
De Vereniging van Potgrond- en Substraatfa-
brikanten, statutair gevestigd te ’s- Gravenzan-
de (gemeente Westland), heeft de Algemene 
voorwaarden versie 2022, gedeponeerd op 27 
december 2022 ter griffie van de Rechtbank 
Den Haag onder nummer 2022/37. Tevens zijn 
de Algemene voorwaarden gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 
40397216.

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1.1 Onder “Substraatfabrikant” wordt in deze 
Algemene Voorwaarden verstaan de leden van 
de Vereniging van Potgrond- en Substraatfa-
brikanten Nederland. (Of een Substraatfabri-
kant lid is van deze vereniging kan kosteloos 
worden bevestigd door de vereniging zelf.) De 
vereniging is statutair gevestigd te ’s-Graven-
zande (gemeente Westland) en ingeschreven 
in het handelsregister onder 40397216.
1.2 Onder “Wederpartij” wordt in deze Algeme-
ne Voorwaarden verstaan de partij met wie de 
Substraatfabrikant een rechtsbetrekking aan-
gaat.
1.3 Onder “Opdracht” wordt in deze Algemene 
Voorwaarden verstaan het feit dat een Weder-
partij na het vragen van een prijsopgave op-
dracht geeft tot levering van substraat danwel 
andere producten en diensten, inclusief even-
tueel - al dan niet kostenloos - advies.
1.4 Onder “Algemene Voorwaarden” wordt 
verstaan de meest recente en gedeponeerde 
Algemene Voorwaarden van De Vereniging 
van Potgrond- en Substraatfabrikanten Neder-
land, statutair gevestigd te ’s-Gravenzande (ge-
meente Westland).

ARTIKEL 2 – ALGEMEEN / TOEPASSING

2.1 Toepasselijkheid van de door de Weder-
partij gehanteerde Algemene Voorwaarden 
dan wel andere voorwaarden wordt uitdrukke-
lijk van de hand gewezen.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toe-
passing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij de 
Substraatfabrikanten als (potentieel) verkoper 
en/ of leverancier van zaken en/ of diensten 
optreedt. De Substraatfabrikant richt zich 
voornamelijk op verkoop van substraten. Niet-
temin maken deze Algemene Voorwaarden 
ook deel uit van iedere rechtsbetrekking die 
geheel of gedeeltelijk ziet op dienstverlening 
door de Substraatfabrikant.
2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan 
slechts worden afgeweken, indien zulks schrif-
telijk door beide partijen wordt vastgelegd dan 
wel door de Substraatfabrikant schriftelijk 
wordt bevestigd.

ARTIKEL 3 –TOTSTANDKOMING 

OVEREENKOMST

Indien de Wederpartij een Opdracht plaatst 
komt de overeenkomst eerst tot stand, door-
dat de Substraatfabrikant deze schriftelijk aan-
vaardt dan wel onmiskenbaar een begin met 
de uitvoering daarvan maakt.

ARTIKEL 4 – AANVULLING OVEREENKOMST

Wanneer de Wederpartij wijzigingen wenst 
aan te brengen in het overeengekomene
– welk verzoek daartoe uitsluitend schriftelijk 
dient te geschieden – zal de Substraatfabrikant 
slechts gehouden zijn daaraan mee te werken, 
wanneer zulks in redelijkheid uitvoerbaar is en 
onder gehoudenheid van de Wederpartij de 
uit die wijziging voortvloeiende extra kosten 
voor haar rekening te nemen.

ARTIKEL 5 – PRIJZEN

5.1 Alle prijzen zijn - behoudens indien schrif-
telijk anders is overeengekomen - af magazijn 
dan wel indien zulks van toepassing is, af op-
slagplaats. Daarbij zijn alle prijzen exclusief 
B.T.W.
5.2 Ten tijde van het sluiten van een overeen-
komst niet reeds bekende toekomstige wijzi-
gingen in arbeidslonen, transportkosten, kost-
prijzen van grondstoffen of materialen en/of 
de valutakoerswijzigingen, die betrekking heb-
ben op de overeengekomen prestatie, geven 
de Substraatfabrikant het recht deze zonder 
meer door te berekenen. Doorberekening bin-
nen drie maanden na het sluiten van de over-
eenkomst geeft de Wederpartij het recht de 
overeenkomst op die grond te ontbinden, 
door middel van een schriftelijke mededeling 
daarvan aan de Substraatfabrikant.

ARTIKEL 6 - AFLEVERING / LEVERTIJD

6.1 Met de Substraatfabrikant overeengeko-
men levertijden gelden als indicatie en niet als 
fatale termijn. Bij niet-tijdige aflevering dient 
de Wederpartij de Substraatfabrikant derhalve 
schriftelijk in gebreke te stellen.
6.2 Aflevering geschiedt - behoudens indien 
schriftelijk anders is overeengekomen
- af magazijn dan wel indien zulks van toepas-
sing is, af opslagplaats.
6.3 De Substraatfabrikant bepaalt indien zij 
het vervoer regelt de wijze van vervoer en de 
verzekering tijdens vervoer, welke beide afzon-
derlijk aan de Wederpartij kunnen worden 
doorberekend. Vervoer geschiedt voor risico 
van de Wederpartij.
6.4 De Substraatfabrikant is gerechtigd de 
door hem verschuldigde prestatie(s) in gedeel-
ten na te komen, tenzij dit uitdrukkelijk in strijd 
is met schriftelijk gemaakte afspraken met de 
Wederpartij.
6.5 De Wederpartij is verplicht de gekochte za-
ken af te nemen op het moment waarop deze 
aan hem worden afgeleverd. Indien de Weder-
partij de afname weigert of nalatig is met het 
verstrekken van informatie of instructies, 
noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken 
worden opgeslagen voor risico van de Weder-
partij. De Wederpartij zal in dat geval alle aan-
vullende kosten, waaronder in ieder geval op-
slagkosten en vervoerskosten, verschuldigd 
zijn.

ARTIKEL 7 – BETALING

7.1 Facturen van de Substraatfabrikant dienen 
vóór de op de factuur vermelde vervaldatum 
voldaan te worden op de door de Substraatfa-
brikant aan te geven wijze. De betaling dient te 
geschieden effectief in de overeengekomen 
valuta. De Wederpartij is niet bevoegd op de te 
betalen facturen enig bedrag wegens een door 
haar gestelde tegenvordering in mindering te 
brengen / te verrekenen. De Wederpartij is te-
vens niet bevoegd de nakoming van haar beta-
lingsverplichting op te schorten, in geval van 
een door haar bij de Substraatfabrikant inge-
diende klacht over de geleverde producten, 
tenzij de Substraatfabrikant in ruil voor een ze-

