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DEEL I  ALGEMEEN
Artikel 1. DEFINITIES

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

1.1.  Bemiddeling  Het tegen loon als tussenpersoon werkzaam zijn bij het tot stand brengen van een of  
      meer overeenkomsten tussen Opdrachtgevers.
1.2.  Betaaldatum  De overeenkomstig dit Reglement vastgestelde datum waarop een Klant zijn   
      financiële verplichting(en) aan CNB voldaan moet hebben.
1.3.  Bloembollen  Droge en te velde staande bloembollen, bloemknollen, weefselkweek daarvan en   
      daaraan verwante zaken.
1.4.  Boomkwekerijproducten Houtige gewassen, geleverd in hun geheel of  als entrijzen, ongewortelde stekken of   
      oculeerogen, weefselkweek, alsmede vaste planten en waterplanten, alles in levende  
      staat.
1.5.  BW   Burgerlijk Wetboek.
1.6.  CNB   De coöperatie Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (U.A.), gevestigd te   
      Lisse.
1.7.  Contractpartij  Elke natuurlijke- of rechtspersoon dan wel combinatie daarvan die partij is bij een   
      Drie- of Tweepartijenovereenkomst, met uitzondering van CNB.
1.8.  Contractteeltovereenkomst Een overeenkomst waarbij de contractgever aan de contractnemer teeltmateriaal   
      ter beschikking stelt, dat door de contractnemer tegen een tevoren vastgelegde   
      vergoeding: 
      (a) wordt geteeld en waarvan de producten die met het ter beschikking   
      gestelde teeltmateriaal zijn geteeld na de oogst, tezamen met het resterende ter   
      beschikking gestelde teeltmateriaal, aan de contractgever ter beschikking worden   
      gesteld en overgedragen; of
      (b) wordt bewerkt en na bewerking het bewerkte materiaal aan de    
      contractgever ter beschikking stelt en overdraagt.
1.9.  Crediteur  Een Contractpartij die op grond van een Driepartijenovereenkomst een vordering
      heeft op CNB of - in geval van een Tweepartijenovereenkomst - rechtstreeks op haar  
      betrokken Debiteur.
1.10. Debiteur    Een Contractpartij die op grond van  een Driepartijenovereenkomst een schuld heeft aan CNB  
      of - in geval van een Tweepartijenovereenkomst - rechtstreeks aan haar betrokken Crediteur.
1.11.  Derdenbeding  Een ten gunste van CNB gemaakt beding als bedoeld in artikel 6:253 lid 1 BW  
      op grond waarvan CNB als derde partij met uitsluiting van de Crediteur een rechtstreekse  
      vordering heeft op de Debiteur en waarbij aan CNB de rechten en bevoegdheden toekomen  
      zoals in dit Reglement beschreven.
1.12. Doorbetaling  Het doorbetalen van geldbedragen, die CNB namens en voor rekening van een Crediteur  
      heeft ontvangen op grond van een Tweepartijenovereenkomst.
1.13. Driepartijenovereenkomst Een overeenkomst tussen twee Opdrachtgevers als bedoeld in artikel 6.1, waarbij aan CNB de  
      rechten en bevoegdheden toekomen zoals in dit Reglement beschreven.
1.14. Goederen  Roerende zaken (zoals Bloembollen, Boomkwekerijproducten en materialen), onroerende  
      zaken en vermogensrechten (zoals teelt- en kwekersrechten).
1.15. Groene Veiling  Openbare verkoop van te velde staande gewassen, die bij opbod, afslag of beiden door  
      tussenkomst van CNB op naam van en door Opdrachtgever worden verkocht.
1.16. Klant   Opdrachtgever en/of Contractpartij en/of Koper.
1.17. Koper   Een partij die op een door CNB georganiseerde Groene Veiling te velde staande gewassen  
      koopt. 
1.18. Mijn CNB  Het beveiligde gedeelte van de CNB-website waar de Klant de hem betreffende gegevens kan  
      inzien en downloaden.
1.19. Omslagbedrag  Het bedrag dat in het kader van de Omslagregeling door CNB in mindering wordt gebracht op  
      de vordering van de Crediteur.
1.20. Omslagregeling  De regeling waarbij ten aanzien van een specifieke Betaaldatum het risico van   
      Wanbetaling   wordt verdeeld over de gezamenlijke Crediteuren die op grond van een  

CNB  REGLEMENT4



      Driepartijenovereenkomst na de betreffende Betaaldatum een vordering krijgen op CNB.
1.21. Oorspronkelijke Vordering De vordering op CNB van iedere individuele Crediteur op grond van een     
      Driepartijenovereenkomst, waarop niet in mindering is gebracht hetgeen deze Crediteur als   
      Debiteur op dezelfde Betaaldatum aan CNB verschuldigd is, voorafgaand aan de    
      toepassing van de Omslagregeling.
1.22. Opdracht  Een overeenkomst als bedoeld in artikel 7:400 lid 1 BW in het kader waarvan CNB en   
      Opdrachtgever zijn overeengekomen dat CNB bepaalde werkzaamheden verricht zoals   
      maar niet uitsluitend (i) Bemiddeling, (ii) het organiseren van een Groene Veiling of (iii) de   
      Vereffening.
1.23. Opdrachtgever  Een partij die CNB heeft opgedragen op basis van een Opdracht werkzaamheden voor haar   
      te verrichten.
1.24. Pachtovereenkomst Een overeenkomst als bedoeld in artikel 7:311 BW, waarbij de ene partij, de verpachter,   
      zich verbindt aan de andere partij, de pachter, een onroerende zaak of een gedeelte    
      daarvan in gebruik te verstrekken ter uitoefening van de landbouw en de pachter zich   
      verbindt tot een tegenprestatie.
1.25. Reglement  Het CNB-reglement.
1.26. Schriftelijk  Tekst die ter hand is gesteld, of per fax, post of digitaal is verzonden.
1.27. Tweepartijenovereenkomst Een overeenkomst tussen twee Contractpartijen als bedoeld in artikel 6.2, waarbij de   
      Crediteur een rechtstreekse vordering heeft op de Debiteur en waarbij aan CNB de rechten   
      en bevoegdheden toekomen zoals in dit Reglement beschreven.
1.28. Tarieven   Provisies, kostentoeslagen, uurtarieven, adviestarieven, courtages, op-, over- en    
      uitslagvergoedingen en andere vergoedingen die CNB aan Opdrachtgevers in rekening brengt.
1.29. Uitbetaling  Betaling door CNB van de vorderingen van Crediteuren die partij zijn bij een    
      Driepartijenovereenkomst.  
1.30. Vereffening  Het door CNB in het kader van een Opdracht administratief en/of geldelijk afwikkelen   
      van Drie- of Tweepartijenovereenkomsten, onder andere maar niet uitsluitend bestaande   
      uit (i) het vastleggen van tot stand gekomen Drie- en Tweepartijenovereenkomsten, (ii)   
      het innen van door Debiteuren verschuldigde bedragen en (iii) het Door- of Uitbetalen van aan  
      Crediteuren toekomende bedragen.
1.31. Wanbetaling  De situatie dat een Klant op een Betaaldatum hetgeen hij aan CNB verschuldigd is, niet, niet   
      volledig of niet tijdig betaalt.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1  Dit Reglement bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op alle:
   (a) door CNB in het kader van een Opdracht te verrichten werkzaamheden;  
   (b) overeenkomsten die door tussenkomst van CNB tot stand zijn gekomen;
   (c) overeenkomsten zolas bedoeld in artikel 3.2 waarin partijen zelf expliciet dit Reglement van toepassing    
    verklaren en welke door CNB zijn aanvaard;
   tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2  CNB aanvaardt alleen Opdrachten indien dit Reglement op de Opdracht van toepassing is. Gebruikmaking van    
   diensten van CNB betekent aanvaarding van de toepasselijkheid van dit Reglement.       
   Toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van Klant(en) is uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is   
   overeengekomen.
2.3  Het Reglement is te raadplegen op en te downloaden vanaf de website www.cnb.nl/reglementen. 

