
Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties betreffende plant-/teeltmateriaal van de ten gunste van Hol-
land Bolroy Markt B.V. te Heiloo Nederland (hierna te noemen: ‘Kweker HBM’) Kwekersrechtelijk, merkenrechtelijk of con-
tractueel beschermde tulpenrassen (de Bolroy Cultivars) hierna te noemen: de Rassen (zie www.hollandbolroymarkt.nl).

Er is sprake van een contractueel beschermd tulpenras wanneer de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn 
verklaard op een transactie met betrekking tot een door Kweker HBM uitgegeven ras, terwijl geen sprake is van een 
Kwekers- of merkenrecht.

De toepasselijkheid van deze voorwaarden op een transactie verplicht de betrokken partijen – verder beiden “gerechtig-
de” genoemd - om zich jegens Kweker HBM aan de voorwaarden te (blijven) houden, en geeft Kweker HBM het recht zich 
op de (derden)bedingen in deze voorwaarden te beroepen.

Verplichtingen t.a.v. verwerving/doorverkoop
Plant-/teeltmateriaal van de Rassen mag uitsluitend worden verworven van Kweker HBM, dan wel van een gerechtigde 
die materiaal van de Rassen heeft verkregen onder vigeur van deze Algemene Voorwaarden.

Bij verkoop is de gerechtigde verplicht plant-/teeltmateriaal van de Rassen te verhandelen onder vermelding van de 
rasnaam en het teken “®”. Voor zover van toepassing dient tevens de merknaam te worden vermeld.

Bij export is de gerechtigde verplicht op koopbriefjes, facturen en dergelijke de volgende tekst te stellen: “Ras waarvoor 
Kwekersrecht/merkenrecht is aangevraagd dan wel verkregen en/of beschermd met kettingbeding; Vermeerdering en 
verhandeling verboden”. Voor zover de koper het Nederlands niet machtig is doet de verkoper dat tevens in een voor de 
koper begrijpelijke taal.

De gerechtigde is verplicht – onder voorafgaande of gelijktijdige terhandstelling van onderhavige Algemene Voorwaar-
den – de toepasselijkheid van onderhavige Algemene Voorwaarden schriftelijk als kettingbeding te stipuleren bij elke 
transactie met betrekking tot de Rassen, zodat de betreffende kopers/afnemers de toepasselijkheid van deze Algemene 
Voorwaarden op rechtsgeldige wijze aanvaarden, waaronder de plicht om dit kettingbeding en de terhandstellingsplicht 
van onderhavige Algemene Voorwaarden op hun beurt door te leggen op de kopers/afnemers in de verdere keten, die 
de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en de werking van dit kettingbeding en de terhandstellingsplicht 
evenzeer zullen moeten aanvaarden, en zo verder.

Toestemming
Kweker HBM verleent hierbij aan de gerechtigde het recht om uit het van Kweker HBM of een gerechtigde betrokken 
plant-/ teeltmateriaal van de Rassen, nieuw (ander) plant-/teeltmateriaal te telen en/of te vermeerderen, zulks uitsluitend 
op een tot zijn bedrijf en diens contractteler(s) behorend perceel. Voorts wordt aan de gerechtigde het recht verleend 
om het daaruit ontstane materiaal (plantgoed of leverbaar) te verhandelen, echter uitsluitend door bemiddeling van 
Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (CNB) te Lisse, Hobaho Intermediairs te Lisse en Intermediair Groep 
Holland B.V. (IGH) te ’t Zand. Kweker HBM verleent hierbij tevens aan de gerechtigde het recht ten aanzien van de Rassen 
de (eventuele) merknaam te gebruiken. Deze rechten worden verleend onder de voorwaarde van een correcte nakoming 
van de verplichtingen welke voor gerechtigden uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien.

Royalty bij verkoop, eigen export en afbroei
De gerechtigde die plantgoed en/of leverbare bollen van de Rassen in Nederland verhandelt/verkoopt, is aan Kweker 
HBM verschuldigd een royalty van 3% berekend over de met de verkrijger overeengekomen prijs van het bij de transac-
tie(s) betrokken plantgoed en/of leverbare bollen, voor zover die prijs een marktconforme prijs is. Indien geen sprake is 
van een overeengekomen marktconforme prijs (bijvoorbeeld omdat geheel of gedeeltelijk sprake is van een ruil, gift of 
compensatie voor een andere transactie) is de verkopende gerechtigde aan Kweker HBM een royalty verschuldigd van 
3% van de marktwaarde, welke marktwaarde door Kweker HBM in redelijkheid zal worden vastgesteld aan de hand van 
beschikbare marktgegevens, of bij gebreke daarvan door schatting naar redelijkheid. Indien gerechtigde materiaal van 
de Rassen via de groene veiling verkoopt geldt als royalty 3% van de verkoopwaarde (opbod-/afmijnbedrag).

