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Inleiding 

Deze Algemene Voorwaarden voor de teelt van industriegroenten 2019 zijn vastgesteld door de Stichting TOG 
(Teelt Overleg Groenten). In de Stichting TOG zijn de Vereniging van de Nederlandse Groente en 
Fruitverwerkende Industrie (Vigef) en LTO Nederland vertegenwoordigd. 

Wanneer partijen een contract afsluiten met toepassing van deze algemene voorwaarden, verbinden zij zich om 
conform de regels van de algemene voorwaarden te handelen. Het voordeel is dat partijen op voorhand bekend 
zijn met alle “spelregels”. Deze herziene “spelregels” zijn voortgevloeid uit een zorgvuldige belangenafweging 
door teelt en verwerking waarbij de rechten en plichten over en weer nauwkeurig zijn geformuleerd en 
geactualiseerd.  

Het gebruik van de Algemene Voorwaarden wordt door de TOG aanbevolen. Het is de overtuiging van 
ketenpartijen dat toepassing van de Algemene Voorwaarden de gang van zaken tussen betrokkenen zal 
bevorderen. 

 

Werkingssfeer 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing indien de tussen verkoper en koper afgesloten schriftelijke 
overeenkomst uitdrukkelijk hiernaar verwijst en partijen daarmee verklaren de algemene voorwaarden te hebben 
ontvangen, te kennen en te aanvaarden. 

 

Geschillen 

Ingeval partijen het niet met elkaar eens zijn bieden de algemene voorwaarden de mogelijkheid een expertise te 

laten uitvoeren door een expert die wordt aangewezen door het Instituut voor Agrarisch Recht (IAR). Bij het IAR 

ligt een lijst met experts die door de Stichting TOG wordt aangeleverd.  

Alle geschillen die tussen partijen zijn ontstaan naar aanleiding van een contract waarop de algemene 

voorwaarden van toepassing zijn, waarbij het expertiserapport niet tot een oplossing heeft geleid en mediation 

niet wordt gestart of niet tot een vergelijk heeft geleid, kunnen uiteindelijk worden voorgelegd aan de 

Arbitragecommissie van de Stichting Geschillen in de Landbouw c.a. Het arbitragereglement van de Stichting 

Geschillen in de Landbouw c.a. is van toepassing met uitzondering van de mogelijkheid in hoger beroep te gaan. 

Bij het IAR ligt een lijst met arbiters vanuit telerskant en vanuit verwerkerskant  die door de Stichting TOG wordt 

aangeleverd.  
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ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1 

De Algemene voorwaarden voor de teelt van industriegroenten met bijbehorend arbitragereglement, hierna 
‘Algemene voorwaarden’ zijn door de Stichting Teelt Overleg Groenten (TOG) vastgesteld op 19 april 2019. De 
voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem en gelden met ingang van 
1 september 2019. 
 

In de Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Expert:   Door de Stichting Teelt  Overleg Groenten aangewezen expert 

Koper:  Verwerker of handelaar 

NAK tuinbouw: Nederlandse Algemene Keuringsdienst Tuinbouw:   

TOG:  Stichting Teelt Overleg Groenten 

Verkoper: Teler 

 

TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN 

Artikel 2 

a. De Algemene voorwaarden gelden voor alle teeltcontracten van groentegewassen met het doel deze 
door conservering te verduurzamen, waarbij deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.  

b. Aanvullend op de Algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. De teeltcontracten 
worden geacht in Nederland tot stand te zijn gekomen en aldaar te worden uitgevoerd.  

c. De werking van het Weens koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten. 
d. De Algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op teeltcontracten die met buiten Nederland 

gevestigde verkopers worden gesloten. 
e. In de Algemene voorwaarden wordt onder “schriftelijk” mede verstaan berichtgeving per telefax alsmede 

digitaal per mail, en die op een zodanige wijze beschikbaar wordt gesteld dat de geadresseerde deze 
kan opslaan en weergeven. 