Artikel 3. OPDRACHT AAN CNB

3.1  Indien een Opdracht tot Bemiddeling of Groene Veiling een overeenkomst tot resultaat heeft, is dit een Drie- of    
   Tweepartijenovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6. 
3.2  Een Opdracht die beperkt is tot Vereffening, heeft betrekking op een door een Opdrachtgever gesloten en    
   aan CNB meegedeelde Drie- of Tweepartijenovereenkomst. Indien de opdracht tot Vereffening betrekking heeft op een   
   Driepartijenovereenkomst, zal CNB het Derdenbeding overeenkomstig artikel 7.2 moeten aanvaarden.
3.3  Een Opdracht tot Bemiddeling of Groene Veiling houdt mede in dat CNB met uitsluiting van Opdrachtgever    
   overeenkomsten met derden tot stand mag brengen.
3.4  Een Opdracht om tot Bemiddeling, een Opdracht tot Groene Veiling en een Opdracht die beperkt is tot Vereffening houdt   
   mede in dat CNB:
   (a) de Vereffening verzorgt;
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   (b) de onherroepelijke privatieve last en volmacht heeft om: 
    (i) onverwijld alle (rechts)maatregelen te nemen om Goederen die niet op de in artikel 14.2 van dit   
     Reglement genoemde Betaaldata aan CNB zijn betaald terug te vorderen, inclusief het uitoefenen van   
     het eigendomsvoorbehoud namens de Opdrachtgever ten opzichte van die Contractpartij die niet aan   
     zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan of niet zal voldoen. De Opdrachtgever is verplicht om CNB alle  
     medewerking te verlenen bij het nemen van deze maatregelen;  
    (ii) de op grond van een eigendomsvoorbehoud teruggenomen Goederen opnieuw te verkopen en de   
     opbrengst daarvan te verrekenen met het bedrag dat CNB reeds heeft Uitbetaald aan Contractpartijen;
    (iii) aan de Klant voorgeschoten maar niet- ontvangen omzetbelasting bij de Belastingdienst terug te   
     vorderen; 
    (iv) namens Contractpartijen die partij zijn bij een Tweepartijenovereenkomst de in het kader van  deze  
     overeenkomst verschuldigde bedragen in ontvangst te nemen en overeenkomstig artikel 15.3 zorg te   
     dragen voor Doorbetaling.  
   (c) de volmacht heeft om geschillen tussen Contractpartijen over een Drie- of Tweepartijenovereenkomst zelfstandig  
    voor te leggen aan een scheidsgerecht of een rechter. 
3.5  Indien een Opdracht wordt verstrekt door samenwerkende natuurlijke- of rechtspersonen en die samenwerkende  
   personen zetten hun activiteiten, na het verstrekken van de Opdracht, voort in een nieuwe entiteit, dan blijven de   
   oorspronkelijke samenwerkende personen hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die door de nieuwe entiteit zijn   
   overgenomen of bekrachtigd.
3.6  Zij die zich gezamenlijk tegenover CNB hebben verbonden, zijn ieder volledig voor het geheel (hoofdelijk) aansprakelijk voor  
   de door hen aangegane verplichtingen tegenover CNB en derden voor zover deze derden enig recht hebben op grond van   
   een door CNB tot stand gebrachte (artikel 3.1) of door CNB aanvaarde (artikel 3.2) overeenkomst. 
3.7  Hij die als vertegenwoordiger van een Opdrachtgever aan CNB een Opdracht verstrekt, staat jegens CNB in voor zijn   
   vertegenwoordigingsbevoegdheid en is naast de vertegenwoordigde hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van   
   verplichtingen jegens CNB en de andere Opdrachtgever. 
3.8  Een Opdracht eindigt door:
   (a) Schriftelijke of mondelinge opzegging door CNB met inachtneming van het bepaalde in dit Reglement;
   (b) Schriftelijke opzegging door Opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in dit Reglement;
   (c) voltooiing van de werkzaamheden waartoe de Opdracht strekte. 
3.9  CNB heeft zonder opgaaf van redenen en zonder enige aansprakelijkheid het recht een Opdracht te weigeren. 
3.10 Offertes van CNB zijn altijd vrijblijvend, tenzij Schriftelijk anders is aangegeven.

Artikel 4. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1  CNB spant zich naar beste weten en kunnen in voor de uitvoering van de aan haar verleende Opdracht. De daaruit   
   voortvloeiende verplichtingen van CNB dragen het karakter van inspanningsverplichtingen. Indien de Opdracht strekt tot   
   Bemiddeling of Groene Veiling staat CNB er niet voor in dat de beoogde overeenkomst tot stand zal worden gebracht.
4.2  De uitvoering van een door CNB aanvaarde Opdracht kan door CNB worden gesplitst, zowel voor wat betreft de soorten   
   Goederen als de hoeveelheden.
4.3  CNB is bevoegd Opdrachten verstrekt door twee of meer samenwerkende natuurlijke- of rechtspersonen en daaruit  
   voortvloeiende Drie- en Tweepartijenovereenkomsten naar eigen keuze af te wikkelen. Daarbij is CNB bevoegd afrekeningen 
   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 deze gevallen van afwikkeling en betaling zal CNB aan al haar      
   verplichtingen hebben voldaan en jegens alle Contractpartijen afzonderlijk volledig zijn gekweten.
4.4  Voor de uitvoering van de Opdracht is de Klant aan CNB Tarieven verschuldigd. 

