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Algemene voorwaarden Polder Potato B.V. 

 
Op onze overeenkomsten (overeenkomsten tussen Polder Potato B.V. en haar tegenpartij) van koop of verkoop 

betreffende aardappelen zijn van toepassing:        

 Onderstaande algemene voorwaarden. 

 Indien Polder Potato pootaardappelen verkoopt, aanvullend de Handelsvoorwaarden Pootaardappelen 

2015 (vastgesteld door de NAO, LTO, VAVI en NAV met bijbehorend arbitrage reglement van juni 2015) 

(www.nao.nl). 

 Bij de in- en verkoop van consumptieaardappelen aanvullend de VAVI-Inkoopvoorwaarden 

aardappelen, schakel industrie/teelt 2012 met uitzondering van het arbitragereglement (www.vavi.nl).  

 Het Nederlands recht is van toepassing.  

 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.   

Ieder geschil dat met Polder Potato B.V. ontstaat, zal –met uitzondering van contracten waarbij Polder Potato B.V. 

pootaardappelen verkoopt– definitief door arbitrage in Wageningen worden beslecht volgens de bepalingen als 

vervat in het arbitragereglement van de Stichting Geschillen in de landbouw c.a., gevestigd te Wageningen 

(www.iar.nl). De wederpartij is verplicht om alle proces- en incassokosten, kosten advocaten, deurwaarders, 

deskundigen, tolken etc. aan Polder Potato B.V. te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van 

de hoofdsom met een minimum van € 500,--. Op verzoek zenden wij u gaarne een afschrift van de 

Handelsvoorwaarden Pootaardappelen 2015 en/of VAVI-voorwaarden 2012 toe. Al deze voorwaarden en 

reglementen zijn te lezen, printen en downloaden op onze website www.polderpotato.nl.     

                                                                                                                                                    

Artikel 1 Kwaliteitsgarantie   

 Polder Potato B.V. levert pootgoed op basis  van de normen die in het keuringsreglement van een 

officieel certificerende instantie aan de te leveren klasse zijn gesteld. Tenzij expliciet schriftelijk is 

overeengekomen, worden door Polder Potato B.V. geen aanvullende garanties gegeven dan dat de 

pootaardappelen zijn gecertificeerd. 

 De wederpartij is verplicht tijdig aardappelen te leveren die aan de overeenkomst beantwoorden en aan 

de specifieke eisen van de afnemer(s) van Polder Potato B.V. De wederpartij vrijwaart Polder Potato B.V. 

voor alle aanspraken die de afnemers van Polder Potato B.V. hebben naar aanleiding van de 

aardappelen die de wederpartij al dan niet heeft geleverd.  

Artikel 2 Voorwaarden voor verkoop van pootgoed met kwekersrecht  

  De wederpartij mag het pootgoed alleen gebruiken voor consumptieteelt.  

  De wederpartij machtigt Polder Potato B.V. onherroepelijk door met haar een overeenkomst aan te 

gaan, om de percelen waarop de aardappelen zijn geplant, te betreden en te bemonsteren.  
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Artikel 3 Overmacht 

 Polder Potato B.V. behoudt zich het recht voor verkopen niet of slechts gedeeltelijk na te komen, indien 

blijkt dat door overmacht nakoming bezwaarlijk is. 

 In het geval van overmacht is Polder Potato B.V. gerechtigd de nakoming van de uit de 

verkoopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. 

 Als overmacht moeten worden beschouwd al die omstandigheden die bij het afsluiten van de 

overeenkomst niet waren te voorzien en die niet aan Polder Potato B.V. zijn toe te rekenen, ten gevolge 

waarvan de nakoming van de overeenkomst praktisch onmogelijk of zo bezwaarlijk wordt dat die 

nakoming redelijkerwijs van Polder Potato B.V. niet kan worden verlangd. Als overmacht in voormelde 

zin, die dus niet ten verantwoording  van Polder Potato B.V. komt, moeten onder meer worden 

beschouwd: oorlog, mobilisatie, pandemie, stakingen bij leveranciers, bedrijfsbrand, extreme 

weersomstandigheden die de logistiek belemmeren etc., alsmede geheel of gedeeltelijke misoogst ten 

gevolge van abnormale droogte of voortdurende en/of intensieve regen, vorst, ziekte in het gewas, 

plagen van ongedierte, radioactiviteit etc. in het gebied van waaruit Polder Potato B.V. de grondstoffen 

gebruikelijk betrekt. 