kerheidsstelling uitdrukkelijk met opschorting 
akkoord gaat.
7.2 In geval van niet-tijdige betaling worden al-
le betalingsverplichtingen van de Wederpartij, 
ongeacht of de Substraatfabrikant ter zake 
reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar. 
De Substraatfabrikant zal de Wederpartij daar-
van in het geval de Substraatfabrikant zich op 
deze bepaling beroept schriftelijk op de hoog-
te stellen en een passende factuur sturen. De 
Substraatfabrikant heeft dan o.a. recht op op-
schorting van zijn leveringsverplichting en/of 
kan voldoende zekerheid verlangen als be-
doeld in artikel 9 van deze Algemene voor-
waarden dan wel heeft het recht om de over-
eenkomst - al dan niet – gedeeltelijk te 
ontbinden als bedoeld in artikel 13 van deze 
Algemene voorwaarden.
7.3 In geval van niet-tijdige betaling is de We-
derpartij een rente verschuldigd ten bedrage 
van de wettelijke handelsrente.
7.4 Indien de Wederpartij niet of niet tijdig één 
van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, 
naast de overeengekomen prijs en kosten, alle 
kosten ter verkrijging van voldoening buiten 
rechte voor rekening van de Wederpartij, 
waaronder ook vallen de kosten voor het op-
stellen en verzenden van aanmaningen, het 
doen van een schikkingsvoorstel en het inwin-
nen van inlichtingen. De berekening van de 
buitengerechtelijke kosten vindt volgens de 
staffel Buitengerechtelijke incassokosten (BIK) 
plaats. Indien Substraatfabrikant aantoont ho-
gere kosten te hebben gemaakt, komen ook 
deze voor vergoeding in aanmerking.
7.5 Indien de Substraatfabrikant op welke 
grond dan ook wordt aangesproken door de 
Wederpartij en de Substraatfabrikant zich als 
gevolg daarvan genoodzaakt ziet een expert in 
te schakelen ter vaststelling van de feiten 
waarop de Wederpartij haar aanspraak ba-
seert, is de Wederpartij gehouden de door de-
ze expert aan de Substraatfabrikant in reke-
ning gebrachte kosten aan de Substraat  - 
fabrikant te vergoeden indien en voor zover de 
aanspraak of aanspraken van de Wederpartij, 
al dan niet na een beroep op de Algemene 
Voorwaarden, onterecht blijkt te zijn geweest, 
ter voorkoming van een eventuele procedure. 
Nadat het onderzoek van de expert is afge-
rond, heeft de Wederpartij 7 dagen de tijd om 
een eventuele claim in te dienen.
7.6 Betalingen door of vanwege de Wederpar-
tij strekken achtereenvolgens ter voldoening 
van de door hem verschuldigde buitengerech-
telijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, 
de door hem verschuldigde renten en daarna 
in volgorde van ouderdom de openstaande 
hoofdsommen, ongeacht andersluidende aan-
wijzing van de Wederpartij.
7.7 De Wederpartij kan slechts schriftelijk be-
zwaar maken tegen de factuur binnen 14 da-
gen na factuurdatum.

ARTIKEL 8 – EIGENDOMSVOORBEHOUD EN 

VERPANDING

8.1 De door de Substraatfabrikant geleverde 
zaken blijven het eigendom van de Substraat-
fabrikant totdat de Wederpartij alle navolgen-
de verplichtingen uit alle met de Substraatfa-
brikant gesloten koopovereenkomsten is 
nagekomen:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot gele-
verde of te leveren zaak/zaken zelf;
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot 
krachtens de koopovereenkomst(en) door de 
Substraatfabrikant verrichtte of te verrichten 
diensten;
- eventuele vorderingen wegens niet-nako-
ming door de Wederpartij van deze overeen-
komst(en).
8.2. De goederenrechtelijke gevolgen van een 
voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst 
door het recht van het land van bestemming 
van de betreffende zaak, indien het eigen-
domsvoorbehoud op grond van het recht van 
het bestemmingsland niet zijn werking verliest 
totdat de volledige prijs is betaald, tenzij de 
Substraatfabrikant anders bepaalt.
8.3. Door de Substraatfabrikant afgeleverde 
zaken, die krachtens lid 1 onder het eigen-
domsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het 
kader van een normale bedrijfsuitoefening 
worden doorverkocht. Overigens is de Weder-
partij niet bevoegd de zaken te verpanden of 
hier enig ander recht op te vestigen.
8.4. Op afgeleverde zaken die door betaling in 
eigendom van de Wederpartij zijn overgegaan 
en zich nog in handen van de Wederpartij be-
vinden, behoudt de Substraatfabrikant zich 
hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten 
voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere 
zekerheid van vorderingen, anders dan de in 
lid 1 van dit artikel genoemde, die de Sub-
straatfabrikant uit welke hoofde dan ook te-
gen de Wederpartij mocht hebben. De in dit lid 
opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten 
aanzien van door de Substraatfabrikant gele-
verde zaken welke door de Wederpartij zijn be-
werkt of verwerkt, waardoor de Substraatfa-
brikant haar eigendomsvoorbehoud heeft 
verloren.
8.5. Indien de Wederpartij zijn verplichtingen 
niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat 
hij zulks niet zal doen is de Substraatfabrikant 
gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 
1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de 
Wederpartij of derden die de zaak voor de We-
derpartij houden weg te halen of weg te doen 
halen. De Wederpartij is verplicht hiertoe alle 
medewerking te verschaffen op straffe van 
een boete van 10% van het door hem verschul-
digde per dag.
8.6. Indien derden enig recht op de onder ei-
gendomsvoorbehoud geleverde zaken willen 
vestigen of doen gelden, is de Wederpartij ver-
plicht de Substraatfabrikant zo snel als redelij-
kerwijs verwacht mag worden op de hoogte te 
stellen.
8.7. De Wederpartij verplicht zich op eerste 
verzoek van de Substraatfabrikant
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde 
zaken te verzekeren en verzekerd te houden 
tegen brand-, ontploffings- en waterschade en 
tegen diefstal en de polis van deze verzekering 
ter inzage te geven;
- alle aanspraken van de Wederpartij op verze-
keraars met betrekking tot de onder eigen-
domsvoorbehoud geleverde zaken te verpan-
den aan de Substraatfabrikant op de manier 
die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
- de vorderingen die de Wederpartij verkrijgt 
jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van 
onder eigendomsvoorbehoud door de Sub-
straatfabrikant geleverde zaken te verpanden 

aan de Substraatfabrikant op de manier die 
wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde 
zaken te merken als het eigendom van de Sub-
straatfabrikant;
- op andere manieren medewerking te verle-
nen aan alle redelijke maatregelen die de Sub-
straatfabrikant ter bescherming van haar ei-
gendomsrecht met betrekking tot de zaken wil 
treffen en welke de Wederpartij niet onredelijk 
hinderen in de normale uitoefening van haar 
bedrijf.

ARTIKEL 9 – ZEKERHEID

9.1 Door het van toepassing worden van deze 
Algemene Voorwaarden heeft de Wederpartij 
zich jegens de Substraatfabrikant verbonden 
om voor alle bestaande en alle toekomstige 
vorderingen van de Substraatfabrikant op de 
Wederpartij, uit welke hoofde ook, op eerste 
verzoek van de Substraatfabrikant, ten genoe-
gen van de Substraat fabrikant, (aanvullende) 
zekerheid te stellen. Deze dient steeds zodanig 
te zijn, en daartoe zo nodig door de Wederpar-
tij ten genoegen van de Substraatfabrikant te 
worden vervangen en/of aangevuld, dat de 
Substraatfabrikant doorlopend genoegzame 
en voldoende zekerheid heeft. Zolang de We-
derpartij daaraan niet voldaan heeft, is de Sub-
straatfabrikant gerechtigd nakoming van zijn 
verplichtingen op te schorten.
9.2 Indien de Wederpartij aan een verzoek als 
bedoeld in lid 1 niet binnen 14 dagen na een 
daartoe strekkende schriftelijke aanmaning 
gevolg heeft gegeven, worden al haar verplich-
tingen direct opeisbaar.

