
   

 
ALGEMEEN 
 
Artikel 1 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gesloten overeenkomsten, 

waaronder die van dienstverlening, alsmede op alle aanbiedingen, offertes daarbij 
inbegrepen, waarbij de Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en 
pootgoed van landbouwgewassen, hierna te noemen NAK, partij is, behoudens 
incidentele wijzigingen welke door de NAK alsdan uitdrukkelijk en schriftelijk worden 
bevestigd. 

2. Afwijkende bedingen gelden slechts, indien partijen zulks schriftelijk zijn  
 overeengekomen en dan uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor zij gemaakt zijn. 

Voor het overige blijven de onderhavige algemene voorwaarden van kracht. 
3. Aan de algemene voorwaarden van de wederpartij komt slechts werking toe, indien en 

voorzover deze niet in strijd zijn met de onderhavige algemene voorwaarden. Bij twijfel 
over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de voorwaarden van de 
NAK. 

4. Een overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, komt tot 
stand op het moment dat de NAK schriftelijk heeft bevestigd het aanbod of de 
overeenkomst te accepteren. Partijen kunnen echter ook op andere wijze het bewijs van 
de totstandkoming van de overeenkomst leveren. 

5. De onderhavige algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op volgende aanbie-
dingen en/of overeenkomsten tussen partijen tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken. 

 
AANBIEDINGEN 
 
Artikel 2 
Alle aanbiedingen van de NAK, waaronder al hetgeen dat door deze is vermeld op 
aanvraagformulieren, in offertes, catalogi, advertenties, afbeeldingen of monsters alsmede op 
andere wijze verstrekte opgaven, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 
Bij aanbiedingen die zijn gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte informatie, mag de 
NAK uitgaan van de juistheid van deze informatie. 
 
PRIJS(AANPASSING) 
 
Artikel 3 
1. Alle overeengekomen prijzen zijn bindend en exclusief de eventueel daarover 

verschuldigde omzetbelasting, verpakking en vervoers- en/of verzendkosten. 
2. De NAK behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen, indien na 

het totstandkomen van de overeenkomst maar vóór het tijdstip van levering c.q. vóór het 
tijdstip van uitvoering van de overeenkomst, door van buiten komende omstandigheden, 
wijzigingen in één of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven. 

3. De NAK stelt de wederpartij tijdig schriftelijk in kennis van haar voornemen om 
prijswijzigingen door te voeren. 

4. Indien en voorzover prijswijzigingen leiden tot een verhoging van de overeengekomen 
prijs van meer dan 10%, is de NAK op schriftelijk verzoek van de wederpartij bereid te 
onderzoeken of ontbinding van de overeenkomst mogelijk is. 

5. Alle prijzen worden gesteld in Nederlandse valuta, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk 
anders is overeengekomen.
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LEVERINGEN 
 
Artikel 4 
1. Leveringen vinden plaats vanaf een vestiging van de NAK. Bij overeenkomst kan hiervan 

worden afgeweken. Levertijden worden bij benadering vastgesteld.  
2. De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat de NAK kan blijven werken als ten tijde 

van het uitbrengen van de offerte was voorzien en, indien van toepassing, het nodige 
materiaal tijdig wordt geleverd. Overschrijding van die tijd geeft de wederpartij niet 
zonder meer het recht het geleverde te weigeren of haar verplichtingen uit de overeen-
komst op te schorten maar kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding. De NAK 
is behoudens opzet of grove schuld nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van een 
verlate levering. 

3. De NAK heeft het recht de levering in gedeelten te doen plaatsvinden. 
4. De wederpartij dient de door de NAK geleverde prestatie binnen de afgesproken termijn 

in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan deze voor rekening en risico alsmede op 
kosten van de wederpartij voor een periode van maximaal veertien dagen wordt 
opgeslagen en zonodig verzorgd op een door de NAK te bepalen plaats. 

5. Het risico van verlies dan wel het geheel of gedeeltelijk teniet gaan of beschadiging van 
de door de NAK geleverde prestatie gaat op de wederpartij over op het tijdstip dat deze 
bij NAK wordt ingeladen. 

 
UITVOERING WERKZAAMHEDEN 
 
Artikel 5 
Uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden door de NAK vindt plaats naar beste 
inzicht en overeenkomstig de voor de betreffende werkzaamheden (internationaal) erkende en 
door de NAK toegepaste methode(s). Bij het ontbreken hiervan draagt de NAK zorg voor een 
alternatieve, met inachtneming van de wetenschappelijke ontwikkelingen op dit terrein 
uitvoerbare als ook betrouwbare, methode van onderzoek. Een afschrift van het protocol 
waarin de werkwijze van de NAK is beschreven, wordt op aanvraag beschikbaar gesteld. 
Indien dit wordt overeengekomen, wordt door de NAK een logboek bijgehouden waaruit 
blijkt welke handelingen door de NAK ten aanzien van de te leveren prestatie zijn verricht. 
 
