ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN EVANTHIA B.V. BIJ HET TOEPASSEN VAN
TECHNOLOGIEËN OP PLANTAARDIG MATERIAAL (ZAADTECHNOLOGIEËN)
Deze algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten
en producten m.b.t. zaadtechnologie en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
te Den Haag onder nummer 24240812 op 8 maart 2021.

Artikel 7 Eigendom en risico
Het eigendom van en het risico voor de door de koper aan Evanthia ter beschikking
gestelde zaden en verpakkingsmateriaal of etiketten blijft geheel bij de koper.

T.b.v. de verkoop en levering van zaden, planten en teeltmateriaal van sierteeltproducten
zijn de Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van Evanthia B.V. van toepassing.
Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel te Den Haag onder nummer 24240812 op 8 maart 2021.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en schadevergoeding
1. Evanthia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, tenzij in één van de in dit artikel
genoemde gevallen. In een dergelijk geval zal de aansprakelijkheid van Evanthia beperkt
zijn tot maximaal de factuurwaarde. In geen enkel geval is Evanthia aansprakelijk voor
enige vorm van gevolgschade, gederfde omzet of gederfde winst.
2. Evanthia is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht als bedoeld in
artikel 11.
3. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot niet tijdige levering door Evanthia wordt
hierbij uitgesloten, tenzij de overeengekomen leveringsdatum als genoemd in artikel
6 lid 2 met meer dan zeven dagen wordt overschreden. In geval van overschrijding van
de leveringsdatum met meer dan zeven dagen dient Evanthia schriftelijk in gebreke te
worden gesteld, waarbij de koper aan Evanthia een redelijke termijn zal moeten stellen
om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
4. Schadevergoeding bij een klacht kan alleen plaatsvinden indien de klacht conform
artikel 10 is ingediend, terecht blijkt te zijn en er sprake is van verwijtbaarheid of bewuste
nalatigheid van Evanthia. Bovendien zal de schadevergoeding beperkt zijn tot het
gedeelte van het geleverde waar de klacht betrekking op heeft.
5. Schadevergoeding mag niet door de koper worden gecompenseerd en geeft geen recht
het factuurbedrag niet of niet tijdig te voldoen.
6. Op beide partijen rust de plicht eventuele schade zo veel mogelijk te beperken.
7. Elke mogelijke vordering tot schadevergoeding op grond van deze algemene
voorwaarden verjaart, indien en zodra één jaar is verstreken sinds de levering van de
betreffende producten zonder dat de vordering schriftelijk bij Evanthia is ingediend.

Artikel 1 Begripsbepaling
1. Overeenkomst: een overeenkomst over de verkoop en aankoop van producten en
diensten met betrekking tot zaadtechnologie tussen de koper en Evanthia, die producten
en diensten levert aan de koper. Indien Koper en Evanthia een specifieke overeenkomst
zijn aangegaan en hebben getekend voor de levering van producten of diensten, dan
hebben de bepalingen van deze specifieke overeenkomst voorrang op deze algemene
voorwaarden.
2. De Koper: de persoon die Evanthia’s offerte aanvaardt voor de verkoop van producten
en diensten of van wie de bestelling van producten en diensten door Evanthia wordt
geaccepteerd.
3. Evanthia B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Evanthia B.V. ,
gevestigd en kantoorhoudende te Monster, aan (2681 TX) de Vlotlaan 560. De verkopende
partij die met de koper een overeenkomst sluit. (Hierna genoemd: Evanthia).
4. Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van de verkoop en levering zoals
beschreven in dit document en alle andere specifieke voorwaarden welke schriftelijk
vastgelegd worden in een overeenkomst tussen de koper en Evanthia, met uitsluiting van
alle andere overeengekomen voorwaarden en omstandigheden.
5. Zaad: het plantaardig materiaal dat door koper aan Evanthia wordt verstrekt om het te
bewerken volgens de door Evanthia toegepaste zaad-technologieën.
6. Diensten: de zaadtechnologieën die door Evanthia worden toegepast om het zaad te
behandelen, zoals onder meer zaadschoning, fractioneren en /of gradueren van zaden,
zaadcoating, pillering en priming.
