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INKOOPVOORWAARDEN 

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

 Waterman Onions B.V., 

gevestigd te 8304 AR Emmeloord aan de Hannie Schaftweg 12 aldaar 

 

Op al onze aanbiedingen en inkoopovereenkomsten (koopovereenkomsten waarbij wij als koper 

optreden) zijn deze voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk in het schriftelijk 

contract of in onze schriftelijke bevestiging van de koopovereenkomst wordt afgeweken. 

 

INLEIDING 

 

Van de in Nederland geteelde uien moet 90 procent geëxporteerd worden. Waterman Onions is één 

van deze exporterende bedrijven. Het is zowel in het belang van de telers als verwerkers als 

exporteurs dat Nederland haar positie als exporteur behoudt. Zonder export zijn de Nederlandse uien 

onverkoopbaar en gaat de teelt verloren. Nederland kan haar exportpositie alleen maar behouden als 

zij uien exporteert van goede kwaliteit, die in staat zijn de eindbestemming in goede conditie te halen. 

Deze inkoopvoorwaarden dragen hier o.a. aan bij. Zij zijn erop gericht dat Waterman Onions uien van 

een goede kwaliteit over de hele wereld kan exporteren. 

 

ALGEMEEN 

Artikel 1 

 1.1 Een overeenkomst komt met ons eerst definitief tot stand door onze schriftelijke bevestiging binnen 2 

x 24 uur te retourneren via de daarvoor beschikbare kanalen (tenzij wij latere ondertekening aanvaarden) 

door de verkoper van de door ons aan hem aangeboden koopovereenkomst.   

 

 1.2 Onze onafhankelijke bemiddelaars/commissionairs zijn niet bevoegd ons onvoorwaardelijk te binden. 

Zij mogen alleen kopen onder voorbehoud van onze goedkeuring.  Het is hen zonder onze uitdrukkelijke 

schriftelijke toestemming niet toegestaan wijzigingen en/of veranderingen in overeenkomsten aan te 

brengen. 

 

 1.3 In het geval één van de bedingen in deze voorwaarden of een onderdeel daarvan, dan wel 

enig onderdeel van de onderliggende overeenkomst, nietig mocht zijn, dan wel vernietigd 

mocht worden, dan laat dat voor het overige de inhoud van het beding en de voorwaarden onverlet c.q. 

blijft de onderliggende overeenkomst zoveel als mogelijk in stand. Partijen zullen alsdan voor de nietige 

c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoeling, die partijen met de onderliggende 

overeenkomst dan wel met de voorwaarden beoogden, het dichtst benadert, tenzij dit beding c.q. dit 

onderdeel van de overeenkomst voor ons van zodanig belang is, dat in redelijkheid van ons niet gevergd 

kan worden de overeenkomst alsdan in stand te houden. 
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Artikel 2 

2.1 In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten voor 

de duur van de overmacht. Indien de duur of de ernst van de overmacht zulks noodzakelijk maakt - en 

zulks is ter onzer beoordeling - zijn wij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de koopovereenkomst, 

voor zover deze nog niet is uitgevoerd, als ontbonden te beschouwen en niet gehouden tot betaling van 

enige schadevergoeding.   

  

   2.2 Tenzij hierna anders is bepaald, wordt als overmacht beschouwd elke bijzondere 

   omstandigheid, die de nakoming van onze afnameverplichting onmogelijk of zó bezwaarlijk 

maakt, dat nakoming redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, zoals oorlog, mobilisatie, staking, 

arbeidsonlusten, revolutie, oproer, opstootjes, storm, ijsgang, watersnood, stagnatie in de elektriciteits- of 

watervoorziening, bedrijfsbrand, bedrijfsstagnatie door machinebreuk of moeilijkheden in de 

energievoorziening, belemmeringen in het verkeer etc. 

 

   2.3 Overmacht van onze afnemers geldt als overmacht van ons. 

 

Artikel 3 

 3.1 Bij eventuele afwijkingen of tegenstrijdigheden tussen deze handelsvoorwaarden en die van onze 

wederpartijen of andere partijen (zoals commissionairs en bemiddelaars) of organisaties prevaleren onze 

voorwaarden.  

 

 Artikel 4 

4.1 Het Nederlands recht is op al onze aanbiedingen en overeenkomsten van toepassing. Onze overeen-

komsten worden geheel in Nederland ten uitvoer gelegd, daar de levering en de betaling van de goederen  

in Emmeloord zal plaatsvinden. 

