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Hoofdstuk 1
1.

Algemeen

Definities

De in dit Reglement met hoofdletters aangeduide begrippen hebben de betekenis die daaraan
is toegekend in onderstaande definitielijst.
Aanvoerder		
				

Opdrachtgever tot een veiling van Goederen door Hobaho die de
betrokken Goederen op de daarvoor bestemde veiling inbrengt.

Afnemer

Zie definitie Bemiddelingsovereenkomst.

Bemiddeling		
				

Het door tussenkomst van Hobaho tot stand brengen van een
Bemiddelingsovereenkomst.

Bemiddelingsovereenkomst		
				
				

				
				
				
				
				
				
				
				

Een driepartijenovereenkomst, (zoals een -koop, -teelt, -pacht,
-huur, -(sub)licenties en -overeenkomst van opdracht), tot stand
gebracht door tussenkomst van Hobaho tussen respectievelijk
(1) een verkoper, teler, verpachter, verhuurder, licentiegever of
opdrachtnemer (collectief hierna gedefinieerd als Leverancier),
(2) een koper, pachter, huurder, licentienemer of opdrachtgever
(collectief hierna gedefinieerd als Afnemer) en (3) Hobaho, op
grond waarvan Leverancier Goederen dan wel diensten levert en
Afnemer deze Goederen dan wel diensten afneemt en Hobaho de
Bemiddeling levert tegen de in dit Reglement opgenomen
Tarieven. Een Bemiddelingsovereenkomst is tevens een
Driepartijenovereenkomst. Echter, enkel op
Bemiddelingsovereenkomsten Koop en
Bemiddelingsovereenkomsten Teelt is de Omslagregeling als
genoemd in hoofdstuk 2 van dit Reglement van toepassing.

Bemiddelingsovereenkomst Koop		
				

Een Driepartijenovereenkomst, waar de Omslagregeling van
toepassing op is, op grond waarvan Leverancier Goederen levert
aan Afnemer.

Bemiddelingsovereenkomst Teelt		
				
				
				
				

Een Driepartijenovereenkomst, waar de Omslagregeling van
toepassing op is, op grond waarvan de Afnemer aan de
Leverancier teeltmateriaal ter beschikking stelt, dat door
Leverancier tegen een tevoren vastgestelde vergoeding wordt
geteeld en waarvan het eindproduct na het rooien aan Afnemer
ter beschikking wordt gesteld.

Betaaldatum		
				

De op grond van dit Reglement vastgestelde datum waarop
Opdrachtgever zijn financiële verplichting(en) jegens Hobaho
voldaan moet hebben.

Bloembollen		
				

Droge en te velde staande bloembollen, bloemknollen,
weefselkweek daarvan en daaraan verwante zaken.

Boomkwekerijproducten

Houtige gewassen, geleverd in hun geheel of als entrijzen,
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ongewortelde stekken of oculeerogen, materiaal afkomstig van
weefselkweek, alsmede vaste planten en waterplanten, alles in
levende staat.

Driepartijenovereenkomst

Zie Bemiddelingsovereenkomst.

Fust			
				
				

Kratten in eigendom van Hobaho, uitgevoerd in zandkleurige kleur,
alsmede andersoortig door Hobaho uitgegeven
verpakkingsmateriaal.

Goederen		
				
				

Roerende zaken (zoals Bloembollen, Boomkwekerij-producten en
materialen), onroerende zaken en vermogensrechten (zoals
kwekersrechten).

Groene Veiling		

Openbare verkoop van te velde staande gewassen.

Handelsreglement
				

Handelsreglement voor de Bloembollenhandel welke hier te
downloaden is: https://www.kavb.nl/.

HBN-voorwaarden
				

Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland welke
hier te downloaden is: http://www.raadvoordeboomkwekerij.nl/.

Hobaho		
				
				
				

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Hobaho B.V. te Lisse of, indien bepaalde werkzaamheden
worden uitgevoerd door een andere aan haar gelieerde entiteit of
(rechts)persoon, die betreffende entiteit of (rechts)persoon.

Leverancier

Zie definitie Bemiddelingsovereenkomst.

Leveringsnota 		
				

Een door Leverancier opgestelde schriftelijke of digitale opgave
van de geleverde Goederen.

Omslagbasis		
				
				

Het totale bedrag dat op grond van Bemiddelingsovereenkomsten
Koop of Bemiddelingsovereenkomsten Teelt op een Betaaldatum
niet is voldaan aan Hobaho.

Omslagregeling
				
				
				
				
				

De regeling waarbij het risico van wanbetaling wordt verdeeld
tussen Leveranciers en waarbij wordt vastgesteld welk percentage
in mindering wordt gebracht op de Uitbetaling aan alle
Leveranciers, die op grond van Bemiddelingsovereenkomsten
Koop of Bemiddelingsovereenkomsten Teelt op eenzelfde
Betaaldatum een vordering hebben op Hobaho.

Opdracht		
				
				
				

Een opdracht dat schriftelijk dan wel mondeling door een
Opdrachtgever aan Hobaho is gegeven tot het verlenen van
bepaalde services, zoals het bemiddelen bij de totstandkoming van
een Bemiddelingsovereenkomst en het organiseren van een Veiling.

Opdrachtgever		
				

Een natuurlijke- of rechtspersoon, die gebruik maakt van de
diensten van Hobaho.
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Plokgeld		
				

Een beloning die de hoogste bieder (niet persé de uiteindelijke
koper) ontvangt van Aanvoerder op de Groene Veiling.

Portal			
				
				

Het beveiligde gedeelte van de Hobaho website waar
Opdrachtgever de hem betreffende gegevens kan inzien en
downloaden.

Reglement		

Het Hobaho-reglement.

Scheidsgerecht
Bloembollensector

Het Scheidsgerecht voor de Bloembollensector ingesteld door de
Stichting Scheidsgerecht voor de Bloembollensector te Hillegom.

Scheidsgerecht		
Boomkwekerij 		
				
Schriftelijke Bevestiging
				

Het Nederlands Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij te
Den Haag.

Tarieven		
				
				
				

Provisies, kostentoeslagen, uurtarieven, adviestarieven, courtages,
op-, over- en uitslag- vergoedingen en andere vergoedingen
verhoogd met de geldende BTW die Hobaho aan Opdrachtgevers
in rekening brengt.

Uitbetaling		
				
				
				
				

Betaling door Hobaho vijftien dagen na de Betaaldatum van de
vorderingen van de Leveranciers die partij zijn bij een
Bemiddelingsovereenkomst Koop of een
Bemiddelingsovereenkomst Teelt die onder een Omslagregeling
vallen.

Veiling		
				

Een door Hobaho georganiseerde al dan niet digitale openbare
verkoop.

2.

Een door Hobaho opgestelde schriftelijke bevestiging van een
overeenkomst te verzenden per post, fax of digitaal.

Toepasselijkheid

2.1 Dit Reglement bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op de dienstverlening van
		 Hobaho.
2.2
		
		

Hobaho aanvaardt alleen Opdrachten van Opdrachtgevers die de toepasselijkheid van dit
Reglement aanvaarden. Gebruikmaking van de dienstverlening van Hobaho betekent
aanvaarding van de toepasselijkheid van dit Reglement.

2.3
		

Toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van Opdrachtgevers is uitgesloten, tenzij
dat uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.4
		
		
		
		

Op alle Opdrachten aan Hobaho, de door haar verleende diensten en
Bemiddelingsovereenkomsten, zijn de bepalingen van dit Reglement die de
rechtsverhouding tussen Hobaho en de Opdrachtgevers betreffen van toepassing. Dit
Reglement is niet van toepassing enkel indien dat uitdrukkelijk en schriftelijk is
overeengekomen.

2.5

Op alle Opdrachten aan Hobaho, de door haar verleende diensten en
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Bemiddelingsovereenkomsten is het Handelsreglement (met uitzondering van artikel 1.3)
van toepassing voor zover deze betrekking op de handel in of teelt van Bloembollen. Voor
zover deze zien op de handel in of teelt van Boomkwekerijproducten zijn de HBNvoorwaarden van toepassing tenzij Hobaho en/of betreffende Opdrachtgevers andere
voorwaarden van toepassing hebben verklaard.

2.6
		
		
		

Exemplaren van dit Reglement, het Handelsreglement en de HBN-voorwaarden en
eventuele andere van toepassing zijnde voorwaarden liggen ter inzage op het kantoor van
Hobaho, worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn te downloaden en op te slaan
vanaf de website: https://www.hobaho.nl/nl/algemene-voorwaarden

3.

Opdracht aan Hobaho

3.1
		

Een Opdracht aan Hobaho is niet aan enige vorm gebonden en valt onder de werking van
boek 7, titel 7, afdeling 1 van het Burgerlijk Wetboek.

3.2
		
		
		
		

Een Opdracht ten aanzien van een Bemiddelingsovereenkomst Koop dan wel een
Bemiddelingsovereenkomst Teelt houdt tevens in, dat Hobaho – uitsluitend ter
voorkoming van een Omslagregeling – bij gebreke van een tijdige zekerheidstelling door
de betreffende Afnemer een overeenkomst mag ontbinden, opschorten of ter zake van
die overeenkomst een nadere regeling mag treffen.

3.3
		
		
		
		

Indien een Opdracht wordt verstrekt door samenwerkende natuurlijke- of rechtspersonen
– al dan niet in hun hoedanigheid van bestuurder – en die samenwerkende personen
zetten hun activiteiten, na het verstrekken van de Opdracht, om in een nieuwe entiteit,
dan blijven de samenwerkende personen hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen
die door de nieuwe entiteit zijn overgenomen of bekrachtigd.