7. Producten: het plantaardig materiaal waarop één van de zaadtechnologieën is toegepast
en aldus bewerkt is.
8. (Zaad)schonen: de zaden scheiden van vuil en verontreinigingen en aldus de zaden
schoon (naar marktconforme condities) opleveren.
9. Fractioneren /Gradueren: de zaden op grootte van elkaar scheiden met als doel om
zaadpartijen van gelijke grootte te krijgen.
10. (Film-) coaten: de zaden van een laag van een actieve stof of kleurstof voorzien, zodat de
gewassen in een bepaalde fase beter beschermd zijn of zich beter kunnen ontwikkelen of,
ingeval van voorziening van een kleurstof, beter herkenbaar zijn.
11. Pilleren: het omhullen en/of opvullen van kleine, lichte, grote en/of onregelmatig
gevormde zaden, waardoor deze beter machinaal verzaaibaar zijn.
12. Priming: een behandelingswijze van zaden, waardoor deze sneller en uniformer kunnen
kiemen.
13. Actieve
stoffen:
stoffen
zoals
onder
meer
gewasbeschermingsmiddelen,
groeistimulatoren en micro-organismen, welke zaad en gewassen beogen te beschermen
tegen ziekten, plagen en stress dan wel welke beogen de groei van zaailingen en
gewassen op welk wijze dan ook te stimuleren.
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Evanthia gedane
aanbiedingen, verkopen, leveringen en gesloten overeenkomsten met betrekking tot
producten en diensten zoals omschreven in artikel 1 lid 1 van deze algemene voorwaarden.
2. Eventuele voorwaarden van de koper, van welke aard ook en hoe ook genaamd, zijn niet
van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te worden overeengekomen.
Zij worden, voor zover zij niet in de plaats treden van de bepalingen van deze algemene
voorwaarden, geacht deze voorwaarden aan te vullen.
4. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt door Evanthia aan de koper
beschikbaar gesteld.
Artikel 3 Aanbiedingen en prijzen
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een
offerte of aanbieding heeft een geldigheidsduur van ten hoogste 30 dagen.
2. Met de schriftelijke bevestiging van de offerte of aanbieding door de koper, binnen de
geldigheidstermijn zoals gesteld in het voorgaande lid, wordt de overeenkomst geacht
tot stand te zijn gekomen.
3. De prijzen worden schriftelijk overeengekomen en zijn exclusief BTW en bijkomende
kosten, waaronder begrepen: transportkosten, kosten van emballage, kosten van
kwaliteitscontrole en/of fytosanitair onderzoek, invoerrechten, wettelijke - en andere
publiekrechtelijke heffingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien geen
prijs is overeengekomen, zal de op het moment van levering geldende prijs van Evanthia
bepalend zijn.
4. Evanthia heeft het recht om naar redelijkheid en billijkheid de prijs aan te passen
tot op een door haar te bepalen niveau, indien haar kosten in aanmerkelijke mate zijn
toegenomen sinds de vaststelling van de prijs.
5. De prijzen zijn, voor zover niet anders is aangegeven, in Euro (€).
Artikel 4 Informatie, gegevens en conditie van het te bewerken zaad
1. Alle mededelingen die betrekking hebben op de uitvoering of nakoming van
aanbiedingen of overeenkomsten dienen schriftelijk te worden gedaan, tenzij anders is
overeengekomen.
2. Alle aanduidingen en beschrijvingen van de soort, eigenschappen, toepassingen,
prestaties en dergelijke van door Evanthia te leveren producten en diensten,
zijn uitsluitend bedoeld als indicatie en gelden nimmer als kwaliteits- en/ of
garantieaanduiding.