 

4.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag, voor zover van toepassing, worden uitgesloten. 

 

4.3 Alle geschillen zullen bij uitsluiting van iedere andere instantie in eerste aanleg door de bevoegde 

rechter binnen het arrondissement waarin Emmeloord zich bevindt, worden berecht. 

 
Artikel 5 

5.1 Wij dragen zorg voor de facturering. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, 

bedraagt de betalingstermijn 21 dagen na tarrering en ontvangst van de goederen en bijbehorende 

documentatie. Deze termijn is geen fatale termijn, maar slechts richtinggevend. Wij zijn bevoegd al onze 

betalingen per bank te laten uitvoeren (girale betaling). Zie verder artikel 5.2 

 

5.2 Verkoper dient altijd een Teeltregistratie-/ enquêteformulier uiterlijk bij levering volledig bijgehouden en 

ingevuld aan ons te retourneren. Wij zullen de koopsom, verminderd met de eventuele kortingen, boetes, 

schade en andere te verrekenen bedragen, binnen 21 dagen na aflevering en tarrering en na ontvangst 

van het Teeltregistratie- / enquêteformulier of Global Gap Certificaat aan de verkoper voldoen, tenzij wij 
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onze betalingsverplichtingen opschorten in verband met een tekortkoming van verkoper. Wij zijn niet 

verplicht het geleverde product te betalen, als niet de volledige en naar waarheid ingevulde 

Teeltregistratie-/ enquêteformulier in ons bezit is. 

 

5.3 Onze betalingen strekken – met uitsluiting van artikel 6:44 BW – in de eerste plaats tot vermindering 

van de hoofdsom, vervolgens de verschuldigde rente en tenslotte de verschuldigde kosten. 

 

5.4 Wij zijn nimmer zonder ingebrekestelling in verzuim. Nadat wij in gebreke zijn gesteld en in verzuim 

zijn, zijn wij – met uitsluiting van artikel 6:119 en 6:119a BW – vertragingsrente verschuldigd ter hoogte 

van de discontorente van de Nederlandse bank tot een maximum van  3% rente op jaarbasis, totdat wij 

aan onze betalingsverplichtingen hebben voldaan. Wij zijn nimmer gehouden tot betaling van 

buitengerechtelijke kosten.  

 

5.5 Indien verkoper in een procedure geheel of gedeeltelijk in het ongelijk wordt gesteld, is verkoper onze 

werkelijke proceskosten verschuldigd, waaronder de werkelijke kosten van onze advocaten, deskundigen 

en vertalers. 

 

5.6 Alle vorderingen van verkoper op ons verjaren na verloop van een periode van zes maanden nadat 

de vordering ontstaat. Het recht van de  verkoper om haar vordering op ons in rechte op te eisen, vervalt 

na verloop van   drie maanden nadat het geschil is ontstaan en in ieder geval niet later dan na verloop 

van zes maanden nadat de vordering is ontstaan.  

 

5.7 Onze aansprakelijkheid voor schade, op welke wijze deze ook ontstaan, is uitdrukkelijk uitgesloten, 

behoudens en voor zover deze schade te wijten is aan grove schuld of opzet van de bestuurders en 

leidinggevenden van Waterman Onions B.V. De verkoper is verplicht ons te vrijwaren voor alle 

aanspraken van derden die verband houden met de tussen ons en verkoper gesloten overeenkomst(en). 

 

Artikel 6 

6.1 Wij hebben het recht al onze (al dan niet opeisbare) vorderingen op een ieder die met ons een 

overeenkomst heeft afgesloten, te verrekenen met onze betalingsverplichtingen. 

 

6.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient verkoper franco aan ons adres of aan het door ons 

opgegeven adres te leveren. Op eerste verzoek dient verkoper ook te leveren op  zaterdag, feestdagen 

en ’s-nachts. Als de  koopovereenkomst of bevestiging vermeldt dat levering geschiedt op vrachtauto 

koper of op bedrijf verkoper, betekent dit slechts dat de transportkosten voor onze rekening komen. 

Verkoper moet zorgdragen dat het opscheppen zonder  uienbeschadiging plaatsvindt , alsook dat de 

valhoogte minimaal is. Bij onjuiste handelingen bij het opscheppen en/of laden zet verkoper de 

werkzaamheden stop en informeert verkoper de koper van de problemen.  Daarnaast is de verkoper 

verplicht om te controleren of de auto schoon en droog is. 