BEWAARNEMING 
 
Artikel 6 
1. Materialen of gegevens aan de NAK ter beschikking gesteld worden ook na be- of 

verwerking geacht door de NAK in bewaring te zijn genomen. De NAK wordt nimmer 
eigenaar van deze materialen of gegevens, ook niet in be-/verwerkte vorm. 

2. De NAK zal de zorg van het materiaal of de gegevens die haar in bewaring zijn gegeven 
ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst als een goed bewaarder in acht 
nemen. 

3. De NAK is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van het/de in lid 1 bedoelde 
materiaal of gegevens, tenzij veroorzaakt door haar toerekenbare opzet of grove schuld. 
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OPSCHORTENDE VOORWAARDE 
 
Artikel 7 
1. De door de NAK geleverde prestatie gaat eerst over op de wederpartij op het moment dat 

deze aan al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan. 
2. De NAK heeft het recht de geleverde prestatie terug te nemen indien en voorzover de 

wederpartij, na hiertoe in gebreke te zijn gesteld, zijn verplichtingen uit de overeenkomst 
niet nakomt. Wederpartij machtigt de NAK bij voorbaat de plaats te betreden waar deze 
geleverde za(a)k(en) zich bevind(t)(en). 

3. Zolang de wederpartij niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is het deze niet 
toegestaan het geleverde in eigendom al dan niet tot zekerheid over te dragen, te 
bezwaren of te vervreemden onder welke titel dan ook. Wederpartij verbindt zich geen 
akte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op de zaken wordt gevestigd in welk geval 
wederpartij zich aan verduistering schuldig zou maken. 

4. De NAK behoudt zich het recht voor de schade voortvloeiende uit het niet nakomen door 
de wederpartij van de overeenkomst, op deze te verhalen. 

 
GARANTIE 
 
Artikel 8 
1. De NAK draagt geen verantwoordelijkheid voor het materiaal of de gegevens die de 

wederpartij ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst aan de NAK heeft 
verstrekt. 

2. De NAK garandeert dat de werkzaamheden of diensten worden uitgevoerd met 
inachtneming van het in artikel 5 bepaalde. 

3. Deze garantie omvat uitsluitend gebreken aan de geleverde prestatie als gevolg van het op 
onjuiste wijze toepassen van de in artikel 5 bedoelde werkwijze en binnen veertien dagen 
na levering de NAK hiervan op de hoogte is gesteld. 

4. In het geval als in lid 3 bedoeld gaat de NAK over tot vervanging van het geleverde. 
In geval vervanging niet mogelijk is zal tot schadevergoeding kunnen worden 
overgegaan. Het bepaalde in artikel 9 is hierop van toepassing. 

5. Elke aanspraak op garantie vervalt indien komt vast te staan dat het geleverde niet 
overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften is behandeld danwel niet 

 overeenkomstig de bestemming is aangewend. 
6. Ter zake van plantmateriaal kan, gelet op de aard van dit levend produkt, geen enkele 

aansprakelijkheid worden aanvaard dan de in de onderhavige algemene voorwaarden 
bedoelde en met name niet voor de intrinsieke kwaliteit van het geleverde (waaronder 
begrepen levensvatbaarheid, gezondheid en virusstatus van het plantmateriaal) waardoor 
mogelijkerwijze materiële danwel immateriële schade zou kunnen ontstaan. 
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RECLAME 
 
Artikel 9 
1. Reclames over gebreken aan de geleverde prestatie en over tekortkomingen in de factuur 

dienen binnen veertien dagen na het tijdstip van levering c.q. na factuurdatum schriftelijk 
aan de NAK kenbaar te worden gemaakt. 

2. Reclames inzake de geleverde prestatie schorten de betalingsverplichting van de 
wederpartij, voor deze prestatie, eerdere prestaties of die nog moeten worden geleverd, 
niet op. 

3. Worden de kenbaar gemaakte reclames door de NAK erkend, dan heeft deze het recht om 
hetzij haar prestatie te vervangen hetzij het factuurbedrag te crediteren. 

4. Retourzendingen dienen franco te geschieden en kunnen uitsluitend na overleg met en 
toestemming van de NAK plaatsvinden. 