ARTIKEL 10 - KLACHTEN, ONDER-

ZOEKSPLICHT, VERJARING EN NAKOMING

10.1 De Wederpartij heeft de verplichting bij 
aflevering en uiterlijk binnen 24 uur na afleve-
ring (indien niet anders mogelijk steekproefs-
gewijs) te onderzoeken of hetgeen is afgele-
verd aan de overeenkomst beantwoordt, te 
weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwanti-
teit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveel-
heid) beantwoorden aan de overeenkomst;
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de over-
eengekomen kwaliteitseisen of - indien deze 
ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen 
worden voor een normaal gebruik en/of han-
delsdoeleinden;
Is dit niet het geval en doet de Wederpartij 
daarvan niet binnen acht dagen schriftelijk 
mededeling aan de Substraatfabrikant dan 
verliest de Wederpartij alle rechten terzake te-
kortkoming in de nakoming verband houden-
de met het niet beantwoorden van hetgeen is 
afgeleverd aan de overeenkomst. Ontvangt de 
Substraatfabrikant niet binnen acht dagen een 
schriftelijke mededeling dat hetgeen is afgele-
verd niet aan de overeenkomst beantwoordt, 
dan wordt tussen partijen als bewezen geacht 
dat hetgeen is afgeleverd aan de overeen-
komst beantwoordt.
10.2 Vorderingen en verweren, gegrond op fei-
ten en / of stellingen inhoudende dat hetgeen 
is afgeleverd niet aan de overeenkomst beant-
woordt, verjaren door verloop van één jaar na 
het moment van aflevering. Vorderingsrech-
ten van de Wederpartij vervallen 1,5 jaar na 
het moment van aflevering.
10.3 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de 
overeenkomst dan is de Substraatfabrikant te 
zijner keuze slechts gehouden tot aflevering 
van het ontbrekende, herstel van de afgelever-
de zaak of vervanging van de afgeleverde zaak.
10.4 Het in dit artikel bepaalde is van overeen-
komstige toepassing op het verrichten van 
diensten, met dien verstande dat zowel de in 
lid 1 genoemde termijn van één dag na afleve-
ring als de in lid 1 genoemde termijn van acht 
dagen in geval van diensten één maand na vol-
tooiing van de dienstverlening betreft.

ARTIKEL 11 - GETALLEN, MATEN, 

GEWICHTEN EN VERDERE GEGEVENS

11.1 Geringe afwijkingen ten aanzien van op-
gegeven maten, gewichten, getallen, kleuren 
en andere dergelijke gegevens gelden niet als 
tekortkomingen.
11.2 Van een geringe afwijking is sprake in ge-
val van een marge van maximaal 10% meer of 
minder dan de opgegeven specificatie. Ge-
toonde of verstrekte monsters gelden slechts 
ter aanduiding.
11.3 Getoonde of verstrekte monsters gelden 
slechts ter aanduiding, zonder dat een zaak die 
onderwerp is van een overeenkomst tot ver-
koop of dienstverlening, daaraan behoeft te 
beantwoorden.
11.4 De te leveren substraten voldoen aan de 
kwaliteits eisen of normen die worden gesteld 
door de Nederlandse wet- en regelgeving. 
Voor zover de in Nederland geleverde zaken 
buiten Nederland zullen worden gebruikt, is 
de Wederpartij er verantwoordelijk voor dat 
de te leveren substraten voldoen aan de kwali-
teitseisen of normen die worden gesteld in het 
betreffende land, tenzij anders is overeenge-
komen. Ook alle andere kwaliteitseisen die 
door de Wederpartij aan de te leveren zaken 
worden gesteld en welke afwijken van de nor-
male eisen, dienen bij het sluiten van de 
koopovereenkomst door de Wederpartij na-
drukkelijk te worden gemeld.

ARTIKEL 12 - EMBALLAGE

12.1 De Wederpartij is verplicht leenemballage 
binnen de bij de overeenkomst bepaalde ter-
mijn of, indien een dergelijke termijn ont-
breekt, op verzoek van de Substraatfabrikant 
binnen een redelijke termijn leeg en in onbe-
schadigde staat te retourneren. Indien de We-
derpartij zijn verplichtingen met betrekking tot 
de leenemballage niet nakomt zijn alle kosten 
die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. 
Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voort-
vloeiende uit te late retourzending en kosten 
van vervanging, herstel of reiniging.
12.2 Indien de Wederpartij leenemballage na 
een aanmaning niet binnen de in het eerste lid 
genoemde termijn retour zendt, is de Sub-
straatfabrikant gerechtigd tot vervanging van 
de betreffende leenemballage over te gaan en 
de kosten daarvan in rekening te brengen, 
mits de Substraatfabrikant deze stappen in 
zijn aanmaning heeft aangekondigd.

ARTIKEL 13 - NIET-NAKOMING

13.1 De vorderingen van Substraatfabrikant 
op de Wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar 
indien:

- na het sluiten van de overeenkomst aan Sub-
straatfabrikant ter kennis gekomen omstan-
digheden goede grond geven te vrezen dat de 
Wederpartij niet aan haar verplichtingen zal 
voldoen;
- Substraatfabrikant de Wederpartij heeft ver-
zocht zekerheid te stellen voor de nakoming 
en deze zekerheid binnen de gestelde termijn 
uitblijft dan wel onvoldoende is.
- de Wederpartij in staat van faillissement 
wordt verklaard, een verzoek tot surseance 
van betaling indient, om toepassing van de 
schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, 
geconfronteerd wordt met een beslag op het 
geheel of een gedeelte van zijn eigendom. In 
de genoemde gevallen is Substraatfabrikant 
bevoegd de verdere uitvoering van de over-
eenkomst op te schorten, dan wel de overeen-
komst te ontbinden, één en ander onvermin-
derd het recht om schadevergoeding te 
vorderen.