 

TEELTCONTRACT 

Artikel 3 

a. Verkoper en koper bevestigen door ondertekening de afspraken in een teeltcontract waarin vermeld 
wordt dat de Algemene voorwaarden van toepassing zijn. 

b. Verkoper geeft informatie over de voorvruchten die in een reeks van jaren geteeld werden op het 
perceel waarop de onderhandelingen betrekking hebben. Koper bepaalt, op basis van de 
vruchtwisseling en eventueel aanvullende informatie, de geschiktheid van het perceel voor de teelt. 

c. Indien verkoper nalatig is geweest om waarheidsgetrouw en volledig de benodigde inlichtingen te 
verstrekken omtrent het onder 3b. gestelde, dan wel over bijzondere omstandigheden na de laatste teelt 
die op de bodemgesteldheid invloed hebben uitgeoefend, zal koper wegens de enkele nalatigheid als 
vorenbedoeld, gerechtigd zijn vergoeding te eisen van de schade die koper heeft geleden door deze 
nalatigheid. 

d. In het teeltcontract wordt het teeltdoel van het gewas zo specifiek mogelijk omschreven. Indien, 
voorafgaande aan de uitvoering, koper zich genoodzaakt ziet het teeltdoel te wijzigen of een ander 
gewas in te zaaien kan dit slechts nadat beide partijen over de gevolgen daarvan overeenstemming 
bereikt hebben. 
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ZAAIZAAD 

Artikel 4 

a. Het voor de gecontracteerde oppervlakte benodigde zaaizaad zal door koper tijdig vóór de 

overeengekomen zaaiperiode beschikbaar worden gesteld en tijdig op het afgesproken zaaitijdstip op 

het bedrijf van verkoper aanwezig zijn.  

b. Het zaaizaad is voor rekening van verkoper, tenzij anders overeen is gekomen.  
c. Het zaaizaad dient te voldoen aan de minimum eisen van de NAK tuinbouw met betrekking tot 

kiemkracht, rasechtheid, raszuiverheid en gezondheid en dient correct gekenmerkt te zijn met door de 
NAK voorgeschreven informatie. Geldig is het actuele keuringsreglement NAK-tuinbouw als bedoeld in 
artikel 20 van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005. 

d. Koper zal het optimale ras of variëteit van het zaaizaad leveren op het afgesproken zaaitijdstip.  
e. Indien chemisch behandeld zaaizaad geleverd wordt moet dit op de verpakking vermeld staan.  

 

ZAAIEN 

Artikel 5 

a. Verkoper zal het aan hem verstrekte zaad uitzaaien of laten uitzaaien met inachtneming van hetgeen 

hierover in het teeltcontract is vermeld en in overeenstemming met de door koper gegeven instructies. 

b. Indien voor uitzaai een bepaalde periode is overeengekomen zal de zaaidatum door koper in overleg 
met verkoper worden vastgesteld en wel op een zodanig tijdstip dat verkoper daar redelijkerwijs aan kan 
voldoen. 

c. De uitzaai geschiedt voor rekening van verkoper, tenzij anders is overeengekomen.  
d. Zodra het koper redelijkerwijs bekend is dat het zaaischema niet kan worden aangehouden informeert 

hij verkoper direct en zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg met elkaar treden. 
e. Wanneer de weersomstandigheden en/of de bodemgesteldheid het onmogelijk maken het zaaien op de 

overeengekomen en vastgestelde datum te verrichten, zal verkoper dit direct aan koper meedelen. De 
nieuwe datum zal alsdan zo spoedig mogelijk in overleg met verkoper worden vastgesteld waarbij 
zoveel mogelijk rekening zal worden gehouden met het zaai- c.q. verwerkingsschema van koper. 

