
ALGEMENE VERKOOP -  EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE F IRMA SELECTA KLEMM GMBH & CO.KG  

I.Geldigheidsbereik van de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden  
(1) Op alle in het raam van de zakelijke activiteiten van de firma Selecta Klemm GmbH & Co. 

KG (hierna de  „verkoper“ genaamd) gedane verkopen (hierna „verkoopovereenkomsten“ 
genaamd) met betrekking tot de levering van planten (hierna de „goederen“ genaamd) 
aan ondernemers in het raam van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit 
(hierna de „koper“ genaamd) zijn uitsluitend deze Algemene Verkoop- en 
Leveringsvoorwaarden van de firma Firma Selecta Klemm GmbH & Co. KG van 
toepassing. Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden gelden ook voor alle 
toekomstige verkoopovereenkomsten en Leveringen van de verkoper aan de koper, zelfs 
als daar niet nogmaals afzonderlijk naar wordt verwezen 

(2) Tegenstrijdige of afwijkende algemene Verkoopvoorwaarden van de koper worden door 
de verkoper niet erkend, ook als de geldigheid daarvan in individuele gevallen niet 
uitdrukkelijk wordt tegengesproken. De algemene verkoopvoorwaarden van de koper 
gelden zelfs niet wanneer de verkoper leveringen aan de koper met kennis van diens 
tegenstrijdige handelsvoorwaarden zonder voorbehoud doet.  

II.Offertes, prijzen, betaalvoorwaarden en omvang van de prestaties 
(1) De offertes van de verkoper zijn altijd vrijblijvend.  
(2) De prijzen in de offertes van de verkoper betreffen nettoprijzen vanaf de fabriek en 

exclusief BTW, maar evenwel inclusief verpakking en bevrachting. 
(3) In het geval van vezending van de goederen door de verkoper aan de koper of aan een 

door de koper vermelde plaats draagt de koper, voor zover er niets anders werd 
overeengekomen, de kosten van de verzending, in het bijzonder de kosten voor de vracht, 
de verzekering en douaneheffingen. Die worden door de verkoper afzonderlijk in rekening 
gebracht. Dit geldt ook indien is overeengekomen dat de levering vanuit een andere plaats 
dan de productiesite van de verkoper dient te gebeuren.  

(4) Indien de overeengekomen levertermijn vier maanden later valt dan de datum waarop de 
overeenkomst werd gesloten, heeft de verkoper in het geval van gestegen kosten 
ingevolge gestegen materiaal- en grondstofprijzen, lonen en salarissen, transport- of 
energiekosten het recht om ter compensatie van voormelde gestegen kosten een hogere 
prijs te verlangen.  

(5) De betalingen langs de kant van de koper dienen regelmatig op de door de verkoper 
vermelde bankrekening te worden gedaan. Betalingen in cash aan medewerkers van de 
verkoper kunnen slechts worden aanvaard als een persoon die gemachtigd is de verkoper 
ten opzichte van de koper te vertegenwoordigen, de volmacht voor ontvangst van de 
betaling in cash door de medewerker voordien schriftelijk heeft bevestigd.  

(6) De koper heeft slechts recht op compensatie voor of de tengeldemaking van een 
onderpand tegen vorderingen van de verkoper in het geval van of op basis van 
rechtsgeldig vastgestelde, onbetwiste of door de verkoper erkende tegenvorderingen.  

(7) Het voorwerp van de verkoopovereenkomsten heeft geen betrekking op het adviseren 
van de koper door de verkoper, in het bijzonder betreft het voorwerp van de 
verkoopovereenkomsten geen advies over de oordeelkundige en zorgvuldige be- en 
verwerking van de goederen wat betreft het houden of cultiveren ervan dan wel over het 
gebruik van groei- en remstoffen, meststoffen en plantbeschermingsmiddelen of over het 
beschermen van planten. Voor zover de verkoper richtlijnen geeft over de omgang met 
de goederen, in het bijzonder over het houden, cultiveren resp. het be- en verwerken 
ervan, gaat het over niet-bindende inlichtingen die de koper niet ontslaat van zijn 
verplichtingen op het gebied van eigen verantwoordelijkheid en het zorgvuldig houden, 
cultiveren, be- en verwerken van de goederen. De koper dient op eigen 
verantwoordelijkheid in te staan voor het oordeelkundig houden, cultiveren resp. het be- 
en verwerken van de gekochte goederen en op eigen verantwoordelijkheid de van 
toepassing zijnde wettelijke bepalingen, in het bijzonder op het gebied van de 
bescherming van planten en het gebruik van groei- en remstoffen, meststoffen en 
plantbeschermingsmiddelen na te leven. 