13.2 Indien zich omstandigheden voordoen 
met betrekking tot personen en/of materiaal 
waarvan Substraatfabrikant zich bij de uitvoe-
ring van de overeenkomst bedient of zich 
pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn 
dat de uitvoering van de overeenkomst onmo-
gelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of on-
evenredig kostbaar wordt, dat nakoming van 
de verplichting onder de overeenkomst in re-
delijkheid niet meer kan worden gevergd, is de 
Substraatfabrikant bevoegd de overeenkomst 
te ontbinden.
13.3 Onder overmacht wordt verstaan om-
standigheden die de nakoming van de verbin-
tenis verhinderen, en die niet aan de Sub-
straatfabrikant zijn toe te rekenen. Hieronder 
zullen (indien en voor zover deze omstandig-
heden de nakoming onmogelijk maken of on-
redelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: 
brand, stakingen in andere bedrijven dan die 
van de Substraatfabrikant, wilde stakingen of 
politieke stakingen in het bedrijf van de Sub-
straatfabrikant; een algemeen gebrek aan be-
nodigde grondstoffen en andere voor het tot-
standbrengen van de overeengekomen 
prestatie benodigde zaken of diensten; epide-
mieën of pandemieën mogelijke kwaliteitspro-
blemen bij de Substraatfabrikant of toeleve-
rancier van de Substraatfabrikant, niet 
voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of 
andere derden waarvan de Substraatfabrikant 
afhankelijk is en algemene vervoersproble-
men.
13.4 De Substraatfabrikant heeft ook het recht 
zich op overmacht te beroepen, indien de om-
standigheid die (verdere) nakoming verhindert 
intreedt nadat de Substraatfabrikant haar ver-
bintenis had moeten nakomen.
13.5 Tijdens overmacht worden de leverings- 
en andere verplichtingen van de Substraatfa-
brikant opgeschort. Indien de periode waarin 
door overmacht nakoming van de verplichtin-
gen door de Substraatfabrikant niet mogelijk is 
langer duurt dan 48 uur zijn beide partijen be-
voegd de overeenkomst te ontbinden zonder 
dat er in dat geval een verplichting tot schade-
vergoeding bestaat.
13.6 Indien de Substraatfabrikant bij het intre-
den van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn 
verplichtingen heeft voldaan, of slechts ge-
deeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, 
is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het 
leverbare deel afzonderlijk te factureren en is 
de Wederpartij gehouden deze factuur te vol-
doen als betrof het een afzonderlijk contract. 
Dit geldt echter niet als het reeds geleverde 
c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde 
heeft.

ARTIKEL 14 – AANSPRAKELIJKHEID EN 

SCHADEVERGOEDING

14.1 De Substraatfabrikant spant zich ter zake 
van de levering van substraat in om substraat 
te leveren dat, vrij is van voor mensen, dieren 
of planten schadelijke hoeveelheden organis-
men. De groeimedia, in het bijzonder de orga-
nische groeimedia en hun bestanddelen, be-
vatten een breed scala aan nuttige  
micro- organismen die essentieel zijn voor de 
functionaliteit ervan. Daarom zijn ze niet ste-
riel en kan het optreden van alomtegenwoor-
dige menselijke pathogenen niet worden uit-
gesloten. Micro-organismen kunnen inheems 
zijn of groeimedia koloniseren tijdens opslag 
of teelt, afhankelijk van het seizoen en de teel-
tomstandigheden. Veruit het grootste percen-
tage van alle groeimedia bevat hoge percenta-
ges organische stoffen die van nature worden 
blootgesteld aan microbiële afbraak door mid-
del van schimmels, bacteriën, actinomyceten 
en andere organismen. Saprofytische organis-
men kunnen in kleine aantallen in groeimedia 
aanwezig zijn. De toevoeging van voedings-
stoffen en kalk kan de groei van saprofytische 
organismen bevorderen. De aanwezigheid van 
saprofytische organismen en de gevolgen 
daarvan, zoals schimmels, brengt daarom 
geen non- conformiteit van het substraat met 
zich mede.De aansprakelijkheid van de Sub-
straatfabrikant is uitgesloten indien de schade 
is ontstaan:
a) door ondeskundig gebruik of gebruik in 
strijd met de bestemming van het geleverde of 
de door of namens de Substraatfabrikant ver-
strekte instructies, (teelt)adviezen, gebruiks-
aanwijzingen en dergelijke;
b) doordat het substraat onbruikbaar is ge-
raakt door schimmels, of enige microbiologi-
sche activiteit of organische werking anders-
zins;
c) door alomtegenwoordige kolonisatie van 
micro-organismen, alsmede door een alomte-
genwoordige aanwezigheid van saprofytische 
organismen;
d) door ondeskundig bewaring (opslag) van 
het geleverde substraat;
e) door fouten of onvolledigheden in de door 
of namens de Wederpartij aan de Substraatfa-
brikant verstrekte of voorgeschreven gege-
vens, bescheiden of materialen;
 f) door aanwijzingen of instructie van of na-
mens de Wederpartij;
g) doordat de Wederpartij de Substraatfabri-
kant heeft verzocht, buiten de standaard ran-
ge van de Substraatfabrikant om, componen-
ten (al dan niet door de Substraatfabrikant 
bewerkt), toe te voegen aan en / of door te 
mengen in het substraat;
h) doordat door of namens de Wederpartij 
overige werkzaamheden, verwerkingen, be-
werkingen en / of aanpassingen aan het gele-
verde (waaronder ook het drogen van de 
kweekmedia) zijn uitgevoerd, zonder uitdruk-

kelijke voorafgaande toestem-
ming van de Substraatfabrikant.
14.2 Iedere vorm van mondeling of 
schriftelijk advies door de Substraatfa-
brikant wordt gegeven vanuit de best be-
schikbare kennis en is gebaseerd op de erva-
ring van de Substraatfabrikant.
14.3 Indien de Substraatfabrikant toereken-
baar is tekortgeschoten in de nakoming van 
enige op haar rustende verplichting of jegens 
de Wederpartij of jegens de Wederpartij een 
onrechtmatige daad heeft gepleegd, is de Sub-
straatfabrikant jegens de Wederpartij voor 
door deze in verband daarmee geleden scha-
de slechts aansprakelijk indien de Wederpartij 
bewijst dat deze schade is te wijten aan de op-
zet of grove schuld van de Substraatfabrikant 
dan wel diens leidinggevende ondergeschik-
ten.
14.4 Indien aansprakelijkheid van de Sub-
straatfabrikant onder artikel 14.3 moet wor-
den aangenomen, is de aansprakelijkheid be-
perkt tot maximaal het bedrag van de 
koopsom (exclusief BTW). Als de overeen-
komst bestaat uit deelleveringen, is de ver-
plichting tot schadevergoeding beperkt tot 
maximaal de koopsom van de betreffende 
deellevering. De aansprakelijkheid van De 
Substraatfabrikant voor indirecte schade, zo-
als, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot; (groei)
schade aan gewassen, bedrijfsschade, stagna-
tieschade, personen- of letselschade, gederfde 
winst en gederfde omzet, is uitgesloten.
14.5 Niettegenstaande het voorgaande, zal de 
totale aansprakelijkheid van de Substraatfa-
brikant beperkt zijn tot het bedrag van de door 
de verzekeraar gedane uitkering verhoogd 
met het eigen risico van de Substraatfabrikant. 
Op verzoek van de Wederpartij zal de Sub-
straatfabrikant een kopie van haar bedrijfs-
aansprakelijkheidsverzekering verstrekken.
14.6 De Wederpartij vrijwaart de Substraatfa-
brikant en de door deze bij de uitvoering van 
haar verplichtingen ingeschakelde (hulp)per-
sonen tegen alle aanspraken van derden uit 
hoofde van door deze derden geleden schade 
voortvloeiende uit of samenhangend met de 
uitvoering door de Substraatfabrikant van de 
overeenkomst en / of de levering van het sub-
straat, tenzij sprake is van opzet of grove 
schuld aan de kant van de Substraatfabrikant 
en / of de door deze bij de uitvoering van de 
overeenkomst ingeschakelde (hulp)personen. 
Bij opzet of grove schuld aan de kant van de 
Substraatfabrikant en / of de door deze bij de 
uitvoering van de overeenkomst ingeschakel-
de (hulp)personen, vrijwaart de Wederpartij 
de Substraatfabrikant en / of de ingeschakelde 
(hulp)personen tegen bedoelde aanspraken 
voor het gedeelte dat het bedrag van de door 
de aansprakelijkheidsverzekeraar van de Sub-
straatfabrikant gedane uitkering, verhoogd 
met het eigen risico van de Substraatfabrikant, 
te boven gaat.
14.7 Het recht van de Wederpartij om bij een 
toerekenbare tekortkoming van de Substraat-
fabrikant de overeenkomst met de Substraat-
fabrikant geheel of gedeeltelijk te ontbinden is 
uitgesloten.

