MODELCONTRACT WITLOFWORTELEN

Ondergetekenden,
Naam:_________________________________________________________________________________
Adres: ________________________________________________________________________________
Postcode :__________ Woonplaats :______________________Telefoon:__________________
Emailadres:___________________________________
Hierna te noemen 'teler'
Naam:_________________________________________________________________________________
Adres: ________________________________________________________________________________
Postcode :__________ Woonplaats :______________________Telefoon:__________________
Emailadres:___________________________________
Hierna te noemen 'trekker'
Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: Teler verbindt zich op de navolgende voorwaarden aan
trekker te verkopen, gelijk trekker koopt van teler, de gehele opbrengst van de door teler in 20..... te
verbouwen witlofwortelen op onderstaand perceel
1. Ligging perceel (straatnaam, plaats)
2. Grootte: Voorvruchten, laatste 4 jaar

20....: ___________________________ 20....: ___________________________
20....: ___________________________ 20....: ___________________________

3. Ras:
4. Grond en perceelsonderzoek voor rekening teler wel/niet van toepassing.
4a. Teeltwijze, certificering volgens: SKAL/PlanetProof, GlobalGap, VVAK, ......
5a. Zaaidatum (plus-minus)
5b. Zaad wordt geleverd door teler/trekker en komt voor rekening van teler/trekker.
5c. Hoedanigheid van het zaad naakt zaad/gecoat zaad/minipil/geprimed zaad/minipil geprimed zaad.
Behandeld met:______
Het zaad dient tenminste te voldoen aan de minimum eisen van de NAK Tuinbouw. De verpakking van
het zaad dient correct gekenmerkt te zijn met de door de NAK Tuinbouw voorgeschreven informatie.
Het zaaien geschiedt door of in opdracht van en op kosten van teler. Teler dient er zorg voor te dragen
dat er voor en tijdens het zaaien geen vermenging van rassen optreedt. Bij overzaaien zijn de kosten
van het zaaizaad voor rekening van teler.
6. Minimum aantal planten per ha op ____________(datum)
is:___________________
7. Wijze van tellen van het aantal planten __________________________(2 weken na zaaidatum)
8. Uiterste datum van overzaaien
____________________________________
9. Dunnen bij opkomst boven maximum aantal ja / nee ___________________________________
Teler draagt zorg voor het rooien van de witlofwortelen en betaalt de kosten.
10. Rooidatum
____________________________________
11. Lengte wortelen
min. _____cm max. _______ cm
12. Doorsnede wortelen
min. _____mm max. _______ mm
13. Koplengte
____________________________________
14. Tellen
hoe wordt geteld? ____________________________________
waar: ______________________________ wanneer:_______________________________
16. Zowel tarrawortelen als tarragrond gaat: niet retour naar de teler / voor rekening van teler retour
naar diens bedrijf. *
17. Behandeling tegen sclerotinia ja / nee* Zo ja, door teler / trekker
18. Prijs per stuk/per ha* incl. / excl. BTW* €
19. Bijzondere condities _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
20. Teler dient te voldoen aan gangbare certificering en deze beschikbaar te stellen voor de trekker.
22. Betalingstermijnen: 1: __%, datum: _______, 2: __%, datum: _______, 3: __%, datum: ______
23. 0p deze overeenkomst zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor de Teelt en Verkoop van
Witlofwortelen.
Teler verklaart de Algemene Voorwaarden van trekker ontvangen te hebben.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend
te: ____________________________________
op: ______________________________________20..
Trekker: _____________________________
Teler:___________________________________
*)Doorhalen wat niet van toepassing is.

Algemene voorwaarden voor de teelt en verkoop van witlofwortelen
Zoals vastgesteld door Witlofcoöperatie Witcop u.a. Deze
voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage op 1 februari 2020
en gelden met ingang van die datum.
1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op het modelcontract
Witlofwortelen.
2. 0pkomst van het gewas
Indien het aantal planten onder het minimum, dat is
overeengekomen, blijft, stelt teler trekker hiervan tijdig op de
hoogte. Indien trekker en teler overeenkomen dat het gewas
blijft staan wordt, indien gewenst, de in het contract genoemde
prijsafspraak aangepast en schriftelijk vastgelegd.
3. Verzorging van het gewas
De verzorging van het gewas geschiedt door en voor rekening
van teler. Stikstofbemesting (organische en anorganische) zal
teler alleen in overleg met trekker toepassen. Bij de gewasbescherming zal teler de voorschriften van de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden 2007 en de daarop gebaseerde uitvoeringsbepalingen waaronder het activiteitenbesluit gewasbescherming en biociden in acht nemen. Teler zal zorgen dat het
gewas afdoende behandeld wordt tegen ziekten en plagen.
Trekker heeft de plicht, na zich in verbinding te hebben gesteld
met teler, het perceel of de percelen tenminste drie keer tijdens
de groei van het gewas in persoon of bij gemachtigde te aanschouwen. Teler zal trekker binnen 1 week op de hoogte stellen
van aantasting, mislukking of onvoldoende stand van het gewas.
Teler dient duurzaamheidsprincipes in acht te nemen.
4. Rooien
Het tijdstip van rooien wordt door teler en trekker in onderling
overleg vastgesteld. Teler is evenwel na 5 november te allen
tijde gerechtigd om te rooien mits hij de trekker hiervan
tenminste vier dagen voor de rooidatum in kennis heeft gesteld.
5. Kwaliteit en bewaring
De door teler af te leveren witlofwortelen dienen te zijn: gezond,
goed van uiterlijk. Daarnaast vrij van uitwendige gebreken, rot
en vorstbeschadigingen. Klachten over de kwaliteit van de geleverde witlofwortelen dient trekker aan teler kenbaar te maken,
voor zover betreft uitwendige gebreken binnen 2 dagen na levering en voor zover betreft inwendige gebreken direct doch uiterlijk binnen 8 weken na de levering. Teler blijft aansprakelijk
voor schade aan de witlofwortelen als gevolg van groeistoffen
en kiemremmings-middelen. Teler dient de gerooide, nog niet
geleverde, witlofwortelen op een zodanige wijze op te slaan dat
dit niet kan leiden tot beschadiging van de wortelen. De hoop
dient beschermt te worden tegen neerslag.
6. Keuring, tarrering en weging
De keuring en tarrering gebeuren op een door partijen overeen
gekomen plaats. Partijen zijn gerechtigd in persoon of bij gemachtigde bij de keuring en/of tarrering aanwezig te zijn. Het
gewicht aan bladresten, grond en andere bestanddelen mag niet
meer dan 25% bedragen, het gewicht aan niet opzetbare wortelen niet meer dan 10%. Indien één of beide percentages overschreden wordt of worden, zullen partijen in onderling overleg
bepalen welk bedrag teler aan trekker zal vergoeden in de hierdoor voor trekker ontstane extra kosten. Het weeg-en meet loon
is voor rekening van teler.
7. Aflevering en vervoer
De aflevering en afname van de witlofwortelen dienen te
geschieden direct na het rooien. Teler zal de geoogste witlofwortelen aan trekker afleveren aan een verharde weg in een
container of op een wagen. Transport vanaf deze locatie is voor
rekening van de trekker. Elke vracht dient vergezeld te gaan van
een vrachtbrief als bewijs van aflevering. Steeds dient gehandeld
te worden aïs een goed huisvader. Teler is verplicht af te leveren
en trekker is verplicht de gehele opbrengst van de
gecontracteerde oppervlakte af te nemen.
8. Retour tarra
Teler is verplicht uitsluitend grond en worteltarra van de
geleverde partij retour te ontvangen. Trekker draagt zorg voor
een zorgvuldige scheiding van partijen en neemt maatregelen

