is gerechtigd inname te weigeren indien
de CC-containers niet worden aangeboden als hiervoor bedoeld alsmede om Container Centralen
Nederland over het gebrek en de identiteit van Gebruiker te informeren.
Met inachtneming van het bovenstaande zal Royal FloraHolland alle CC-containers , voorzien van
het geldige CC- waarmerk, alsmede de originele platen en hoekstijlen, in ontvangst nemen. Hierbij
is Gebruiker verplicht de beschadigde en/of anderszins gebrekkige CC-containers , platen en
hoekstijlen te sorteren en apart aan te bieden. Royal FloraHolland is gerechtigd inname van de
gehele Partij, dus inclusief de goede CC-containers , te weigeren indien deze niet is gesorteerd als
in de vorige zin bedoeld.
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Artikel 4 Huur
Gebruiker machtigt Royal FloraHolland de verschuldigde huur te incasseren, waarbij de facturering
geschiedt via de dienstenfactuur (Kopers), dan wel de verschuldigde huur te verrekenen met de
uitbetaling van de aan Gebruiker toekomende bedragen (waaronder veilingopbrengsten) als
vermeld op de Weekafrekening (Verkopers en Vervoerders), en wel binnen één week na
ondertekening van de (mutatie)bon dan wel na de administratieve verwerking respectievelijk na de
ingangsdatum van een verlenging van het gebruik als bedoeld in artikel 3 lid 6. Per Vestiging
kunnen aanvullende en/of afwijkende bepalingen gelden. Deze zullen op adequate wijze worden
bekendgemaakt, o.a. via de Website.
Bij gebreke van betaling binnen deze termijn:
•
is het recht van Gebruiker op gebruik van enige CC-container opgeschort, totdat alsnog
alle opeisbare termijnen zijn voldaan;
•
is Gebruiker vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over de opeisbare termijnen;
•
is Royal FloraHolland vrij rechtsmaatregelen tegen Gebruiker te nemen zonder nadere
ingebrekestelling;
•
is Gebruiker gehouden alle in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten aan
Royal FloraHolland te voldoen.
Royal FloraHolland mag zonder beperking opeisbare vorderingen op grond van de
gebruiksovereenkomsten op Gebruiker verrekenen met schulden die zij uit anderen hoofde aan
hem heeft.
Gebruiker mag vorderingen, die hij uit anderen hoofde dan uit de gebruiksovereenkomsten op
Royal FloraHolland heeft, niet met opeisbare termijnen verrekenen.
Indien Gebruiker van mening is dat de gegevens op het door Royal FloraHolland verstrekte Saldooverzichten CC-containers niet overeenstemmen met de transacties, kan hij zich wenden tot de
hoofdverantwoordelijke van de Vestiging of het betreffende depot en indien hij het niet eens is met
diens beslissing een bezwaarschrift indienen conform artikel 23 van het Veilingreglement. Het
vorenbepaalde laat het bepaalde in artikel 3 lid 1 onverlet.
Artikel 5 Medewerking, verzekering en risico
Gebruiker moet direct bij Royal FloraHolland melding maken van verlies of beschadiging van een
door hem in gebruik genomen CC-container en, voor zover van toepassing, van omstandigheden
als genoemd in artikel 2 lid 6.
Gebruiker dient zich desgevraagd te kunnen legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs. Hij
ziet er op toe dat zijn medewerkers ook aan deze verplichting kunnen voldoen, indien deze uit zijn
naam CC-containers willen meenemen of inleveren.
Alle CC-containers , inclusief platen en hoekstijlen, die zich bevinden in een van de onder beheer
van Royal FloraHolland staande depots, zijn verzekerd door Royal FloraHolland.
Voor zover en voor zolang CC-containers onder beheer zijn van Gebruiker, vanaf het moment van
ophalen tot het moment van inleveren of overboeken, verblijven zij voor rekening en risico van
Gebruiker. Het is aan Gebruiker om zich hiertegen te verzekeren.

Artikel 6 Prijswijzigingen
Royal FloraHolland heeft het recht eenmaal per jaar na overleg met o.a. VGB/Commissie van de
Handel de tarieven te wijzigen.
Royal FloraHolland zal de huur en overige tarieven die zij op enig moment hanteert op adequate
wijze bekend maken.

Artikel 7 Kwaliteit CC-containers
Tenzij met VGB/Commissie van de Handel en/of Container Centralen Nederland te zijner tijd
anders wordt overeengekomen geldt aangaande Kwaliteit van CC-containers het onderstaande:
de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en reparatie van CC-containers ligt primair bij de
Container Centralen Nederland.
Het is niet de taak of verantwoordelijkheid van Royal FloraHolland om CC-containers op kwaliteit
te selecteren.