(8) De verkoper dient de koper te attenderen op de instructies over het houden, cultiveren, 
be- en verwerken van de geleverde planten die bij zijn leveringen zijn gevoegd. De 
instructies over het houden, cultiveren en be- en verwerken van planten kunnen 
bovendien op de website van de verkoper op www.selecta-one.com worden 
geraadpleegd dan wel bij de verkoper worden opgevraagd. 

III. Levering en levertermijn  
(1) De verkoper heeft het recht deelleveringen in een gepaste omvang te doen.  
(2) In het geval van niet-beschikbaarheid van de overeengekomen goederen (in het bijzonder 

van de overeengekomen soorten) conform III.6 heeft de verkoper het recht aan de koper 
vergelijkbare goederen te leveren. Als de koper omwille van geldige redenen geen 
interesse heeft in vergelijkbare goederen, heeft hij het recht de overeenkomst te 
verbreken.  

(3) Bij de verzending van de goederen gaat het risico op een toevallige verslechtering of een 
toevallige ondergang over op de koper bij de overhandiging ervan aan de transporteur of 
expediteur. Dit is ook van toepassing indien een levering zonder bevrachting is 
overeengekomen.  

(4) Het is de koper bekend dat de contractueel overeengekomen levertermijn door het feit dat 
het voorwerp van de levering een natuurlijk product is waarvan de (tijdige) productie niet 
volledig kan worden gegarandeerd, kan verschuiven. De verkoper heeft daarom het recht 
om tot twee weken vóór de contractueel overeengekomen levertermijn dan wel tot vier 
weken na de overeengekomen levertermijn te leveren. Op die manier loopt de verkoper 
vóór het verstrijken van de contractueel overeengekomen levertermijn geen vertraging 
op, indien de koper een aanmaning stuurt. De voormelde regelingen zijn niet van 
toepassing indien de verkoper een vaste levertermijn heeft toegezegd of gegarandeerd.  

(5) De verkoper dient de koper over de week waarin de levering waarschijnlijk plaatsvindt, 
ten laatste op de laatste werkdag van de week die voorafgaat aan de week waarin de 
levering plaatsvindt, te informeren.  

(6) Indien een goed niet binnen het in III.4 vermelde tijdsbestek kan worden geleverd omdat 
de verkoper van zijn leverancier ondanks diens contractuele verplichtingen hieromtrent 
geen leveringen ontvangt, heeft de verkoper het recht om de overeenkomst te verbreken 
op voorwaarde dat er geen substituutlevering kan gebeuren dan wel als een dergelijke 
subsituutlevering de koper niet gepast lijkt (zie III.2). In dat geval dient de verkoper de 
koper ervan onmiddellijk op de hoogte te brengen dat het bestelde goed niet langer 
beschikbaar is en eventuele al gedane betalingen onmiddellijk terug te storten. 

(7) Indien laadhulpmiddelen (containers, planken, verlengstukken, herbruikbare pallets) bij de 

goederen worden geleverd, dient de koper deze onmiddellijk na levering om te ruilen voor 

identieke laadhulpmiddelen met dezelfde registratiemethode (zoals chip/slot/label of 

etiket) of identieke laadhulpmiddelen met dezelfde registratiemethode (zoals 

chip/slot/label of etiket) op eigen kosten binnen een week te retourneren, tenzij anders is 

overeengekomen. Het is de koper verboden ze te gebruiken voor eigen gebruik of ze te 

laten gebruiken door derden. 
(8) In geval van teruggave van beschadigde laadapparatuur of verlies van laadapparatuur is 

de koper verplicht de verkoper de reparatie- of vervangingskosten te vergoeden en, indien 
van toepassing, de extra huurkosten als gevolg van de te late teruggave. 

