
Algemene handelsvoorwaarden van   
Select Potato B.V. – April 2020  
______________________________________________  
Artikel 1 Toepasselijke voorwaarden  
1.1.  Op onze overeenkomsten van aardappelen zijn aanvullend van toepassing de 

navolgende branchevoorwaarden die op onze website www.selectpotato.nl zijn 
afgebeeld en kunnen worden geprint en gedownload;  

a. De RUCIP-voorwaarden 2017 met het daarbij behorende arbitragereglement, 
indien de overeenkomst een wederpartij  betreft gevestigd buiten Nederland. 
Geschillen waarop de RUCIP voorwaarden 2017 van toepassing zijn, zullen 
uitsluitend beslecht worden door arbitrage in Wageningen met het 
Nederlands als voertaal.   

b. De Algemene Handelsvoorwaarden Groothandel in Aardappelen (VBNA / 
Venexa) met bijbehorende arbitragereglement van 1 september 1986 , indien 
de overeenkomst consumptieaardappelen, niet zijnde fritesaardappelen, 
betreft en gesloten is met een wederpartij  gevestigd binnen Nederland.  

c. De Algemene Handelsvoorwaarden Pootaardappelen 2018 met bijbehorend 
Arbitragereglement juni 2018, indien de overeenkomst pootaardappelen 
betreft en gesloten is met een wederpartij  binnen Nederland, met 
uitzondering van de artikelen 33 lid 6 t/m 8, 35 en 40.  

d. De VAVI-inkoopvoorwaarden schakel industrie/teelt met bijbehorend 
arbitragereglement (laatste versie), indien de overeenkomst 
fritesaardappelen betreft en gesloten is met een wederpartij binnen 
Nederland.  

1.2.  Bij verschillen tussen de hiervoor genoemde en onze hierna vermelde 
voorwaarden, prevaleren onze hierna vermelde voorwaarden. De 
toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde voorwaarden, hoe ook 
genaamd, wordt hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

 
Artikel 2 Kwaliteitscontrole  

De procedure voor de kwaliteitscontrole volgt primair uit de overeenkomst en 
secundair uit de inkoopvoorwaarden, in het bijzonder uit de onderstaande 
punten 2.1 – 2.3. en 3 en de daarna eventueel de  overige relevante contractuele 
voorwaarden.  

2.1.  Voor zover de verkoper de aardappelen zelf teelt of van een teler heeft gekocht 
dient hij de koper of de door hem gevolmachtigde derde op elk moment toe te 
staan de percelen waar deze worden geteeld te controleren en aldaar een 
rooimonster van de aardappelen te nemen teneinde reeds voor de 
levering/opslag een beeld te kunnen krijgen van de aardappelen. 
Voor zover de verkoper het product zelf opslaat, dient hij de koper of een door 
hem gevolmachtigde derde op elk moment toe te staan de opgeslagen 
producten te controleren en monsters te nemen.  

2.2. De koper is - ongeacht de bepalingen in de overeenkomst over de plaats van 
levering en betaling en het vervoer - gerechtigd om na het sluiten van de 
overeenkomst tot het moment van levering door de verkoper  te bepalen of de 
goederen op de locatie van het eigen sorteerstation van de koper, een opslag of 
direct aan de afnemer van de koper moet worden geleverd.  

2.2.1.  Indien de levering aan een sorteerstation van de koper plaatsvindt, moet er een 
eerste kwaliteitscontrole op het moment van levering aan het sorteerstation 
worden uitgevoerd. Bij deze eerste kwaliteitscontrole betreft het slechts een 
optische ingangscontrole. De koper is hierbij niet verplicht om een volledig 
onderzoek uit te voeren en eventueel een klacht in te dienen; de verkoper zal 
zich dan niet beroepen op het bezwaar van te laat uitgevoerd onderzoek of een 
te laat ingediende klacht. De feitelijke voor de uitvoering van de overeenkomst 
relevante kwaliteitscontrole op het sorteerstation van de koper wordt uitgevoerd 
door geschoold personeel van Select Potato B.V.  

2.2.2.  Indien de koper opdracht tot rechtstreekse levering van de goederen aan een 
afnemer geeft, is men het erover eens dat de kwaliteitscontrole afwijkend van 
2.2.1. pas bij de desbetreffende afnemer van de koper op de door koper en 
afnemer overeengekomen data en op basis van de door hen overeengekomen 
kwaliteitseisen plaatsvindt. De kwaliteitseisen  voor de desbetreffende partij van 
de desbetreffende afnemer van de koper zijn ook van toepassing op de 
overeenkomst tussen de verkoper en de koper. 