Artikel 5. OPZEGGING VAN DE OPDRACHT 

5.1  Opdrachtgever of CNB kan een Opdracht te allen tijde geheel of gedeeltelijk opzeggen. Indien van deze mogelijkheid   
   gebruik wordt gemaakt, blijft de Opdracht ten aanzien van het niet opgezegde deel tussen CNB en haar Opdrachtgever van  
   kracht. Alle (rechts)handelingen van CNB 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 met vermelding van de datum waarop die opzegging in werking  
   treedt. Een opzeggingsdatum kan niet liggen vóór de datum van ontvangst van het bericht van opzegging door CNB.
5.3  Opzegging betreft niet het gedeelte van een door Bemiddeling van CNB tot stand gekomen overeenkomst voor zover deze  
   op de dag waarop die opzegging effect heeft, reeds is uitgevoerd. 
5.4  Bij opzegging door Opdrachtgever blijft deze de Tarieven verschuldigd die CNB in rekening had kunnen brengen indien de   
   Opdracht volledig zou zijn uitgevoerd. 
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Artikel 6. DRIE- EN TWEEPARTIJENOVEREENKOMST

6.1  Als Driepartijenovereenkomst worden aangemerkt overeenkomsten die een Derdenbeding bevatten ten gunste van CNB en:
   (a) waarbij een Betaaldatum is overeengekomen die afhankelijk is van het moment van feitelijke levering volgens   
    artikel 14.3; of
   (b) die het resultaat zijn van een Groene Veiling; of
   (c) een Contractteeltovereenkomst zijn; of
   (d) waarvan CNB expliciet Schriftelijk heeft bevestigd dat het een Driepartijenovereenkomst betreft.
6.2  Als Tweepartijenovereenkomst worden aangemerkt overeenkomsten:
   (a) waarbij een Betaaldatum is overeengekomen die niet afhankelijk is van het moment van feitelijke levering volgens  
    artikel 14.3; of
   (b) die een Pacht-, Huur-, incasso-, of licentieovereenkomst zijn; of
   (c) die betrekking hebben op de verhandeling van teeltrechten; of
   (d) waarvan CNB expliciet Schriftelijk heeft bevestigd dat het een Tweepartijenovereenkomst betreft; of
   (e) die niet onder (één van) de definities van artikel 6.1 vallen.
6.3  Een Drie- of Tweepartijenovereenkomst die het resultaat is van een aan CNB verstrekte Opdracht komt tot stand op het   
   moment dat CNB de overeenkomst bevestigt overeenkomstig artikel 7.
6.4  Indien de Opdracht beperkt is tot Vereffening, komt voor toepassing van dit reglement een Drie- of     
   Tweepartijenovereenkomst tot stand nadat CNB de ontvangst van de door de Opdrachtgever zelf gesloten overeenkomst   
   heeft bevestigd overeenkomstig Artikel 7. CNB zal een overeenkomst bedoeld in voorgaande zin slechts bevestigen indien   
   op deze overeenkomst dit Reglement van toepassing is verklaard en de overeenkomst ook aan de eisen van dit Reglement   
   voldoet.
6.5  De directie van CNB kan om haar moverende redenen binnen tien (10) dagen na de datum vermeld op de bevestiging als 
   bedoeld in Artikel 7 de Drie- of Tweepartijenovereenkomst ontbinden door middel van een Schriftelijke mededeling gericht  
   aan de betrokken Contractpartijen.
6.6  Alle bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend de bewaarkosten, koelkosten, de kosten  voor overname   
   van fust en  uitzoekkosten,  die betrekking hebben op een individuele Drie- of Tweepartijenovereenkomst, kunnen door CNB  
   tezamen met de betreffende Drie- of Tweepartijenovereenkomst worden gefactureerd en gesaldeerd.
  
Artikel 7. BEVESTIGING VAN OVEREENKOMSTEN

7.1  Van iedere Drie- of Tweepartijenovereenkomst wordt door CNB een Schriftelijke bevestiging opgemaakt. 
7.2  In geval van een Driepartijenovereenkomst geldt de Schriftelijke bevestiging bedoeld in lid 1 als aanvaarding door CNB van  
   het ten gunste van CNB gemaakte Derdenbeding.
7.3  Een Schriftelijke bevestiging omvat tenminste:
   (a) de datum waarop de bevestiging is opgemaakt;
   (b) de namen en adressen van de partijen bij de overeenkomst;
   (c) vermeldingen van de op de overeenkomst toepasselijke reglementen, voorwaarden en eventuele bijzondere   
    voorwaarden;
   (d) de aard van de overeenkomst;
   (e) de te verrichten prestaties;
   (f) leverings- en betalingscondities.
7.4  De Schriftelijke bevestiging wordt aan de Contractpartijen verstrekt. Tevens hebben Contractpartijen de mogelijkheid om   
   zelf via Mijn CNB Schriftelijke bevestigingen en overzichten daarvan in te zien en te downloaden.
7.5  Schriftelijke bevestigingen worden geacht door de Contractpartij te zijn ontvangen binnen vijf (5) dagen nadat:
   (a) de betrokken Contractpartijen na tussenkomst van CNB overeenstemming hebben bereikt over de te sluiten   
    overeenkomst; of  
   (b) CNB op de hoogte is gebracht van de buiten CNB om gesloten Drie- of Tweepartijenovereenkomst in het geval de  
    Opdracht aan CNB beperkt is tot Vereffening.
7.6  Een Contractpartij die een Schriftelijke bevestiging niet heeft ontvangen, dient met CNB contact op te nemen en haar te   
   verzoeken de betreffende Schriftelijke bevestiging alsnog toe te zenden.
7.7  Indien een Contractpartij van mening is dat de inhoud van de Schriftelijke bevestiging niet juist is, dient hij binnen tien   
   (10) dagen na dagtekening van de Schriftelijke bevestiging mededeling te doen van de geconstateerde onjuistheid,   
   met vermelding van wat naar zijn mening de Schriftelijke bevestiging had moeten inhouden. Na akkoord van CNB en de  
   andere Contractpartij(en) 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.
7.8  Indien naar het uitsluitend oordeel van CNB sprake is van een kennelijke vergissing in de Schriftelijke bevestiging, is CNB   
   altijd gerechtigd een rectificatie op te maken en aan Contractpartijen toe te zenden, welke rectificatie voor    
   Contractpartijen bindend is.
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Artikel 8. VERPLICHTINGEN KLANT 