3.4
		
		
		

Zij die zich gezamenlijk tegenover Hobaho hebben verbonden, zijn ieder volledig voor het
geheel (hoofdelijk) aansprakelijk voor de door hen aangegane verplichtingen tegenover
Hobaho en derden voor zover deze laatstgenoemden enig recht hebben op grond van een
Bemiddelingsovereenkomst.

3.5
		
		
		

Een partij die als vertegenwoordiger van een Opdrachtgever aan Hobaho een Opdracht
verstrekt, staat jegens Hobaho in voor zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid en is samen
met de betreffende Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen jegens
Hobaho en de andere Opdrachtgever.

3.6
		

Een door Hobaho aanvaarde Opdracht kan worden gesplitst bij de uitvoering, zowel wat
soorten als hoeveelheden betreft.

3.7
		

Hobaho heeft zonder opgaaf van redenen en zonder enige aansprakelijkheid het recht om
Opdrachten te weigeren.

3.8 Een Opdracht eindigt door:
		 • schriftelijke of mondelinge opzegging door Hobaho met inachtneming van het in dit
			 Reglement bepaalde;
		 • schriftelijke opzegging door de Opdrachtgever met inachtneming van het in dit
			 Reglement bepaalde;
		 • het ontbreken van toestemming van de directie van Hobaho als opschortende
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			 voorwaarde voor de totstandkoming van overeenkomsten; of
		 • uitvoering van de Opdracht.
4.

Uitvoering van de Opdracht

4.1 Offertes en aanbiedingen van Hobaho zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk anders is
		 aangegeven.
4.2
		
		

Hobaho spant zich naar beste weten en kunnen in voor de uitvoering van de aan haar
verleende Opdracht. De daaruit voortvloeiende verplichtingen van Hobaho dragen het
karakter van inspanningsverplichtingen.

4.3
		
		

Bij het aanvaarden van een Opdracht tot Bemiddeling of Veiling verleent Hobaho niet de
garantie dat de overeenkomst, waartoe de Opdracht tot Bemiddeling of Veiling strekt, tot
stand zal worden gebracht.

4.4
		
		
		
		
		

Indien Hobaho een Opdracht tot Bemiddeling of Veiling uitvoert, komt een overeenkomst
pas tot stand nadat de directie van Hobaho daarvoor schriftelijk toestemming heeft
verleend. Deze toestemming wordt geacht te zijn verleend indien de directie van Hobaho
niet binnen tien dagen na de datum vermeld op een door Hobaho opgestelde bevestiging
schriftelijk aan Opdrachtgevers kenbaar heeft gemaakt dat geen overeenkomst tot stand
is gekomen.

5.

Opzegging van de Opdracht

5.1
		
		
		
		

Een Opdrachtgever kan een Opdracht geheel of gedeeltelijk opzeggen. Indien van deze
mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, blijft de Opdracht ten aanzien van het
niet-opgezegde deel tussen Hobaho en haar Opdrachtgever van kracht. Alle
(rechts)handelingen van Hobaho ter uitvoering van een Opdracht voordat een schriftelijke
opzegging haar heeft bereikt, binden de opzeggende Opdrachtgever volledig.

5.2
		
		
		

Opzegging door Opdrachtgever geschiedt altijd schriftelijk onder opgave van redenen en
met duidelijke aanduiding op welke datum die opzegging in werking treedt. Een
opzeggingsdatum kan niet liggen vóór de datum van ontvangst van het bericht van
opzegging door Hobaho.

5.3
		
		

Een Opzegging van een Bemiddelingsovereenkomst is niet geldig voor zover deze op de
dag waarop die opzegging effect heeft, reeds is uitgevoerd. Met andere woorden, een
opzegging heeft geen terugwerkende kracht.

5.4
		
		
		

Bij opzegging door één of beide Opdrachtgever(s) blijft Hobaho te allen tijde recht hebben
op de Tarieven die Hobaho in rekening had kunnen brengen indien een in het kader van
een Opdracht tot stand te brengen overeenkomst of de te verrichten werkzaamheden
volledig zouden zijn uitgevoerd.

5.5

Hobaho is gerechtigd een Opdracht met onmiddellijke ingang door opzegging te
beëindigen indien een Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, aan hem
(voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, de Wet Schuldsanering Natuurlijke
Personen op hem van toepassing wordt verklaard of onder Hobaho ten laste van de
betrokken Opdrachtgever beslag wordt gelegd.
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6.

Bevestiging Overeenkomst

6.1

Van iedere overeenkomst wordt door Hobaho een Schriftelijke Bevestiging opgemaakt.

6.2

Een Schriftelijke Bevestiging omvat tenminste:

		
a.
		
b.
		
c.
			
		
d.
		
e.
		
f.
		
g.
			

de datum waarop de Schriftelijke Bevestiging is opgemaakt;
de namen en adressen van Opdrachtgevers bij de overeenkomst;
mededelingen van de op de overeenkomst toepasselijke reglementen, voorwaarden
en eventuele (bijzondere) voorwaarden;
de aard van de overeenkomst;
de te verrichten prestaties;
leverings- en betalingscondities;
eventuele afwijkingen van het Reglement, Handelsreglement of de
HBN-voorwaarden of andere van toepassing zijnde voorwaarden.

6.3
		
		
		

Aan Opdrachtgevers wordt een afschrift van de Schriftelijke Bevestiging toegezonden.
Tevens hebben Opdrachtgevers de mogelijkheid om van de ingevolge artikelen 6.1 en
6.2 van dit Reglement opgestelde en verzonden Schriftelijke Bevestigingen via de Portal
van Hobaho in te zien en te downloaden.

6.4
		
		
		

Per gewone post verzonden Schriftelijke Bevestiging is geacht te zijn ontvangen door de
geadresseerde binnen drie dagen nadat deze volgens de administratie van Hobaho zijn
verzonden, tenzij de geadresseerde aannemelijk maakt de Schriftelijke Bevestiging niet te
hebben ontvangen.

6.5
		
		
		

Per elektronische post verzonden Schriftelijke Bevestiging is geacht te zijn ontvangen
door de geadresseerde binnen één dag nadat deze volgens de administratie van Hobaho
zijn verzonden, tenzij de geadresseerde aannemelijk maakt de Schriftelijke Bevestiging
niet te hebben ontvangen.

6.6
		
		

Een Opdrachtgever die een Schriftelijke Bevestiging niet heeft ontvangen, dient zelf zo
spoedig mogelijk met Hobaho contact op te nemen en haar te verzoeken de betreffende
Schriftelijke Bevestiging alsnog toe te zenden.

6.7
		
		
		
		

Indien een Opdrachtgever van mening is dat de inhoud van de Schriftelijke Bevestiging
niet juist is, dient hij binnen tien dagen na dagtekening van de Schriftelijke Bevestiging
van de geconstateerde onjuistheid schriftelijk mededeling te doen met vermelding van
wat naar zijn mening de Schriftelijke Bevestiging had moeten inhouden. Na akkoord van
Hobaho en de andere Opdrachtgever wordt de onjuiste Schriftelijke Bevestiging
gecorrigeerd. Bij gebreke van een tijdig verzochte rectificatie of bij geen akkoord wordt  
de inhoud van de oorspronkelijke Schriftelijke Bevestiging als juist aangemerkt.

		
6.8

		

Indien naar het uitsluitend oordeel van Hobaho sprake is van een kennelijke vergissing
in de Schriftelijke Bevestiging, is Hobaho altijd gerechtigd een rectificatie op te maken en
aan Opdrachtgevers toe te zenden, welke rectificatie voor Opdrachtgevers bindend is
conform de bepalingen in artikel 6.7.
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7.

Verplichtingen Opdrachtgever

7.1
		
		
		
		
		

Opdrachtgevers staan jegens Hobaho en jegens elkaar in voor de overeengekomen
kwaliteit, soortechtheid, hoeveelheid, maat en gewicht van de Goederen die door hen in
het kader van een Bemiddelingsovereenkomst of door middel van een door Hobaho
georganiseerde Veiling op de markt zijn of worden gebracht. Tevens informeren zij
Hobaho en elkaar juist en volledig of de Goederen beschermd zijn door kwekersrecht of
enig ander intellectueel eigendomsrecht.

7.2
		

Opdrachtgever is verplicht om binnen acht dagen na feitelijke aflevering schriftelijk aan
Hobaho te melden dat feitelijke aflevering van de Goederen heeft plaatsgevonden onder
nauwkeurige vermelding van afgeleverde hoeveelheden, soorten, gewichten en maten.

8.

Opschorting, Verrekening en Overdracht

8.1
		

Ieder recht van Opdrachtgever om zich tegenover Hobaho te beroepen op opschorting of
verrekening is uitgesloten.

8.2
		
		
		
		

Indien Opdrachtgever de in artikel 7.2 omschreven melding van feitelijke aflevering niet
– of te laat – doet, heeft Hobaho het recht om Uitbetaling aan de betrokken
Opdrachtgever op te schorten tot vijftien dagen na de eerst volgende in artikel 15.2 van
dit Reglement genoemde Betaaldatum volgende op de Betaaldatum die oorspronkelijk
van toepassing zou zijn.

8.3
		
		
		
		

De vorderingen van Opdrachtgever op Hobaho worden geacht één geheel uit te maken
van alle rechten en plichten, die hij uit welke hoofde ook ten opzichte van Hobaho heeft
of aangaat. Hobaho heeft het recht de uit haar administratie blijkende vorderingen steeds
te verrekenen met de uit haar administratie blijkende schulden, ook al zijn vorderingen en
schulden op verschillende Betaaldata opeisbaar.