2.2.3. Voor zover een product van de verkoper door de koper aan derden en door deze 
weer door wordt doorgeleverd of voor zover producten op instructie van de 
koper rechtstreeks aan derden en door deze weer door wordt geleverd en er 
door een lid van de distributieketen klachten worden ingediend en de identiteit 
van het desbetreffende product is te herleiden tot een door de verkoper 
geleverd product is de koper gerechtigd dergelijke klachten ook bij de verkoper 
in te dienen tenzij het gebreken betreft die bij de kwaliteitscontrole vastgesteld 
hadden moeten worden. Daaruit volgt dat de koper in het bijzonder is gerechtigd 
om klachten van zijn afnemer betreffende niet zichtbare gebreken, bijvoorbeeld 
Erwinia, bacteriële ringrot e.d., ook na afloop van eventuele termijnen conform 
de RUCIP-voorwaarden bij de verkoper in te dienen tenzij de verkoper aantoont 
dat het gebrek niet onder zijn verantwoordelijkheid is ontstaan.  

2.3.  Voor zover aardappelen voor de opslag, zij het in de opslag van de verkoper, zij 
het in de opslag van de koper of een derde, worden verkocht, moeten er de 
rijping bevorderende maatregelen voor de aardappelen tijdig worden getroffen 
zodat de aardappelen absoluut schilvast kunnen worden opgeslagen. Dat geldt 
ook voor zendingen van verse aardappelen indien de koper dit noodzakelijk acht 
en hij dit tijdig aan de verkoper meedeelt. 

 
Artikel 3 Kwaliteitseisen  
3.1.  Voor zover niet anders overeengekomen, moeten de aardappelen in de voor de 

handel gebruikelijke gezonde gemiddelde kwaliteit worden geleverd.  
3.2.  Voor aardappelen voor de veredeling voor de productie van frites gelden, voor 

zover de kwaliteitseisen van de afnemer van de koper niet conform 2.2.3. juncto 
3.3. doorslaggevend zijn, in het bijzonder de volgende kwaliteitsbepalingen:  
- alle aardappelen die bij een 1060 g zoutbad drijven, worden getarreerd. 
-  het minimale onderwatergewicht moet 360 g bedragen. Partijen onder de 

360 g worden in overleg verkocht. 

-  de index (USDA) voor de bakkleur van de aardappelen mag niet hoger dan 
3.0 zijn. Maximaal 5 van de 20 staafjes mogen de bakkleur 3 hebben. 

Voor consumptieaardappelen gelden – voor zover de kwaliteitseisen van de 
afnemer van de koper niet conform 2.2.3. juncto 2.3. doorslaggevend zijn in het 
bijzonder de volgende kwaliteitsbepalingen: 
-  de aardappelen moeten absoluut vrij van schurft en wasbaar zijn. Om de 

vastkokende eigenschap te bereiken, moet er doelgerichte bemesting 
plaatsvinden en moet de rijping tijdig worden gestimuleerd. 

3.3.  Voor zover producten rechtstreeks aan de afnemer van de koper worden 
geleverd, gelden de kwaliteitseisen die de koper met de desbetreffende afnemer 
voor de desbetreffende partij overeen is gekomen.  

3.4.  De aardappelen moeten absoluut raszuiver en niet gemengd worden geleverd. 
3.5.  De verkoper garandeert dat zich de geleverde aardappelen geen munitie, 

golfballen, grote stenen, glas en palen en/of geen andere gevaarlijke en/of 
explosieve stoffen bevatten.  

3.6.  Bij het telen, bemesten, verzorgen en oogsten moeten de regels van een goede, 
deskundige praktijk worden gehanteerd en moet er in het bijzonder worden 
voldaan aan de specifieke eisen voor de afzonderlijke rassen. Dat geldt in het 
bijzonder voor de regels voor de teelt van aardappelen voor consumptie en 
veredeling en de adviezen van de Offizialberatungen [landbouworganisaties die 
agrarische adviezen geven]. 