ARTIKEL 15 - TOEPASSELIJK RECHT EN 

BEVOEGDE RECHTER

15.1 Op alle rechtsbetrekkingen, zowel natio-
naal als internationaal, tussen de Substraatfa-
brikant en de Wederpartij is Nederlands recht 
van toepassing. De toepasselijkheid van het 
Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
15.2 In afwijking van alle niet dwingend rechte-
lijke op de rechtsbetrekking tussen de Sub-
straatfabrikant en de Wederpartij van toepas-
sing zijnde bepalingen, worden alle geschillen 
tussen de Substraatfabrikant en de Wederpar-
tij bij uitsluiting van andere rechters voorge-
legd aan de absoluut bevoegde Nederlandse 
gerechtelijk instantie. In afwijking van alle niet 
dwingend rechtelijke bepalingen tussen partij-
en is met uitsluiting van alle overige gerechte-
lijke instanties relatief bevoegd de rechter van 
de plaats van vestiging van de Substraatfabri-
kant. De Substraatfabrikant is evenwel be-
voegd indien hij als eiser of verzoeker een pro-
cedure start, een andere relatief bevoegde 
gerechtelijke instantie aan te zoeken.

ARTIKEL 16 – CONVERSIE

Indien en voor zover wegens strijd met het 
toepasselijk recht op enige bepaling of een 
deel op enige bepaling in deze Algemene Voor-
waarden geen beroep kan worden gedaan, 
dan komt aan die bepaling de betekenis toe 
die qua inhoud en strekking zoveel mogelijk 
overeenstemt met hetgeen bij het opstellen 
van de betreffende (deel)bepaling is beoogd, 
zodat daarop door partijen alsnog een beroep 
kan worden gedaan.

ARTIKEL 17 - NEDERLANDSE TEKST 

PREVALEERT

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld 
teneinde te worden gebruikt in nationale en 
internationale overeenkomsten. In het kader 
daarvan zullen deze Algemene Voorwaarden 
ook worden vertaald vanuit het Nederlands 
naar andere talen. Indien partijen van mening 
verschillen over de uitleg van een niet Neder-
landse versie van deze Algemene Voorwaar-
den, dan prevaleert de Nederlandse tekst van 
deze Algemene Verkoopvoorwaarden boven 
een vertalingen of vertalingen daarvan.

ARTIKEL 18 - WIJZIGING VAN DE 

VOORWAARDEN

18.1 De Substraatfabrikant heeft het recht de-
ze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzi-
gen met inachtneming van de eisen van rede-
lijkheid en billijkheid. Wijzigingen zullen ook 
gelden ten aanzien van reeds afgesloten over-
eenkomsten voor zover het verbintenis(sen) 
betreft uit de overeenkomst waartoe de Sub-
straatfabrikant zich heeft verbonden en welke 
nog niet geheel of gedeeltelijk zijn nagekomen.
18.2 De Substraatfabrikant zal de Wederpartij 
per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigin-
gen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden 
zullen na 30 dagen nadat de Wederpartij op de 
hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht 
zijn.
18.3 Indien de Wederpartij niet akkoord gaat 
met de aangekondigde wijzigingen, heeft de 
Wederpartij het recht de overeenkomst te ont-
binden.

ALGEMENE VOORWAARDEN DE VERENIGING VAN POTGROND- EN SUBSTRAATFABRIKANTEN NEDERLAND (VPN-VOORWAARDEN 2022)



De Vereniging van Potgrond- en Substraatfab-
rikanten Nederland, with its registered office 
in ‘s-Gravenzande (municipality of Westland), 
filed the 2022 version of the General Terms 
and Conditions on 27 December 2022 at the 
Registry of the District Court of The Hague un-
der number 2022/37. The General Terms and-
Conditions have also been filed with the 
Chamber of Commerce under Chamber of 
Commerce number 40397216.

ARTICLE 1 - GENERAL 

1.1 “Substrate Manufacturer” in these General 
Terms and Conditions means the members of 
De Vereniging van Potgrond- en Substraatfab-
rikanten Nederland. (The association can itself 
confirm free of charge whether a substrate 
manufacturer is a member of this association) 
The association has its registered office in ‘s- 
Gravenzande (municipality of Westland) and is 
filed in the Commercial Register under num-
ber 40397216.
1.2 In these General Terms and Conditions, 
“the Other Party” means the party with whom 
the Substrate Manufacturer enters into a legal 
relationship.
1.3 In these General Terms and Conditions, 
“Order” means the fact that an Other Party, af-
ter requesting a quotation, orders the delivery 
of substrate or other products and services, in-
cluding any advice - free of charge or other-
wise.
1.4 “General Terms and Conditions” means the 
most recent and filed General Terms and Con-
ditions of De Vereniging van Potgrond- en Sub-
straatfabrikanten Nederland, with its regis-
tered office in ‘s-Gravenzande (municipality of 
Westland).

ARTICLE 2 - GENERAL / SCOPE 

2.1 The applicability of the General Terms and 
Conditions used by the Other Party or other 
conditions is expressly rejected.
2.2 These General Terms and Conditions apply 
to all legal relationships in which the Substrate 
Manufacturers act as (potential) sellers or sup-
pliers of goods or services. The Substrate Man-
ufacturer mainly focuses on sales of sub-
strates. Nevertheless, these General Terms 
and Conditions also form part of any legal rela-
tionship that relates in whole or in part to ser-
vices provided by the Substrate Manufacturer.
 2.3 These General Conditions may only be de-
parted from if laid down in writing by both par-
ties or confirmed in writing by the Substrate 
Manufacturer. 

ARTICLE 3 - CONCLUSION OF THE 

AGREEMENT 

When the Other Party places an Order, the 
agreement shall not come into effect until the 
Substrate Manufacturer has accepted it in 
writing or unmistakably commenced its per-
formance.

ARTICLE 4 - SUPPLEMENTARY AGREEMENT 

If the Other Party wishes to make changes to 
what has been agreed - which request must be 
made in writing only - the Substrate Manufac-
turer will be obliged to cooperate only if doing 
so is reasonably practicable and subject to the 
Other Party’s obligation to bear the additional 
costs resulting from the change.

ARTICLE 5 - PRICES 

 5.1 Unless otherwise agreed in writing, all pric-
es are ex-warehouse or where applicable, 
ex-storage. All prices are exclusive of VAT.
5.2 The Substrate Manufacturer is automati-
cally entitled to pass on future changes in la-
bour wages, transport costs, cost prices of raw 
materials or materials or exchange rate chang-
es not already known at the time of concluding 
an agreement, which relate to the agreed per-
formance. Passing on such charges within 
three months after the conclusion of the 
agreement gives the Other Party the right to 
dissolve the agreement on those grounds by 
notifying Substrate Manufacturer of this in 
writing.

