
Uittreksel uit de algemene voorwaarden van Brandkamp GmbH 
1. Geldigheid van de voorwaarden 
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing in de bedrijfsvoering met al onze klanten, voor zover 
deze ondernemers in de zin van § 14 BGB zijn. 
1.2. Alle - ook toekomstige - leveringen en diensten vinden uitsluitend plaats met het opnemen van deze 
voorwaarden, tenzij dit in individuele gevallen is. of contractueel gewijzigd of uitgesloten worden op basis 
van een raamovereenkomst met een klant; verschillende condities We spreken onze klanten nadrukkelijk 
tegen. 
2. Totstandkoming van het contract 
2.1. Gezien de beperkte productiecapaciteit zijn onze eerste aanbiedingen (bijv. In brochures, catalogi, 
reclamemateriaal of bij het beantwoorden van vragen) nog geen aanvragen in de zin van artikel 145 BGB, 
maar onder voorbehoud en vrijblijvend. Ze zijn eerder bedoeld als aanwijzingen om de indiening van 
aanvragen door de klant te begrijpen. 
2.2. De klant is gebonden aan een aanvraag die hij bij ons heeft ingediend voor een periode van 3 weken na 
ontvangst door ons, als hij aanwezig is Bij het indienen van de aanvraag is niet anders bepaald. 
2.3. Een bestelling komt pas tot stand als we de aanvraag van de klant door middel van een schriftelijke 
bevestiging of de levering of Voer de dienst uit zonder voorafgaande schriftelijke bevestiging van acceptatie. 
2.4. Als we accepteren - ongeacht of dit schriftelijk of door middel van uitvoering is - nadat de 
verbintenisperiode van 3 weken (paragraaf 2.2) is verstreken, is het van toepassing 
De overeenkomst wordt echter geacht tot stand te zijn gekomen als de klant niet onmiddellijk bezwaar 
maakt. 
2.5. We hebben het recht om soorten, hoeveelheden en leverdata in onze orderbevestigingen aan te passen 
aan de daadwerkelijke leveringsopties. Dergelijke wijzigingen worden geacht te zijn overeengekomen indien 
de klant geen bezwaar maakt binnen 10 kalenderdagen na ontvangst van de orderbevestiging. Dit geldt 
alleen als de wijziging redelijk is voor de klant, rekening houdend met onze belangen. 
3. Levering / leveringstermijnen / leveringsbeperkingen of -uitsluitingen 
3.1. Overeengekomen leveringstermijnen hebben betrekking op het ter beschikking stellen van de goederen 
voor overhandiging of verzending in ons bedrijf te Isselburg-Anholt. 
3.2. Onze leveringsverplichting wordt opgeschort zolang de juiste en tijdige levering niet door onze 
leveranciers of door ons wordt gedaan door overmacht is niet mogelijk Dit geldt alleen in het geval dat wij, 
onze plaatsvervangende agenten of onze leverancier de deadline niet missen is vertegenwoordigd. 
3.3 In het geval van paragraaf 3.2 hebben we het recht om de overeenkomst te herroepen zonder enige 
verplichting tot schadevergoeding - onder voorbehoud van paragraaf 11 - als we de uitvoering onmogelijk of 
onredelijk is geworden of het einde van de prestatiebelemmering is niet te voorzien. Dit geldt alleen als wij 
of onze Plaatsvervangende agenten zijn niet verantwoordelijk voor de belemmering van de prestatie en als 
we de klant onmiddellijk hebben geïnformeerd over de bovengenoemde belemmeringen voor de uitvoering. 
In geval van herroeping zijn wij verplicht om de reeds door de klant verstrekte tegenprestatie onmiddellijk op 
te geven vergoeden. 
4. Aflever-, inspectie- en meldingsplicht 
4.1. Wij zijn gerechtigd opdrachten in deelleveringen uit te voeren, tenzij anders overeengekomen. De klant 
kan deelleveringen aanvaarden alleen terecht weigeren als ze objectief gezien niet in hem geïnteresseerd 
zijn. De weigering om te accepteren moet schriftelijk worden verklaard; Met de weigering moet ook het 
ontbreken van een objectief schriftelijk belang rechtvaardigen. 
4.2. De klant dient de goederen onmiddellijk te controleren - afhankelijk van de omvang van de levering, 
eventueel door voldoende steekproeven te nehmen en onderzoeken. Als de levering aan een derde wordt 
gedaan op verzoek van de klant - bijvoorbeeld de koper van de klant - heeft de klant zorg voor een 
onmiddellijk onderzoek en onderzoek. 