De gerechtigde die plantgoed en/of leverbare bollen van de Rassen verhandelt/verkoopt in het kader van de eigen 
bedrijfsmatige export, of bollen gebruikt of laat gebruiken voor de bloemproductie (afbroei), is aan Kweker HBM ver-
schuldigd een royalty van 3% van de ten tijde van de transactie c.q. afbroei geldende marktwaarde van de bollen, welke 
marktwaarde door Kweker HBM in redelijkheid zal worden vastgesteld aan de hand van beschikbare marktgegevens, of 
bij gebreke daarvan door schatting naar redelijkheid.

De door de gerechtigde verschuldigde royalty’s ten aanzien van verhandeling binnen Nederland dienen uiterlijk op 1 
november volgend op de transactie te zijn betaald, of zoveel eerder als de valutadatum van de betreffende transactie 
is. Ten aanzien van eigen export en bloemproductie geldt een uiterste betalingstermijn van 15 februari volgend op het 
oogstjaar van de gebruikte bollen of zoveel eerder als de vervaldatum van de royaltyfactuur naar aanleiding van de geda-
ne export en broei opgave. Facturering namens Kweker HBM zal plaatsvinden via de in artikel 8 genoemde intermediairs 
(IVB’s), onverminderd de bevoegdheid van Kweker HBM tot incassering op andere wijze. Indien de verschuldigde royalty’s 
niet uiterlijk op de voornoemde uiterste betalingsdata zijn betaald, is de gerechtigde zonder nadere ingebrekestelling 
wettelijke handelsrente verschuldigd. In geval van wanbetaling is de gerechtigde verplicht de daadwerkelijk door Kweker 
HBM gemaakte incassokosten – met een minimum van € 250,-- (geïndexeerd) per incasso - te vergoeden.

Ingeval geen Kwekersrecht of merkenrecht mocht worden verleend, dan wel enig recht mocht worden nietig verklaard, 
heeft gerechtigde geen aanspraak op terugbetaling van de aan Kweker HBM betaalde gelden (koopsom noch royalty’s); 
evenmin heeft gerechtigde recht op schadevergoeding. Vanaf het moment dat een Kwekers- of merkenrecht nietig blijkt 
of de betreffende aanvraag mocht worden afgewezen dan wel zijn ingetrokken, geldt het betreffende ras onverminderd 
als contractueel beschermd tulpenras als bedoeld in artikel 2. De gerechtigde blijft onverminderd gebonden aan de Alge-
mene Voorwaarden en de daaruit voortvloeiende (betalings)verplichtingen.

Opgave
De gerechtigde is verplicht om jaarlijks onmiddellijk na de planttijd van de Rassen doch uiterlijk op 15 januari van elk 
jaar, aan Kweker HBM schriftelijk opgave te doen van de oppervlakte van de grond en de geplante kilogrammen door de 
gerechtigde in het voorafgaande oogstjaar beplant met teeltmateriaal van de Rassen onder opgave van de groeiplaatsen, 
alsmede van alle transacties (binnenland en export), afbroei en eventuele vernietiging, onder vermelding van aantallen 
bollen c.q. kilogrammen per ras, de prijs en de betrokken intermediair.

Indien de gerechtigde niet, niet tijdig, een onjuiste of onbegrijpelijke opgave indient, zal Kweker HBM het areaal van de 
gerechtigde met betrekking tot de Rassen vaststellen/schatten aan de hand van beschikbare gegevens. De verschuldigde 
royalty’s zullen dan door Kweker HBM worden vastgesteld aan de hand van het redelijkerwijs te verwachten areaal, 
waarbij de royalty’s alsdan € 2,-- (geïndexeerd) per RR zullen bedragen. Deze royalty’s zijn verschuldigd per 15 februari 
volgend op de maand waarin de opgave had moeten worden gedaan, waarna wettelijke handelsrente verschuldigd 
is. Dit onverminderd de verplichting van de gerechtigde om een tijdige, juiste en begrijpelijke opgave te doen. Indien 
mocht blijken dat de verschuldigde royalty hoger is dan berekend op de wijze als bedoeld in dit artikel is de gerechtigde 
het meerdere alsnog verschuldigd aan Kweker HBM en wordt aldus in rekening gebracht.