8.1  Contractpartijen staan zowel jegens CNB als jegens elkaar in voor de overeengekomen kwaliteit, soortechtheid, zuiverheid,  
   hoeveelheid, maat en gewicht van de Goederen die door hen in het kader van een Drie- of Tweepartijenovereenkomst   
   op de markt zijn of worden gebracht. Tevens informeren zij CNB en elkaar juist en volledig of de Goederen beschermd zijn   
   door kwekersrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht en of op de Goederen beperkte rechten of beslagen   
   rusten, dan wel andere (beweerde) aanspraken van derden.
8.2  Een Contractpartij zijnde verkoper of contractnemer is verplicht om binnen tien (10) dagen na feitelijke aflevering   
   Schriftelijk aan CNB te melden dat feitelijke aflevering van de Goederen heeft plaatsgevonden onder nauwkeurige   
   vermelding van afgeleverde hoeveelheden, soorten, gewichten en maten.
8.3  Als door Bemiddeling van CNB Pachtovereenkomsten tot stand zijn gebracht, zijn Contractpartijen zelf verplicht    
   de wettelijk voorgeschreven (pacht)vereisten te vervullen. In het geval de Pachtovereenkomst niet voldoet aan    
   enig wettelijk voorgeschreven vereiste dan is CNB niet aansprakelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade. 
8.4  Een Klant is van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist, indien de Klant niet, niet volledig of niet  
   tijdig voldoet aan enige (betalings)verplichting uit dit Reglement en/of uit een overeenkomst waarop dit Reglement van   
   toepassing is. 
8.5  Klanten staan jegens CNB te allen tijde in voor de juistheid van de door hen aangeleverde data, waaronder maar niet   
   uitsluitend de informatie die CNB nodig heeft om de Opdracht uit te voeren. 

Artikel 9. OPSCHORTING, VERREKENING EN OVERDRACHT 

9.1  Ieder recht van de Klant om zich tegenover CNB te beroepen op opschorting of verrekening is uitgesloten.
9.2  Indien een Contractpartij de in artikel 8.2 omschreven melding van feitelijke aflevering niet of te laat doet, heeft CNB het   
   recht:
   (a) om Uitbetaling of Doorbetaling  aan de betrokken Contractpartij op te schorten tot vijftien (15) dagen na de eerst  
    volgende in artikel 14.2 genoemde Betaaldatum volgende op de melding van de feitelijke aflevering; en/of
   (b) de aanvaarding van het Derdenbeding met betrekking tot de Driepartijenovereenkomst als bedoeld in artikel 7.2 te  
    beëindigen en de overeenkomst om te zetten naar een Tweepartijenovereenkomst; 
   CNB zal Contractpartijen binnen tien (10) dagen na de melding van feitelijke levering Schiftelijk van dit besluit op de hoogte  
   stellen.
9.3  Bij geschillen tussen Contractpartijen op grond van een Drie- en Tweepartijenovereenkomst  - waaronder begrepen   
   geschillen over de vraag of zo een overeenkomst tot stand is gekomen - kan Uitbetaling en Doorbetaling door CNB worden  
   opgeschort, totdat bij (scheids)rechterlijke uitspraak definitief over het geschil is beslist of de betrokken Contractpartijen   
   daarover een schikkingsovereenkomst tot stand hebben gebracht en CNB daarvan Schriftelijk op de hoogte    
   hebben gebracht. 
9.4  Opschorting van Uitbetaling of Doorbetaling door CNB ontslaat de Debiteur niet van zijn plicht om de vordering tijdig aan  
   CNB te betalen.
9.5  De vorderingen van de Klant op CNB en vorderingen van CNB op de Klant worden geacht één geheel uit te maken van alle   
   rechten en plichten, die de Klant uit welke hoofde ook ten opzichte van CNB heeft of aangaat. 
9.6  CNB 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, vallen deze in van elkaar   
   gescheiden vermogens of vloeien deze voort uit verschillende rechtsverhoudingen.
9.7  Overdracht en/of bezwaring van bestaande en toekomstige vorderingen op CNB kan alleen plaatsvinden met    
   Schriftelijke toestemming van CNB en onder handhaving van al haar (verrekenings)rechten die uit dit Reglement of later   
   gemaakte overeenkomsten voortvloeien. 

Artikel 10. TARIEVEN 

10.1  De Tarieven die CNB in rekening brengt met betrekking tot haar werkzaamheden, worden gepubliceerd in één of meer media  
   waaronder in ieder geval de website www.cnb.nl. 
10.2 Wijzigingen van Tarieven worden minimaal veertien (14) dagen voor de inwerkingtreding kenbaar gemaakt op de wijze zoals  
   beschreven in artikel 10.1.
10.3 Op iedere aan CNB verstrekte Opdracht zijn de meest recent gepubliceerde Tarieven van toepassing, tenzij Schriftelijk   
   anders is overeengekomen.
10.4 Alle door CNB in rekening gebrachte Tarieven worden vermeld exclusief omzetbelasting.
10.5 CNB heeft het recht om een Tarief te berekenen over de overeengekomen omzet. Indien bij de uitvoering van een Drie-  
   of Tweepartijenovereenkomst verschil onstaat tussen de op die overeenkomst vermelde omzet en de werkelijke omzet, blijft  
   Opdrachtgever het Tarief verschuldigd berekend over de op de overeenkomst vermelde omzet. Indien de werkelijke omzet   
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   hoger is dan de op de overeenkomst vermelde omzet is Opdrachtgever het Tarief verschuldigd berekend over de 
   werkelijke omzet.
 
Artikel 11. BEWIJSKRACHT ADMINISTRATIE EN SCHRIFTELIJKE INFORMATIEVERSTREKKING

11.1  De administratie van CNB, waaronder door haar ten behoeve van Klanten gegenereerde facturen, (rekening)overzichten,   
   (koop)overeenkomsten, leveringsnota’s en andere documenten waaruit rechten en plichten van Klanten jegens CNB en/of  
   derden blijken, geldt als volledig en sluitend bewijs, behoudens Schriftelijk tegenbewijs van de Klant, door CNB te   
   ontvangen binnen tien (10) dagen na verzenddatum van de Schriftelijke bevestiging.
11.2  De in artikel 11.1 genoemde gegevens worden door CNB beschikbaar gesteld via Mijn CNB (tenzij de Klant Schriftelijk heeft   
   verzocht die gegevens uitsluitend per post te willen ontvangen) en daarvoor gelden de volgende bepalingen:
   (a) Bij registratie verschaft de Klant zijn persoonsgegevens aan CNB en kiest hij zelf een gebruikersnaam en   
    wachtwoord voor toegang tot Mijn CNB;
   (b) CNB bevestigt de registratie Schriftelijk aan de Klant. CNB heeft altijd het recht zonder opgave van redenen   
    registratie te weigeren of te beëindigen; 
   (c) CNB neemt de persoonsgegevens op in een door haar aangehouden administratie waarvoor de Klant door middel 
    van de registratie toestemming heeft gegeven. CNB neemt op haar website informatie over de bescherming van   
    persoonsgegevens op;
   (d) De Klant garandeert en staat in voor zowel de juistheid als de volledigheid van de bij de registratie verschafte   
    persoonsgegevens en is gehouden bij wijziging daarvan CNB direct Schriftelijk te informeren. 

Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

12.1  Behoudens in het geval van opzet of grove schuld is CNB niet aansprakelijk voor schade als gevolg van: 
   (a) enige tekortkoming, onrechtmatige daad of op welke andere grondslag ook in de uitvoering van een aan CNB   
    verstrekte Opdracht;
   (b) het gebruik maken van de bevoegdheden waarin dit Reglement voorziet ten aanzien van de Opdracht;
   (c) (tijdelijke) technische storingen die de werking van en toegang tot Mijn CNB 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 in gebruik bij CNB (of haar hulppersonen) als bij Klanten;  
   (d) een onjuiste vermelding of verwerking van data waaronder doch niet uitsluitend de specificaties van de   
    aangeboden Goederen;
   (e) het vermelden van onjuiste, onvolledige of niet actuele informatie;
   (f) onjuist of onrechtmatig gebruik van Mijn CNB, waaronder maar niet uitsluitend misbruik van wachtwoord en/of   
    gebruikersnaam door derden; of
   (g) het beschadigen van data als gevolg van storingen en/of invloeden van buitenaf.
12.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 12.1 is de aansprakelijkheid van CNB in ieder geval beperkt tot het bedrag dat CNB op  
   grond van een ter dekking van bedoelde aansprakelijkheid gesloten verzekering zal ontvangen. 
12.3 De aansprakelijkheid van CNB vervalt in ieder geval indien de Klant niet binnen een termijn van zes (6) maanden na het  
   bekend worden, of het redelijkerwijs bekend kunnen worden, met het schadevoorval CNB Schriftelijk aansprakelijk heeft   
   gesteld. 
12.4 De in dit artikel geregelde uitsluiting van aansprakelijkheid is mede bedongen ten behoeve van de directie, bestuurders en   
   medewerkers van CNB alsmede de door CNB bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden.
12.5 Klanten dragen zelf te allen tijde het risico van bederf, beschadiging en/of teniet gaan van door hen in het kader van een   
   Opdracht aan CNB toevertrouwde of toe te vertrouwen Goederen.
12.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 12.1:
   (a) is en blijft de Klant jegens CNB aansprakelijk voor schade voor alle handelingen die zijn verricht na verkregen   
    toegang tot Mijn CNB via zijn gebruikersnaam en/of wachtwoord, misbruik daarvan inbegrepen; 
   (b) vrijwaart de Klant CNB: 
    (i) van aanspraken van derden die als gevolg van misbruik van diens gebruikersnaam en/of wachtwoord   
     schade hebben geleden;
    (ii) voor iedere aansprakelijkheid op welke grondslag ook voor alle aanspraken die de andere betrokken   
     Klanten of derden (waaronder overheidsinstanties en instellingen) op CNB mochten hebben (hieronder   
     uitdrukkelijk begrepen verplichtingen tot betaling van belastingen en heffingen die bij of krachtens de   
     wet verschuldigd zijn). 
    Ingeval CNB wordt aangesproken ter zake van aanspraken waarvoor op grond van deze bepaling voor  
    de Klant een vrijwaringverplichting geldt, is de Klant op eerste verzoek van CNB gehouden tot het 
    stellen van naar het uitsluitende oordeel van CNB passende en toereikende zekerheid.
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Artikel 13. OMZETBELASTING

13.1  Klanten zijn verplicht de voor de administratieve verwerking en berekening van de omzetbelasting benodigde gegevens   
   aan CNB te verstrekken. CNB is uit hoofde van Drie- of Tweepartijenovereenkomsten waarop dit Reglement van toepassing  
   is, zelf geen omzetbelasting verschuldigd. CNB verzorgt in het kader van de Vereffening de facturering voor Klanten   
   uitsluitend inclusief de omzetbelasting. 
13.2 Klanten garanderen de juistheid en de volledigheid van de door hen aan CNB verstrekte gegevens die nodig zijn voor de   
   bepaling van de door hen te betalen of terug te vorderen omzetbelasting en staan ervoor in dat deze gegevens aan CNB   
   worden verstrekt.
13.3 Betalingen door CNB ter voldoening van omzetbelasting worden altijd gedaan als voorschot ten behoeve van de Klant die   
   het betreft.
13.4 Indien (achteraf) blijkt dat de Klant onjuiste en/of onvolledige informatie en/of documentatie verstrekt, of niet in het 
   bezit is van stukken om een correcte BTW-behandeling van de desbetreffende transactie te garanderen, is CNB op geen   
   enkele wijze aansprakelijk voor de door de Klant geleden schade of btw (inclusief bijbehorende boetes en rente) welke door  
   de Belastingdienst bij de Klant wordt nageheven.

DEEL II       INCASSO, UITBETALING    
      EN OMSLAG
Artikel 14. BETAALDATA EN BETALING

14.1  Al hetgeen CNB op eigen naam of krachtens volmacht te vorderen heeft van Klanten, zoals bijvoorbeeld doch niet   
   uitsluitend de koopsommen, Tarieven, boetebedragen, kosten en rente, dient uiterlijk op de overeengekomen Betaaldatum  
   aan CNB te worden voldaan.
14.2 CNB hanteert de volgende zes (6) standaard Betaaldata per jaar:
   (a) 15 september;
   (b) 1 november;
   (c) 15 januari;
   (d) 1 maart;
   (e) 1 mei;
   (f) 1 juli.
14.3 Bij een Drie- of Tweepartijenovereenkomst die betrekking heeft op roerende zaken zoals Bloembollen,    
   Boomkwekerijproducten, materialen en overige Goederen, waarbij de Betaaldatum afhankelijk is van het moment van   
   feitelijke levering, dienen de verschuldigde bedragen uiterlijk te worden betaald op de navolgende Betaaldata. 
   Bij feitelijke levering van Bloembollen in de periode:
   (a) van 1 juni t/m 14 augustus  op 1 november eerstkomend, waarbij 85% van het verschuldigde als 
        opeisbaar voorschot moet worden betaald op 15 september eerstkomend;   
        of, indien partijen dat hebben afgesproken, volledig op 15 september   
        eerstkomend;
   (b) van 15 augustus t/m 30 september op 1 november eerstkomend;
   (c) van 1 oktober t/m 14 december op 15 januari eerstkomend;
   (d) van 15 december t/m 31 januari op 1 maart eerstkomend;
   (e) van 1 februari t/m 31 maart  op 1 mei eerstkomend;
   (f) van 1 april t/m 31 mei  op 1 juli eerstkomend;
   bij feitelijke levering van Boomkwekerijproducten, materialen en overige Goederen in de periode:
   (g) van 1 juni t/m 14 augustus  op 15 september eerstkomend;
   (h) van 15 augustus t/m 30 september op 1 november eerstkomend;
   (i) van 1 oktober t/m 14 december op 15 januari eerstkomend;
   (j) van 15 december t/m 31 januari op 1 maart eerstkomend;
   (k) van 1 februari t/m 31 maart  op 1 mei eerstkomend;
   (l) van 1 april t/m 31 mei  op 1 juli eerstkomend.