8.4
		
		
		

Overdracht en/of bezwaring van bestaande en toekomstige vorderingen op Hobaho kan
alleen plaatsvinden met toestemming van Hobaho en onder handhaving van al haar
(verrekenings-)rechten, die uit dit Reglement of later gemaakte overeenkomsten
voortvloeien.

9.

Tarieven

9.1
		
		
		
		

De Tarieven die Hobaho in rekening brengt, worden gepubliceerd in één of meer media
en op de website van Hobaho: https://www.hobaho.nl. Wijzigingen van Tarieven worden
minimaal veertien dagen voor de inwerkingtreding kenbaar gemaakt volgens de hiervoor
genoemde publicatie. Op elke aan Hobaho verstrekte opdracht zijn de meest recent
gepubliceerde Tarieven van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

9.2
		
		
		
		

Indien bij de uitvoering van een overeenkomst verschil ontstaat tussen het door
Opdrachtgever uiteindelijk te betalen bedrag en het in de overeenkomst afgesproken
bedrag, blijft Opdrachtgever de Tarieven verschuldigd zoals dit is afgesproken in de
overeenkomst, tenzij het te betalen bedrag hoger is dan het overeengekomen bedrag. In
dat geval is Opdrachtgever de Tarieven verschuldigd berekend over het te betalen bedrag.

9.3 Alle door Hobaho in rekening gebrachte Tarieven worden vastgesteld exclusief
		 omzetbelasting.
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10.

Betaling

10.1
		
		
		
		

De vordering van een Leverancier op een Afnemer onder een Opdracht tot Bemiddeling
of Veiling worden verhoogd conform de Tarieven die Afnemer moet voldoen aan Hobaho
en door Afnemer zonder enige aftrek worden voldaan aan Hobaho. Hobaho zal vervolgens
na aftrek van de Tarieven die voor rekening van de Leverancier komen het resterende
deel voldoen aan Leverancier.

10.2 Betalingen kunnen uitsluitend bevrijdend aan Hobaho worden verricht, die als enige
		
gerechtigd is tot het verlenen van kwijting.
10.3 Bij een Bemiddelingsovereenkomst blijft bij rechtstreekse betaling door Opdrachtgevers
		
aan elkaar, Hobaho recht hebben op de overeengekomen Tarieven. Hobaho heeft en
		
behoudt in dat geval een eigen zelfstandig vorderingsrecht op beide Opdrachtgevers.
10.4
		
		
		
		
		

Indien betaling kan worden toegerekend aan twee of meer vorderingen dan is Hobaho bij
uitsluiting gerechtigd aan te wijzen aan welke vordering de betaling kan worden
toegerekend. Bij geen aanwijzing zullen betalingen in de eerste plaats strekken tot
voldoening van boeten, kosten en rente, vervolgens tot voldoening van de Tarieven, en
ten slotte tot voldoening van overige schulden, waarbij de oudste schuld geacht wordt de
eerste (waarop betalingen worden afgeboekt) te zijn.

10.5
		
		
		
		
		

Hobaho is bevoegd Opdrachten verstrekt door twee of meer samenwerkende
natuurlijke- of rechtspersonen naar eigen keuze af te wikkelen, afrekening te zenden en
te betalen (verrekening daaronder begrepen) aan elk der samenwerkende personen voor
een deel of aan een van hen voor het geheel, in welke gevallen van afwikkeling en
betaling Hobaho aan al haar verplichtingen zal hebben voldaan en jegens alle
Opdrachtgevers deugdelijk zal zijn gekweten.

10.6
		
		
		
		
		
		

Bij gebreke van betaling uiterlijk op de volgens artikel 15.2 van dit Reglement
toepasselijke Betaaldatum betreffende het aan Hobaho verschuldigde bedrag treedt,
zonder dat een ingebrekestelling is vereist, verzuim in en is over het niet betaalde
(gedeelte van het) verschuldigde bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd volgens
artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast is de in verzuim zijnde
Opdrachtgever aan Hobaho een direct opeisbare boete verschuldigd van 15% over het
niet betaalde (gedeelte van het) verschuldigde bedrag.

10.7
		
		
		

Indien Hobaho het noodzakelijk acht (rechtskundige) bijstand in te roepen bij de incasso
van haar vordering op een Opdrachtgever, komen de werkelijk gemaakte kosten van die
incasso (die van rechtskundige bijstand daaronder begrepen) voor rekening van de
betreffende Opdrachtgever.

10.8
		
		
		
		
		

Indien Hobaho in het kader van een juiste financiële afwikkeling het noodzakelijk acht
enig geschil tussen Opdrachtgevers ter beslechting voor te leggen aan een
(scheids)rechterlijk college, heeft Hobaho het recht alle werkelijk gemaakte kosten daarvan
(die van rechtskundige bijstand daaronder begrepen) ten laste te brengen van die
Opdrachtgever, die krachtens een onherroepelijke (scheids-)rechterlijke beslissing geheel
of gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld.
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11.

Bewijskracht administratie en elektronische informatieverstrekking

11.1
		
		
		
		
		

De administratie van Hobaho, waaronder door haar ten behoeve van Opdrachtgevers
gegenereerde facturen, (betaaldatum recapitulatie) overzichten, (schriftelijke)
bevestigingen, Leveringsnota’s en andere documenten waaruit rechten en plichten van
Opdrachtgevers jegens Hobaho en/of derden blijken, geldt als volledig bewijs, behoudens
schriftelijk tegenbewijs van Opdrachtgever, door Hobaho ontvangen binnen acht dagen na
verzenddatum van de hiervoor genoemde documenten.

11.2
		
		
		

De in artikel 11.1 genoemde gegevens worden door Hobaho beschikbaar gesteld via de
website op haar Portal (tenzij Opdrachtgever schriftelijk heeft verzocht die gegevens
schriftelijk beschikbaar te stellen) onder de hieronder in de artikelen 11.3 tot en met 11.6
genoemde voorwaarden.

11.3
		
		
		

Bij registratie gebruikt Opdrachtgever zijn klantnummer en verschaft hij zijn
persoonsgegevens aan Hobaho. Hobaho verschaft Opdrachtgever zijn gebruikersnaam en
wachtwoord voor toegang. Opdrachtgever bepaalt na het verlenen van toegang zijn eigen
wachtwoord.

11.4 Hobaho bevestigt de registratie schriftelijk per post aan Opdrachtgever op het door hem
		
opgegeven postadres. Hobaho heeft altijd het recht zonder opgave van redenen registratie
te weigeren of te beëindigen. Opdrachtgever garandeert de juistheid en volledigheid
		
van de bij de registratie verschafte persoonsgegevens en is gehouden bij wijziging
		
daarvan Hobaho terstond schriftelijk te informeren. Hobaho neemt de persoonsgegevens
		
op in een door haar aangehouden administratie waarvoor Opdrachtgever middels
		
registratie toestemming heeft gegeven.
11.5
		
		
		
		

Opdrachtgever is en blijft aansprakelijk voor schade voor al die handelingen die zijn verricht
na verkregen toegang tot de website via zijn gebruikersnaam en/of wachtwoord, misbruik
daarvan inbegrepen. Opdrachtgever wiens gebruikersnaam en/of wachtwoord is
misbruikt, vrijwaart Hobaho van aanspraken van derden die als gevolg van het misbruik
schade hebben geleden.

11.6
		
		
		

In aanvulling op artikel 12.5 sluit Hobaho iedere aansprakelijkheid uit – behoudens opzet
of grove schuld door de leidinggevenden van Hobaho – voor directe en indirecte schade
voortvloeiende uit het gebruik van de website. Meer in het bijzonder geldt dat voor
schade ontstaan door:

		
a.
			
			
			
b.
		
c.
		
d.
12.

(tijdelijke) technische storingen die de werking van en toegang tot de website deels
of geheel verhinderen onder andere door maar niet beperkt tot het niet functioneren
als gevolg van virussen of onvolkomenheden aan software of hardware zowel
toegepast als in gebruik bij Hobaho als bij andere Opdrachtgevers;
een onjuiste vermelding van de specificaties van de aangeboden Goederen;
het vermelden van onjuiste, onvolledige of niet actuele informatie; en
onjuist of onrechtmatig gebruik van de website.

Aansprakelijkheid en Vrijwaring

12.1 Hobaho is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door haar verleende Bemiddeling,
		
Veiling en overige werkzaamheden, inclusief het opstellen van diverse overeenkomsten
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voor Opdrachtgevers (zoals een Bemiddelingsovereenkomst), of op welke andere
grondslag ook, behoudens in het geval van opzet of grove schuld door de
leidinggevenden van Hobaho.

12.2
		
		
		
		
		

In ieder geval is aansprakelijkheid van Hobaho beperkt tot het bedrag dat zij op grond van
een ter dekking van bedoelde aansprakelijkheid gesloten verzekering zal ontvangen.
Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering
plaatsvindt, dan zal de maximale aansprakelijkheid van Hobaho te allen tijde beperkt zijn
tot de Tarieven die Hobaho in rekening heeft gebracht voor de betreffende Opdracht
waardoor de aansprakelijkheid ontstond.

12.3 Hobaho is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan doordat een Opdracht tot Bemiddeling
		
of Veiling niet, niet tijdig en/of niet volledig wordt uitgevoerd.
12.4 Opdrachtgevers dragen zelf te allen tijde het risico van bederf, beschadiging en/of teniet
		
gaan van door hen aan Hobaho in het kader van een Opdracht toevertrouwde of toe te
		
vertrouwen Goederen.
12.5
		
		
		
		

Hobaho staat niet in voor de juistheid van de door Opdrachtgever aangeleverde
schriftelijke of elektronische data en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van
elektronische onjuistheden, onjuiste verwerking van data, onjuiste weergave van data op
de website, onbereikbaarheid van de website en beschadiging van data als gevolg van
storingen en/of invloeden van buitenaf.