5. Aan de toestemming, bedoeld in lid 4, kunnen door de wederpartij geen rechten van 
welke aard ook ontleend worden. 

6. De in lid 4 bedoelde zendingen dienen door wederpartij deugdelijk en naar behoren te 
zijn verpakt. 

 
AANSPRAKELIJKHEID 
 
Artikel 10 
1. De aansprakelijkheid van de NAK voor kosten of schade, op enigerlei wijze verband 

houdend met danwel veroorzaakt door een aan de NAK toerekenbare tekortkoming in de 
nakoming van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag met 
betrekking tot de geleverde prestatie. 

2. De NAK is niet aansprakelijk voor de indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei 
wijze verband houdend met, danwel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de 
geleverde prestatie. 

3. Partijen vrijwaren elkaar over en weer tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding 
van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk 
samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen de NAK en de wederpartij. 

 
Artikel 10a 
1. Een ieder die een perceel of partij waarvoor hij keuring aanvraagt, heeft aangevraagd, 

onder toezicht van de NAK plaatst, laat bemonsteren, certificeren of andere documenten 
of labels aanvraagt, dan wel enige handeling door de NAK aan een dergelijk perceel of 
partij doet verrichten, is verplicht, indien het genetisch gemodificeerd materiaal betreft, 
dit vooraf ongevraagd aan de NAK te melden. 

2. Wordt de verplichting van artikel 10a lid 1 niet nagekomen, is de NAK voor deze 
nalatigheid niet aansprakelijk. 

3. Wanneer de verplichting van artikel 10a lid 1 niet wordt nagekomen, wordt alle door het 
niet nakomen van deze verplichting ontstane (financiële) schade en/of de door het 
Ministerie van VROM opgelegde boete en/of maatregelen door de NAK op de 
betreffende persoon verhaald. 
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ONUITVOERBAARHEID VAN DE OPDRACHT 
 
Artikel 11 
1. De NAK heeft het recht de nakoming van de overeenkomst op te schorten en is niet in 

verzuim indien zij, tengevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het 
sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten haar 
invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. 

2. Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten de 
invloedssfeer van de NAK liggen, wordt mede verstaan ernstige storingen in het 
produktieproces, brand, verkeersstoringen, werkstakingen, beperkingen van over-
heidswege, van buiten aankomende onheilen, waaronder ernstige plantenziekten en pla-
gen. 

3. Door de NAK wordt aan wederpartij ingeval van overmacht als hiervoor bedoeld ten 
spoedigste mededeling gedaan, onder overlegging van de nodige bewijsstukken. 

4. Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de 
tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden voortduurt, in welk geval de over-
eenkomst tussen partijen wordt ontbonden zonder dat één van de partijen recht heeft op 
vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade. 

5. Indien de NAK haar verplichting gedeeltelijk is nagekomen is zij gerechtigd tot een 
evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk 
en de gemaakte kosten. 

 
BETALING 
 
Artikel 12 
1. Alle betalingen aan de NAK dienen plaats te vinden binnen veertien dagen na 

factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, ook in faillissement, 
door middel van contante betaling of storting op een door de NAK aangewezen bank- of 
girorekening. 

2. Indien de wederpartij niet binnen de in lid 1 genoemde danwel nader overeengekomen 
termijn heeft betaald, is zij van rechtswege in verzuim en heeft de NAK zonder nadere 
sommatie of ingebrekestelling het recht de wederpartij de wettelijke rente per maand, een 
gedeelte voor het geheel rekenende, vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot 
aan de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke de 
NAK toekomen. 

3. Alle kosten ontstaan ten gevolge van een gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso van 
een vordering op de wederpartij zijn voor rekening van de wederpartij. 

4. De buitengerechtelijke incassokosten worden bij voorbaat gefixeerd op 25% van het 
factuurbedrag met een minimum van € 75,00 in het geval de incasso dient te geschieden 
door inschakeling van derden. 

5. Al hetgeen de NAK van de wederpartij te vorderen heeft, is onmiddellijk opeisbaar 
indien en voorzover de wederpartij met betaling in gebreke is, alsmede in geval van 
 faillissement, aanvraag van surséance van betaling en stillegging of liquidatie van haar 
onderneming. 

6. De NAK behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de 
overeengekomen prijs te verlangen. 

 
 
Algemene Voorwaarden NAK 2008 5 



   

 
 
7. De NAK is tevens gerechtigd om, indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming 

van zijn betalingsverplichting, ook vanuit andere hoofde de werkzaamheden voor hem op 
te schorten. 

 
TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE 
 
Artikel 13 
1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen voortvloeiend uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook 

genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die 
bevoegd is in de statutaire vestigingsplaats van de NAK tenzij wettelijke bepalingen zich 
daartegen verzetten. 

   
 

♦  ♦  ♦ 
 
 
De Algemene voorwaarden van de NAK zijn gedeponeerd bij de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Flevoland 
te Lelystad onder nummer 41046731 
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