 
6.3 De juridische en feitelijke levering vindt altijd plaats op ons bedrijf of op het door ons aan te wijzen 
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ontvangende bedrijf. 

 
6.4 Bij koop af bedrijf of op auto is verkoper jegens ons verplicht na aankomst van het transportmiddel 

daarop te verladen minimaal 30 ton product per uur vanuit de opslag en 15 ton per uur af land. Indien 

verkoper minder ton per uur verlaadt, is verkoper aan ons verschuldigd een bedrag van 75 Euro per uur, 

voor elk uur of gedeelte daarvan dat het transportmiddel hierdoor wordt opgehouden 

 

6.5 Indien wij uien kopen voor ‘baalprijs’ of ‘baalprijs min kosten’ of woorden van gelijke 

strekking, is de koopprijs gelijk aan de door ons gerealiseerde verkoopprijs ex-works ons bedrijf 

minus alle door ons gemaakte kosten, zoals transport-, opslag-, arbeids-, droog-, sorteer-, 

verkoop-, en verpakkingskosten en onze winstmarge. 

 

  6.6 Indien verkoper de verkochte producten zelf teelt, dient hij ze tegen hagelschade te verzekeren. 

Verkoper dient het gekochte product bij opslag tegen brand- en waterschade te verzekeren. Deze 

verplichting laat onverlet dat verkoper bij geheel of ten dele mislukken van de oogst, verplicht is de 

gecontracteerde hoeveelheid product aan ons te leveren en gehouden is het tekort elders in te kopen. Bij 

hagel-, brand- en waterschade kan verkoper zich niet op overmacht beroepen.  

 

Kwaliteitseisen 

Artikel 7 

 7.1 De te leveren goederen moeten van goede exportkwaliteit zijn, zodat ze in goede staat op de 

uiteindelijke plaats van bestemming aankomen en daar nog enige weken goed blijven. Zij moeten in ieder 

geval zijn van goede kwaliteit, vrij van ziekte–waaronder rot–, beschadigingen, kleiklappen, aanhangende 

grond, in- en uitwendige -, zichtbare en onzichtbare gebreken, inwendig en uitwendig schot. Zij mogen 

geen (residuen van) gewasbeschermingsmiddelen en verboden stoffen bevatten. Tenzij anders 

overeengekomen dienen de uien  naast alle in deze inkoopvoorwaarden omschreven kwaliteitseisen,  ook 

(aanvullend) te voldoen aan de minimumeisen en de overeengekomen kwaliteitsklasse I of II  van de  

VN/ECE-norm FFV-25  (recentste versie).  

 Indien de uien veldgewas geleverd worden moeten zij tegen de gebruikelijke kosten en op de       

gebruikelijke wijze door ons klaargemaakt kunnen worden tot verpakte uien van de overeengekomen 

klasse . 

 

7.2 Onder inwendig schot wordt verstaan de inwendige schotvorming die 

zich  boven de middenlijn van de ui heeft ontwikkeld. De kwaliteitseisen en bepalingen van de AVZ zijn 

niet van toepassing 

 

7.3 Verkoper is verplicht bij het verladen gebruik te maken van een reinigingsinstallatie. Tenzij 

uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient verkoper ongewassen producten te leveren. Het product 

dient volstrekt vrij te zijn van grond. Verkoper is verplicht aan ons een grondboete te betalen van minimaal  

€  60,- per ton geleverde grond. Op de koopbevestiging kan van dit bedrag worden afgeweken. 
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7.4 Verkoper is verplicht ervoor zorg te dragen dat de inwendige temperatuur van de uien bij verladen en 

levering af land minimaal 6°C  en maximaal 25 °C  bedraagt en uit opslag minimaal 6 °C. Indien verkoper 

in strijd met deze plicht handelt, hebben wij recht de goederen af te keuren.  

 

7.5 De aan ons te leveren goederen dienen ook gedurende een redelijke termijn na levering aan de 

overeengekomen kwaliteitsnormen te voldoen. De goederen moeten tot enkele weken na aankomst op 

hun (export) eindbestemming aan de overeengekomen kwaliteitseisen voldoen. Gedurende die periode 

hebben wij het recht over de kwaliteit van de geleverde goederen te reclameren. Verkoper dient ons 

binnen 24 uur na het uiten van de klacht per email te laten weten of hij de klacht aanvaardt. Indien de uien 

niet in goede staat op de eindbestemming aankomen, staat tussen partijen – behoudens bewijs geleverd 

conform artikel 7.7 – vast dat de uien reeds bij levering niet aan de overeenkomst beantwoordden. Over 

verborgen, niet met het blote oog zichtbare gebreken, mogen wij reclameren tot 10 werkdagen nadat wij 

die gebreken hebben ontdekt. 