Informatie en toezicht
De gerechtigde verleent hierbij een onherroepelijke volmacht aan de in art. 8 genoemde intermediairs (IVB’s) en alle 
andere tussenpersonen alsmede aan de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) en eventuele andere instanties van overheids-
wege om alle gegevens/bescheiden met betrekking tot de vermeerdering van en handel in plant-/teeltmateriaal en 
leverbare bollen van de Rassen door de gerechtigde op eerste verzoek te verstrekken aan Kweker HBM. Deze machtiging 
ziet tevens (maar niet uitsluitend) op het opgeven van de (bruto) grootte en de ligging van elk der percelen, waarop door 
gerechtigde plantgoed/teeltmateriaal van de Rassen wordt vermeerderd. Kweker HBM wordt door gerechtigde onherroe-
pelijk gemachtigd om de betreffende gegevens/bescheiden bij de IVB’s, BKD en overige instanties op te vragen.

De gerechtigde verleent hierbij een onherroepelijke volmacht aan alle Bloemenveilingen in Nederland (waaronder 
begrepen hun coöperaties) om alle gegevens/bescheiden met betrekking tot de handel in bloemen van de Rassen door 
de gerechtigde te verstrekken aan Kweker HBM, ter controle van aantallen en herkomst. Kweker HBM wordt door gerech-
tigde onherroepelijk gemachtigd om de betreffende gegevens/bescheiden bij de Bloemenveilingen op te vragen.

De gerechtigde verplicht zich te onderwerpen aan toezicht op de correcte nakoming van deze Algemene Voorwaarden, 
uit te oefenen door of namens Kweker HBM. De gerechtigde zal alle door Kweker HBM opgevraagde gegevens binnen 
14 dagen schriftelijk verstrekken en inzage verlenen in de administratie met betrekking tot de Rassen. De gerechtigde 
zal Kweker HBM of haar gemachtigde (zoals een registeraccountant) ter controle en meting op eerste verzoek toegang 
verlenen tot zijn percelen en bedrijfsruimten, alsmede tot de percelen/ruimten van derden welke in opdracht van de 
gerechtigde worden gebruikt ten aanzien van teelt, afbroei, veiling of verwerking van de Rassen (of daarvan afgeleide 
producten). In geval een onderzoek aantoont dat deze Algemene Voorwaarden door de gerechtigde niet zijn nagekomen 
komen de eventuele kosten van het onderzoek voor rekening van de gerechtigde.

De gerechtigde is verplicht Kweker HBM uit eigen beweging terstond te informeren omtrent iedere inbreuk (of dreiging 
daarvan) op de aan Kweker HBM toekomende rechten op de Rassen, uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden of 
anderszins. De gerechtigde is voorts verplicht Kweker HBM terstond te informeren aangaande hem ter kennis gekomen 
gevallen, waarin andere gerechtigden zich niet houden aan hun verplichtingen jegens Kweker HBM. De gerechtigde is 
in dat kader gehouden alle relevante gegevens en bescheiden waarover de gerechtigde de beschikking heeft en welke 
dienstbaar kunnen zijn aan het nemen van (rechts-)maatregelen aan Kweker HBM te verschaffen.

Mutant
Indien de gerechtigde een mutant (sport) vindt in een van de Rassen dan is hij verplicht dit zo spoedig mogelijk 
aan Kweker HBM mede te delen. De gerechtigde zal aan Kweker HBM zo spoedig mogelijk materiaal van de mutant 
beschikbaar stellen en wel gedurende twee jaar na het vinden van de mutant, zodat Kweker HBM zich een oordeel kan 
vormen omtrent de kwaliteit van de mutant. De gerechtigde geeft Kweker HBM alle gelegenheid op het bedrijf van de 
gerechtigde en daarbuiten om het aanwezige materiaal van de mutant te bezichtigen, een en ander met als doel om de 
mutant te beproeven.

Indien Kweker HBM tot exploitatie van een mutant als zelfstandig ras wenst over te gaan, heeft de gerechtigde te dien 
aanzien dezelfde rechten en plichten als zij had ten aanzien van het ras waaruit de mutant is voortgekomen. De gerech-
tigde aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden ten aanzien van de mutant.

Kweker HBM is ten aanzien van een mutant bij uitsluiting van eenieder gerechtigd Kwekersrecht en/of merkenrecht aan 
te vragen.

Einde rechten/bevoegdheden
De aan de gerechtigde verleende rechten en bevoegdheden komen – onverminderd de voortdurende plichten – 
terstond te vervallen indien:
 a. de gerechtigde in staat van faillissement wordt verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend;
 b. de gerechtigde een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden;
 c. de gerechtigde materiaal van de Rassen anders dan op grond van een koop-/verkoopovereenkomst inbrengt 
  in enige vennootschap, vereniging, maatschap of andere associatie van personen, een en ander behoudens  
  voorafgaande schriftelijke toestemming van Kweker HBM;
 d. de gerechtigde een natuurlijk persoon is en komt te overlijden

De aan de gerechtigde verleende rechten en bevoegdheden kunnen - onverminderd de tot dan toe geldende
verplichtingen - per direct door Kweker HBM worden ingetrokken indien:
 a. ten aanzien van de gerechtigde een aanvraag tot faillissement of surseance van betaling wordt ingediend;
 b. tot verkoop van het bedrijf van de gerechtigde c.q. de aandelen van het bedrijf van gerechtigde wordt
  overgegaan vrijwillig of gedwongen);
 c. de gerechtigde enige voor hem uit deze Algemene Voorwaarden voortspruitende verplichting niet stipt  
  nakomt.