3. Hoewel Evanthia bij de formulering van de aanduidingen en de beschrijvingen, als
bedoeld in artikel 4 lid 2, zorgvuldigheid en consistentie nastreeft en Evanthia eveneens
voortdurende kwaliteitsverbetering nastreeft, kan Evanthia nimmer garanderen
dat de te leveren producten en diensten in alle gevallen resultaten geven conform de
aanduidingen en beschrijvingen van Evanthia. Evanthia kan dit niet omdat het een
natuurproduct betreft, maar ook niet omdat het mede afhankelijk is van variabele lokale
en klimatologische omstandigheden, alsmede van de kennis van de koper.
4. De koper is verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid en toepasbaarheid
van de door Evanthia te leveren producten en diensten onder de verschillende
omstandigheden, voorwaarden en/of voor de verschillende doeleinden.
5. Indien de informatie niet juist of volledig is, heeft Evanthia het recht de betreffende partij
zaad te weigeren of te retourneren.
6. De koper dient Evanthia voorafgaand schriftelijk te informeren over de van toepassing
zijnde wettelijke vereisten van de betreffende autoriteiten, welke noodzakelijk zijn voor de
levering van het zaad, in het bijzonder met betrekking tot:
a. facturering;
b. fytosanitaire vereisten;
c. internationale certificaten;
d. import documenten of -verklaringen; en/of
e. toelating gewasbeschermingsmiddelen.
7. De koper is verantwoordelijk dat het zaad, dat door Evanthia bewerkt zal worden, in
zodanige conditie verkeert dat het probleemloos door haar bewerkt kan worden. Tenzij
anders overeengekomen tussen Evanthia en de koper, is de koper aldus verantwoordelijk
dat het genoemde zaad in de volgende staat wordt aangeleverd: schoon, zonder
verontreinigingen, zonder ontsmettingsmiddelen, vrij van ziekte(n), genetisch
gemodificeerde organismen en/of besmetting.
8. In geval van onvoldoende of twijfelachtige kieming van nog te behandelen zaden zal
Evanthia de koper terzake informeren en is Evanthia niet gehouden dergelijke zaden
te bewerken. Indien Evanthia dergelijke zaden op verzoek van de koper toch bewerkt,
geschiedt dit volledig voor risico van de koper.
9. Indien de koper in gebreke is harerzijds tijdig of volledig de overeengekomen en/of voor
de uitvoering van de overeenkomst door Evanthia vereiste gegevens, informatie en/of
zaken aan Evanthia ter beschikking te stellen, kan Evanthia de overeenkomst beëindigen
zonder koper daartoe in gebreke te stellen.
Artikel 5 Anti-Infringement Bureau for Intellectual Property Rights on Plant Material (AIB)
Evanthia is onvoorwaardelijk bevoegd de herkomst van het zaad te laten verifiëren
en daartoe te laten onderzoeken door het Anti-Infringement Bureau for Intellectual
Property Rights on Plant Material, gevestigd in Brussel (AIB), alsmede door een daartoe
gespecialiseerde, onafhankelijke organisatie, zoals de Naktuinbouw, het Service Officiel
de Contrôle et Certification in Frankrijk of enig andere door de OECD geaccrediteerde
onderzoeksinstelling.
Indien het AIB of een van de geaccrediteerde onderzoeksinstellingen vaststelt dat het
zaad afkomstig is van een ras dat niet onderscheidend is van een ras, waarvoor een
kwekersrecht is verleend of aangevraagd door een derde, dan is AIB of een van de
onderzoeksinstellingen gerechtigd de kwekersrechthouder daarover te informeren en
alle beschikbare informatie en monsters ter beschikking te stellen.
Artikel 6 Leveringstermijnen, levering en transport
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt als plaats van levering de opslagplaats of
verwerkingsruimte van verkoper, dan wel een andere door verkoper aan te wijzen locatie.
Alle risico’s van de geleverde producten en alle daarmee samenhangende rechten en
plichten gaan op koper over op het moment van levering of, indien vervoer dient plaats
te vinden, op het moment dat de producten aan de vervoerder worden overhandigd of
ten behoeve van het vervoer de leveringslocatie verlaten, onafhankelijk van het feit of
het vervoer vanaf de leveringslocatie plaatsvindt en of de koper dan wel de verkoper de
vervoerskosten betaalt.