14.4 Indien een Betaaldatum is overeengekomen die niet afhankelijk is van feitelijke levering als bedoeld in artikel 14.3, wordt 
   de Betaaldatum in de Drie- of Tweepartijenovereenkomst vermeld, zijnde een Betaaldatum genoemd in artikel 14.2. 
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14.5 Met voorafgaande toestemming van CNB zijn Contractpartijen bevoegd een van artikel 14.2 of artikel 14.3 afwijkende   
   Betaaldatum overeen te komen. 
14.6 Betalingen kunnen uitsluitend bevrijdend aan CNB worden verricht, die als enige gerechtigd is tot het verlenen van kwijting.
14.7 In geval van rechtstreekse betaling door Contractpartijen aan elkaar, zijn zij jegens CNB niet gekweten. CNB heeft en   
   behoudt in dat geval een vorderingsrecht op de betreffende partij.
14.8 Indien betaling kan worden toegerekend aan twee of meer vorderingen dan is CNB bij uitsluiting gerechtigd aan te  
   wijzen aan welke vordering de betaling zal worden toegerekend. Wanneer genoemde aanwijzing door CNB niet    
   plaatsvindt, zullen betalingen in de eerste plaats strekken tot voldoening van boetes, kosten en rente, vervolgens   
   tot voldoening van het Tarief, vervolgens tot voldoening van Driepartijenovereenkomsten, vervolgens tot voldoening van   
   Tweepartijenovereenkomsten en ten slotte tot voldoening van overige schulden.
14.9 De vordering van CNB betreft het volledige bedrag dat op grond van een Drie- of Tweepartijenovereenkomst aan haar is   
   verschuldigd inclusief de door haar in rekening gebrachte Tarieven, eventuele boetebedragen, rente en kosten.
14.10 Een Klant die in verzuim is als bedoeld in artikel 8.4 is:
   (a) over het niet betaalde (gedeelte van het) aan CNB verschuldigde bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd   
    volgens artikel 6:119a BW; en 
   (b) een direct opeisbare boete verschuldigd van 15% (vijftien procent) over het niet betaalde (gedeelte van het)   
    bedrag zoals bedoeld in sub (a).

Artikel 15. VORDERINGSRECHT EN RISICOSPREIDING 

15.1  Vijftien (15) dagen na een Betaaldatum verkrijgen Contractpartijen die op grond van een Driepartijenovereenkomst   
   Crediteur zijn een vordering tot Uitbetaling op CNB. De som van deze vorderingen van de in dit lid genoemde    
   Contractpartijen is gelijk aan het totaalbedrag dat CNB op dezelfde Betaaldatum van Contractpartijen die ook betrokken  
   zijn bij een Driepartijenovereenkomst moet ontvangen.
15.2 Het risico van Wanbetaling wordt gezamenlijk gedragen door alle Contractpartijen die op één Betaaldatum op basis van  
   een Driepartijenovereenkomst Crediteur van CNB zijn. De verdeling van dit risico vindt plaats door middel van de   
   Omslagregeling.
15.3 Vijftien (15) dagen na een Betaaldatum verkrijgt een Contractpartij die op grond van een Tweepartijenovereenkomst  
   Crediteur is een vordering tot Doorbetaling op CNB. De hoogte van de vordering is beperkt tot het bedrag dat CNB   
   daadwerkelijk van de wederpartij van de Contractpartij heeft ontvangen.
15.4 In geval van een Tweepartijenovereenkomst wordt het incassorisico door Contractpartijen niet gezamenlijk gedragen via de  
   toepasselijkheid van de Omslagregeling, maar draagt elke Contractpartij individueel het eigen risico van Wanbetaling. 
15.5 CNB deelt zelf niet mee in risico van Wanbetaling en is zelf niet aansprakelijk tegenover Crediteuren voor Wanbetaling van  
   Debiteuren. 

Artikel 16. TOEPASSING OMSLAGREGELING 

16.1  Indien naar het uitsluitende oordeel van CNB vaststaat, dat ten aanzien van een specifieke Betaaldatum toepassing van   
   de Omslagregeling noodzakelijk is of zal worden, zal de financiële afhandeling van de vorderingen op CNB van de betrokken  
   Crediteuren als bedoeld in artikel 15.1 en 15.2 plaatsvinden op de wijze als in dit artikel bepaald.
16.2 CNB zal de Crediteuren die het betreft zo spoedig mogelijk informeren over het feit, dat er een Omslagregeling met 
   betrekking tot een specifieke Betaaldatum moet plaatsvinden. Deze kennisgeving kan ook plaatsvinden indien de   
   Uitbetaling van vorderingen op een Betaaldatum al heeft plaatsgevonden. In het laatste geval vindt een Omslagregeling   
   achteraf plaats.
16.3 De Omslagregeling wordt als volgt toegepast:
   (a) Op basis van het op grond van Driepartijenovereenkomsten niet ontvangen bedrag stelt CNB het totale bedrag   
    vast dat wordt omgeslagen;
   (b) Voor elke individuele Crediteur wordt het Omslagbedrag bepaald door het totale bedrag dat wordt omgeslagen   
    als bedoeld in sub (a) over de gezamenlijke Crediteuren op grond van een Driepartijenovereenkomst te verdelen.   
    Deze verdeling vindt plaats naar rato van de hoogte van de Oorspronkelijke Vordering van iedere individuele   
    Crediteur; 
   (c) Ten aanzien van elke bij de Omslagregeling betrokken Crediteur wordt het Omslagbedrag in mindering gebracht   
    op de Oorspronkelijke Vordering. Aansluitend stelt CNB, overeenkomstig artikel 9.6, ten aanzien van elke bij de  
    Omslagregeling betrokken Contractpartij vast welk totaalbedrag deze Contractpartij na toepassing van de   
    Omslagregeling van CNB te ontvangen heeft of verschuldigd is.
16.4 Als gevolg van het bepaalde in artikel 16.3 (c) gaat met het toepassen van de Omslagregeling de Oorspronkelijke Vordering,  
   die een bij de omslag betrokken Crediteur op CNB heeft, van rechtswege teniet voor een bedrag dat gelijk is aan het voor de  
   betreffende Crediteur geldende Omslagbedrag.
16.5 De kosten gemoeid met het uitvoeren van de Omslagregeling komen voor rekening van alle bij de omslag betrokken   
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   Crediteuren. De kosten worden over deze Crediteuren verdeeld naar rato van de hoogte van de Oorspronkelijke Vordering   
   van elke individuele Crediteur. 
16.6 CNB zal elke Contractpartij die het betreft informeren over het voor hem toepasselijke Omslagbedrag en zijn aandeel in de  
   kosten als bedoeld in artikel 16.5.   
16.7 Voor het toepassen van de Omslagregeling is ten aanzien van een Contractpartij na opschorting van de Uitbetaling in  
   de zin van artikel 9.2 sub (a) slechts de Betaaldatum die volgt na opschorting bepalend en niet de oorspronkelijk    
   overeengekomen Betaaldatum. 
16.8 CNB zal bij toepassing van de Omslagregeling de financiële afhandeling daarvan laten controleren door een door CNB aan  
   te wijzen registeraccountant, die het resultaat van zijn onderzoek in een Schriftelijk rapport zal vastleggen. 

