Aanvullende Voorwaarden Logistieke Middelen Online
Artikel 1.

Algemeen
In aanvulling op de Algemene Voorwaarden ‘Mijn Royal FloraHolland’ zijn onderstaande specifieke
voorwaarden op bovengenoemde dienst van toepassing.

Artikel 2.

Dienst
a. De dienst Logistieke Middelen Online, toont aan de (hoofd)gebruiker up-to-date saldo en
transactie-informatie met betrekking tot CC containers (ook wel genoemd: ‘Deense containers’) en
slotplaten. Hiervoor is onderstaand in artikel 3.a. genoemd basis tarief verschuldigd.
b. Indien de (hoofd)gebruiker ook CC containers of platen wil overboeken ten gunste van een
andere bij ‘Royal FloraHolland ingeschreven gebruiker’, is een extra tarief verschuldigd als
onderstaand vermeld in artikel 3.b.
c. Indien de (hoofd)gebruiker voorts CC containers of platen wil bestellen/overboeken voor
rekening van een ‘andere bij Royal FloraHolland ingeschreven gebruiker’, is een extra tarief
verschuldigd als vermeld onder artikel 3.c. Alsdan staat de (hoofd)gebruiker jegens Royal
FloraHolland ervoor in dat hij bevoegd en gemachtigd is om namens en voor rekening van de
‘andere bij Royal FloraHolland ingeschreven gebruiker’ bovengenoemde handelingen te verrichten.
De (hoofdgebruiker) dient in het bezit te zijn van een schriftelijke door die andere gebruiker
ondertekende machtiging, dient deze te bewaren en desgevraagd aan Royal FloraHolland te
verstrekken.
d. Royal FloraHolland heeft het recht om bij een klacht of bij onvoldoende betalingszekerheid, de
betreffende overboeking/bestelling voor rekening van de (hoofd)gebruiker al dan niet uit te voeren
c.q. terug te draaien.

Artikel 3.

Tarief
a. Het huidige tarief* voor het hierboven in art. 2.a. genoemde bedraagt € 12,50 per kwartaal met
een minimale afnametermijn van 1 kwartaal.
b. Het huidige tarief* voor het in 2.b. genoemde bedraagt € 25 per kwartaal met een minimale
afnametermijn van 1 kwartaal.
c. Het huidige tarief* voor het in 2.c. genoemde bedraagt: € 212,50 per kwartaal met een minimale
afnametermijn van 1 kwartaal.
d. Royal FloraHolland behoudt zich het recht voor om tarieven jaarlijks te verhogen.
Indien een verhoging in enig jaar meer dan 5% bedraagt van het tarief in het direct voorafgaande
jaar, heeft de hoofdgebruiker het recht om de dienst tussentijds op de gebruikelijke wijze via ‘Mijn
Royal FloraHolland’ met directe ingang op te zeggen. Zulks binnen 4 weken nadat het nieuwe tarief
aan de hoofdgebruiker bekend kon zijn doch niet later dan 4 weken nadat het nieuwe tarief voor het
eerst bij de hoofdgebruiker in rekening is gebracht.
Indien een verhoging 5% of minder bedraagt van het tarief in het direct voorafgaande jaar, is de
(hoofd)gebruiker direct gehouden het nieuwe tarief te betalen. Voorafgaande mededeling of
accordering van een aangepast tarief/voorwaarden is alsdan niet vereist.
De in de onderhavige voorwaarden weergegeven tarieven zijn slechts een weergave van het
geldende tarief op moment van het ernaast vermelde prijspeil..

Artikel 4.

Beëindiging
De onderhavige dienstverlening kan door de gebruiker met inachtneming van één kalendermaand - en
door Royal FloraHolland te allen tijde - worden beëindigd door een mededeling daartoe aan de andere
partij. Royal FloraHolland behoudt het recht om bij een beëindiging of toegangsblokkering die gelegen
is voor afloop van de in art.3 genoemde betalingsperiode, het voor de gehele betalingsperiode
geldende tarief in rekening te brengen.
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Artikel 5

Slotbepalingen
a. Op de onderhavige dienstverlening zijn het veilingreglement waaronder met name ook de
Algemene Voorwaarden CC containers en Algemene Voorwaarden stapelwagens van
toepassing voor zover bovenstaande bepalingen hiervan niet afwijken.
b. Indien de (hoofd)gebruiker van mening is dat het transactieoverzicht onjuistheden vermeld of niet
volledig is danwel opdrachten niet (tijdig) zijn verwerkt, dient de (hoofd)gebruiker dit onmiddellijk bij
Royal FloraHolland te melden opdat Royal FloraHolland de mogelijkheid tot herstel zonder schade,
heeft.
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