3.7.  De verkoper garandeert dat hij voor de teelt van de door hem te leveren 
contractuele producten uitsluitend gecertificeerd zaaigoed gebruikt; ander 
zaaigoed mag wat betreft aard en omvang slechts worden gebruikt voor zover dit 
volgens het desbetreffende contract uitdrukkelijk is toegestaan. Dit geldt ook 
wanneer hij de producten niet zelf teelt, maar aardappelen die door derden zijn 
geteeld, inkoopt.  

3.8.  Voor de leveringen via de eigen sorteerstations van de koper geldt:  
-  de ondermaatse en slechte uitgesorteerde knollen worden eigendom van 

de koper. 
-  Indien de aardappelen gebreken vertonen (in het bijzonder door invloeden 

als weersgesteldheid, ziekte en dergelijke voor de bestemming (frites, 
chips, gerechten enz.) ongeschikt zijn (bijvoorbeeld te laag OWG, te veel 
reducerende suikers), dan wordt het product niet voor de contractueel 
overeengekomen prijs, maar met het beste rendement, dat wil zeggen in 
de onderhandse verkoop tegen de best haalbare prijs overgenomen. De 
prijs wordt door de koper vastgesteld wanneer de resultaten van de 
kwaliteitscontrole aan de verkoper worden gemeld. In geval van twijfel kan 
de verkoper een onafhankelijk keuringsrapport verlangen; de kosten voor 
dit rapport zijn voor rekening van de partij die niet in het gelijk wordt 
gesteld. 

 
Artikel 4 Garantie 
4.1.  Bij gebreken kunnen wij onbeperkt aanspraak maken op onze wettelijke rechten.  
4.2.  Wij zijn niet verplicht elk product voor verkoop te laten analyseren, vooral 

wanneer wij deze met inhoudelijke garanties hebben gekocht of wanneer wij op 
basis van onze ervaring mogen aannemen dat het door ons gekochte product 
aan de overeengekomen eisen voldoet. 

4.3.  Algemene regels voor de rechtsgevolgen wanneer er niet aan de kwaliteitseisen 
conform 3.1. tot 3.8 wordt voldaan:  

4.3.1. Partijen die niet telkens aan de relevante kwaliteitsnormen voldoen, kunnen 
door ons naar keuze worden verminderd (verlaging van de contractueel overeen 
gekomen prijs na rato van het percentage dat gebreken vertoond), bij 
overschrijding van de volgens het contract relevante grenzen voor weigering 
worden geweigerd of voor de meest optimale verwerking worden overgenomen. 

4.3.2. In geval van vermindering mag uitsluitend de geleverde netto hoeveelheid als 
geleverd worden aangemerkt. In geval van weigering of overname ten behoeve 
van de meest optimale verwerking wordt de geleverde hoeveelheid in zijn geheel 
als niet geleverd aangemerkt. De verkoper is in dergelijke gevallen verplicht om 
binnen een door de koper te bepalen redelijke termijn voor vervanging te 
zorgen.  

4.3.3. Voor het afvoeren van aarde brengen wij de verkoper het daarvoor gebruikelijke 
lokale tarief in rekening. De berekening vervalt als de geleverde aarde weer 
wordt meegenomen.  

4.4.  Voor partijen die niet voldoen aan de kwaliteitseisen waaraan volgens de 
overeenkomst en de daarin gestelde voorwaarden moet worden voldaan en die 
om die reden een speciale behandeling behoeven om een partij verkoopbaar te 
maken is de koper gerechtigd, maar niet verplicht om op kosten van de verkoper 
opdracht te geven voor speciale behandelingen zoals het verwijderen en 
afvoeren van overtollige aarde, zetmeelseparatie, wassen, nasorteren van een te 
groot aandeel knollen met gebreken, het drogen van vochtige partijen met 
kunstmatige ventilatie e.d. De kosten die dit met zich meebrengt, moeten door 
de verkoper worden vergoed. Indien de behandeling door de koper wordt 
uitgevoerd, worden daarvoort de gebruikelijke prijzen voor de desbetreffende 
behandeling in rekening gebracht. Dit laat het contractuele en/of wettelijke recht 
op garantie van de koper onverlet.  