4.3. De klant dient ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van duidelijke gebreken, tekorten of foutieve 
leveringen; het transportpersoneel is niet bevoegd om klachten in ontvangst te nemen. Indien de klacht niet 
onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 10 kalenderdagen wordt ingediend, wordt de Afnemer kan aan de voor de 
hand liggende gebreken geen rechten ontlenen. Onze handelsagenten zijn niet bevoegd om klachten in 
ontvangst te nemen. 
5. Fytosanitaire eigenschappen 
5.1. De onderzoeks- en meldingsplicht van de klant strekt zich in het bijzonder ook uit tot fytosanitaire 
eigenschappen, met name ongedierte, virussen en ziekten; als de klant vermoedt dat er gebreken aan de 
goederen zijn, in overeenstemming met paragraaf 10.7. verder gaan. 



5.2. Als de klant zelf een expert inschakelt - vooral omdat wij niet bereikbaar zijn of omdat er urgentie is - 
heeft hij die bij zich opdracht geven tot een bekwaam en algemeen erkend laboratorium. Bij het inschakelen 
van het laboratorium moet de klant reageren op eventuele urgentie om erop te wijzen. 
5.3. Als de klant vermoedt dat er gebreken zijn in de zin van paragraaf 5.1. aanwezig zijn, kan hij hebben, om 
de schade te verminderen Aangetaste of defecte planten van andere planten - zowel die welke door ons zijn 
geleverd als die welke al beschikbaar zijn voor de klant - scheiden om te voorkomen dat u naar voren reikt. 
6. Bezorgmodaliteiten 
6.1. Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen af fabriek te Isselburg-Anholt zonder vrachtkosten, 
Verpakking, verzekering en royalty's. Een verzending vindt alleen plaats op verzoek van de klant; in dit geval 
alle vracht / Transportkosten zijn voor rekening van de klant en kunnen door ons worden doorberekend. 
6.2. Het risico van onopzettelijk verlies van de goederen gaat over op de klant wanneer ze worden 
overgedragen aan de vervoerder. 
6.3. Voor dragerpallets wordt € 0,50 per stuk in rekening gebracht. Als de klant onbeschadigd retourneert, 
wordt er een tegoed van € 0,35 per stuk verstrekt. 
7. Prijzen, kortingen en rabatten 
7.1. Tenzij anders overeengekomen, gelden onze prijzen op het moment van de bindende bestelling door de 
klant geldige prijslijst. 
7.2. Alle prijzen zijn af onze productiefaciliteit en exclusief vracht, verpakking en omzetbelasting, tenzij 
anders aangegeven is overeengekomen. 
7.3 Bij vooruitbetaling of betaling binnen 10 kalenderdagen na factuurdatum verlenen wij 2% korting, mits 
vermeld op de Factuur wordt afgedrukt. 
8. Betalingswijze, verrekening, verzuim 
8.1. Betalingen kunnen alleen worden gedaan op een van onze rekeningen. 
8.2. De klant kan eventuele tegenvorderingen alleen compenseren als deze door ons zijn erkend of wettelijk 
zijn vastgesteld. 
9. Eigendomsvoorbehoud, cessie 
9.1. Alle door ons geleverde goederen blijven bestaan totdat alle aanspraken waarop wij recht hebben uit de 
onderliggende overeenkomst volledig zijn vervuld - inclusief eventuele kosten, rente en schade veroorzaakt 
door vertraging - onze eigendommen. 
9.2. Ons eigendom strekt zich ook uit tot de planten en producten die de klant door teelt, verwerking of 
vermenging heeft verworven of vermenging van de door ons onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken. 
9.3. De klant heeft het recht om de door ons geleverde goederen in het kader van zijn normale 
bedrijfsuitoefening door te verkopen. In deze In dit geval cedeert hij ons nu reeds de vordering op zijn klant 
die voortvloeit uit de wederverkoop. Het bedrag van de opdracht is beperkt op onze vordering uit de levering 
van de doorverkochte goederen inclusief eventuele kosten, rente en vertragingsschade, voor zover deze de 
Klanten zijn al in rekening gebracht en geregistreerd. 
9.4. Tot nader order heeft onze klant het recht om aan ons overgedragen vorderingen van zijn klanten te 
innen. 