Artikel 4 Oogstvoorbehoud 

Polder Potato B.V. sluit alle overeenkomsten waarbij zij agrarische producten verkoopt onder oogstvoorbehoud.  

Wanneer ten gevolge van een tegenvallende oogst met betrekking tot de hoeveelheid en/of kwaliteit van agrarische 

producten, zoveel producten minder beschikbaar zijn, waar ook onder wordt verstaan afkeuring door daartoe 

bevoegde instanties, dan bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs mocht worden verwacht, heeft Polder 

Potato B.V. het recht de door haar verkochte hoeveelheden dienovereenkomstig te verminderen. Daarvan is onder 

meer sprake als de door Polder Potato B.V. op teeltcontracten ingekochte producten ontoereikend zijn om al haar 

afnemers te voldoen. Door de levering van dit aldus verminderde kwantum, voldoet Polder Potato B.V. dan geheel 

aan haar leveringsverplichtingen. Polder Potato B.V. is alsdan niet gehouden tot het leveren van vervangende 

agrarische producten en tevens niet aansprakelijk voor welke schade dan ook.                                                                                                                                      

 

Artikel 5 Schadevergoedingen 

 Ter aanvulling op de VAVI-voorwaarden 2012 en in afwijking van de Handelsvoorwaarden 

Pootaardappelen 2015 art. 51 zal Polder Potato B.V. in geval van schade  als vergoeding aan de 

wederpartij nooit meer verschuldigd zijn dan het factuurbedrag van de niet, niet tijdig of ondeugdelijk 

geleverde goederen met een maximum van € 5.000,--. 

 De wederpartij is verplicht, dat indien er zich schade voordoet er voor te zorgen dat deze schade zo 

beperkt mogelijk blijft om verdere verslechtering van het product te voorkomen. 

 De wederpartij dient het pootgoed na ontvangst per ras, klasse, maat en telernummer gescheiden van 

elkaar op te slaan en gescheiden te plaatsen. 

 Het snijden van pootgoed is in opdracht en risico van de wederpartij. 

 Ieder recht van de wederpartij op schadevergoeding van Polder Potato B.V. en ontbinding en 

vernietiging van de overeenkomst vervalt zodra de pootaardappelen zijn gesneden of –wanneer zij niet 

gesneden worden– zodra de pootaardappelen zijn geplant of de Nederlandse land- of zeegrens zijn 

gepasseerd.  

 Iedere andere aansprakelijkheid van Polder Potato B.V. is uitgesloten.  

 Het recht om Polder Potato B.V. in een procedure te betrekken vervalt binnen twee maanden nadat het 

geschil is ontstaan. 

 

  



 

 

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud 

 De facturen en schaden van Polder Potato B.V. dient de wederpartij binnen veertien dagen te voldoen, bij 

gebreke waarvan de wederpartij een rente verschuldigd is van 1% per maand, waarbij een deel van de 

maand als gehele maand telt. Polder Potato B.V. kan de wederpartij om zekerheid tot nakoming vragen 

middels een Nederlandse bankgarantie. Zolang niet een voor Polder Potato B.V. bevredigende 

bankgarantie aan haar is overhandigd, mag zij haar verplichtingen opschorten. Als de bankgarantie niet 

binnen 7 dagen aan Polder Potato B.V. is overhandigd, dan heeft Polder Potato B.V. het recht de 

overeenkomst te ontbinden zonder dat zij schadevergoeding schuldig is.  

 De door Polder Potato B.V. geleverde producten blijven in het eigendom van Polder Potato B.V. totdat de 

wederpartij alle verplichtingen uit alle met Polder Potato B.V. gesloten overeenkomsten is nagekomen.  

Daarnaast heeft Polder Potato een retentierecht en pandrecht op alle zaken, gelden en documenten die 

zich van of namens de wederpartij onder Polder Potato B.V. bevinden voor alle vorderingen die Polder 

Potato B.V. op de wederpartij heeft of mocht verkrijgen en zolang de wederpartij niet aan al haar 

verplichtingen jegens Polder Potato B.V. heeft voldaan.  

 

In oktober 2020 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70369305 