Indien de aan gerechtigde verleende rechten en bevoegdheden zijn vervallen/ingetrokken is gerechtigde – behoudens 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kweker HBM – verplicht om:
 a. het zich op zijn bedrijf of bij een contractteler bevindende plant-/teeltmateriaal van de Rassen te (laten)
  vernietigen met verschaffing van een bewijsstuk daaromtrent aan Kweker HBM;
 b. geen plant-/teeltmateriaal van de Rassen – al dan niet op eigen bedrijf – tot zijn beschikking te hebben;
 c. geen plant-/teeltmateriaal van de Rassen van derden te betrekken, te vermeerderen, in het verkeer te
  brengen, (verder) te verhandelen of anderszins ter beschikking aan te bieden of te stellen aan derden, of
  deze handelingen te doen verrichten;
 d. noch de merknaam, noch de rasnaam van de Rassen op enigerlei wijze te gebruiken.

Boete
De gerechtigde verbeurt voor elke keer dat hij een verplichting uit deze Algemene Voorwaarden niet nakomt aan Kweker 
HBM een zonder ingebrekestelling opeisbare boete van € 20.000,-- onafhankelijk van de vraag of de tekortkoming hem 
kan worden toegerekend en onverminderd het recht van Kweker HBM om schadevergoeding te vorderen naast de boete. 
Indien de tekortkoming betrekking heeft op verplichtingen met betrekking tot meerdere Rassen worden evenzoveel 
boetes verbeurd. Indien de gerechtigde dezelfde tekortkoming gedurende meerdere jaren blijft voortzetten of opnieuw 
pleegt wordt in ieder kalenderjaar een afzonderlijke boete verbeurd.

Algemeen
Elke aansprakelijkheid met betrekking tot het door gerechtigde gebruikt en niet rechtstreeks van Kweker HBM betrokken 
plant-/teeltmateriaal en het daaruit vermeerderde plant-/teeltmateriaal is uitdrukkelijk uitgesloten.

Kweker HBM is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal tijdig op gepaste wijze 
publiekelijk kennis worden gegeven van de wijzing, waarna de gerechtigde gedurende vier weken bevoegd is tot 
opzegging van de overeenkomst met Kweker HBM, in welk geval artikel 24 van deze Algemene Voorwaarden van 
overeenkomstige toepassing is.

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden in strijd blijkt te zijn met een dwingendrechtelijke nationale of 
internationale regel, zal deze bepaling als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze Algemene Voorwaar-
den de gerechtigde voor het overige blijven binden. De gerechtigde verbindt zich jegens Kweker HBM om die bepaling 
te doen vervangen door een bepaling die zo veel mogelijk met de strekking daarvan overeenstemt en door partijen wel 
vrijelijk overeengekomen kan worden.

Alle in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen worden vanaf 1 januari 2014 jaarlijks op 1 januari geïndexeerd 
op basis van de CBS consumentenprijsindex alle huishoudens, reeks 2006=100, van januari ten opzichte van januari van 
het voorafgaande jaar.

Het Nederlandse Recht is van toepassing.

Alle geschillen voortspruitende of verband houdende met deze Algemene Voorwaarden worden beslist door de bevoeg-
de rechter te ‘s-Gravenhage, behoudens in geval van transacties waarop het Handelsreglement voor de Bloembollenhan-
del van toepassing is en waaruit de bevoegdheid van het Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel voortvloeit.

Voor zover op een transactie waarbij Kweker HBM zelf direct partij is deze Algemene Voorwaarden en het Handelsregle-
ment voor de Bloembollenhandel van toepassing zijn, hebben de bedingen uit het Handelsreglement voorrang in het 
geval er sprake is van botsende/tegenstrijdige bedingen. In andere gevallen waarin sprake is van botsende/tegenstrijdi-
ge bedingen zal – in het geval niet zeker is welk beding de doorslag dient te geven – hooguit het betreffende beding uit 
deze Algemene Voorwaarden vervallen; de toepasselijkheid van de overige bedingen van deze Algemene Voorwaarden 
laat dit onverlet.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND BOLROY MARKT B.V.
gevestigd te Heiloo NL. KVK nr. 37066877

Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer D 1805.
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