4.5. Alle kosten die door de levering van aardappelen met gebreken worden 
veroorzaakt, inclusief de kosten die ontstaan door niet raszuivere partijen die 
ook andere, goede partijen aantasten, worden bij de verkoper in rekening 
gebracht tenzij de verkoper kan aantonen dat hij niet verantwoordelijk is voor de 
slechte levering. Het is de verkoper bekend dat de kosten vele malen hoger 
kunnen zijn dan de waarde van de geleverde partij. 

 
Artikel 5 Klachten en schadevergoeding  
5.1.  Behoudens in geval van opzet of grove schuld is Select Potato B.V. nimmer een 

hogere schadevergoeding verschuldigd dan het factuurbedrag voor de 
aardappelen waarop de schade betrekking heeft.    

5.2. Select Potato B.V. is –in aanvulling op de hiervoor genoemde 
branchevoorwaarden– nimmer aansprakelijk voor gebreken en schade wanneer 
de klacht van de wederpartij Select Potato B.V. bereikt, nadat de aardappelen uit 
de oorspronkelijke verpakking zijn gehaald en/of zijn gesneden en/of zijn geplant 
en/of wanneer de aardappelen de Nederlandse land- of zeegrens zijn 
gepasseerd. Alsdan zijn de rechten van de wederpartij vervallen.   



5.3. Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens 
Select Potato B.V., is de wederpartij verplicht Select Potato B.V. volledig (inclusief 
winstderving) schadeloos te stellen.   

5.4.  Ter aanvulling op het bepaalde in de Algemene Handelsvoorwaarden 
Pootaardappelen artikel 33 is verkoper niet aansprakelijk voor gebreken, 
wanneer de klacht kenbaar is gemaakt bij verkoper op een tijdstip dat het 
pootgoed reeds was geplant.  

5.5.  Koper is verplicht, dat indien er zich schade voordoet er voor te zorgen dat dezer 
schade zo beperkt mogelijk blijft om verdere verslechtering van het product te 
voorkomen.  

  
Artikel 6 Kwekersrecht   
6.1. Pootgoed van rassen met kwekersrecht mag, behoudens schriftelijke 

toestemming van Select Potato B.V. met daarin vastgelegd de te betalen billijke 
vergoeding, niet voor verdere vermeerdering van het ras worden bestemd.   

6.2. Wederpartij is gehouden om op verzoek van Select Potato B.V. aan Select Potato 
B.V. alle namen en adressen te leveren van partijen aan wie wederpartij 
pootgoed afkomstig van Select Potato B.V. verder heeft doorgeleverd of 
verkocht.   

6.3.  Wederpartij verleent Select Potato B.V. en haar vertegenwoordigers het recht 
alle velden geplant met pootaardappelen gekocht van Select Potato B.V. te 
inspecteren, testen en controleren. Wederpartij dient op verzoek van Select 
Potato B.V. of haar vertegenwoordigers alle velden aan te geven die met 
pootaardappelen afkomstig van Select Potato B.V. zijn geplant.   

6.4. Wederpartij is verplicht direct toegang te verlenen tot haar bedrijf en de 
aardappelen, hetzij te velde of in opslag aan extern controlerende instanties 
die namens Select Potato B.V. en/of de licentiehouder van een aan hem 
geleverd beschermt ras controlerende handelingen verrichten. Wederpartij 
dient daarbij desgevraagd tevens direct inzage te geven in haar administratie, 
zoals facturen, die voor het onderzoek relevant zijn.   

6.5. Wederpartij is gehouden alle medewerking te verlenen, die door Select Potato 
B.V. wordt gewenst, waaronder de medewerking bij het verzamelen van 
bewijsmateriaal, ingeval Select Potato B.V. en/of haar toeleveranciers in een 
procedure verwikkeld raken over kwekersrechten of andere industriële 
eigendomsrechten.   

6.6.  Pootgoed van rassen met kwekersrecht mag uitsluitend worden geplant in het 
land van wederpartij en mag niet worden geëxporteerd.   

6.7.  Wederpartij is verplicht bij doorverkoop van pootgoed van rassen met 
kwekersrecht het bepaalde in artikel 6.1 tot en met 6.6 middels een 
kettingbeding overeen te komen met haar afnemer(s). Wederpartij is te allen 
tijde verantwoordelijk voor naleving ervan door haar afnemer(s).   

6.8.  Ingeval wederpartij de hierboven vermelde verplichtingen niet nakomt, is Select 
Potato B.V.  gerechtigd een schadevergoeding, waaronder mede begrepen 
winstderving en schade van haar toeleveranciers te vorderen.  