(9) Als er een geval van overmacht optreedt, dat voor de verkoper of zijn leveranciers dan 
wel agenten de contractueel overeengekomen levering van prestaties tijdelijk onmogelijk 
maakt of onredelijkerwijs bemoeilijkt, wordt de verkoper voor de duur van de obstakels bij 
de levering vrijgesteld van zijn verplichting om prestaties te leveren. De verkoper dient in 
dat geval de koper onmiddellijk op de hoogte te brengen van het bestaan en de 
vermoedelijke duur van het obstakel dat de levering hindert. Als de overmacht langer 
duurt dan 3 maanden vanaf het moment waarop het obstakel zich voor het eerst 
voordeed, kan elk van de partijen de overeenkomst verbreken. Als overmacht worden 
beschouwd alle gebeurtenissen die voor de verkoper ten tijde van het sluiten van de 
overeenkomst niet te voorzien waren en waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en 
waarvan de gevolgen voor de uitvoering van de overeenkomst niet door redelijke 
inspanningen van de verkoper kunnen worden voorkomen. Het gaat hierbij om oorlog, 
oorlogszuchtige omstandigheden, rellen, revolutie, embargo, officiële orders, industriële 
actie, epidemieën, brand, natuurrampen en een tekort aan energie, water of grondstoffen. 

(10) De levering is onder voorbehoud van tijdige, correcte en correcte levering aan de 
verkoper. Voor zover de verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering, wordt hij 
ontheven van zijn verplichting tot nakoming. Hij zal de koper onmiddellijk op de hoogte 
brengen van de niet-beschikbaarheid en zal de eventueel reeds betaalde tegenprestatie 
onverwijld terugbetalen. 

IV. Eigendomsvoorbehoud en teruggave van mutanten/rariteiten 
(1) De verkochte goederen blijven tot de volledige betalingen van alle verbintenissen die 

voortvloeien uit de zakelijke relatie tussen de verkoper en de koper voortvloeien, de 
eigendom van de verkoper (voorbehoudsgoed).  

(2) De koper dient zorg te dragen voor het voorbehoudsgoed waarvan de verkoper de 
eigenaar is.  

(3) In het geval van inpandgevingen van de voorbehoudsgoederen door derden dient de 
koper de verkoper hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen.  

(4) Indien de koper ingevolge een verbinding, vermenging, verwerking of omvorming van de 
voorbehoudsgoederen eigendom daarin verwerft, komen de partijen nu al overeen dat de 
koper aan de verkoper op het moment van de verwerving van de eigendom de mede-
eigendom daarin overdraagt die overeenkomt met de waarde van de bedragen die de 
verkoper aan de koper voor de geleverde goederen heeft aangerekend (inclusief BTW 
indien die van toepassing is (eigendomsvoorbehoud). De verkoper dient een dergelijke 
offerte van de koper nu al te aanvaarden. Het (opnieuw) overgedragen in eigendom 
verkregen voorbehoudsgoed treedt in de plaats van het vorige voorbehoudsgoed en de 
koper dient ten behoeve van de verkoper en zonder tegenprestatie in geld zorg te dragen 
voor het in eigendom verkregen voorbehoudsgoed. De overdracht van het in eigendom 
verkregen voorbehoudsgoed komt te vervallen bij de volledige betaling van alle 
verbintenissen die voortvloeien uit de zakelijke relatie tussen de verkoper en de koper.  

(5) De koper heeft het recht het voorbehoudsgoed of het in eigendom verkregen 
voorbehoudsgoed in het raam van een regelmatige commerciële transactie verder te 
verwerken en te verkopen, zolang de koper geen betaalachterstand ten opzichte van de 
verkoper heeft.  