ARTICLE 6 - DELIVERY / DELIVERY TIME 

6.1 Delivery times agreed with the Substrate 
Manufacturer are indicative and not deadlines. 
In the event of late delivery, the Other Party 
must therefore give the Substrate Manufactur-
er written notice of default.
6.2 Unless otherwise agreed in writing, deliv-
ery shall be ex-warehouse or, if applicable, 
ex-storage.
6.3 If the Substrate Manufacturer arranges 
transport, it will also determine the method of 
transport and insurance during transport, 
both of which may be charged separately to 
the Other Party. Transport is at the Other Par-
ty’s risk.
 6.4 The Substrate Manufacturer is entitled to 
meet its contractual obligations in parts unless 
this is expressly contrary to agreements made 
in writing with the Other Party.
6.5 The Other Party is obliged to take delivery 
of the purchased goods at the time of delivery. 
If the Other Party refuses to take delivery or 
fails to provide the information or instructions 
necessary for delivery, the goods will be stored 
at the Other Party’s risk. The Other Party will in 
that case be liable for the payment of all addi-
tional costs, at least including storage and 
transport costs.

ARTICLE 7 - PAYMENT 

7.1 Invoices of the Substrate Manufacturer 
shall be paid before the due date indicated on 
the invoice in the manner specified by the Sub-
strate Manufacturer. Payment is to be made in 
the agreed currency. The Other Party is not en-
titled to deduct/set off any amounts from the 
payable invoices on account of an asserted 
counterclaim. Nor is the Other Party entitled to 
suspend the fulfilment of its payment obliga-
tion if it lodges a complaint with the Substrate 
Manufacturer regarding the products deliv-
ered, unless the Substrate Manufacturer ex-
pressly agrees to suspension in exchange for 
security.
7.2 In the event of late payment, all payment 
obligations of the Other Party, regardless of 
whether the Substrate Manufacturer has al-

ready invoiced them, shall become immediate-
ly due and payable. The Substrate Manufactur-
er shall notify the Other Party in writing if the 
Substrate Manufacturer invokes this provision 
and send an appropriate invoice. In that case, 
the Substrate Manufacturer is entitled, among 
other things, to suspend its delivery obligation 
and may require sufficient security as referred 
to in Article 9 of these General Terms and Con-
ditions or shall have the right to dissolve the 
agreement - in part or otherwise - as referred 
to in Article 13 of these General Terms and 
Conditions.
7.3 In the event of late payment, the Other Par-
ty shall be liable for interest in the amount of 
the statutory commercial interest rate.
7.4 If the Other Party fails to fulfil one of its ob-
ligations or fails to do so on time, in addition to 
the agreed price and costs, all extrajudicial col-
lection costs shall be borne by the Other Party, 
which also includes the costs of preparing and 
sending reminders, making a settlement pro-
posal and gathering information. The extraju-
dicial costs are calculated according to the 
scale of extrajudicial collection costs scale 
(Buitengerechtelijke incassokosten, BIK). If the 
Substrate Manufacturer proves to have in-
curred higher costs, these are also eligible for 
reimbursement.
7.5 To avoid the need for legal proceedings, if 
the Substrate Manufacturer is held accounta-
ble by the Other Party on any grounds whatso-
ever and the Substrate Manufacturer is thus 
forced to engage an expert to establish the 
facts on which the Other Party bases its claim, 
the Other Party shall be obliged to reimburse 
the Substrate Manufacturer for the costs 
charged to the Substrate Manufacturer by this 
expert if and insofar as the claim or claims of 
the Other Party, whether or not after invoking 
the General Conditions, prove to have been 
unjustified. The Other Party has 7 days to sub-
mit claims once the expert’s investigation is 
completed.
7.6 Payments made by or on behalf of the Oth-
er Party shall serve successively to pay the ex-
trajudicial collection costs, the legal costs, the 
payable interest, and then, in order of age, the 
outstanding principal sums, regardless of any 
indication to the contrary by the Other Party.
7.7 The Other Party can only object to the in-
voice in writing within 14 days of the invoice 
date.

ARTICLE 8 - RETENTION OF TITLE AND 

PLEDGE 

8.1 Goods delivered by the Substrate Manufac-
turer remain the property of the Substrate 
Manufacturer until the Other Party has fulfilled 
all the following obligations under all purchase 
agreements concluded with the Substrate 
Manufacturer:
- the consideration(s) in respect of item(s) de-
livered or to be delivered;
- the consideration(s) in respect of services 
performed or to be performed by the Sub-
strate Manufacturer under the purchase 
agreement(s);
- any claims for non-performance of these 
agreements by the Other Party(s).
8.2. Unless the Substrate Manufacturer stipu-
lates otherwise, the implications under prop-
erty law of an item destined for export are gov-
erned by the law of the country of destination 
of the item in question if the retention of title 
under the law of the destination country does 
not lose its effect until the full price has been 
paid.
8.3. Goods delivered by the Substrate Manu-
facturer, subject to retention of title pursuant 
to paragraph 1 may only be resold in the nor-
mal course of business. Furthermore, the Oth-
er Party is not authorised to pledge the goods 
or to establish any other right on them.
8.4. The Substrate Manufacturer hereby re-
serves, now for then, the rights of pledge re-
ferred to in Section 3:237 of the Dutch Civil 
Code as additional security for claims, other 
than those referred to in paragraph 1 of this 
article, that the Substrate Manufacturer may 
have against the Other Party on any account 
whatsoever, in respect of goods delivered that 
have passed into the ownership of the Other 
Party through payment. The authority provid-
ed in this paragraph also applies to items deliv-
ered by the Substrate Manufacturer which 
have been treated or processed by the Other 
Party, resulting in the Substrate Manufacturer 
losing its retention of title.
8.5. If the Other Party fails to fulfil its obliga-
tions or if there is good cause to presume that 
will be the case, the Substrate Manufacturer is 
entitled to repossess or have repossessed the 
delivered goods to which the retention of title 
referred to in paragraph 1 applies from the 
Other Party or from third parties holding the 
goods for the Other Party. The Other Party is 
obliged to cooperate in full with this on penalty 
of a 10% penalty of the daily payable amount.
8.6. If third parties wish to establish or assert 
any right to the goods delivered under reten-
tion of title, the Other Party is obliged to in-
form the Substrate Manufacturer of this as 
soon as can reasonably be expected.
8.7. The Other Party undertakes at the Sub-
strate Manufacturer’s first request to
- insure and keep insured the goods delivered 
under retention of title against fire, explosion 
and water damage and theft and to make the 
insurance policy available for inspection;
- pledge all claims of the Other Party against 
insurers in respect of the goods delivered un-
der retention of title to the Substrate Manufac-
turer in the manner prescribed in Section 
3:239 of the Dutch Civil Code;
- to pledge to the Substrate Manufacturer the 
claims that the Other Party acquires against its 
customers when reselling goods delivered by 
the Substrate Manufacturer under retention of 
title in the manner prescribed in Section 3:239 
of the Dutch Civil Code;
- to mark the goods delivered under retention 
of title as the property of the Substrate Manu-
facturer;
- to otherwise cooperate with all reasonable 
measures the Substrate Manufacturer wishes 
to take to protect its property rights in respect 
of the goods and which do not unreasonably 

hinder the Other Party in the normal conduct 
of its business.