2. Evanthia bepaalt na overleg met de koper de leveringsdatum of periode. Opgegeven
levertijden worden niet beschouwd als fatale termijn. Indien een leveringsdatum
is overeengekomen, zal Evanthia er naar streven zoveel mogelijk deze datum voor
levering aan te houden. Indien Evanthia niet op de overeengekomen dag of binnen de
overeengekomen termijn kan leveren, zal hij de koper daaromtrent zo tijdig mogelijk
informeren. Partijen zullen in overleg een nieuwe dag van aflevering vaststellen. Deze
nieuwe dag van aflevering zal per direct gelden als de overeengekomen leveringsdatum.
3. Indien de koper de bestelde producten afneemt vóór de overeengekomen
afleveringsdatum of periode zoals in lid 2 bepaald, is het hieruit voortvloeiende risico
geheel voor de koper.
4. Indien de koper de bestelde producten afneemt of wil afnemen na de overeengekomen
leveringsdatum, dan is het risico van een eventueel door langere bewaring optredend
kwaliteitsverlies geheel voor de koper.
5. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige of latere afname van de producten als in
lid 3 of 4 van dit artikel komen voor rekening van de koper.
6. Voorzover in deze voorwaarden daar niet uitdrukkelijk van wordt afgeweken, gelden
inzake de levering aanvullend de door de Internationale Kamer van Koophandel te
Parijs uitgegeven Incoterms, telkens in de bij het sluiten van de verkoopovereenkomst
geldende nieuwste bewerking van genoemde Incoterms.

Artikel 9 Verzekering
Het is aan de koper welke gebruik maakt van de diensten van Evanthia, om zich als
eigenaar van de zaden afdoende te verzekeren tegen het risico van schade (gevolgschade
daaronder begrepen) in verband met verlies, beschadiging of vernietiging van de zaden,
verpakkingsmateriaal of etiketten, bij voorbeeld als gevolg van ziekte, besmetting,
waterschade, diefstal, sabotage, brand, storm, etc. tijdens ontvangst, opslag, bewerking
bij en/of verzending naar of van Evanthia en tegen alle mogelijke vorderingen en
aanspraken voortvloeiende uit de op grond van artikel 8 van deze voorwaarden gegeven
vrijwaringen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Artikel 10 Klachten
1. Evanthia waarborgt dat de producten, die op grond van de overeenkomst geleverd
moeten worden, voldoen aan de eisen, gesteld in de van toepassing zijnde reglementen
van Nederlandse keuringsinstanties, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van
de overeenkomst.
2. Evanthia staat niet in voor groei en ontwikkeling van de geleverde producten.
3. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken, waaronder die over getal, maat of
gewicht van het geleverde, dienen uiterlijk binnen twee dagen na aflevering aan Evanthia
kenbaar te worden gemaakt en binnen acht dagen schriftelijk aan Evanthia te worden
medegedeeld.
4. Klachten met betrekking tot niet zichtbare gebreken dienen onmiddellijk na constatering
aan Evanthia kenbaar te worden gemaakt en binnen acht dagen schriftelijk aan Evanthia
te worden medegedeeld.
5. Klachten dienen bovendien steeds op een zodanig tijdstip aan Evanthia te worden
medegedeeld dat Evanthia het product kan controleren.
6. Een klacht dient ten minste te bevatten:
a. Het lotnummer;
b. Een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek;
c. De opslagplaats van het product, waar de klacht betrekking op heeft;
d. Een opgave van feiten, op grond waarvan kan worden vastgesteld dat door Evanthia
geleverde en door de koper afgekeurde producten dezelfde zijn.
7. Wanneer geleverde producten krachtens het bepaalde in dit artikel door de koper worden
afgekeurd en de koper en Evanthia het niet dadelijk eens worden over een minnelijke
regeling, dan moet de koper een beroep doen op de Naktuinbouw, dan wel andere
daartoe onafhankelijk officieel erkende deskundige, ter uitsluitende keuze van Evanthia,
die een expertiserapport opmaakt. De kosten van het deskundigenrapport zijn, indien
de afkeuring gerechtvaardigd is, voor rekening van Evanthia en als zij ongerechtvaardigd
is, voor rekening van de koper. De betreffende kosten moeten in elk geval door de koper
worden voorgeschoten.