(6) In het geval van een verkoop van het voorbehoudsgoed of van een in eigendom verkregen 
voorbehoudsgoed dient de koper zijn vorderingen op basis van de herverkoop ten 
opzichte van zijn klanten of derden ten belope van het factuurbedrag (inclusief BTW indien 
die van toepassing is) dat de verkoper aan de koper voor het geleverde voorbehoudsgoed 
heeft aangerekend, over te dragen aan de verkoper. 

(7) De koper blijft het recht hebben om de conform IV.6 overgedragen vorderingen te innen; 
de bevoegdheid van de verkoper om de vorderingen zelf te innen blijft onverminderd van 
kracht. De verkoper zal de vorderingen niet innen, zolang de koper zijn 
betalingsverplichtingen op basis van de te innen bedragen vervult, geen 
betaalachterstand oploopt en er geen verzoek tot de inleiding van een 
faillissementsprocedure werd ingediend dan wel er sprake is van een staking van de 
betalingen. Indien dat het geval is, kan de verkoper verlangen dat de koper de als 
waarborg toegewezen vorderingen bekend maakt en alle gegevens die voor de 
inningvereist zijn, overmaakt.  

(8) De verkoper is verplicht de als waarborg toegewezen vorderingen op verzoek van de 
koper vrij te geven op voorwaarde dat de te innen waarde van de vorderingen de omvang 
van de gewaarborgde vorderingen van de verkoper met meer dan 10% overstijgt.  



V.Garantie  
(1) De garantierechten van de koper ingevolge een defect aan de geleverde goederen zijn 

gebaseerd op de wettelijke bepalingen, op voorwaarde dat de volgende regeling VI. geen 
bepaling vermeldt die daarvan afwijkt.  

(2) Voor zover niets anders is overeengekomen, geeft de verkoper geen garanties voor een 
bepaalde eigenschap van de goederen, in het bijzonder niet voor de soortzuiverheid van 
de goederen; V.1 blijft onverminderd van kracht. 

VI. Aansprakelijkheid van de verkoper  
(1) Wat letselschade betreft, is de verkoper aansprakelijk volgens de wettelijke 

voorschriften.  
(2) Wat schadevergoeding of compensatie voor gemaakte kosten van de koper ingevolge 

een lichte nalatigheid van de verkoper betreft, is de aansprakelijkheid van de verkoper 
beperkt tot de doorgaans te verwachten schade. De verkoper benadrukt dat de koper in 
individuele gevallen, bijv. wanneer een bijzonder grote schade kan optreden, zich moet 
laten verzekeren.  

(3) Wat schadevergoeding of compensatie voor gemaakte kosten ingevolge een grove 
nalatigheid van de verkoper betreft, is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot 
de wettelijke voorschriften.  

(4) Wat schadeclaims ingevolge vertraging die aan een lichte nalatigheid van de verkoper 
zijn toe te schrijven, betreft, bedraagt de aansprakelijkheid van de verkoper, in afwijking 
van VI.2 zin 1, ten hoogste slechts 5% van de overeengekomen aankoopprijs (incl. 
BTW).  

(5) Voor het overige is de aansprakelijkheid van de verkoper uitgesloten (§ 478 BGB blijft 
onverminderd van kracht). Dit geldt ook als de verkoper conform III.6 van zijn 
verplichting tot het leveren van prestaties wordt vrijgesteld. De uitsluiting en de 
begrenzing van de aansprakelijkheid zijn ook van toepassing op kwesties die buiten de 
overeenkomst vallen.  

(6) De voormelde begrenzingen en uitsluitingen van de aansprakelijkheid zijn ook van 
toepassing ten behoeve van de medewerkers, de wettelijke vertegenwoordigers, de 
bedrijfsorganen en de agenten van de verkoper.   

(7) De voormelde beperkingen en uitsluitingen van de aansprakelijkheid zijn niet van 
toepassing op schade ingevolge een niet-nageleefde levertermijn of een defect aan het 
goed, voor zover de verkoper een vaste levertermijn (III.4 zin 4) of een bepaalde 
eigenschap van het goed heeft beloofd of gegarandeerd. 