ARTICLE 9 - SECURITY 

9.1 By accepting these General Conditions, the 
Other Party undertakes to the Substrate Man-
ufacturer to provide (additional) security for all 
existing and all future claims of the Substrate 
Manufacturer against the Other Party, on 
whatever grounds, at the Substrate Manufac-
turer’s first request, to the satisfaction of the 
Substrate Manufacturer. This must always be 
designed, and if necessary replaced or supple-
mented by the Other Party to the satisfaction 
of the Substrate Manufacturer, that the Sub-
strate Manufacturer has satisfactory and suffi-
cient security on an ongoing basis. The sub-
strate manufacturer is entitled to suspend 
compliance with its obligations for as long as 
the Other Party has not complied with the 
above. 9.2 If the Other Party has not complied 
with a request as referred to in paragraph 1 
within 14 days of a written demand to that ef-
fect, all its obligations shall become immedi-
ately due and payable.

ARTICLE 10 - COMPLAINTS, DUTY TO 

INVESTIGATE, PRESCRIPTION TERM AND 
PERFORMANCE 
10.1 The Other Party is obliged to examine 
upon delivery and within 24 hours at the 
latest after delivery (if not possible otherwise 
by random sampling) to ascertain what has 
been delivered complies with the agreement 
i.e.:
- whether the right articles have been deliv-
ered;
- whether the delivered goods comply with the 
agreement in terms of quantity (e.g. number 
and quantity);
- whether the delivered goods meet the 
agreed quality requirements or - if these are 
lacking - the requirements that may be set for 
normal use or commercial purposes;
If this is not the case and the Other Party does 
not inform the Substrate Manufacturer of this 
in writing within eight days, the Other Party 
shall forfeit all rights in respect of non-compli-
ance relating to the non-compliance of what 
has been delivered with the agreement. If the 
Substrate Manufacturer does not receive writ-
ten notification within eight days that what has 
been delivered does not comply with the 
agreement, it shall be deemed between the 
parties as proof that what has been delivered 
complies with the agreement.
10.2 Claims and defences based on facts or as-
sertions to the effect that what has been deliv-
ered does not comply with the agreement 
shall lapse one year after delivery. Claim rights 
of the Other Party expire 1.5 years after deliv-
ery.
10.3 If the delivered goods do not comply with 
the agreement, the Substrate Manufacturer 
shall, at its discretion, only be obliged to deliv-
er the missing goods, repair the delivered 
goods or replace the delivered goods.
10.4 The provisions of this article apply muta-
tis mutandis to the provision of services, with 
the proviso that both the period of one day af-
ter delivery referred to in paragraph 1 and the 
period of eight days referred to in paragraph 1 
in the case of services shall relate to one 
month after completion of the provision of 
services.

ARTICLE 11 - FIGURES, MEASUREMENTS, 

WEIGHTS AND OTHER DATA 

11.1 Minor deviations concerning stated di-
mensions, weights, numbers, colours and oth-
er such data are not deemed to be deficien-
cies. 
11.2 A minor deviation is defined as a margin 
of up to 10% more or less than the stated spec-
ification. Samples shown or provided are indic-
ative only.
11.3 Samples shown or provided are for indic-
ative purposes only, without it being necessary 
for an item that is the subject of a contract of 
sale or service to correspond to them.
11.4 The substrates to be supplied comply 
with the quality requirements or standards set 
by Dutch laws and regulations. Insofar as the 
items delivered in the Netherlands are to be 
used outside the Netherlands, the Other Party 
is responsible for ensuring that the substrates 
to be delivered meet the quality requirements 
or standards set in the country concerned un-
less otherwise agreed.
Any other quality requirements imposed by 
the Other Party on the goods to be delivered 
that deviate from the usual standards must al-
so be explicitly reported by the Other Party 
when concluding the purchase agreement.

ARTICLE 12 - PACKAGING 

12.1 The Other Party is obliged to return 
loaned packaging within the period stipulated 
in the agreement or, if there is no such period, 
at the Substrate Manufacturer’s request within 
a reasonable period of time, empty and in un-
damaged condition. If the Other Party fails to 
fulfil its obligations concerning the loaned 
packaging, all costs resulting from this shall be 
for its account. Such costs include those aris-
ing from late returns and replacement, repair 
or cleaning costs.
 12.2 If the Other Party does not return loaned 
packaging after a reminder within the period 
specified in the first paragraph, the Substrate 
Manufacturer shall be entitled to proceed to 
replace the loaned packaging in question and 
charge the costs thereof, provided that the 
Substrate Manufacturer has referred to these 
steps in its reminder.

ARTICLE 13 - NON-PERFORMANCE 

13.1 The claims of Substrate Manufacturer 
against the Other Party shall be immediately 
due and payable if:
- after the conclusion of the agreement, cir-
cumstances come to Substrate Manufacturer’s 
knowledge that give good cause to presume 
that the Other Party will not fulfil its obliga-
tions
- the Substrate Manufacturer has requested 
the Other Party to provide security for fulfil-
ment, and such security is not forthcoming 

within the specified period or is insufficient.
- the Other Party is declared bankrupt, applies 
for a suspension of payments, requests the 
application of the debt restructuring for natu-
ral persons or is subjected to an attachment of 
all or part of its property.
In those cases, the Substrate Manufacturer 
shall be entitled to suspend further perfor-
mance of the agreement or to dissolve the 
agreement, without prejudice to the right to 
claim damages.
13.2 The Substrate Manufacturer shall be enti-
tled to dissolve the agreement if circumstanc-
es arise concerning persons or equipment the 
Substrate Manufacturer uses in the perfor-
mance of the agreement of such a nature that 
the performance of the agreement becomes 
impossible or so onerous or disproportionate 
that fulfilment of the obligation under the 
agreement can no longer reasonably be re-
quired.
13.3 Force majeure means circumstances 
which prevent the fulfilment of the obligation 
and which cannot be attributed to the Sub-
strate Manufacturer.
This includes (if and to the extent such circum-
stances make performance impossible or un-
reasonably onerous): fire, strikes in companies 
other than those of the Substrate Manufactur-
er, wildcat strikes or political strikes in the Sub-
strate Manufacturer’s company; a general lack 
of necessary raw materials and other items or 
services required for the realisation of the 
agreed performance; epidemics or pandemics 
possible quality problems affecting the Sub-
strate Manufacturer or
 Substrate Manufacturer’s supplier, unforesee-
able stagnation among suppliers or other third 
parties on which the Substrate Manufacturer 
depends and general transport problems.
13.4 The Substrate Manufacturer shall also be 
entitled to invoke force majeure if the circum-
stance preventing (further) fulfilment occurs 
after the Substrate Manufacturer should have 
fulfilled its obligations.
13.5 During force majeure, the Substrate Man-
ufacturer’s delivery and other obligations shall 
be suspended. If the period in which fulfilment 
of the obligations by the Substrate Manufac-
turer is not possible due to force majeure lasts 
longer than 48 hours, both parties are author-
ised to dissolve the agreement without any ob-
ligation to pay compensation in that case.
13.6 If the Substrate Manufacturer has already 
partially fulfilled its obligations when the force 
majeure occurs, or can only partially fulfil its 
obligations, it shall be entitled to invoice the 
part already delivered or the deliverable part 
separately, and the Other Party shall be 
obliged to pay this invoice as if it were a sepa-
rate contract. However, this does not apply if 
the part already delivered or deliverable has 
no independent value.