12.6
		
		
		
		
		

Een aansprakelijkstelling dient te zijn voorafgegaan door een bij de directie van Hobaho
ingediende klacht. De betrokken klacht moet onverwijld, schriftelijk en gemotiveerd
worden ingediend, op straffe van verval van aansprakelijkheid. De rechten op
aansprakelijkstelling en eventueel schadevergoeding vervallen indien een
aansprakelijkstelling niet schriftelijk is ingediend binnen een maand na de tijdige
schriftelijke kennisgeving van de klacht.

12.7 De uitsluiting van aansprakelijkheid zoals hierboven opgenomen is mede bedongen ten
		
behoeve van de door Hobaho ingeschakelde personen.
12.8 Opdrachtgever vrijwaart Hobaho voor iedere aansprakelijkheid op welke grondslag ook
		
voor alle aanspraken die de andere betrokken Opdrachtgever(s) en derden waaronder
		
overheidsinstanties en instellingen (hieronder uitdrukkelijk begrepen verplichtingen tot
betaling van belastingen en heffingen die bij of krachtens de wet verschuldigd zijn) op
		
Hobaho mochten hebben. Ingeval Hobaho wordt aangesproken ter zake van aanspraken
		
waarvoor op grond van deze bepaling ten laste van Opdrachtgever een
		
vrijwaringverplichting geldt, is Opdrachtgever op eerste verzoek van Hobaho gehouden
		
tot het stellen van naar het uitsluitende oordeel van Hobaho passende en toereikende
		 zekerheid.
13.

Omzetbelasting

13.1
		
		
		
		

Opdrachtgever is verplicht de voor de administratieve verwerking en berekening van de
omzetbelasting benodigde gegevens tijdig aan Hobaho te verstrekken. Hobaho is uit
hoofde van de door haar voor Opdrachtgever tot stand gebrachte overeenkomsten zelf
geen omzetbelasting verschuldigd en verzorgt slechts de facturering inclusief de
omzetbelasting voor Opdrachtgever.
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13.2
		
		
		

Opdrachtgever garandeert de juistheid en de volledigheid van de door hem aan Hobaho
verstrekte gegevens die nodig zijn voor de administratieve berekening van de door hem 		
te betalen of terug te vorderen omzetbelasting en staat ervoor in dat deze gegevens tijdig
aan Hobaho worden verstrekt.

13.3 Betalingen door Hobaho ter voldoening van omzetbelasting worden altijd gedaan als
		
voorschot ten behoeve van de (omzet)belastingplichtige Opdrachtgever.
13.4 Opdrachtgever geeft Hobaho onherroepelijk last en volmacht om voorgeschoten maar
		
niet ontvangen omzetbelasting bij de Belastingdienst terug te vorderen.

Hoofdstuk 2
14.

Omslag

Risicospreiding en wanbetaling

14.1 In geval van een Bemiddelingsovereenkomst Koop of een Bemiddelingsovereenkomst
		
Teelt wordt het risico, dat een of meer Opdrachtgevers die zijn toegetreden tot een
		
overeenkomst met betrekking tot Bloembollen of Boomkwekerijproducten op een
bepaalde Betaaldatum niet aan hun financiële verplichtingen op grond van een
		
Bemiddelingsovereenkomst Koop of een Bemiddelingsovereenkomst Teelt (kunnen)
voldoen, door andere Opdrachtgevers in diezelfde productcategorieën gezamenlijk
		
gedragen. De verdeling van dit gezamenlijke risico vindt plaats door middel van een door
		
Hobaho toe te passen Omslagregeling, zoals nader verwoord in artikel 17 van dit
		 Reglement.
14.2
		
		
		
		

In alle andere gevallen dan een Bemiddelingsovereenkomst Koop of een
Bemiddelingsovereenkomst Teelt wordt het betalingsrisico niet gezamenlijk gedragen via
toepasselijkheid van een Omslagregeling maar draagt Leverancier zelf het risico indien de
bij de door Hobaho tot stand gebrachte overeenkomst betrokken Afnemer niet of niet
tijdig betaalt.

14.3
		
		
		
		
		

Indien Hobaho vaststelt, dat een deel van al hetgeen op grond van een
Bemiddelingsovereenkomst Koop of een Bemiddelingsovereenkomst Teelt op een
vastgestelde Betaaldatum aan haar moet worden betaald, niet door haar is ontvangen,
wordt voor deze niet betaalde vorderingen geen kwijting verleend. Hobaho zelf deelt niet
mee in dit risico. Zij behoudt haar recht op de Tarieven zonder enige aftrek en is zelf niet
aansprakelijk tegenover derden voor wanbetaling van Opdrachtgevers.

14.4
		
		
		

Van wanbetaling in de zin van dit artikel 14 is sprake indien een deel van hetgeen op een
Betaaldatum krachtens een Bemiddelingsovereenkomst Koop of een
Bemiddelingsovereenkomst Teelt is verschuldigd, niet of niet tijdig is ontvangen door
Hobaho.

15.

Bemiddelingsovereenkomst Koop en Bemiddelingsovereenkomst Teelt

15.1
		
		
		

Op grond van een Bemiddelingsovereenkomst Koop of een Bemiddelingsovereenkomst
Teelt heeft Hobaho een eigen, zelfstandig recht om betaling uit hoofde van voornoemde
overeenkomsten te vorderen. In alle andere gevallen heeft Hobaho een eigen, zelfstandig
recht om betaling van de Tarieven te vorderen.
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15.2
		
		
		
		
		
		
		

Al hetgeen Hobaho van Opdrachtgevers op grond van een Bemiddelingsovereenkomst
Koop of een Bemiddelingsovereenkomst Teelt te vorderen krijgt, zoals koopprijzen of
bedragen op grond van andersoortige overeenkomsten, Tarieven, boetebedragen, kosten
en rente, dient te worden voldaan uiterlijk op de navolgende Betaaldata volgens het
navolgende schema:
Voor Bloembollen indien feitelijke levering heeft plaatsgevonden:

van 1 juni t/m 14 augustus: 		
						
						
						
						
		
van 15 augustus t/m 30 september;
		
van 1 oktober t/m 14 december;
		
van 15 december t/m 31 januari;
		
van 1 februari t/m 31 maart;		
		
van 1 april t/m 31 mei; 			

op 1 november eerstkomend met dien verstande
dat Hobaho en Opdrachtgevers overeen kunnen
komen dat of 85% of 100% van het verschuldigde
als opeisbaar voorschot moet worden betaald op
15 september van het lopende kalenderjaar;
op 1 november eerstkomend;
op 15 januari eerstkomend;
op 1 maart eerstkomend;
op 1 mei eerstkomend;
op 1 juli eerstkomend.

		 Voor Boomkwekerijproducten indien feitelijke levering heeft plaatsgevonden:
		
		
		
		
		
		

van 1 juni t/m 14 augustus;		
van 15 augustus t/m 30 september;
van 1 oktober t/m 14 december;
van 15 december t/m 31 januari;
van 1 februari t/m 31 maart; 		
van 1 april t/m 31 mei; 			

op 15 september eerstkomend;
op 1 november eerstkomend;
op 15 januari eerstkomend;
op 1 maart eerstkomend;
op 1 mei eerstkomend;
op 1 juli eerstkomend.

15.3
		
		
		

Indien een Betaaldatum is overeengekomen die niet afhankelijk is van het moment van
feitelijke levering en de daarbij behorende Betaaldata zoals genoemd in artikel 15.2
bestaat geen recht op de Omslagregeling, behoudens de in artikel 15.6 genoemde
uitzondering.

15.4
		
		
		
		
		

Indien een keuze om af te wijken in de zin van artikel 15.3 van dit Reglement is gemaakt,
treedt Hobaho uitsluitend op als vertegenwoordiger van Opdrachtgevers in welk geval
Opdrachtgevers aan Hobaho door het tot stand komen van de overeenkomst opdracht
en een onherroepelijke volmacht verlenen om bedragen door Afnemers in ontvangst te
nemen en te voldoen aan Leverancier na aftrek van de Tarieven, zoals verwoord in artikel
10.1 van dit Reglement.

15.5
		
		
		
		

Vorderingen op grond van een Bemiddelingsovereenkomst Teelt vallen alleen dan in de
Omslagregeling indien in de Bemiddelingsovereenkomst Teelt is vastgelegd, dat de door
de Opdrachtgever te betalen vergoeding zal worden voldaan in meerdere termijnen,
waarvan de laatste termijn niet groter mag zijn dan de daaraan voorafgaande termijn(en)
samen en deze voorafgaande termijnen liggen voor de oogstdatum.

15.6 Indien een Bemiddelingsovereenkomst Teelt aan de hiervoor in artikel 15.5 genoemde
		
voorwaarden van betaling in meerdere termijnen en een maximale omvang van de laatste
		
termijn voldoet, is een Omslagregeling uitsluitend van toepassing op de Betaaldatum
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waarop de laatste termijn moet zijn betaald en heeft de betrokken Omslagregeling
betrekking op de gehele oorspronkelijk overeengekomen teeltvergoeding.

16.

Uitbetalingen

16.1
		
		
		
		
		

Vijftien dagen na een in artikel 15.2 genoemde Betaaldatum verkrijgen Leveranciers onder
een Bemiddelingsovereenkomst Koop of een Bemiddelingsovereenkomst Teelt, een
vordering tot uitbetaling op Hobaho. De gezamenlijke vordering van de hiervoor genoemde
Opdrachtgevers is gelijk aan het totaalbedrag dat Hobaho op dezelfde Betaaldatum van
Opdrachtgevers die tevens betrokken zijn bij een Bemiddelingsovereenkomst Koop of
een Bemiddelingsovereenkomst Teelt moet ontvangen.