9.5. Als derden - met name in het kader van handhavings- of insolventiemaatregelen - toegang willen hebben 
tot de goederen die ons eigendom zijn, moet de klant hen op de hoogte stellen van ons eigendom en de 
onderliggende documenten overleggen. Heeft tegelijkertijd hij om ons onmiddellijk te informeren. 
9.6. Als de waarde van de door de klant aan ons verstrekte zekerheden de som van onze gedekte 
vorderingen met meer dan 20% overschrijdt, zijn we up Verzoeken van de klant met betrekking tot de 
zekerheden van meer dan 20% zijn verplicht om vrij te geven. De selectie van de effecten die worden 
vrijgegeven wordt naar eigen goeddunken door ons gedaan. 
10. Garantie, transportschade 
10.1. Voor zover door ons geleverde zaken gebrekkig zijn, waarvan de oorzaak reeds aanwezig was op het 
moment van risico-overgang, zijn wij fundamenteel verplicht tot garantie indien het defect optreedt binnen 
de verjaringstermijn (paragraaf 10.4.) en wij worden hiervan op de hoogte gesteld wordt. 
10.2. Als de klant de door ons geleverde goederen doorverkoopt en zijn koper of de laatste koper in de 
toeleveringsketen een consument is in de zin van § 13 BGB kan de klant volgens de wettelijke regeling van §§ 
478, 479 BGB tegen ons een vordering indienen via het zogenaamde leveranciersreglement. Als er een 
gerechtvaardigd geval van verhaal van leveranciers is, zijn de beperkingen in deze voorwaarden van 
toepassing onze garantieverplichtingen. 
10.3. Voorwaarde voor het verhaal van de leverancier is dat de goederen die we aan de consument leveren, 
ongewijzigd blijven in de hele toeleveringsketen te koop is. Voorzover de zaken in de tussentijd zijn 
gecultiveerd of anderszins veranderd, is verhaal op de leverancier uitgesloten. Het verhaal van de leverancier 



veronderstelt dat het gebrek dat aanwezig is op het moment van overdracht aan de consument ook de 
relatie tussen ons en de klant beïnvloedt. Geeft een tekort weer. 
10.4. Garantieclaims vervallen na 12 maanden. Desondanks zijn de wettelijke verjaringstermijnen van 
toepassing als de klant ons hiervan op de hoogte stelt recht op vordering op de leverancier (clausules 10.2. 
en 10.3.). 
10,5. Als de klant zijn inspectie- en reclameverplichtingen die op hem rusten in overeenstemming met 
paragraaf 4 overtreedt, kan hij in overeenstemming met de bepaling in paragraaf 4. uw garantierechten 
verliezen; als de klant een handelaar is, is dit van toepassing in overeenstemming met de bepalingen van 
artikel 377 HGB ook bij regres van leveranciers. 
10.6. De klant moet defecten die niet duidelijk zijn (verborgen defecten) onmiddellijk na ontdekking melden. 
Onze verkopers zijn voor Ontvangst van klachten niet toegestaan. 
10.7. Als de klant gebreken vertoont - ongeacht of dit volgens paragraaf 4 of paragraaf 10.6. - hij moet ons de 
gelegenheid geven om ze zelf te onderzoeken en / of laten onderzoeken door een door ons ingeschakelde 
derde partij. Als de klant zelf derden - in het bijzonder deskundigen - instrueert om de goederen te 
onderzoeken of eventuele gebreken vast te stellen, zijn wij alleen verplicht om de gemaakte kosten te 
dragen als dit daadwerkelijk het geval is. Gebreken waarvoor wij verantwoordelijk zijn worden ontdekt en wij 
hebben vooraf schriftelijk ingestemd met de opdracht; dit is niet van toepassing als het verschuldigd is 
de urgentie van het bewaren van bewijs, een onmiddellijke beoordeling is objectief gezien noodzakelijk en 
we kunnen niet op tijd worden bereikt.  
10.8. Als de klant aanspraak maakt op garantie, zijn wij in eerste instantie alleen verantwoordelijk voor 
aanvullende prestaties (opheffen van het defect of levering een defectvrij artikel). Als we aanvullende 
prestatie weigeren of als dit niet lukt, kan de klant de koopprijs verlagen of terugtrekken uit het contract. 
Aanspraken op schadevergoeding van de klant zijn - behoudens het bepaalde in artikel 11 - uitgesloten. 