 

TEELT 

Artikel 6 

a. Verkoper zal de gecontracteerde oppervlakte als een goed landbouwer en op zijn kosten dusdanig 
bewerken en bemesten dat een zo goed mogelijke opbrengst wordt verkregen. 

b. Verkoper zal op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid een zo goed mogelijke bestrijding 
toepassen van: 
1. onkruid en daarbij in het bijzonder het tot ontwikkeling komen van fabrieksmatig moeilijk te 

verwijderen onkruid, zoals o.a. melkdistel, kleefkruid, kamille, nachtschade, duist, hanepoot, 
windhalm, doornappel en melde; 

2. ziekten en plagen, al naar gelang hetgeen daaromtrent in het teeltcontract is vastgelegd. 
c. Het optreden van ziekten, plagen en onkruid moet door verkoper aan koper worden gemeld. 
d. Verkoper voldoet aan de registratieplicht ten behoeve van het voedselveiligheidscertificaat. 
e. Ten aanzien van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is verkoper verplicht de 

voorschriften van de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden 2007 en de daarop 
gebaseerde uitvoeringsbepalingen na te komen alsmede voorschriften uit hoofde van andere 
wettelijke bepalingen, zodat het te leveren product voldoet aan de wettelijke toegelaten gehaltes,  
dan wel aan lagere gehaltes indien deze in het teeltcontract zijn opgenomen. Bij het niet 
respecteren van deze voorschriften dan wel het terzake in het teeltcontract vermelde, is verkoper 
aansprakelijk voor de schade die koper lijdt doordat hij het gewas niet kan verwerken. De 
aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal de waarde van het gewas dat, met in achtneming van 
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genoemde voorschriften en/of teeltcontract, onder de gegeven omstandigheden geleverd had 
kunnen worden. 

f. Aangezien het gewas niet met een gewasbeschermingsmiddel mag worden bespoten korter dan 
een zeker aantal dagen voor het oogsten, de zogenaamde veiligheidstermijn, zal verkoper op 
verzoek van koper de teeltregistratie overleggen. 

g. Koper heeft het recht, na zich in verbinding te hebben gesteld met verkoper, het gecontracteerd 
perceel of percelen te bezoeken tijdens de groei van het gewas om zich te informeren over de 
verzorging en de stand van het gewas inclusief het nemen van monsters. 

h. Gelijk recht als bedoeld in lid 6e komt koper toe indien de verwerkingswaarde van het gewas door 
de bestrijding van ziekten en plagen heeft geleden, met dien verstande, dat: 
1. dit recht koper niet toekomt indien hij de wijze van bestrijding heeft goedgekeurd; 
2. toepassing van het in dit lid bedoelde recht alleen zal kunnen plaatsvinden, indien verkoper 

ernstige onzorgvuldigheid kan worden verweten.   

 

KEURING VELDGEWAS 

Artikel 7 

a. Koper zal het gewas vóórdat met het oogsten is aangevangen, na tijdig overleg met verkoper, 

geheel of gedeeltelijk kunnen afkeuren, indien het gewas niet voldoet aan de in het teeltcontract 

opgenomen eisen waardoor  het product voor verwerking door conservering ongeschikt is.  

b. In geval van mislukking van het gewas zal verkoper niet tot omploegen van het gewas overgaan 
dan na overleg met koper. Geleden hagelschade zal door verkoper onverwijld aan koper worden 
gemeld. 

c. Indien koper ingevolge lid 7a. het gewas geheel of gedeeltelijk afkeurt, behoeft hij het afgekeurde 
gedeelte niet af te nemen en zal verkoper daarmede naar eigen goeddunken kunnen handelen. 

d. Indien afkeuring door koper plaatsvindt vanwege aantoonbaar te hoge residuen van 
gewasbeschermingsmiddelen, danwel niet toegelaten middelen of te hoge gehalten aan zware 
metalen, is koper verplicht dit aan de wettelijke instanties te melden.  

e. Ingeval koper het gewas afkeurt en verkoper stemt daar niet mee in dan heeft één of beide partijen 
het recht expertise te laten uitvoeren conform artikel 16.   