 

7.6 Wanneer de goederen niet voldoen aan de overeengekomen en/of wettelijke eisen, hebben wij 

zonder ingebrekestelling het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en dient verkoper al 

onze schade, waaronder de kosten van het (zee)transport, deskundige(n), juridische bijstand en de 

schade van onze afnemer (bijvoorbeeld recall) te vergoeden. Alsdan zijn wij en onze afnemer gerechtigd 

de goederen bestens te verkopen en de opbrengst met  de  schade te verrekenen. Hetgeen resteert 

wordt met onze schade verrekend, waarna het eventuele restant aan verkoper wordt gerestitueerd.  

 

7.7 Indien verkoper onze klacht niet binnen 24 uur accepteert, kunnen wij op kosten van ongelijk, 

onafhankelijke expertise laten uitvoeren door een erkend expert of erkend expertisebureau en/of 

instelling. Verkoper heeft het recht om binnen 48 uur na mededeling van de resultaten van de expertise, 

onafhankelijke contra-expertise uit te laten voeren. Indien verkoper niet binnen deze termijn contra-

expertise laat uitvoeren, is de expertise van de expert die Waterman Onions B.V. heeft ingeschakeld, 

bindend voor verkoper en Waterman Onions B.V. Wanneer wel tijdig contra-expertise is aangevraagd, 

benoemen de experts bij verschil van inzicht samen een onafhankelijke derde en stellen de drie experts 

de kwaliteit bindend vast, op kosten van ongelijk.  

 

Tarrering 

Artikel 8. 

8.1 Onder tarra wordt verstaan; uien die niet aan de in deze inkoopvoorwaarden aangegeven 

kwaliteitseisen voldoen en: 

 Vochtverlies bij levering af land; 

 Grond (losse grond, kleikappen en kluiten); 

 Productvreemde bestanddelen; 

 Uien kleiner dan 40 mm of hetgeen in de koopovereenkomst is opgenomen. 

 

Verder moet het product: 
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o Heel zijn. 

o Goed van kleur zijn. 

o Zonder vorst- en hagelschade zijn. 

o Gezond zijn; er mogen geen uien voorkomen die zijn besmet of aangetast door rot of die 

zodanige afwijkingen vertonen dat zij daardoor niet meer geschikt zijn voor consumptie. 

o Zuiver zijn, nagenoeg vrij van zichtbare vreemde stoffen. 

o Droog genoeg zijn voor het bedoelde gebruik (van bewaaruien moeten ten minste de twee 

buitenste vliezen en de stengel geheel uitgedroogd zijn). 

o Zonder holle en taaie stengel zijn. 

o Nagenoeg vrij zijn van parasieten. 

o Nagenoeg vrij zijn van aantasting door parasieten. 

o Vrij zijn van abnormaal uitwendig vocht. 

o Vrij zijn van vreemde geur en/of smaak. 

o Geen uien bevatten die laat en onvolgroeid zijn. 

o Zonder dikhalzen (bouten) en zaadstengels. 

o Geen misvormde uien, waaronder inbegrepen uit- en inwendig schot (zie art.7.2 ) open dubbel 

harten. 

o Geen aanhangende grond bevatten. 

o Huidvast zijn. 

o Vrij van overige afwijkingen, zoals groene uien, die resp. niet tot klasse I of II behoren. 

o De stengel afgedraaid of recht afgesneden en niet langer  dan 6 cm (behalve voor in bossen 

gepresenteerde uien). 

 

Onder ernstige gebreken wordt onder meer verstaan:  

 Inwendige gebreken; 

 Rot/smet (zowel aantasting als besmetting); 

 Een smetterige waterhuid/watervel;  

 Zaadpijpen; 

 Halsschimmel; 

 Beschadiging waaronder handeling- en oogstbeschadiging van tenminste de eerste vlezige rok; 

 In- en uitwendig schot; 

 Fusarium. 