17.

Toepassing Omslagregeling

17.1 Indien naar het oordeel van Hobaho vaststaat, dat in verband met wanbetaling op een
		
Betaaldatum een Omslagregeling noodzakelijk is of noodzakelijk zal worden, zal de
financiële afwikkeling van de vordering van de betrokken Opdrachtgevers plaatsvinden op
		
de wijze als hieronder bepaald.
17.2
		
		
		
		

Hobaho zal aan Opdrachtgevers die daarvoor in aanmerking komen zo spoedig mogelijk
kennis geven van het feit, dat er een Omslagregeling moet plaatsvinden en welk
percentage omgeslagen gaat worden. Deze kennisgeving kan ook plaats vinden indien
uitbetaling van vorderingen op een Betaaldatum al heeft plaatsgevonden. In het laatste
geval vindt een Omslagregeling achteraf plaats.

17.3
		
		
		

Het risico van wanbetaling wordt gezamenlijk door Opdrachtgevers onder een
Bemiddelingsovereenkomst Koop of een Bemiddelingsovereenkomst Teelt per
productgroep die aan een Omslagregeling deelnemen, gedragen en op de volgende wijze
verdeeld:

		
a.
			
			
			

Opdrachtgevers die een vordering hebben op Hobaho op grond van een overeenkomst
met betrekking tot Bloembollen dragen onderling pondspondsgewijs het risico van
wanbetaling van bedragen, waarvoor eenzelfde Betaaldatum is vastgesteld, zoals
genoemd in artikel 15.2 van dit Reglement;

		
b.
			
			
			

Opdrachtgevers die een vordering hebben op Hobaho op grond van een overeenkomst
met betrekking tot Boomkwekerijproducten dragen onderling pondspondsgewijs het
risico van wanbetaling van bedragen, waarvoor eenzelfde Betaaldatum is vastgesteld,
zoals genoemd in artikel 15.2 van dit Reglement; en

		
c.
			
			
			

Opdrachtgevers die een vordering hebben op grond van andere
Driepartijenovereenkomsten dan een Bemiddelingsovereenkomst Koop of een
Bemiddelingsovereenkomst Teelt, dragen zelf het risico van wanbetaling en kunnen
geen aanspraak maken op een Omslagregeling.

17.4 De berekening van deze omslag vindt plaats vóór aftrek van kosten, exclusief BTW.
17.5
		
		
		

Vorderingen van Opdrachtgevers die in hun verplichtingen jegens Hobaho tekort zijn
geschoten en vorderingen die niet voortvloeien uit een Bemiddelingsovereenkomst Koop
of een Bemiddelingsovereenkomst Teelt blijven bij de bepaling van de Omslagbasis
buiten beschouwing.
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17.6 Bij de berekening van de Omslagbasis kan er door Opdrachtgevers die bij een
		
Omslagregeling betrokken zijn geen beroep op verrekening dan wel opschorting worden
		
gedaan van een vordering tegen Hobaho dan wel een andere Opdrachtgever.
17.7 Voor een eventueel beroep op de Omslagregeling is na opschorting van Uitbetaling in de
		
zin van artikel 8.2 slechts de geldende Betaaldatum na opschorting en niet de
		
oorspronkelijke Betaaldatum bepalend.
17.8 Hobaho zal indien een Omslagregeling heeft plaats gevonden de totstandkoming en de
financiële afwikkeling daarvan door haar registeraccountant laten controleren, die het
		
resultaat van zijn onderzoek in een schriftelijk rapport zal vastleggen.
18.

Betalingsverzuim Bemiddelingsovereenkomst Koop en
Bemiddelingsovereenkomst Teelt en bevoegdheden Hobaho

18.1
		
		
		
		
		
		
		

In een Driepartijenovereenkomst is onder andere geregeld dat de Afnemer het
verschuldigde bedrag vermeerderd met zijn deel van de Tarieven voldoet aan Hobaho,
waarna Hobaho – na aftrek van de totale Tarieven – het resterende bedrag aan
Leverancier zal voldoen.
Indien een Afnemer niet aan enige betalingsverplichting voldoet die op grond van dit
Reglement of bij nadere overeenkomst aan hem is opgelegd, heeft Hobaho het recht al
hetgeen de Afnemer uit welke hoofde ook aan Hobaho is verschuldigd direct en volledig
op te eisen en is Afnemer direct in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist.

18.2
		
		
		
		

Indien sprake is van verzuim in de zin van artikel 18.1 van dit Reglement of indien goede
grond aanwezig is om te vrezen dat Afnemer zijn verplichtingen jegens Hobaho niet zal
(kunnen) nakomen (in welk geval Afnemer gehouden is daarvan zo spoedig mogelijk
schriftelijk melding te doen aan Hobaho) is Afnemer gehouden op eerste verzoek van
Hobaho:		
a.
inzage te verlenen in alle relevante financiële bescheiden zoals, maar niet beperkt
tot, financieringsovereenkomsten, jaarstukken en liquiditeitsprognoses en/of;
		
b.
naar het uitsluitend oordeel van Hobaho voldoende, passende en eventueel
			
aanvullende zekerheden te verstrekken voor de deugdelijke nakoming van zijn
			
verplichtingen, waarvan de kosten voor rekening van Afnemer komen.
		
		

Indien Afnemer niet binnen 5 werkdagen voldoet aan een verzoek in de zin van dit artikel
is Afnemer direct in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist.

18.3
		
		
		
		
		
		
		

Indien Afnemer in verzuim verkeert in de zin van artikel 18.1, dan wel artikel 18.2 van
dit Reglement en Afnemer is een Afnemer onder een Bemiddelingsovereenkomst Koop
of een Bemiddelingsovereenkomst Teelt, heeft Hobaho onder meer het recht de
desbetreffende overeenkomst waar het verzuim betrekking op heeft, buitengerechtelijk te
ontbinden en/of door betaling van de vordering van de Leverancier op de Afnemer in de
plaats te treden van de Afnemer die in verzuim verkeert, in beide gevallen zonder enige
schadeplichtigheid jegens de bij de Bemiddelingsovereenkomst Koop of de
Bemiddelingsovereenkomst Teelt betrokken contractspartijen.

18.4
		
		
		

Indien Hobaho, zoals in het vorige lid omschreven, in de plaats treedt van Afnemer
(daarmee is Afnemer geen contractspartij meer bij de betreffende
Bemiddelingsovereenkomst Koop of de Bemiddelingsovereenkomst Teelt), krijgt Hobaho
de rechten van Afnemer uit de betreffende Bemiddelingsovereenkomst Koop of de
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Bemiddelingsovereenkomst Teelt, waaronder levering van de betrokken Goederen.
Hobaho kan de levering van de betrokken Goederen zelf opeisen of via één of meer
nieuwe overeenkomsten de levering elders laten plaatsvinden.

19.

Eigendomsvoorbehoud en levering onder voorwaarden

19.1
		
		
		
		

Indien naar aanleiding van een aan Hobaho verstrekte Opdracht een overeenkomst tot
stand is gebracht, behoudt Opdrachtgever die op grond van die overeenkomst Goederen
moet leveren, zich uitdrukkelijk de eigendom daarvan voor en zal de levering van de
Goederen slechts plaatsvinden onder de voorwaarde, dat de daarvoor te betalen
vordering van Hobaho inclusief eventuele kosten, boete en rente volledig is voldaan.

19.2
		
		
		
		

Totdat aan de hierboven genoemde voorwaarde van betaling aan Hobaho is voldaan, is
het risico van waardevermindering, ziekte, of tenietgaan van de te leveren Goederen,
alsmede het risico van schade daaraan in de meest ruime zin van het woord, voor
Opdrachtgever aan wie de eigendom door het voldoen aan de voorwaarde van betaling,
wordt overgedragen.

19.3 Zolang de eigendom van feitelijk afgeleverde Goederen niet aan Opdrachtgever is
		
overgedragen, mag hij die Goederen niet vervreemden, bezwaren of aan of ten behoeve
		
van een derde enig recht daarop verlenen.
19.4
		
		
		
		
		
		

Een Opdracht aan Hobaho houdt tevens een onherroepelijke last en volmacht aan
Hobaho in om onverwijld alle (rechts)maatregelen te nemen om Goederen die niet op de
in artikel 15.2 van dit Reglement genoemde Betaaldata aan Hobaho zijn betaald terug te
vorderen. Opdrachtgever is verplicht om Hobaho alle medewerking te verlenen bij het
nemen van deze maatregelen en op eerste verzoek van Hobaho een beroep te doen op
het eigendomsvoorbehoud ten opzichte van die Opdrachtgever, die niet aan zijn
betalingsverplichtingen jegens Hobaho heeft voldaan of niet zal voldoen.

19.5
		
		
		
		
		
		
		
		

Indien Afnemer jegens Hobaho tekortschiet of goede grond heeft te vrezen, dat hij in
zijn verplichtingen te kort zal schieten, is hij gehouden daarvan zo spoedig mogelijk
schriftelijk melding te doen aan Hobaho en is Leverancier gerechtigd onder eigendomsvoorbehoud feitelijk afgeleverde Goederen terug te nemen. Na terugname van deze
Goederen zal Opdrachtgever die tekort is geschoten door Hobaho worden gecrediteerd
voor de op de datum van terugname geldende marktwaarde van de teruggenomen
Goederen verminderd met de op die terugname gevallen kosten. Bij een niet nagekomen
overeenkomst zal de in de vorige zin bedoelde creditering nimmer hoger zijn dan de
oorspronkelijk bedongen koopprijs.