(8) Voor schade die de koper met toepassing van de gebruikelijke hygiënenormen en de 
aan de dag te leggen zorgvuldigheid bij het houden, cultiveren en het be- en verwerken 
van de geleverde goederen had kunnen vermijden, kan de verkoper niet aansprakelijk 
worden gehouden. Dit is in het bijzonder van toepassing op schade veroorzaakt door 
een infectie of een aantasting van gezonde goederen of overige planten door goederen 
die al bij de risico-overdracht op de koper waren geïnfecteerd of aangetast. 

VII.I8 Industriële eigendomsrechten  
(1) De verkoper heeft op het gebruik van zijn intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder 

van zijn industriële eigendomsrechten zoals soorten en merken, auteurs- en 
afbeeldingsrechten, een afzonderlijke vergoeding. Die aparte vergoeding wordt op de 
factuur afzonderlijk vermeld (inclusief BTW indien die van toepassing is).  

(2) Bepalingen betreffende de bescherming van soorten  
(a) De goederen die als soort worden beschermd, mogen slechts tot potplanten of 

snijbloemen worden opgekweekt en verwerkt en als zulke worden verkocht. De koper 
mag in het bijzonder die goederen niet gebruiken met het oog op vermenigvuldiging 
(materiaal aanmaken met het oog op vermenigvuldiging) of voor 
vermenigvuldigingsdoeleinden prepareren, voor de voormelde doelstellingen op de 
markt brengen of die doeleinden door derden laten bereiken dan wel de goederen voor 
die doeleinden bewaren. Als de koper voormelde onthoudingsverplichting schendt, 
dient hij aan de verkoper schadevergoeding te betalen. De door de koper te betalen 
schadevergoeding bedraagt 0,25 € voor elk goed dat in tegenstrijd met voormelde 
onthoudingsverplichtingen werd gekweekt, geprepareerd, op de markt gebracht, in- of 
uitgevoerd, aan een derde met het oog op het bereiken van voormelde doelstellingen 
werd toevertrouwd dan wel bewaard. Niettemin heeft de koper het recht het bewijs te 
leveren dat de schade of een waardevermindering sowieso niet is ontstaan of minder 
bedraagt dan het voorgestelde vaste bedrag. Rechten in aanvulling daarop die de 
verkoper heeft, blijven onverminderd van kracht, in het bijzonder heeft de verkoper het 
recht op aanvullende vorderingen op het gebied van onthouding, verwijdering, 
informatie- en verslaglegging evenals terugroeping, vernietiging en schadevergoeding 
indien zijn intellectuele eigendomsrechten worden geschonden, in het bijzonder bij 
inbreuken op de rechten betreffende de bescherming van soorten en blijven deze 
vorderingen ongeacht voormelde regeling onverminderd van kracht. 

(b) De koper is verplicht op zijn facturen en overige zakelijke documenten de soortnaam 
volledig te vermelden.  

(c) De in de waren aangetroffen mutanten zijn in het algemeen [volgens § 10 lid 3 SortG 
of artikel 13 lid 6 GemSortV] onderworpen aan het kwekersrecht van de houder van 
het kwekersrecht van het oorspronkelijke ras en mogen in dit geval niet zonder 
toestemming van de houder van het kwekersrecht van het oorspronkelijke ras 
commercieel worden geëxploiteerd.  

(d) De koper dient de verkoper onmiddellijk na ontdekking van een in de goederen 
aangetroffen mutant op de hoogte te stellen en de verkoper het recht te verlenen de 

mutatie te inspecteren en, indien nodig, monsters te nemen tijdens de normale 
kantooruren. 