 

OOGST 

Artikel 8 

a. Het tijdstip van oogsten wordt in onderling overleg tussen verkoper en koper vastgesteld.  
b. De verkoper is gehouden alles in het werk te stellen om de oogstwerkzaamheden en de afvoer van 

het product naar behoren te laten verlopen. 
c. Bij zeer afwijkende oogstomstandigheden zal er overleg plaatsvinden tussen partijen over het al dan 

niet oogsten. 

d. Bij opbrengstverwachting ver beneden normaal zal er overleg plaatsvinden tussen partijen. 

e. Niet aanvaardbare oogstverliezen worden door koper vergoed indien deze te wijten zijn aan zijn 

nalatigheid.  

f. Bij verschil van mening tussen partijen over de afwijkende oogstomstandigheden en/of 

opbrengstverwachting heeft één of beide partijen het recht expertise te laten uitvoeren conform 

artikel 16.  
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LEVERING 

Artikel 9 

a. Verkoper is verplicht de gehele opbrengst zoals overeengekomen in het teeltcontract aan koper te 
leveren, koper is verplicht deze van verkoper af te nemen. 

b. Verkoper en koper bepalen in onderling overleg tijdig vóór de oogst wanneer en waar het geoogste 
product wordt geleverd. 

c. Indien verkoper zorg draagt voor het oogsten en koper of een door koper aangewezen vervoerder 
zorg draagt voor het vervoer van de geoogste producten, zal verkoper het product franco leveren op 
het vervoermiddel.  

d. Indien koper zorg draagt voor het oogsten en koper of een door koper aangewezen vervoerder zorg 
draagt voor het vervoer van de geoogste producten, zal verkoper het product leveren op het 
moment dat het geoogst wordt.  

e. Indien verkoper zorg draagt voor het vervoer van het geoogste product, zal verkoper het product 
leveren bij het lossen op de door koper aangewezen bestemming. 

f. Het product is voor rekening en risico van de koper vanaf het moment van levering.  
g. Indien een van de partijen, anders dan als gevolg van overmacht, aantoonbaar in gebreke blijft met 

levering respectievelijk afname, is deze aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade. Het 
product komt voor rekening en risico van de in gebreke blijvende partij vanaf het moment dat hij had 
moeten leveren respectievelijk afnemen. De verkoper of koper stelt de tegenpartij binnen 18 uur in 
kennis waarna een schriftelijke bevestiging per aangetekend schrijven volgt. 

h. Van iedere vracht geoogst product welke het bedrijf van de verkoper verlaat, zal koper aan verkoper 
of diens vertegenwoordiger een afleveringsbewijs overhandigen dan wel doen toekomen, waarop 
voorkomen : 
1. naam van verkoper of diens gemachtigde; 
2. naam van koper; 
3. de bestemming; 
4. naam van het ras of de variëteit; 
5. naam van vervoerder en handtekening van chauffeur; 
6. kenteken vervoermiddel; 
7. tijdstip oogst; 
8. datum en uur vertrek. 

 

VASTSTELLING VAN GEWICHT, TARRA EN KWALITEIT 

Artikel 10 

a. Indien de prijs wordt overeengekomen op basis van de geleverde hoeveelheid wordt het gewicht 

met een geijkte weeginrichting na aankomst op bedrijf van koper vastgesteld, tenzij anders is 

overeengekomen. Het betrokken voertuig wordt zowel geladen als in lege toestand gewogen. Beide 

weegbrieven zijn onderdeel van de eindafrekening. 

b. Keuring van een vracht vindt na ontvangst plaats op de verwerkingseenheid conform de 
productspecificaties zoals opgenomen in het teeltcontract. 

c. Bij constatering van een kwaliteitsgebrek en/of afkeuring van een vracht informeert koper  direct de 
verkoper. 

d. Verkoper heeft het recht controle uit te oefenen, of namens hem te laten uitoefenen, op de 
vaststelling van het gewicht van het geleverde product respectievelijk sortering en tarrering van het 
product. 

e. Verkoper of diens vertegenwoordiger is gerechtigd om bij monstername, tarrabepaling en 
kwaliteitsvaststelling aanwezig te zijn. 