19.6
		
		
		

Indien Hobaho op grond van het bepaalde in artikel 16 van dit Reglement heeft uitbetaald,
houdt de Opdracht aan Hobaho tevens een onherroepelijke last en volmacht in om de –
op grond van een eigendomsvoorbehoud teruggenomen Goederen – opnieuw te verkopen
en de opbrengst daarvan te verrekenen met het bedrag dat Hobaho reeds heeft uitbetaald.

Hoofdstuk 3
20.

Veilen

Algemeen

20.1 Hobaho veilt de door Aanvoerder ingebrachte Goederen als verkoopster op de Veiling
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op eigen naam. De juridische eigendom van de op de Veiling verkochte en nadien gegunde
Goederen wordt door de Aanvoerder die de verkochte goederen op de veiling heeft
ingebracht geleverd aan de koper op de Veiling. De goederen komen voor rekening en
risico van de koper op de Veiling vanaf de juridische levering door Aanvoerder aan de
koper op de veiling. De juridische levering vindt plaats op het moment dat de op de Veiling
verkochte en nadien gegunde Goederen aan de koper op de Veiling ter beschikking
worden gesteld.

20.2
		
		
		
		

Veiling van Goederen door Hobaho geschiedt voetstoots met uitsluiting van iedere
garantie en aansprakelijkheid van Hobaho. De Aanvoerder die de verkochte goederen op
de veiling van Hobaho heeft ingebracht, vrijwaart Hobaho voor aansprakelijkheid inzake
(onbelaste) eigendom, kwaliteit, leveringsomvang en leveringstijd van op de Veiling
verkochte Goederen. Artikel 12 van dit Reglement is op de Veiling van toepassing.

20.3
		
		
		

In de gevallen waarin de Aanvoerder zijn leveringsplicht niet, niet tijdig en/of niet volledig
nakomt, is hij terstond, zonder dat een ingebrekestelling is vereist in verzuim en is Hobaho
gerechtigd de overeenkomst met de koper op de Veiling te ontbinden zonder dat deze
ontbinding de koper recht geeft op nakoming en/of een schadevergoeding.

20.4
		
		
		
		
		
		
		
		

Ondanks de inhoud van dit Reglement en eventueel aanvullende Voorwaarden, kan een
beroep op dit Reglement naar uitsluitend oordeel van Hobaho naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn en is Hobaho gerechtigd reclames te
aanvaarden. Hobaho zal reclames zo spoedig mogelijk afwikkelen. Hetgeen Hobaho in dit
verband mocht beslissen, is bindend voor Aanvoerder en de koper op de Veiling in hun
onderlinge verhouding en in hun verhouding tot Hobaho. Hobaho is gerechtigd een koop
geheel of gedeeltelijk te vernietigen, te ontbinden, een schadebedrag toe te kennen en/of
een regeling op te leggen. Aanvoerder en koper op de Veiling zijn gehouden hun
onvoorwaardelijke medewerking te verlenen aan de bindende beslissing van Hobaho.

20.5 Aanvoerder en koper op de Veiling zijn gehouden alle voor de organisatie van de Veiling
		
benodigde gegevens vóór een door Hobaho te bepalen datum aan Hobaho ter beschikking
		
te stellen.
20.6
		
		
		
		

Hobaho is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de Goederen of het handelen en/of
nalaten van Aanvoerder of koper op de Veiling, meer in het bijzonder tot de informatie
over de Goederen en het niet, niet tijdig en/of niet volledig leveren van de Goederen, de
(onbelaste) eigendom van de Goederen en het (niet) betalen of aanvaarden door koper op
de Veiling.

20.7 Het is Aanvoerder en koper op de Veiling uitdrukkelijk verboden om informatie die zij uit
		
de systemen van Hobaho verkrijgt of kan verkrijgen, waaronder prijzen, te verspreiden,
		
vermenigvuldigen of anderszins te openbaren.
20.8 Bij de opdracht tot de Veiling kan Aanvoerder een minimumprijs opgeven, welke prijs
		
door Hobaho als richtprijs zal worden beschouwd. Hobaho heeft het recht om van deze
		
prijs af te wijken.
20.9 Hobaho heeft het recht om voor een Veiling aangeboden Goederen zonder opgaaf van
		
redenen te weigeren.
20.10 Hobaho heeft het recht om een potentiele Aanvoerder of koper op de Veiling zonder
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opgaaf van redenen van deelname uit te sluiten.

20.11
		
		
		
		
		
		
		

Alle door Aanvoerder bij Hobaho aangevoerde Goederen zijn door Hobaho verzekerd voor
een naar het uitsluitend oordeel van Hobaho passende waarde tegen brand, diefstal,
vermissing en beschadiging zo lang de Goederen zich in gebouwen van Hobaho bevinden.
Hobaho is gerechtigd om de aangevoerde Goederen bij of door derden te laten opslaan.
Hobaho is niet aansprakelijk voor schade aan Goederen die het uit te keren bedrag door
de verzekeraar van Hobaho te boven gaat. Aanvoerder vrijwaart Hobaho voor aanspraken
door de koper op de Veiling en de koper op de Veiling vrijwaart Hobaho voor aanspraken
door Aanvoerder.

20.12
		
		
		

De te veilen Goederen worden zoveel mogelijk in een catalogus opgenomen onder een
kavelnummer. Hobaho heeft het recht in een dergelijke catalogus nadere voorwaarden op
te nemen waaronder de Goederen zullen worden geveild. Hobaho heeft tevens het recht
twee of meer kavelnummers te combineren of te splitsen.

20.13 Het bieden op de Veiling geschiedt bij opbod en afslag of één van beide naar keuze van
		 Hobaho.
20.14 Het bieden bij afslag geschiedt door het roepen van het woord: “mijn” bij het afroepen
		
van het bedrag door de afslager.
20.15 Ieder bod bindt de bieder in persoon, tenzij voorafgaande aan de veiling anders met
		
Hobaho is overeengekomen. Een uitgebracht bod wordt bindend, onvoorwaardelijk,
		
onherroepelijk en zonder enig voorbehoud gedaan.
20.16
		
		
20.17
		
		
		

Hobaho heeft zonder opgave van redenen het recht een bod of mijning te weigeren, niet
te gunnen en kavelnummers niet op te brengen en onverkocht te laten.
Indien naar het uitsluitend oordeel van de veilingmeester omtrent de toewijzing
onzekerheid is ontstaan, bijvoorbeeld bij vergissingen van de veilingmeester of afslager,
komt er geen overeenkomst tot stand en kunnen de desbetreffende kavelnummers
opnieuw worden geveild.

20.18 Brengen meerdere potentiele kopers op de Veiling tegelijk een hoogste bod uit, dan
		
wordt terstond tussen deze potentiele kopers op de Veiling bij opbod geveild.
20.19
		
		
		

Indien een koper op de Veiling terstond en uitsluitend naar het oordeel van de
veilingmeester kan aantonen dat hij bij vergissing heeft geboden of gemijnd, kan de
veilingmeester de overeenkomst vernietigen en het betreffende kavelnummer opnieuw
in Veiling brengen.

20.20 Na het hoogste bod heeft de veilingmeester eerst het recht zich te beraden en zich dan
		
uit te laten over de gunning.
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Groene Veiling

21.1
		
		
		

In aanvulling op artikelen 20.1 tot en met 20.20 gelden bij Veiling van te velde staande
gewassen de volgende artikelen. Bij strijdigheid van de artikelen 21.1 tot en met 21.9 met
andere artikelen van dit regelement, prevaleren bij de Groene Veiling, de artikelen 21.1 tot
en met 21.9.
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21.2
		
		
		
		
		
		
		

Aanvoerder op de Groene Veiling is verplicht tot onvoorwaardelijke en volledige
medewerking tot het doen plaatsvinden van de Groene Veiling op de door Hobaho te
bepalen datum, tijdstip en locatie. Aanvoerder op de Groene Veiling is verplicht
medewerkers van Hobaho of personen die in opdracht van Hobaho handelen en
gegadigden voor de Groene Veiling toe te laten op de percelen waar de gewassen zich
bevinden. Hobaho zal eveneens de landmeting van de percelen waar de gewassen zich
bevinden, uitvoeren, aan welke landmeting Aanvoerder zijn onvoorwaardelijke en
volledige medewerking zal verlenen.

21.3 De specificaties van de op de Groene Veiling te verhandelen gewassen en de percelen
		
waar de gewassen zich bevinden (zoals de oppervlakte) worden door Hobaho in een
		
concept catalogus opgenomen en aan Aanvoerder verzonden. Voordat de concept
catalogus als definitief zal worden beschouwd zal deze eerst schriftelijk door Aanvoerder
		
goedgekeurd dienen te worden. Indien Aanvoerder niet binnen 8 dagen na verzending
		
daarvan door Hobaho de concept catalogus heeft goedgekeurd, dan is Hobaho gerechtigd
		
om de overeenkomst met Aanvoerder buitengerechtelijk te ontbinden en de reeds
		
gemaakte kosten op Aanvoerder te verhalen.
21.4 Enig uit te betalen Plokgeld komt voor rekening van Aanvoerder op de Groene Veiling.
21.5
		
		
		
		

De op de Groene Veiling verhandelde gewassen komen voor rekening en risico van de
koper op de Groene Veiling vanaf het moment van gunning. Aanvoerder op de Groene
Veiling is evenwel gehouden de gewassen ook na de gunning als een goed kweker te
verzorgen tot aan het rooien. Het rooien van de gewassen dient tijdig naar gelang van de
aard van de gewassen te geschieden.