(e) De koper van een goed dat door het kwekersrecht wordt beschermd, dient aan de 
persoon die door de verkoper hiervoor werd gemachtigd, op elk moment en zonder 
voorafgaande kennisgeving tijdens de gebruikelijke openingsuren toe te laten de 
naleving van de bepalingen betreffende het kwekersrecht te controleren en met het 
oog daarop in het bijzonder de onderneming van de koper te betreden en de productie- 
en ontwikkelingssites te inspecteren. De koper van een goed dat door het 
kwekersrecht wordt beschermd, verplicht zich verder om de nodige inlichtingen te 
verstrekken die zijn vereist voor het uitoefenen van het controlerecht. De personen die 
daarvoor van de verkoper de opdracht hebben gekregen, dienen op verzoek van de 
koper hun legitimatie aan de koper te bewijzen door een door de verkoper schriftelijke 
opgestelde opdracht voor te leggen. De verkoper is verplicht om ervoor zorg te dragen 
dat de controleurs het stilzwijgen bewaren over de overige bedrijfsgeheimen waarvan 
zij in het raam van hun controleactiviteiten kennis hebben gekregen.  

(3) Bepalingen betreffende marktbescherming  
(a) De verkoper heeft aan elke soort een merk toegekend. De koper verwerft met de 

betaling van het goed en het op de factuur geraamde bedrag van de vergoeding het 
recht en tegelijkertijd de verplichting om bij de verkoop van de geleverde goederen 
naast de soortnaam ook het merk te gebruiken dat aan de soort werd toegekend. 

(b) Bij het gebruik van het merk dient de koper erop te letten dat het merk als dusdanig 
herkenbaar is en zich duidelijk van de soortnaam van de soort in kwestie onderscheidt. 
Dit kan zo worden bewerkstelligd dat aan het merk telkens het registratiesymbool ® of 
en minste de afkorting TM wordt toegevoegd en het merk niet rechtstreeks in 
combinatie met de soortnaam wordt gebruikt. Als etiketten van de verkoper worden 
meegeleverd, dienen die te worden gebruikt om een uniform beeld van de soort en 
het merk te garanderen. 

VIII.Toepasselijk recht, bevoegde rechtbanken en taal 
(1) Er werden geen mondelinge overeenkomsten gesloten of aanvullende afspraken 

gemaakt. Wijzigingen van en aanvullingen bij een verkoopovereenkomst evenals deze 
Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden dienen schriftelijk te zijn opgesteld om 
rechtsgeldig te zijn. 

(2) Alle verkoopovereenkomsten, met inbegrip van deze Algemene Verkoop- en 
Leveringsvoorwaarden evenals alle geschillen die voortvloeien uit en verband houden 
met dergelijke overeenkomsten (met inbegrip van de Algemene Verkoop- en 
Leveringsvoorwaarden) zijn uitsluitend en met uitsluiting van het collisierecht 
onderworpen aan het materiële recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Het CISG (VN-
kooprecht) is niet van toepassing. Dit geldt ook voor kwesties omtrent de 
totstandkoming, de beëindiging en de verderzetting na de verbreking van de 
verkoopovereenkomsten. 

(3) Plaats van levering voor alle verplichtingen die voortvloeien uit alle 
verkoopovereenkomsten, met inbegrip van deze Algemene Verkoop- en 
Leveringsvoorwaarden, is Stuttgart.  

(4) Voor alle geschillen die voortvloeien uit dan wel verband houden met alle 
verkoopovereenkomsten, met inbegrip van deze Algemene Verkoop- en 
Leveringsvoorwaarden wordt overeengekomen dat de rechtbanken van Stuttgart – Bad 
Cannstatt bevoegd zijn, voor zover geen andere rechtbanken op basis van wettelijke 
bepalingen verplicht bevoegd zijn. Dit geldt ook voor kwesties omtrent de 
totstandkoming, de beëindiging en de verderzetting na de verbreking van de 
verkoopovereenkomsten. 

(5) Zelfs als een verkoopovereenkomst en/of deze Algemene Verkoop- en 
Leveringsvoorwaarden naar een andere taal worden vertaald, is enkel de Duitse versie 
van de verkoopovereenkomst in kwestie en de Duitse versie van deze Algemene 
Verkoop- en Leveringsvoorwaarden bindend.  

Stuttgart, augustus 2020 