om vermenging van partijen te voorkomen. De retourkosten zijn
voor rekening van de teler tenzij anders is afgesproken.
9. Betaling
9. 1 Tenzij termijnbetaling is overeengekomen vindt de betaling
van de geleverde wortelen plaats binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien deze termijn wordt overschreden is de wettelijke
rente over het bedrag verschuldigd vanaf de vervaldag, alsmede
alle ter zake van de incasso gemaakte kosten.
9. 2 Teler kan schriftelijk een betalingsgarantie eisen. Alle
daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van teler. De
betalingsgarantie kan uitsluitend binnen de termijn van drie
weken voor de geplande levering worden verlangd. Weigering
van de trekker om de verlangde zekerheid te stellen, geeft teler
het recht om de overeenkomst als van rechtswege ontbonden te
beschouwen, onverminderd zijn recht op vergoeding van door
hem geleden schade.
9. 3 De koopsom, of het resterende gedeelte daarvan, is in elk
geval onmiddellijk opeisbaar indien
-een (of meer) overeengekomen betalingstermijn (en)
niet wordt (worden) nagekomen
-trekker in staat van faillissement is verklaard,
surseance van betaling is verleend of onder curatele is gesteld
enig beslag door derden op zaken of vorderingen van trekker
wordt gelegd
-trekker, zijnde een rechtspersoon, wordt ontbonden
danwel geliquideerd.
9. 4 Tot zekerheid van de juiste nakoming van de betalingsverplichting behoudt teler zich het eigendom van de geleverde pennen voor totdat door de trekker volledige betaling heeft plaatsgevonden. Trekker is, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, niet gerechtigd de geleverde pennen aan een
derde in eigendom over te dragen of op de pennen een stil pandrecht te vestigen noch de pennen op te zetten voor de trek van
witlof.
10. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van verkoper of diens vertegenwoordiger
is behoudens opzet, grove schuld of nalatigheid beperkt tot de
waarde van de te leveren witlofpennen.
11. Afwijkende of aanvullende bepalingen
Partijen dienen afwijkende bepalingen van, of aanvullende
bepalingen op, deze algemene voorwaarden schriftelijk overeen
te komen.
12. Mediation en Arbitrage
12. 1 Wanneer een geschil, verband houdende met (een tekortkoming in) de uitvoering van het teeltcontract, niet door middel
van overleg tussen partijen kan worden geregeld, zullen partijen, alvorens zich tot het bevoegd arbitraginstituut te wenden,
zich inspannen het geschil op te lossen door middel van mediation conform het Mfn-mediationreglement van de Mediators
federatie Nederland, zoals dat luidt op de datum van de
ondertekening van het teeltcontract
12. 2 De meest gerede partij dient een daartoe strekkende
schriftelijk aanvraag in bij het arbitragebureau van het
Instituut voor Agrarisch Recht, Postbus 245, 6700 AE
Wageningen, 0317-424181, e-mail: info@iar.nl.
12. 3 De meest gerede partij zal schriftelijk of elektronisch zijn
voornemen om over te gaan tot mediation aan de wederpartij
kenbaar maken.
12. 4 Indien de meest gerede partij binnen 14 dagen na de in het
vorige lid bedoelde melding geen reactie van de wederpartij
heeft ontvangen, waaruit blijkt dat wederpartij bereid is het
geschil door middel van mediation op te lossen, zal het geschil
worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het
Arbitragereglement van de Stichting Geschillen in de landbouw
c.a. Een arbitrage wordt aanhangig gemaakt door het indienen
van een arbitrageaanvraag bij het arbitragebureau van het
Instituut voor Agrarisch Recht, Postbus 245, 6700 AE
Wageningen, 0317-424181, e-mail: info@iar.nl.