 

De uien moeten een zodanige ontwikkeling hebben bereikt en zich in en zodanige toestand bevinden dat: 

 zij bestand zijn tegen vervoer en (machinale) behandeling (waaronder sorteren en verpakken), en 

 zij in goede staat op de plaats van bestemming kunnen aankomen. 

 

8.2 Indien bij veldgewasproduct uien het tarrapercentage hoger is dan 15%  en/of sprake is van 2% of 

meer ernstige gebreken en/of de partij niet tegen de gebruikelijke kosten kan worden klaargemaakt voor 

de overeengekomen klasse, kan de afname door ons worden geweigerd en de overeenkomst worden 
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ontbonden, doch wij hebben ook het recht de goederen af te nemen tegen – naar onze keuze – ofwel de 

contractprijs ofwel de dan geldende marktwaarde, in beide gevallen verminderd met een door ons te 

bepalen korting in verband met de tarra en de extra  kosten voor het klaarmaken van de goederen. Tot 

10% tarra wordt geen korting berekend. Van 10 tot 13% tarra wordt per procent tarra € 0,15/100 kg op de 

prijs in mindering gebracht en vanaf 13% tot 15% tarra   € 0,30 / 100 kg per procent tarra.  

  

8.3 Tarrering vindt plaats op ons bedrijf dan wel op een door ons aan te wijzen plaats. Verkoper en/of 

diens gemachtigde is bevoegd bij de tarrering aanwezig te zijn en  ontvangt daarvoor geen verdere 

uitnodiging. Verkoper moet zelf voor de levering informeren naar het tijdstip van tarreren.  

 

8.4 Ter plaatse van de tarrering wordt het tarrapercentage vastgesteld en –als verkoper aanwezig is- aan 

verkoper medegedeeld. Verkoper is –op straffe van verval van rechten- verplicht direct of uiterlijk binnen 

vier uren na deze vaststelling tegen de tarrering te protesteren en hertarrering door een voor rekening van 

verkoper onafhankelijke expert te laten uitvoeren, in onze aanwezigheid, bij gebreke waarvan het 

vastgestelde tarrapercentage bindend is voor partijen behoudens het recht van koper de overeenkomst te 

ontbinden, schadevergoeding te vorderen en/of extra tarra in rekening te brengen wanneer koper na de 

tarrering gebreken ontdekt die hem tijdens het tarreren niet bekend waren.  

 Indien de tijdige hertarrering afwijkt van onze tarrering, benoemen verkoper en koper ieder een 

deskundige. Deze beide deskundigen benoemen samen een derde onafhankelijke deskundige, waarna 

zij gezamenlijk het percentage bindend  vaststellen behoudens ons recht om de overeenkomst te 

ontbinden, schadevergoeding te vorderen en/of extra tarra in rekening te brengen wanneer wij na deze 

expertise meer gebreken ontdekken dan tijdens de expertise bekend waren. 

 

8.5 Bij afkeuring en/of weigering van de ter levering aangeboden goederen, hebben wij tevens het recht te 

onzer keuze vervangende levering te vorderen of de geweigerde hoeveelheid af te boeken op het nog 

resterende deel van het contract; dit alles met ons recht op volledige schadevergoeding. 

 

 8.6  De weeg-, opschepkosten zijn –tenzij schriftelijk anders overeengekomen- voor rekening van 

verkoper.  

 

Artikel 9 

9.1 Indien de informatie over de financiële positie van de verkoper zodanig is dat de nakoming van de 

leveringsverplichting als onzeker moet worden beschouwd, hebben wij het recht van de verkoper een 

zekerheidsstelling te verlangen middels een bankgarantie van een Nederlandse te goeder naam en faam 

bekend staande bank, voor de nakoming van zijn leveringsverplichtingen in de door ons gestelde vorm. 

Indien de verkoper die zekerheid niet binnen 2 x 24 uur verstrekt, hebben wij het recht de overeenkomst 

te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen. 

 

9.2 Indien de verkoper met de levering van de goederen achterstallig is en de koopsom van door de 

verkoper reeds geleverde goederen opeisbaar is geworden, hebben wij het recht de betaling van die 
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eerder geleverde goederen op te schorten, totdat de achterstallige leveringen door de verkoper zijn 

uitgevoerd.  

 

9.3 Nietigheid of vernietiging van één of meerdere artikelonderdelen van deze voorwaarden, laat de 

overige bepalingen onverlet. 

 

Aldus in januari 2020 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nummer 39066672.  

 