ARTICLE 14 - LIABILITY AND DAMAGES 

14.1 The Substrate Manufacturer shall make 
every effort to deliver substrate that is free of 
quantities of organisms harmful to humans, 
animals or plants. Growth media, especially or-
ganic growth media and their components, 
contain a wide range of beneficial microorgan-
isms essential for their functionality. There-
fore, they are not sterile and the occurrence of 
common human pathogens cannot be ruled 
out. Microorganisms may be indigenous or 
colonise growing media during storage or cul-
tivation, depending on the season and grow-
ing conditions. By far the largest percentage of 
all growing media contains high percentages 
of organic matter that is naturally exposed to 
microbial degradation by fungi, bacteria, actin-
omycetes and other organisms. Saprophytic 
organisms may be present in small numbers in 
growth media. The addition of nutrients and 
lime can promote the growth of saprophytic 
organisms. Therefore, the presence of sapro-
phytic organisms and their effects, such as 
fungi, does not constitute a non-conformity in 
the substrate.
The Substrate Manufacturer’s liability is ex-
cluded if the damage occurs:
(a) due to incompetent use or use contrary to 
the intended purpose of the delivered goods 
or the instructions, (cultivation) advice, direc-
tions for use and so on provided by or on be-
half of the Substrate Manufacturer;
(b) due to the substrate becoming unusable 
due to fungi or any microbiological activity or 
organic action otherwise;
(c) due to the common colonisation of mi-
cro-organisms, as well as by the common pres-
ence of saprophytic organisms;
(d) due to improper preservation (storage) of 
the delivered substrate;
(e) due to errors or omissions in the data, doc-
uments or materials provided or prescribed to 
the Substrate Manufacturer by or on behalf of 
the Other Party;
(f) due to directions or instruction from or on 
behalf of the Other Party;
(g) because the Other Party has requested the 
Substrate Manufacturer, outside the standard 
range of the Substrate Manufacturer, to add 
components (whether or not processed by the 
Substrate Manufacturer) to or mix them into 
the substrate;
(h) due to other work, processing, treatment or 
adjustments being performed by or on behalf 
of the Other Party on the delivered goods (in-
cluding drying of the growing media) without 
the express prior consent of the Substrate 
Manufacturer.
14.2 Any form of oral or written advice by the 
Substrate Manufacturer is given from the best 
available knowledge and based on the Sub-
strate Manufacturer’s experience.
14.3 If the Substrate Manufacturer has failed 
imputably in the fulfilment of any of its obliga-
tions or has committed a wrongful act towards 
the Other Party, the Substrate Manufacturer 
shall only be liable to the Other Party for dam-
ages it has suffered in that connection if the 
Other Party proves that this damage is due to 
the intentional act or gross negligence of the 
Substrate Manufacturer or its managerial sub-
ordinates.
14.4 If the liability of the Substrate Manufac-
turer is to be assumed under Article 14.3, lia-

bility shall be limited to a maximum of the 
amount of the purchase price (excluding VAT). 
If the agreement consists of partial deliveries, 
the obligation to pay compensation is limited 
to a maximum of the purchase price of the re-
spective partial delivery. The liability of The 
Substrate Manufacturer for indirect damage, 
such as, but explicitly not limited to; (growth) 
damage to crops, trading losses,
 stagnation damage, personal or bodily injury, 
lost profit and lost turnover, is excluded.
14.5 Notwithstanding the above, the total lia-
bility of the Substrate Manufacturer shall be 
limited to the amount of the payment made by 
the insurer plus the Substrate Manufacturer’s 
deductible. The Substrate Manufacturer will 
provide a copy of its business liability insur-
ance at the Other Party’s request.
14.6 The Other Party shall indemnify the Sub-
strate Manufacturer and the (auxiliary) per-
sons engaged by it in the performance of its 
obligations against all claims of third parties 
on account of damage suffered by these third 
parties arising from or related to the Substrate 
Manufacturer’s performance of the agree-
ment or delivery of the substrate unless there 
is intent or gross negligence on the part of the 
Substrate Manufacturer or the (auxiliary) per-
sons it has engaged in the performance of the 
agreement. In case of intent or gross negli-
gence on the part of the Substrate Manufac-
turer or the (auxiliary) persons engaged by it in 
the performance of the agreement, the Other 
Party shall indemnify the Substrate Manufac-
turer or the (auxiliary) persons engaged 
against such claims for the part that exceeds 
the amount of the payment made by the Sub-
strate Manufacturer’s liability insurer, in-
creased by the Substrate Manufacturer’s de-
ductible.
14.7 The right of the Other Party to dissolve all 
or part of the agreement with the Substrate 
Manufacturer in the event of an attributable 
breach by the Substrate Manufacturer is ex-
cluded.

ARTICLE 15 - APPLICABLE LAW AND 

COMPETENT COURT 

15.1 All national and international legal rela-
tionships between the Substrate Manufactur-
er and the Other Party shall be governed by 
Dutch law. The applicability of the Vienna Sales 
Convention 1980 (CISG) is excluded. 15.2 Not-
withstanding any non-mandatory law applica-
ble to the legal relationship between the Sub-
strate Manufacturer and the Other Party, all 
disputes between the Substrate Manufacturer 
and the Other Party shall be submitted to the 
Dutch court with absolute jurisdiction to the 
exclusion of other courts. Notwithstanding 
any non- mandatory provisions of law be-
tween the parties, the court of the Substrate 
Manufacturer’s place of business shall have 
relative jurisdiction, to the exclusion of all oth-
er courts. However, the Substrate Manufactur-
er is entitled to seek another relatively compe-
tent judicial authority if it initiates proceedings 
as a plaintiff or applicant.

ARTICLE 16 - CONVERSION 

If and insofar as any provision or part of any 
provision in these General Terms and Condi-
tions cannot be invoked due to conflict with 
applicable law, that provision shall have the 
meaning that corresponds as far as possible, 
in terms of content and purport, to what was 
intended when the relevant (partial) provision 
was drafted, so that it can still be invoked by 
the parties.

ARTICLE 17 - DUTCH TEXT PREVAILS 

These General Terms and Conditions have 
been drawn up for use in national and interna-
tional agreements. As part of this, these Gen-
eral Terms and Conditions will also be translat-
ed from Dutch into other languages. If the 
parties disagree on the interpretation of a 
non-Dutch version of these General Terms 
and Conditions, the Dutch text of these Gener-
al Terms and Conditions of Sale shall prevail 
over any translations thereof.

ARTICLE 18 - AMENDMENT OF THE TERMS 

AND CONDITIONS 

18.1 The Substrate Manufacturer is entitled to 
unilaterally amend these General Terms and 
Conditions with due regard to the require-
ments of reasonableness and fairness. 
Amendments shall also apply in respect of 
agreements already concluded as far as it con-
cerns obligation(s) under the agreement to 
which the Substrate Manufacturer has com-
mitted itself and which have not yet been ful-
filled in full or in part.
18.2 The Substrate Manufacturer will inform 
the Other Party of the amendments by e-mail. 
The amended General Terms and Conditions 
will take effect 30 days after the Other Party 
has been informed of the amendments.
18.3 If the Other Party disagrees with the an-
nounced changes, the Other Party has the 
right to dissolve the agreement.
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