8. Klachten met betrekking tot een deel van het geleverde kunnen geen aanleiding zijn tot
afkeuring door de koper van de gehele levering.
9. Op de koper rust de plicht de geleverde hoeveelheid van de geleverde partij bij
inontvangstneming te (doen) controleren en een geconstateerde afwijking in
hoeveelheid conform lid 3 van dit artikel aan Evanthia te melden.
10. Het uiten van een klacht schort de betalingsverplichting van de koper niet op, ongeacht
de eventuele gegrondheid van een klacht.
Artikel 11 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de directe
invloedssfeer van Evanthia, waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid
niet meer kan worden verlangd. Hieronder vallen onder andere stakingen, brand,
disfunctioneren ICT infrastructuur, de omstandigheid dat Evanthia een prestatie die
van belang is voor de door haarzelf te leveren prestatie, niet, niet-tijdig of niet behoorlijk
geleverd krijgt, extreme weersomstandigheden of overheidsmaatregelen en ziekten en
plagen enerzijds en gebreken in de aan verkoper toegeleverde materialen anderzijds.
2. Indien ten gevolge van overmacht de overeenkomst door Evanthia niet kan worden
nagekomen, dan moet Evanthia de koper zo spoedig mogelijk schriftelijk omtrent de
omstandigheden informeren.
3. In geval van overmacht zullen partijen overleggen over een wijziging van de overeenkomst
of over het geheel of gedeeltelijk ontbinden van de overeenkomst.
4. Indien partijen het niet binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van de bedoelde
omstandigheden eens kunnen worden over wijziging of ontbinding, dan kan ieder van de
partijen zich tot de op grond van artikel 17 bevoegde rechter wenden.
Artikel 12 Onvoorziene omstandigheden
1. In geval van onvoorziene omstandigheden bij één der partijen, die zo ernstig zijn dat de
andere partij, gelet op de eisen van redelijkheid en billijkheid, niet mag verwachten dat
de gesloten overeenkomst ongewijzigd in stand blijft, zal de ene partij de andere partij
schriftelijk omtrent de onvoorziene omstandigheden informeren en zullen partijen
overleggen over een wijziging van de overeenkomst of over het geheel of gedeeltelijk
ontbinden van de overeenkomst.
2. Indien partijen het niet binnen 14 dagen na schriftelijke mededeling van de bedoelde
omstandigheden eens kunnen worden over wijziging of ontbinding, dan kan ieder van de
partijen zich tot de op grond van artikel 17 bevoegde rechter wenden.
Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten
1. Het is de koper niet toegestaan zaden voor behandeling bij Evanthia aan te bieden die
inbreuk maken op de kwekersrechten of andere vormen van intellectueel eigendom van
derden. Indien de koper in strijd met het voorgaande handelt, heeft Evanthia het recht
om de zaden en/of de bewerking te weigeren of te staken. Tevens is de koper verplicht alle
door Evanthia en/of derden gemaakte kosten en geleden schade te vergoeden.
2. Indien Evanthia met de levering van producten inbreuk zou (dreigen te) maken op
intellectuele eigendomsrechten van derden is Evanthia gerechtigd de uitvoering van de
opdracht - naar bevind van zaken - op te schorten c.q. te beëindigen.
3. Evanthia behoudt het auteursrecht op alle door haar in het kader van de uitvoering van de
overeenkomst opgestelde stukken, rapporten en dergelijke. Openbaarmaking, alsmede
gebruik daarvan, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Evanthia niet
toegestaan.
Artikel 14 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij anders
overeengekomen.
2. De koper is niet bevoegd op de te betalen koopprijs enig bedrag wegens een door hem
gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
3. De koper is niet bevoegd de nakoming van zijn betalingsverplichting op te schorten, in
geval van een door hem bij Evanthia ingediende klacht over de geleverde producten,
tenzij Evanthia in ruil voor een zekerheidsstelling uitdrukkelijk met opschorting akkoord
gaat.