  
Artikel 7 Betalingsvoorwaarden en eigendomsvoorbehoud  
7.1. De betalingstermijn van alle nota’s van Select Potato B.V. bedraagt 30 dagen na 

factuurdatum. Bij niet betaling binnen deze of binnen de nader schriftelijk 
overeengekomen termijn, is de koper 1% rente per maand  en 
buitengerechtelijke kosten gelijk aan 15% van de hoofdsom verschuldigd, waarbij 
elk gedeelte van een maand wordt gerekend als een volle maand, zonder dat in 
gebreke stelling nodig is. Daarnaast dient de wederpartij alle werkelijk gemaakte 
proceskosten (waaronder griffierechten, kosten arbiters, deurwaarders, 
advocaten, deskundigen, vertalers, getuigen, etc.) aan Select Potato B.V. te 
vergoeden. Select Potato B.V. heeft het recht om verrekening toe te passen met 
eventueel openstaande facturen.  

7.2.  Indien naar het oordeel van Select Potato B.V. daarvoor aanleiding is, dient de 
wederpartij op elk moment binnen 24 uur conform de door ons gewenste vorm, 
zekerheid of aanvullende zekerheid voor betaling te stellen. Indien de 
wederpartij aan dit verzoek niet voldoet, heeft Select Potato B.V. het recht haar 
verplichtingen op te schorten, de overeenkomst te ontbinden en volledige 
schadevergoeding te eisen.   

7.3.  Zolang de koopprijs niet is voldaan blijft Select Potato B.V. eigenaar  van de door 
haar geleverde goederen ook als deze niet meer aanwezig zijn in de vorm en  
verpakking waarin zij zijn geleverd of zijn verwerkt. De koper is verplicht Select 
Potato B.V. desgevraagd mee te delen waar de producten zich op dat moment 
bevinden en hier toegang tot te verschaffen.   

  
Artikel 8 Oogstvoorbehoud/Corona/Overmacht 
8.1.  Alle verkopen van Select Potato B.V. geschieden onder oogstvoorbehoud. 

Wanneer ten gevolge van een tegenvallende oogst met betrekking tot de 
hoeveelheid en/of kwaliteit van de aardappelen, 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 Select Potato B.V. het recht de door haar 
verkochte hoeveelheden dienovereenkomstig te verminderen. Daarvan is onder 
meer sprake als de door Select Potato B.V. op teeltcontracten ingekochte 
producten ontoereikend zijn om alle afnemers van Select Potato B.V. te voldoen. 
Door de levering van dit aldus verminderde kwantum, voldoet Select Potato B.V. 
dan geheel aan haar leveringsverplichtingen. Select Potato B.V. is alsdan niet 
gehouden tot het leveren van vervangende producten en tevens niet 
aansprakelijk voor welke schade dan ook.   

8.2.  Vanwege de ten tijde van het sluiten van het contract reeds bestaande 
Coronaviruspandemie maakt Select Potato B.V. de volgende aanvullende 
afspraken met de verkoper:  

 Select Potato B.V. kan onder meer (dus niet uitsluitend) een beroep doen op 
overmacht indien zich (direct of indirect) als gevolg van het Coronavirus 
omstandigheden voordoen waardoor Select Potato B.V. de aardappelen niet of 
niet volledig in ontvangst kan of wil nemen.  
Als dergelijke omstandigheden van overmacht worden onweerlegbaar 
beschouwd  
-  een gehele of zelfs gedeeltelijke vermindering van de 

verwerkingsmogelijkheden en/of de vraag naar aardappelen in de 
verwerkende industrie, waarvoor de door Select Potato BV ingekochte 
aardappelen uiteindelijk, mede via andere tussenpersonen, bestemd zijn. 

-  het geheel of zelfs gedeeltelijk ontbreken van verpakkingsmateriaal en andere 
hulpmiddelen voor het vervoer van de gekochte goederen en het verdere 
vervoer ervan naar de verwerkende industrie en/of tussenpersonen voor de 
definitieve verkoop in de verwerkende industrie. 

-  het volledige of zelfs gedeeltelijke verlies of de vermindering van de 
afzetmogelijkheden voor de gekochte aardappelen, met name als gevolg van 
een verminderde vraag van de tussenhandel/verwerkende industrie. 