21.6 De eigendom van de op de Groene Veiling verkochte gewassen gaat eerst over op de
		
koper op de Groene Veiling op het moment van het rooien van de verkochte gewassen
		
onverminderd het bepaalde in artikel 19 van dit Reglement.
21.7 Het rooien van de verkochte gewassen zal geschieden op de door koper op de Groene
		
Veiling te bepalen dagen en kan aan het toezicht van Hobaho onderhevig zijn.
21.8
		
		
		
		

Indien de koper op de Groene Veiling in gebreke blijft met betrekking tot enige
verplichting, is hij terstond, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim en
heeft Hobaho het recht de gewassen voor rekening en risico van de koper op de Groene
Veiling te laten rooien en op te slaan onverminderd de verplichting van de koper op de
Groene Veiling tot betaling van de koopprijs.

21.9 Bij een koop op de Groene Veiling, is het recht van reclame uitgesloten, behoudens de
		
van toepassing van artikel 20.5.
22      Bloembollenveiling
22.1 Onder de Bloembollenveiling valt niet de Groene Veiling.
22.2
		
		
		

In aanvulling op artikelen 20.1 tot en met 20.20 gelden bij de Bloembollenveiling de
volgende artikelen. Bij strijdigheid van de artikelen 22.1 tot en met 22.17 met andere
artikelen van dit reglement, prevaleren bij de Bloembollenveiling, de artikelen 22.1 tot en
met 22.17.
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22.3 Goederen dienen uitsluitend te worden aangeboden in het door Hobaho toegestane Fust
		
zoals hieronder vermeld in de artikelen 23.1 tot en met 23.7.
22.4
		
		
		
		
		
		

Aanvoerder brengt Goederen in op de Bloembollenveiling en Hobaho verkoopt deze op
de Bloembollenveiling conform de voorschriften van bevoegde overheidsinstanties,
keuringsdiensten en andere relevante instanties die ten aanzien van deze Goederen
algemeen geldende of algemeen geaccepteerde richtlijnen en voorschriften uitvaardigen
omtrent fytosanitaire aangelegenheden, kwaliteit, kwaliteitsindeling, toleranties ten
aanzien van kleur, maatvoering etc., waaronder maar niet beperkt tot de keuringsdiensten
(BKD, Naktuinbouw).

22.5 Alle door Aanvoerder op de Bloembollenveiling ingebrachte Goederen worden gekeurd
		
door een keurmeester die is aangesteld door de Hobaho.
22.6
		
		
		
		
		

Aanvoerder machtigt Hobaho onherroepelijk om onverkochte Goederen bij de volgende
twee Veilingen opnieuw -kosteloos- aan te bieden. Indien de betrokken Goederen na drie
maal in veiling te zijn gebracht onverkocht zijn gebleven, heeft Aanvoerder het recht om
de betrokken Goederen terug te (laten) halen. De betrokken Goederen kunnen door
Aanvoerder na drie maal tevergeefs in veiling te zijn gebracht, opnieuw -ten hoogste
driemaal- in veiling worden gebracht. Aanvoerder is dan even zoveel keer de kosten van
overslag en partijheffing aan Hobaho verschuldigd als de producten in veiling worden
		 gebracht.
22.7 De koopovereenkomst tussen Aanvoerder en koper op de Bloembollenveiling komt via
een Digitaal biedsysteem tot stand waarbij definitieve toewijzing door de veilingmeester
		 geschiedt.
22.8 Definitieve toewijzing geschiedt in volgorde van 1. hoogste bieding; 2. bij gelijke hoogste
		
bieding, het grootste aantal gevraagde Goederen; 3. bij gelijke biedingen en gelijk aantal
		
gevraagde Goederen, geldt het blijkens de systemen van Hobaho het als eerste
uitgebrachte bod. Definitieve toewijzing is onherroepelijk.
22.9 Koper op de Bloembollenveiling is verplicht de gekochte Goederen af te nemen en te
		
(doen) ophalen binnen een door Hobaho te bepalen termijn van maximaal drie werkdagen
na definitieve toewijzing. Bij gebreke van het tijdig afnemen en/of (doen) ophalen van de
		
Goederen door koper op de Bloembollenveiling, is Hobaho gerechtigd de betrokken
		
Goederen op kosten en voor risico van de betrokken koper op de Bloembollenveiling te
		
(doen) vervoeren en/of te (doen) opslaan.
22.10 Goederen die – ten tijde van de Bloembollenveiling – door Aanvoerder niet bij Hobaho zijn
		
aangevoerd, worden beschouwd als “direct leverbare” Goederen te zijn aangeboden.
		
Aanvoerder is alsnog gehouden deze Goederen rechtstreeks aan de koper op de
		
Bloembollenveiling te leveren door de Goederen op een door koper op de
		
Bloembollenveiling te noemen locatie af te (doen) leveren. Indien Aanvoerder jegens
		
koper op de Bloembollenveiling in verzuim is terzake de rechtstreekse levering van de
		
Goederen, kan Hobaho op eerste verzoek van de betrokken koper zo veel als mogelijk
		
gelijkwaardige Goederen voor rekening en risico van Aanvoerder doen inkopen en doen
		
leveren aan de betrokken koper. Meerprijs en alle overige kosten aan de hiervoor
		
omschreven vervangende koop zijn voor rekening van Aanvoerder.
22.11 Indien koper op de Bloembollenveiling uiterlijk binnen een periode van vijf werkdagen na
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definitieve toewijzing aan Hobaho aantoont dat de gekochte Goederen zulke ernstige
verborgen gebreken vertonen of de verstrekte omschrijving/condities zodanig onjuist zijn,
dat de leverantie niet volgens de voorschriften bedoelt in artikel 22.4 zou kunnen
plaatsvinden, is Hobaho gerechtigd en door Aanvoerder gemachtigd om de
koopovereenkomst te ontbinden, onder gelijktijdige restitutie van de Tarieven aan koper
op de Bloembollenveiling voor zover deze door betrokken koper aan Hobaho zijn betaald
en is Aanvoerder gehouden de Goederen terug te nemen.

22.12 Indien Aanvoerder en/of koper op de Bloembollenveiling de in de artikelen 22.10 en
		
22.11 omschreven bindende beslissing van Hobaho betwist, dient Aanvoerder of Koper
		
op de Bloembollenveiling een neutrale kwaliteitsbepaling te verzoeken aan één van de in
		
artikel 22.4 genoemde en ter zake doende keuringsinstanties.
22.13 Aanvoerder is aansprakelijk ten opzichte van Hobaho voor de kosten verbonden aan het
		
vaststellen van afwijkingen, het retour zenden van Goederen, gederfde Tarieven en
		
andere door Hobaho in het kader van artikelen 22.11 en 22.12 gemaakte kosten.
22.14 De mogelijkheid tot terugneming als bedoeld in artikel 22.11 is uitgesloten, indien Koper
		
op de Bloembollenveiling de Goederen niet kan terugleveren in dezelfde staat en
hoeveelheid als waarin deze zich ten tijde van definitieve toewijzing bevonden een en
		
ander ter beoordeling door Hobaho.
22.15
		
		
		
		
		
		
		

Hobaho spant zich in om een zo goed mogelijke toegang tot en beschikbaarheid van
het Bloembollenveilingsysteem aan te bieden waarbij niet gegarandeerd kan worden dat
het Bloembollenveilingsysteem altijd (veilig en/of ononderbroken) beschikbaar en/of
bereikbaar is. Hobaho is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet (veilig en/of
ononderbroken) beschikbaar en bereikbaar zijn van het Bloembollenveilingsysteem.
Hobaho is gerechtigd het Bloembollenveilingsysteem tijdelijk buiten gebruik te stellen
wanneer dit nodig is in verband met onderhoud of anderszins. Hobaho heeft het recht om
de Bloembollenveiling te beëindigen, doch niet eerder nadat Aanvoerders hiervan vooraf,
via publicatie op haar Website, in kennis heeft gesteld.

22.16 Persoonsgegevens die Aanvoerder en koper op de Bloembollenveiling ter beschikking
		
stellen, worden vertrouwelijk behandeld. Hobaho behoudt het recht voor om alle
		
gegevens aan openbare instanties en derden door te geven voor zover deze
		
informatieverstrekking gebaseerd is op een wettelijke of rechtmatige contractuele
		
verplichting. Hobaho behoudt zich het recht om via de Bloembollenveiling verkregen
		
informatie voor interne doeleinden binnen Hobaho of binnen aan haar gerelateerde
		
ondernemingen te (doen) gebruiken. Verder behoudt Hobaho het recht voor om
		
geanonimiseerde gegevens te gebruiken voor marketingonderzoeken en publicaties.
22.17 Voor haar werkzaamheden brengt Hobaho aan Aanvoerder en/of koper op de
		
Bloembollenveiling kosten in rekening. De actuele tarieven voor deze kosten worden
		
gepubliceerd op de website van Hobaho en zijn ook bij Hobaho op te vragen.
23      Fust
23.1
		
		
		

Aanvoerders en kopers op de Veiling zijn verplicht in het kader van de door Veiling tot
stand gekomen of nog te sluiten overeenkomst voortvloeiende leveringsplicht, gebruik
maken van Fust dat – zolang de voorraad strekt – op de in de volgende artikelen gestelde
voorwaarden ter beschikking wordt gesteld door Hobaho.
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23.2 Indien een Aanvoerder voor de uitvoering van zijn leveringsverplichting hun recht
		
uitoefenen om gebruik te maken van het in artikel 23.1 omschreven Fust, is ook de koper
		
op de Veiling gebonden aan de voorwaarden waaronder dit Fust beschikbaar wordt gesteld.
23.3
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Indien in dit reglement wordt gesproken van “Depothouder” wordt hieronder verstaan
een door Hobaho aangestelde persoon of aangewezen bedrijf, waar Fust van genoemde
Hobaho wordt uitgegeven of ingenomen, waaronder ook de vestiging van Hobaho. Onder
“Gebruiker” dient te worden verstaan, degene die het Fust van Hobaho heeft ontvangen
om in het kader van een met of door tussenkomst en bemiddeling van de deelnemende
bedrijven tot stand gekomen transactie bloembollen of aanverwante artikelen aan of af te
leveren. Onder “Opvolgend gebruiker” wordt verstaan, degene die ingevolge een met of
door tussenkomst en bemiddeling van de deelnemende bedrijven tot stand gekomen
transactie in het Fust van Hobaho geleverd krijgt. Indien de Opvolgend Gebruiker het Fust
op zijn beurt gebruikt voor de uitvoering van een met of door tussenkomst en
bemiddeling van Hobaho tot stand gekomen transactie wordt hij aangemerkt als
“Gebruiker” in de zin als hierboven omschreven. Hetzelfde geldt wanneer het Fust door
de Opvolgend Gebruiker wordt aangewend voor aanvoer van bloembollen of aanverwante
artikelen naar Hobaho.