4. Alle betalingen geschieden ten kantore van Evanthia of door storting of overschrijving op
een door Evanthia aan te wijzen bankrekening.
5. Betaling dient te geschieden in Euro (€) tenzij anders op de factuur is aangegeven.
Evanthia heeft het recht om in het laatste geval koersverschillen door te berekenen aan
de koper.
6. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting uit lid 1 van dit artikel voldoet,
wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Alsdan is Evanthia gerechtigd een
rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de koper in verzuim is
gebleven te voldoen aan de in lid 1 genoemde betalingsverplichting, waarbij een gedeelte
van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Evanthia is tevens gerechtigd
om bij het in verzuim zijn van de koper het daardoor opgelopen valutakoersverlies in
rekening te brengen.
7. Is de koper in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van één van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel de
gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor zijn rekening.
8. Evanthia behoudt zich het recht voor orders of overeenkomsten niet of niet langer uit te
voeren, indien door de koper vorige leveranties niet zijn betaald, of de koper anderszins op
enige wijze zijn verplichtingen tegenover Evanthia niet is nagekomen of niet-nakoming
dreigt.
9. De koper is gehouden tot betaling van de als gevolg hiervan door Evanthia te lijden
schade. Evanthia is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de koper ten gevolge van
het niet uitvoeren van orders.
10. De in een andere EU-lidstaat dan Nederland gevestigde koper zal Evanthia schriftelijk
mededeling doen van zijn correcte BTW-identificatienummer. De koper zal Evanthia
voorts alle gegevens en bescheiden verschaffen die Evanthia nodig heeft voor het bewijs
dat de producten zijn afgeleverd in een andere EU-lidstaat dan Nederland. De koper
vrijwaart Evanthia voor alle aanspraken voortkomende uit en alle nadelige gevolgen van
het niet of niet volledig naleven door de koper van het bepaalde in dit artikellid.
Artikel 15 Diensten
1. Op instructie van de koper voegt Evanthia, naar beste weten en kunnen, tijdens het
bewerken van het product actieve stoffen toe, een en ander in overeenstemming met
haar standaard productlijst en verder conform haar productinformatie sheets en die
van de betreffende leverancier, tenzij de koper instructies heeft gegeven alternatieve
doseringen en/of andere actieve stoffen toe te voegen. De Koper is te allen tijde
verantwoordelijk dat genoemde alternatieven zijn toegestaan conform de van toepassing
zijnde wet- en regelgeving.
2. Evanthia is uitsluitend verantwoordelijk voor de correcte toevoeging van de actieve
stoffen (zoals dosering en verdeling van zaad tot zaad), een en ander binnen de
voorgeschreven toleranties

3. Evanthia is niet aansprakelijk voor enige schade (geleden hetzij door de koper hetzij door
derden) die het gevolg is van de eigenschappen of het gebruik van de actieve stoffen en/
of voor de effecten van de actieve stoffen op de kwaliteit van de zaden en evenmin voor
incorrect gebruik van de met actieve stoffen bewerkte zaden en/of voor andere risico’s
voor mens en milieu.
4. Evanthia is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van toevoeging van
specifieke actieve stoffen in afwijking van Evanthia’s standaard productlijst op verzoek of
op aanwijzing van de koper.
5. Evanthia is evenmin aansprakelijk voor enige beperkingen die door een
overheidsinstelling gesteld zijn of worden aan het gebruik van en/of de handel in zaden
die zijn behandeld met actieve stoffen.
6. In geval van geregistreerde actieve stoffen hanteert Evanthia doseringen zoals deze zijn
voorgeschreven door de fabrikant en/of zoals deze door de officiële toelatingsinstellingen
zijn vastgelegd.