Artikel 17. BEVOEGDHEDEN CNB

17.1  CNB heeft dan het recht ten aanzien van een Klant die in verzuim is, als bedoeld in artikel 8.4, al hetgeen deze Klant uit   
   welke hoofde ook aan CNB verschuldigd is direct en volledig op te eisen.
17.2  Indien sprake is van verzuim in de zin van artikel 8.4 of wanneer er goede grond aanwezig is om te vrezen dat een Klant 
   zijn verplichtingen jegens CNB niet, niet tijdig of niet volledig zal (kunnen) nakomen, is de betrokken Klant gehouden op   
   eerste verzoek van CNB:
   (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 CNB voldoende, adequate (aanvullende) zekerheden te verstrekken voor de   
    deugdelijke nakoming van zijn verplichtingen, waarvan de kosten voor rekening van de betrokken Klant komen.
17.3   Indien sprake is van verzuim in de zin van artikel 8.4, de Klant niet voldoet aan het verzoek van CNB ex artikel 17.2 of CNB   
   goede grond heeft om te vrezen, dat de Klant zijn verplichtingen jegens CNB niet, niet tijdig of niet volledig zal (kunnen)   
   nakomen, heeft CNB tevens het recht:
   (a) haar verplichtingen op te schorten; en/of
   (b) tussen partijen een nadere regeling te treffen; en/of
   (c) de Driepartijenovereenkomst via een Schriftelijke verklaring te ontbinden; en/of
   (d) via contractoverneming zelf in de plaats te treden van de in verzuim zijnde Klant, zonder verplicht te zijn tot  
    betaling van enige schadevergoeding aan de bij de ontbonden of overgenomen overeenkomst betrokken andere   
    Klant.
17.4 De Klant die in verzuim is als bedoeld in artikel 8.4 is jegens CNB en zijn wederpartij aansprakelijk voor alle schade die direct  
   of indirect het gevolg is van het verzuim. 
17.5 Kiest CNB voor ontbinding als bedoeld in artikel 17.3 sub (c) dan heeft zij het recht om ten aanzien van de bij de ontbinding  
   betrokken Goederen (of een deel daarvan) naar eigen keuze een nieuwe overeenkomst tussen de Klant en een derde tot   
   stand te brengen. 
17.6  Kiest CNB voor contractoverneming als bedoeld in artikel 17.3 sub (d) dan neemt zij zelf de rechten en verplichtingen van  
   de in verzuim zijnde Klant over, waarbij dit Reglement dan geldt als de wettelijk voorgeschreven akte ex artikel 6:159 lid  
   1 BW tussen CNB en de in verzuim zijnde Klant. De andere bij dezelfde overeenkomst betrokken Klant geeft voor dat   
   geval door middel van de opdrachtverlening nu reeds voor alsdan overeenkomstig artikel 6:159 lid 1 BW jo artikel 156 lid 1  
   BW de onherroepelijke toestemming voor de contractoverneming. Die Klant blijft dan gehouden alle verplichtingen die hij   
   tegenover de in verzuim zijnde Klant had nu ten opzichte van CNB na te komen.
17.7  Indien CNB het noodzakelijk acht rechtskundige bijstand in te roepen bij de incasso van haar vordering, komen de werkelijk  
   gemaakte kosten daarvan (die van rechtskundige bijstand daaronder begrepen) voor rekening van de partij die jegens CNB  
   in verzuim is als bedoeld in artikel 8.4.
17.8 Indien CNB ten behoeve van een juiste Vereffening enig geschil tussen Klanten ter beslechting heeft voorgelegd aan een  
   (scheids)rechterlijk college, dan heeft CNB het recht alle werkelijk gemaakte kosten (die van rechtskundige bijstand   
   daaronder begrepen) ten laste van die Klant te brengen, die krachtens een onherroepelijke (scheids)rechterlijke beslissing in  
   het ongelijk is gesteld.

Artikel 18. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN LEVERING ONDER VOORWAARDE 

18.1  Indien een Drie- of Tweepartijenovereenkomst inhoudende koop en of verkoop van Goederen, dan wel Contractteelt, tot   
   stand is gekomen waar dit Reglement op van toepassing is, behoudt de Contractpartij die op grond van die overeenkomst  
   Goederen moet leveren zich uitdrukkelijk de eigendom daarvan voor. De overdracht van de Goederen zal slechts    
   plaatsvinden onder de voorwaarde dat de daarvoor te betalen vordering van CNB inclusief eventuele kosten, boete en rente  
   volledig is voldaan.

18.2 Totdat aan de in artikel 18.1 bedoelde voorwaarde van betaling aan CNB 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   
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   woord, voor de Contractpartij aan wie de eigendom door het voldoen aan de voorwaarde van betaling wordt overgedragen.
18.3 Zolang de eigendom van feitelijk afgeleverde Goederen niet aan de Contractpartij is overgegaan, mag hij die Goederen niet  
   vervreemden, bezwaren of aan of ten behoeve van een derde enig recht daarop verlenen. Tevens is de Contractpartij   
   verplicht de Goederen zodanig te bewaren dat de eigendom niet door vermenging verloren kan gaan.
18.4 Indien een Contractpartij jegens CNB respectievelijk de andere Contractpartij tekort schiet of indien CNB respectievelijk de  
   andere Contractpartij goede grond geeft te vrezen dat de eerstgenoemde Contractpartij in zijn verplichtingen te kort 
   zal schieten, is de andere Contractpartij respectievelijk CNB gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud feitelijk    
   afgeleverde Goederen terug te nemen. Na terugname van deze Goederen zal de eerstgenoemde Contractpartij die tekort   
   is geschoten door CNB respectievelijk de andere Contractpartij worden gecrediteerd voor de op de datum van terugname   
   geldende marktwaarde van de teruggenomen Goederen verminderd met de in verband met die terugname gemaakte  
   kosten. Bij een niet nagekomen overeenkomst zal de in de vorige zin bedoelde creditering nimmer hoger zijn dan de   
   oorspronkelijk bedongen koopprijs.