10.9. De klant is verplicht de goederen - eventueel in geschikte steekproeven - bij ontvangst te onderzoeken 
op transportschade; Vooral bij zichtbare schade aan de transportverpakking is er een uitgebreide 
keuringsplicht. Als er transportschade wordt geconstateerd, dan de klant om onmiddellijk een rapport op te 
stellen waarin de staat van de goederen en de transportschade worden vastgelegd. Het protocol is dat 
Transportpersoneel moet ter ondertekening worden aangeboden. 
10.10 Wij zijn niet aansprakelijk voor transportschade - onder voorbehoud van artikel 11 - tenzij de schade is 
veroorzaakt door ons of een van onze plaatsvervangende agenten opzettelijk of grove nalatigheid. 
11. Schadeclaims door de klant 
11.1. Voor zover de klant recht heeft op aanspraken op schadevergoeding of onkostenvergoeding wegens 
gebreken die niet onder bovenstaande overeenkomsten vallen of paragraaf 11.2. uitgesloten zijn, vervallen 
ze na 12 maanden. 
11.2. Alle andere aanspraken op schadevergoeding of onkostenvergoeding door de klant - met uitzondering 
van die in paragraaf  
11.3. met de naam - ongeacht welke Juridische gronden, met name wegens niet-nakoming van 
verplichtingen die voortvloeien uit contractuele verplichtingen of onrechtmatige handelingen, zijn 
uitgesloten. 
11.3. Schadeclaims van de klant zijn hierbij niet uitgesloten 
a) Schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid die is gebaseerd op een nalatig 
plichtsverzuim door ons, een opzettelijke of nalatige plichtsverzuim door onze wettelijke vertegenwoordigers 
of onze plaatsvervangende agenten 
b) Andere schade die het gevolg is van een grove nalatige plichtsverzuim door ons of van een opzettelijke of 
grove nalatige plichtsverzuim onze wettelijke vertegenwoordigers of onze plaatsvervangende agenten. 
12. Garanties 
12.1. Alle beschrijvingen en andere informatie die door ons wordt verstrekt, inclusief in catalogi, brochures 
en reclamemateriaal, zijn fundamenteel - tenzij uitdrukkelijk anders vermeld - alleen beschrijvingen. We 
geven geen garantie met dergelijke beschrijvingen de staat van de goederen of dat de goederen gedurende 
een bepaalde tijd een bepaalde staat behouden. 
12.2. Indien, in afwijking van paragraaf 13.1. garantie hebben aangenomen, heeft de klant bij gebreken recht 
op garantie zijn zonder beperking onderhevig aan de wettelijke garantierechten. 
13. Eigendomsrechten, licenties, reproductie 
13.1. Alle beschermde stekken gemarkeerd met (s), P, R of andere beschermende symbolen mogen alleen 
gebruikt worden voor uw eigen bloementeelt worden; replicatie is over het algemeen niet toegestaan. 
13.2. De planten die onder de plantenrassenbescherming vallen, mogen alleen op basis van een 
licentieovereenkomst worden vermeerderd en vermeerderd. Een licentieovereenkomst wordt apart 
overeengekomen; dit regelt ook de licentievergoedingen. 



13.3. In geval van ontoelaatbare aanvulling door de klant is deze - ongeacht verdere verplichtingen tot 
schadevergoeding - de gebruikelijke licentievergoeding verhoogd met een derde. 
13.4. Als er wijzigingen optreden bij de klant, moet de klant ons onmiddellijk op de hoogte stellen, ons 
toegang verlenen tot de inspectie en ons om ongevraagd monsters van de mutaties te verstrekken. 
13.5. De mutatie is eigendom van de fokker. 
13.6. De klant staat ons onherroepelijk toe om zijn teeltoppervlakken na voorafgaande aankondiging en 
afspraak te inspecteren om de naleving van de plantenrassenbescherming te controleren. 
14. Rechtskeuze, bevoegde rechtbank 
14.1. Uitsluitend Duits recht is van toepassing - ook op contracten met het buitenland. 
14.2. Voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen ons en de klant - tenzij er volgens 
de wet een andere exclusieve bevoegde rechtbank is - Bocholt / Münster. 
14.3. Mocht een van de clausules in deze algemene voorwaarden of een andere clausule van een contract 
tussen ons en de klant volledig of gedeeltelijk ondoelmatig zijn of worden, blijft de rest van het contract van 
kracht. 