7. In geval van behandeling van het zaad met een actieve stof, is de koper te allen tijde
verantwoordelijk, zowel jegens haar afnemer als jegens de eindgebruiker van het zaad,
voor het vermelden van alle vereiste informatie op de verpakking en bijbehorende
documenten, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
8. Indien Evanthia niet mocht beschikken over voldoende product (of grondstoffen om het
product te produceren) dan wel productiecapaciteit om haar overeenkomst na te komen,
dan heeft Evanthia het recht om het te leveren product over haar verschillende kopers
naar eigen inzicht te verdelen. Evanthia zal er naar streven dit in zo goed mogelijk overleg
met haar kopers te doen en haar kopers hierover zo goed mogelijk te informeren.
Artikel 16 Bijzondere garanties van koper aan Evanthia:
A. Internationale sanctiemaatregelen
1. Koper garandeert:
a. dat hij voldoet en zal blijven voldoen aan de op de uitvoering van de gesloten
overeenkomst toepasselijke sanctieregelgeving van ieder land dat daarbij relevant
is (“Sanctiewetgeving”),
b. dat hij de gekochte goederen niet direct of indirect zal verkopen, overdragen,
leveren, of op andere wijze beschikbaar zal stellen aan (rechts)personen, entiteiten,
groepen of (overheids)organisaties die gesanctioneerd zijn op grond van de
Sanctiewetgeving, en
c. dat de onder a) en b) genoemde verplichtingen uit dit artikel eveneens zullen
worden opgelegd aan iedere partij aan wie hij goederen, die hij van Evanthia heeft
betrokken, doorverkoopt of -levert.
B. Internationale anti-corruptiewetgeving
1. Koper garandeert:
a. te allen tijde te voldoen aan de voor de uitvoering van de gesloten overeenkomst
toepasselijke anti-corruptieregelgeving van ieder land dat daarbij relevant is (“Anticorruptiewetgeving”),
b. een strikt verbod te hanteren met betrekking tot elk aanbod aan en elke
aanvaarding door werknemers of leden van het bestuur van Koper van enige in geld
waardeerbare zaken of diensten zoals cadeaus, reisjes, vermaak of wat dan ook, voor
zover kennelijk bedoeld als aansporing om in verband met (de totstandkoming) van
een overeenkomst op een bepaalde manier te handelen.
c. niets direct of indirect aan te bieden, te beloven of te geven aan enige politieke
partij, campagne, overheidsinstantie, ambtenaar of aan (werknemers van) openbare
instellingen, staatsbedrijven, organisaties, internationale instellingen en dergelijke,
met als doel het verkrijgen of behouden van oneigenlijk voordeel in verband met de
overeenkomst of Verkoper.
d. in verband met (de uitvoering van) de overeenkomst met Evanthia niets aan te
bieden, beloven, geven of aanvaarden van een zakelijke relatie, tenzij daarvoor een
redelijke grond bestaat en een en ander redelijk is in het kader van de dagelijkse
gang van zaken en overigens voldoet aan lokale wetgeving.
e. Evanthia onmiddellijk op de hoogte te stellen indien koper verneemt van enige
situatie in verband met (de uitvoering van) de overeenkomst die mogelijk in strijd is
met Anticorruptiewetgeving.
2. Indien koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem
uit dit artikel voortvloeien, heeft Evanthia het recht om zonder nadere ingebrekestelling
de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden. Evanthia zal niet gehouden zijn enige hieruit voortvloeiende
schade aan de zijde van koper te vergoeden, terwijl koper volledig aansprakelijk is voor
eventuele schade die ten gevolge van de niet-nakoming van dit artikel door koper aan de
zijde van Evanthia mocht ontstaan.
Artikel 17 Geschillencommissie
1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk
betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen (ook die slechts door één partij als zodanig worden aangemerkt)
met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen Evanthia en de koper gesloten
overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam. Daarnaast heeft Evanthia te allen tijde
het recht de koper voor de wettelijk of ingevolge de geldende internationale conventie
bevoegde rechtbank te dagen.
Artikel 18 Slotbepaling
Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling in deze algemene voorwaarden
in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepaling van nationale of internationale
wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze
algemene voorwaarden voor het overige partijen blijven binden. Partijen zullen alsdan
in overleg treden om te komen tot een nieuwe bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt
aan hetgeen partijen hebben bedoeld.