DEEL III       GROENE VEILING
Artikel 19. PROCEDURE 

19.1  De verkoop van de gewassen geschiedt door de Opdrachtgever tot een Groene Veiling voetstoots, derhalve met uitsluiting  
   van iedere garantie, aansprakelijkheid en reclamerecht.
19.2  De Opdrachtgever tot een Groene Veiling is verplicht tot onvoorwaardelijke en volledige medewerking tot het doen   
   plaatsvinden van de Groene Veiling op de door CNB te bepalen tijdstippen. Hij is tevens verplicht de medewerkers van CNB  
   en de gegadigden van de Groene Veiling toe te laten op de percelen waar de te veilen gewassen zich bevinden.
19.3 Bij de Opdracht tot een Groene Veiling kan de Opdrachtgever een minimumprijs opgeven, welke prijs door CNB als richtprijs  
   zal worden beschouwd. CNB heeft het recht om van deze prijs af te wijken.
19.4 CNB heeft het recht gegadigden van een Groene Veiling zonder opgaaf van redenen van deelname uit te sluiten. 
19.5 De te veilen gewassen worden zoveel mogelijk onder een kavelnummer in een catalogus opgenomen. CNB heeft het recht   
   twee of meer kavelnummers te combineren of te splitsen. 
19.6 Het veilen geschiedt bij opbod en afslag of één van beide, dit naar inzicht van de door CNB aangestelde veilingmeester.
19.7  Ieder bod bindt de bieder in persoon, is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud.
19.8 Het bieden bij afslag geschiedt door het roepen van het woord ‘mijn’ bij het afroepen van het bedrag door de -door CNB   
   aangestelde- afslager.
19.9  Na uitbrenging van het hoogste bod heeft de veilingmeester het recht zich eerst te beraden en dan een beslissing te nemen  
   over de gunning.
19.10 CNB 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.
19.11 Indien naar het uitsluitend oordeel van de veilingmeester over 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 in veiling worden gebracht.
19.12 Brengen meerdere partijen tegelijk een hoogste bod uit, dan wordt terstond tussen hen aanvullend bij opbod geveild.
19.13 Indien een bieder terstond en uitsluitend ten genoegen 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.

Artikel 20. UITVOERING

20.1 De in het kader van een Groene Veiling verkochte gewassen zijn voor rekening en risico van Koper vanaf het moment van   
   gunning. De Opdrachtgever tot een Groene Veiling is evenwel gehouden de verkochte gewassen als een goed kweker te   
   houden en te verzorgen tot aan het rooien dat tijdig naar gelang van de aard van de gewassen moet geschieden.
20.2 De eigendom van de in het kader van een Groene Veiling verkochte gewassen gaat over op de Koper op het moment van   
   rooien.
20.3 Het rooien zal geschieden op de door Koper te bepalen dagen, eventueel onder toezicht van CNB.

20.4 Indien de Koper in verzuim is als bedoeld in artikel 8.4 heeft CNB het recht de gewassen voor rekening en risico van Koper  
   te laten rooien en op te slaan onverminderd de verplichting van Koper tot betaling van de koopprijs, vermeerderd met alle   
   kosten die het directe of indirecte gevolg zijn van de tekortkoming van de Koper. 
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DEEL IV        GESCHILLEN, FORUMKEUZE   
      EN RECHTSKEUZE
Artikel 21. GESCHILLEN TUSSEN CONTRACTPARTIJEN OVER KWALITEIT 

21.1  Geschillen met betrekking tot de kwaliteit van de Goederen moeten door Contractpartijen onderling worden opgelost. 
21.2 Ten aanzien van geschillen bedoeld in artikel 21.1 streeft CNB er naar om een minnelijke oplossing tot stand te brengen. In   
   verband met dit streven zijn Contractpartijen verplicht aan CNB onverwijld mededeling te doen van mogelijke reclames of   
   andere problemen die zich bij de uitvoering van een overeenkomst voordoen of dreigen voor te doen.

Artikel 22. FORUMKEUZE

22.1 Geschillen met betrekking tot de handel in, of teelt van Bloembollen die gegrond zijn op Drie- of     
   Tweepartijenovereenkomsten - waaronder begrepen geschillen over de vraag of zo een overeenkomst tot stand is gekomen  
   en/of de vraag of met CNB een overeenkomst van Opdracht is gesloten en/of de vraag of CNB die overeenkomst van  
   Opdracht naar behoren is nagekomen - zullen met uitsluiting van de burgerlijke rechter worden beslecht door het   
   Scheidgerecht voor de Bloembollenhandel. 
22.2 Geschillen met betrekking tot de handel in- of teelt van Boomkwekerijproducten die gegrond zijn op Drie- of    
   Tweepartijenovereenkomsten zullen met uitsluiting van de burgerlijke rechter worden beslecht door het Nederlands  
   Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij. De bevoegdheid van het Boskoops Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij is   
   uitgesloten.
22.3 Het bepaalde in de artikelen 22.1 en 22.2 laat onverlet dat CNB steeds bevoegd is een Opdrachtgever respectievelijk  
   Contractpartij te dagvaarden voor de rechter die op grond van de wet of een internationaal verdrag bevoegd is van het   
   geschil kennis te nemen.

Artikel 23. RECHTSKEUZE

Op dit Reglement, alsmede op alle rechtsverhoudingen waarop dit Reglement van toepassing is, is Nederlands recht van toepassing 
met uitsluiting van het Weens koopverdrag.

DEEL V        OVERIG 
Artikel 24. SLOTBEPALINGEN

24.1 Aan de opschriften (“kopjes”) bij de artikelen van dit Reglement komt geen zelfstandige betekenis toe en deze opschriften   
   zijn niet van invloed op de uitleg van de bepalingen van dit Reglement.
24.2 Indien naar het oordeel van een (scheids)gerecht in de rechtsverhouding tussen CNB en een Opdrachtgever of in de  
   rechtsverhouding tussen Contractpartijen onderling een bepaling van dit Reglement nietig of vernietigbaar is, zullen de   
   overige bepalingen van dit Reglement volledig van kracht blijven en zullen partijen vervangende bepalingen overeenkomen,  
   waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.
24.3 Klanten betrachten de nodige zorgvuldigheid zowel jegens CNB als 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 CNB als de andere bij de overeenkomst(en) betrokken Klant(en).
24.4 Indien dit Reglement in een of meer vreemde talen is vertaald, komt doorslaggevende betekenis toe aan de Nederlandse   
   versie van dit Reglement.
24.5 Dit Reglement treedt in werking met ingang van 1 juni 2019. Door inwerkingtreding van dit Reglement zijn alle vorige   
   reglementen - onverminderd hun gelding voor overeenkomsten gesloten vóór 1 juni 2019 - vervallen.
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