f. De lading (aanhang) wagen/container wordt als afzonderlijke vracht beschouwd, die afzonderlijk op 
kwaliteit kan worden beoordeeld. 
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g. Verkoper zal binnen twee weken na levering van de laatste vracht van een bepaald(e) ras of 
variëteit bericht ontvangen van het gewicht van het geleverde gewas alsmede de uitslag van de 
tarrering. Tenzij binnen een week na ontvangst van genoemd bericht door verkoper wordt 
gereclameerd, zal overeenkomstig deze uitslag worden afgerekend op basis van de 
overeengekomen prijs. 

h. Voor de hardheidsbepaling van erwten, velderwten en tuinbonen worden onmiddellijk na aankomst 
van het product op de plaats van bestemming van elke aangevoerde vracht tenminste 2 
representatieve monsters genomen. Van deze monsters wordt de hardheid bepaald met behulp van 
een in Nederland als deugdelijk erkende geijkte tenderometer. Deze meter dient met enige 
regelmaat maar in ieder geval jaarlijks  geijkt te worden. Het gemiddelde van de monsters is 
beslissend voor de prijsbepaling van de vracht. 

i. Indien de gewichtsbepaling van het gecontracteerde product op basis van sortering geschiedt, moet 
in het teeltcontract een specificatie van de sorteringsklassen zijn opgenomen. 

j. Indien afkeuring door koper plaatsvindt vanwege aantoonbaar te hoge residuen van 
gewasbeschermingsmiddelen, danwel niet toegelaten middelen of te hoge gehalten aan zware 
metalen, is koper verplicht dit aan de wettelijke instanties te melden.  

k. Bij verschil van mening over gewicht, tarra en/of kwaliteit heeft één of beide partijen het recht 
expertise te laten uitvoeren conform artikel 16.  

 

PRIJSBASIS 

Artikel 11 

In het teeltcontract tussen koper en verkoper wordt de basis van de prijsbepaling nauwkeurig 
gespecificeerd. In elk teeltcontract zijn de volgende zaken uitgewerkt: 

1. de kwaliteitsklassen die gehanteerd worden 
2. wijze van sorteren en de sorteringseenheden 
3. definitie van tarra 
4. moment van tarrering 
5. prijs per eenheid en/of per kwaliteit 
6. toeslagen en/of kortingen 

 

BETALING, ZEKERHEIDSSTELLING EN ONTBINDING 

Artikel 12 

a. De betaling zal geschieden uiterlijk 30 dagen na levering, tenzij anders overeengekomen tussen 

koper en verkoper. Indien deze betalingstermijn wordt overschreden is zonder dat ingebrekestelling 

is vereist de wettelijke rente verschuldigd vanaf de vervaldag, alsmede alle aan de inning en 

invordering verbonden kosten. 

b. Alle in het teeltcontract genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders in het teeltcontract 
vermeld staat. 

c. Indien vóór de levering van het product het faillissement van koper wordt aangevraagd of koper 
surséance van betaling heeft verzocht, heeft verkoper het recht aan koper per aangetekend 
schrijven te berichten dat hij het teeltcontract als ontbonden beschouwt, met het behoud van het 
recht van verkoper op vergoeding van de door hem geleden schade. Hetzelfde geldt voor de koper 
indien het faillissement van verkoper wordt aangevraagd of verkoper surséance van betaling heeft 
verzocht. 
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NIET OF NIET TIJDIGE AFNAME 

Artikel 13 

a. Indien het gewas van de met verkoper gecontracteerde oppervlakte geheel of gedeeltelijk niet of 
niet tijdig wordt geoogst of geleverd, zonder dat er sprake is van overmacht als in artikel 15, zal 
verkoper hiervoor een vergoeding van koper ontvangen. De hoogte van deze vergoeding zal in 
overleg tussen verkoper  en koper worden vastgesteld, aan de hand van de opbrengstwaarde van 
het gewas op het tijdstip dat dit voor het overeengekomen teeltdoel had moeten worden geoogst. 

b. Als een afspraak over een vergoeding als bedoeld in het vorige lid  is gemaakt staat het niet of niet 
tijdig geoogste product ter beschikking van koper. Koper zal de bestemming van het niet of niet tijdig 
geoogste product binnen drie weken aan verkoper meedelen. Indien koper dat verlangt, is verkoper 
gehouden het gewas in uitgerijpte toestand te oogsten. In overleg tussen verkoper en koper zal het 
oogsttijdstip worden vastgesteld.  