-  het volledige of zelfs gedeeltelijke verlies van transportmogelijkheden - om 
welke reden dan ook, of het nu gaat om een gebrek aan chauffeurs, een 
gebrek aan voertuigen, tijdsbeperkingen voor het vervoer of wettelijke of 
officiële verbodsbepalingen of beperkingen van welke aard dan ook, met 
name in- en uitvoerverboden, vervoersverboden of grenssluitingen, voor het 
vervoer van de gekochte goederen en het verdere vervoer ervan naar de 
verwerkende industrie en/of tussenpersonen voor de eindverkoop in de 
verwerkende industrie.  

In elk van deze gevallen kan Select Potato B.V. naar eigen inzicht de uitvoering 
van de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk uitstellen en/of zich 
onmiddellijk of later geheel of gedeeltelijk terugtrekken uit de gesloten 
overeenkomst, zonder aansprakelijk te zijn voor schade aan de verkoper.  
Voor alle directe of indirecte gevolgen van het Corona-virus geldt geen 
aanvullende en afzonderlijke meldingsplicht volgens artikel 27.3 RUCIP. De 
partijen zijn er zich bij het sluiten van dit contract van bewust dat de Corona-
pandemie zich al heeft voorgedaan, alleen de precieze omvang van de 
toekomstige beperkingen is op geen enkele wijze te voorzien. Art. 27.5. van de 
RUCIP-voorwaarden is niet van toepassing, maar wordt vervangen en uitgesloten 
door de bovengenoemde individuele contractuele overeenkomsten van Select 
Potato B.V. Alle bovenstaande bepalingen zijn dienovereenkomstig van 
toepassing indien zich in de toekomst andere omstandigheden voordoen die 
vergelijkbaar zijn met die van Corona. 

8.3.  Overmacht  
8.3.1.  Indien na het sluiten van een overeenkomst de nakoming van een verplichting 

van een partij onmogelijk wordt gemaakt door het uitbreken van een oorlog, het 
opleggen van blokkades, de inwerkingtreding van uitvoer- of invoerverboden of 
als gelijkwaardig te beschouwen maatregelen van binnenlandse en buitenlandse 
overheden, epidemieën of andere gevallen van overmacht, dan vervalt het 
telkens onmogelijk geworden deel van de verplichting en bij volledige 
onmogelijkheid de verplichting als geheel. Uitzonderlijke droogte, plagen van 
ongedierte, ziekte of vorst gelden niet  als overmacht in de zin van punt 8.3.1. 

8.3.2.  Partijen kunnen zich uitsluitend op 8.3.1. beroepen indien er onmiddellijk na het 
bekend worden van de desbetreffende gebeurtenis, echter uiterlijk bij aanvang 
van de periode waarin de verplichting moet worden nagekomen, een 
desbetreffende verklaring wordt afgegeven.                                                       

 8.3.3. Bij opstand, staking of maatregelen in verband met staking of uitsluiting van 
werknemers bij dreigende staking en soortgelijke gebeurtenissen in het land van 
oorsprong, gedurende de doorvoer of op de plaats van levering of verzending en 
ook bij belemmeringen door vorst en soortgelijke, onvoorziene, niet verwijtbare 
en ernstige belemmeringen wordt de levertijd verlengd met de duur van de 
belemmering. In het geval dat een onvoorziene, niet verwijtbare en ernstige 
belemmering echter langer dan een kalendermaand duurt, zijn wij gerechtigd 
terug te treden van de overeenkomst voor zover de andere partij geen 
verlenging van nogmaals een kalendermaand van de levertermijn verlangd. Na 
afloop van deze termijn staat het ons vrij om terug te treden van de 
overeenkomst. 

8.3.4.  De telkens andere contractant moet onmiddellijk over de belemmering in de zin 
van punt 8.3.1 tot en met 8.3.3. worden geïnformeerd. Indien een partij zich 
beroept op een belemmering voor de nakoming van zijn plichten,  dient hij 
hiervoor op verzoek van de wederpartij onmiddellijk bewijsmateriaal te 
overleggen. 

 
Artikel 9 Kwaliteitsgarantie  

Voor pootaardappelen geldt dat Select Potato B.V. er voor instaat dat de  
pootaardappelen zijn gecertificeerd.  

  
Artikel 10 Toepasselijk recht  

Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend   
Nederlands recht van toepassing.   