23.4 De Gebruiker dient het Fust in ontvangst te nemen tegen en door hem te verstrekken
		
Fustbon. (Deze bonnen zijn op aanvraag verkrijgbaar bij Hobaho en bij de Depothouders).
23.5 De door Gebruiker in te vullen en te ondertekenen Fustbon vermeldt, naast naam en
		
adres van de ontvanger, de hoeveelheid Fust en de datum van afgifte.
23.6 De Fustbon wordt mede ondertekend door een vertegenwoordiger van Hobaho of door
		
de betrokken Depothouder.
23.7
		
		
		
		
		

Voor het Fust halen of kopen is de Gebruiker van Fust, een door Hobaho vastgesteld
bedrag verschuldigd. Voor het Fust retour of veilen ontvangt de Gebruiker hiervan een
door Hobaho vastgesteld bedrag. De Gebruiker van het Fust is voor de in en uitslag op de
veiling een door Hobaho vastgesteld bedrag verschuldigd. De actuele tarieven die Hobaho
voor het gebruik van Fust hanteert, worden door Hobaho gepubliceerd op haar website
en zijn ook bij Hobaho op te vragen.

23.8
		
		
		

De verantwoordelijkheid voor de inlevering van het Fust ligt bij de (Opvolgend) Gebruiker
van het Fust. Degenen die leeg Fust bij het Centrale Depot of bij een Depothouder
inlevert, krijgt hiervoor als bewijs een door een vertegenwoordiger van Hobaho of een
Depothouder ondertekende Fustbon.

Hoofdstuk 4

Geschillen

24.

Geschillen tussen Opdrachtgevers

24.1
		
		
		
		

Geschillen met betrekking tot de kwaliteit van de Goederen zijn geschillen, die door de
betrokken Opdrachtgevers zelf moeten worden opgelost. Hobaho streeft er naar om een
minnelijke oplossing van een geschil tot stand te brengen. In verband met dit streven zijn
Opdrachtgevers verplicht aan Hobaho mededeling te doen van mogelijke reclames of
andere problemen die zich bij de uitvoering van een overeenkomst voordoen.
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24.2 Bij Geschillen tussen Opdrachtgevers in verband met een door Hobaho tot stand
		
gebrachte Driepartijenovereenkomst kan Uitbetaling door Hobaho worden opgeschort,
totdat bij (scheids)rechterlijke uitspraak definitief over het geschil is beslist of de
		
betrokken Opdrachtgevers daarover een schikkingsovereenkomst tot stand hebben
		
gebracht en Hobaho schriftelijk van de inhoud daarvan op de hoogte is gebracht.
25.

Bevoegdheid Scheidsgerecht Bloembollensector

25.1
		
		
		
		
		

Geschillen met betrekking tot de handel in of teelt van Bloembollen die samenhangen
met door Hobaho tot stand gebrachte overeenkomsten tussen Hobaho en een
Opdrachtgever of tussen Opdrachtgevers onderling zullen worden beslecht door het
Scheidsgerecht Bloembollensector, overeenkomstig het arbitragereglement
Scheidsgerecht voor de Bloembollensector, dat hier te downloaden is:
https://www.scheidsgerechtbloembollen.nl/.

25.2 De bevoegdheid van het Scheidsgerecht voor de Bloembollenhandel, dat uitgaat van de
		
Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur, is uitgesloten.
26.

Bevoegdheid Scheidsgerecht Boomkwekerij

26.1
		
		
		
		

Geschillen met betrekking tot de handel in of teelt van Boomkwekerijproducten die
samenhangen met door Hobaho tot stand gebrachte overeenkomsten zullen met
uitsluiting van de burgerlijke rechter worden beslecht door het Scheidsgerecht
Boomkwekerij. De bevoegdheid van het Boskoops Scheidsgerecht Boomkwekerij is
uitgesloten.

27

Bevoegdheid Rechtbank Den Haag

27.1 Indien de hiervoor genoemde scheidsgerechten bevoegdheid missen, is de Rechtbank
		
Den Haag uitsluitend bevoegd om van het betrokken geschil kennis te nemen.

Hoofdstuk 5

Overig

28.
		
		
		
		
		

Indien door tussenkomst en Bemiddeling van Hobaho Bemiddelingsovereenkomsten
pacht tot stand zijn gebracht, zijn Opdrachtgevers zelf gehouden de wettelijk
voorgeschreven (pacht)vereisten te vervullen. Indien de Bemiddelingsovereenkomst
Pacht niet voldoet aan enig wettelijk voorgeschreven vereiste dan is Hobaho niet
aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Bemiddelingsovereenkomsten pacht
vallen buiten de Omslagregeling.

29.
		
		
		
		
		

Indien door tussenkomst van Hobaho (sub)licentieovereenkomsten tot stand zijn
gebracht, of overeenkomsten met betrekking tot Goederen die beschermd zijn door een
recht van intellectuele eigendom (zoals kwekersrecht), zijn Opdrachtgevers gehouden ook
de licentievergoedingen naast de koopsommen te betalen op de wijze als in artikel 10.1
van dit Reglement is voorgeschreven. Evenwel vallen vorderingen uit deze
overeenkomsten buiten de Omslagregeling.

30.
		

Indien naar het oordeel van een (bevoegd)gerecht in de rechtsverhouding tussen Hobaho
en een Opdrachtgever of in de rechtsverhouding tussen Opdrachtgevers onderling een
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bepaling van dit Reglement nietig of vernietigbaar is, zullen de overige bepalingen van dit
Reglement volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden om vervangende
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de
nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

31.
		
		
		

Opdrachtgevers betrachten de nodige zorgvuldigheid jegens elkaar en zijn niet gerechtigd
individuele transactie- en/of persoonsgegevens te verstrekken aan derden in welke vorm
ook, tenzij dat wettelijk noodzakelijk is of na voorafgaande schriftelijke toestemming van
zowel Hobaho als de andere bij de overeenkomst(en) betrokken Opdrachtgever(s).

32.
		
		
		
		

Sancties vastgesteld door de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Verenigde Staten
van Amerika, Nederland en andere landen (hierna: de “Sanctiewetgeving”) kunnen van
toepassing zijn of worden op de Opdracht of een Bemiddelingsovereenkomst. Hobaho
hecht belang aan een correcte naleving van de Sanctiewetgeving en verwacht dat ook van
Opdrachtgever, Leverancier en Afnemer.

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Opdrachtgever, Leverancier en Afnemer staan er jegens Hobaho en elkaar voor in dat zij
zich zullen vergewissen van en zullen voldoen aan alle verplichtingen en beperkingen die
voortvloeien uit de Sanctiewetgeving.
Leverancier en Afnemer staan er jegens Hobaho en elkaar voor in dat zij de Goederen niet
in directe of indirecte zin zullen (door)verkopen, (door)leveren of verstrekken, of
anderszins ter beschikking zullen stellen, aan partijen die onderworpen zijn aan sancties
of beperkingen op grond van de Sanctiewetgeving.
Afnemer staat er jegens Hobaho voor in dat alle verplichtingen uit dit artikel zullen worden
opgelegd aan iedere derde die Afnemer contracteert of gebruikt bij de uitvoering van de
Opdracht of een Bemiddelingsovereenkomst, of die een verplichting, of een deel daarvan,
overneemt.

		
		
		
		

Een (overeenkomst van) Opdracht of een Bemiddelingsovereenkomst gesloten in strijd
met dit artikel is nietig of zal een gegronde reden vormen voor ontbinding waarbij de
tekortschietende partij direct bij de totstandkoming van de Bemiddelingsovereenkomst in
verzuim zal verkeren.

		
		
		

Opdrachtgever, Leverancier en Afnemer zijn jegens Hobaho aansprakelijk voor, en vrijwaren
Hobaho van alle directe en indirecte schade, vorderingen, boetes of andere verliezen die
voortvloeien uit schending van enige verplichting uit dit artikel.

Hoofdstuk 6

Slotbepalingen

33.
		

Op dit Reglement, alsmede op alle rechtsverhoudingen waarop dit Reglement van
toepassing is, is Nederlands recht van toepassing.

34.
		
		

Dit Reglement treedt in werking met ingang van 15 september 2022. Door inwerkingtreding
van dit Reglement zijn alle vorige reglementen – onverminderd hun gelding voor
overeenkomsten gesloten vóór 15 september 2022 – vervallen.

35. Dit Reglement, het Handelsreglement, de HBN-voorwaarden en eventueel andere
		
van toepassing zijnde voorwaarden zijn tevens in te zien en te downloaden via:
		 https://www.hobaho.nl/nl/algemene-voorwaarden.
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