 

AANSPRAKELIJKHEID 

Artikel 14 

a. De verkopersaansprakelijkheid is behoudens opzet, grove schuld of grove nalatigheid beperkt tot de 
waarde van het te leveren gewas.  

b. Verkoper en koper zijn verantwoordelijk voor een nauwkeurig tracking en tracing systeem. 
c. Ingebrekestelling dient te geschieden per aangetekend schrijven. 

 

OVERMACHT 

Artikel 15 

a. Als overmacht wordt beschouwd elke bijzondere omstandigheid die nakoming van de verplichting 

onmogelijk maakt of zo bezwaarlijk dat nakoming redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Onder 

overmacht wordt onder meer verstaan: Algemene stakingen, oorlog en extreme 

weersomstandigheden.  

b. Overmacht geeft aan ieder der partijen het recht om de (verdere) uitvoering van het teeltcontract op 

te schorten of, indien de voortzetting van het teeltcontract onmogelijk blijkt, het teeltcontract voor de 

toekomst te beëindigen zonder recht op schadevergoeding. 

c. Beroep op overmacht alsmede het opschorten van de (verdere) uitvoering van het teeltcontract of 
het beëindigen van het teeltcontract op grond van die overmacht moeten zo spoedig mogelijk aan 
de betrokken tegenpartij(en) schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld. 

d. Handels- of afzetbelemmering zijn vóór partijen geen reden het teeltcontract eenzijdig te wijzigen, te 
beëindigen of de (verdere) uitvoering daarvan op te schorten. 

 

EXPERTISE 

Artikel 16 

a. Benoeming van een expert dient onverwijld, maar uiterlijk de eerste werkdag na het ontstaan van 

het geschil te worden aangevraagd bij het Instituut voor Agrarisch Recht, postbus 245, 6700 AE 

Wageningen, telefoonnummer 0317-424181, e-mail:  info@iar.nl 

b. De expertise wordt uitgevoerd uiterlijk op de eerste werkdag, volgend op de dag dat het geschil 

ontstaat. Beide partijen worden tevoren tijdig in kennis gesteld van dag, plaats en uur waarop de 

mailto:info@iar.nl
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expertise zal plaatsvinden, zodat partijen deze kunnen bijwonen. Een expertiserapport wordt 

uitgebracht. 

c. De kosten van expertise komen voor rekening van de aanvrager, tenzij partijen in onderling overleg 
afspraken daarover maken.  

 

MEDIATION EN ARBITRAGE 

Artikel 17 

a. 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 arbitrage-instituut te wenden, zich inspannen het geschil op te lossen 

door middel van mediation conform het MfN-mediationreglement, zoals dat luidt op de datum van de 

ondertekening van het teeltcontract. 

b. De meest gerede partij dient een daartoe strekkende schriftelijke of elektronische  aanvraag in bij de 
Stichting Geschillen in de Landbouw c.a,  Hesslink van Suchtelenweg 6  6703 CT Wageningen, 
telefoonnummer 0317-424181,  e-mail info@iar.nl. 

c. De meest gerede partij zal schriftelijk of elektronisch zijn voornemen om over te gaan tot mediation 
aan de wederpartij kenbaar maken. 

d. 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 door 
de Stichting Geschillen in de Landbouw c.a. overeenkomstig het arbitragereglement van de stichting 
met uitzondering van artikel 45 en 46 (hoger beroep) van het arbitragereglement. 

 

SLOTBEPALING 

Artikel 18 

Wijziging of verval van deze Algemene voorwaarden dient te worden vastgesteld door de Stichting 
TOG, vóór de datum waarop de wijziging of het verval van kracht wordt. TOG is te allen tijde 
bevoegd deze voorwaarden te wijzigen, met dien verstande dat die wijzigingen eerst kunnen 
ingaan, nadat deze zijn gedeponeerd en de leden over deze wijziging zijn geïnformeerd. 
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