
 
 
 

 
 

ADDENDUM 

Wijziging van het Bedrijfsreglement Plantion (2016)  
voor opname van additionele voorwaarden voor 

passieve bemiddeling en de kweker-kweker-regeling 

 

 

Wijziging artikel 16 

 

Met ingang van 1 november 2021 is artikel 16 in het Bedrijfsreglement Plantion (2016) 

vervallen. In plaats daarvan geldt vanaf diezelfde datum onderstaand nieuw artikel 16.  

 

Artikel 16 Aard van de dienstverlening en voorwaarden 

Onderscheiden worden de volgende diensten: 

 

1. Actieve Bemiddeling 

Actieve Bemiddeling betreft de Bemiddelingsdiensten van Plantion aan Kopers en 

Verkopers waarvoor de artikelen 17 tot en met 25 van toepassing zijn. 

 

2. Passieve bemiddeling 

Passieve bemiddeling betreft een dienst of Faciliteit van Plantion aan Kopers en 

Verkopers voor transacties op grond van koopovereenkomsten die door Koper en 

Verkoper zelf en onderling gesloten zijn, zonder toedoen of bemoeienis van Plantion en 

waarbij Plantion uitsluitend de financiële afhandeling tussen de Koper en Verkoper voor 

de betreffende transactie(s) (de afrekening) faciliteert.  

 

a. Passieve bemiddeling kan alleen plaatsvinden nadat de Verkoper en Koper daartoe 

vooraf Schriftelijk toestemming hebben verkregen van de Directie op basis van een 

daartoe door de Verkoper en Koper ingevuld en ondertekend Schriftelijk verzoek. Het 

verzoek en de toestemming gelden voor één koopovereenkomst, waarbij de 

koopovereenkomst meerdere transacties kan behelzen. Plantion kan, om haar 

moverende redenen en zonder nadere opgave, een verzoek afwijzen. 

 

b. Plantion is geen partij in de totstandkoming van de koopovereenkomst tussen de 

Koper en Verkoper en is dan ook niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de 

inhoud ervan.  

Plantion is behoudens de door haar te verzorgen financiële afhandeling ook geen 

partij in de uitvoering van de koopovereenkomst en evenmin daarvoor 

verantwoordelijk of aansprakelijk. Plantion controleert het Product, de aflevering, de 

aantallen, de kwaliteit, de sortering, de verpakking en/of de productinformatie niet en 

staat niet in voor de juistheid daarvan. Bij gebruikmaking van passieve bemiddeling 

aanvaarden de Verkoper en Koper alle verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden 

voortvloeiende uit de uitvoering van de door hen gesloten koopovereenkomst, jegens 

elkaar en ten opzichte van derden, en vrijwaren Plantion daarvan. Klachten over het 

Product, de aflevering, de aantallen, kwaliteit, sortering, verpakking en/of 



 

productinformatie van de Koper, Verkoper en/of van derden zullen door Plantion niet 

in behandeling worden genomen. 

 

c. De artikelen 17 tot en met 25 zijn niet van toepassing. 

 

d. De financiële afhandeling zal door Plantion worden uitgevoerd na verzending door de 

Verkoper aan en ontvangst door Plantion van een ingevulde EAB tenminste 

bevattende de voor passieve bemiddeling relevante gegevens, waarbij die EAB na 

ontvangst geldt als opdracht van de Verkoper aan Plantion tot uitvoering van de 

dienst. De EAB kan altijd slechts één transactie betreffen en de datum van ontvangst 

door Plantion geldt als datum van opdracht aan Plantion. 

De invulling en toezending van de EAB en de daarin vermelde gegevens zijn een 

verantwoordelijkheid van de Verkoper. Plantion controleert deze niet. Plantion 

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foutieve, vertraagde of uitblijvende financiële 

afhandeling te wijten aan een onjuiste, ontijdige en/of onvolledige opgave van 

gegevens door de Verkoper. 

 

e. De financiële afhandeling vindt plaats overeenkomstig de in het Bedrijfsreglement 

gestelde of daaruit voortvloeide voorwaarden met dien verstande dat uitbetaling aan 

de Verkoper door Plantion niet eerder zal plaatsvinden dan nadat Plantion de 

koopsom heeft ontvangen van de Koper. 

 

f. Indien de koopovereenkomst tussen de Verkoper en Koper tussentijds wordt 

beëindigd of ontbonden, dient de Verkoper zijn opdracht aan Plantion onverwijld te 

annuleren, bij verzuim waarvan Plantion hem kosten in rekening kan brengen. 

Indien en zodra de Koper of Verkoper in staat van faillissement wordt verklaard of 

surseance van betaling heeft aangevraagd, zal de opdracht aan Plantion met 

onmiddellijke ingang geacht worden te zijn geannuleerd of beëindigd. 

Indien betaling door de Koper om welke reden ook dertig dagen na datum van 

opdracht (nog) niet heeft plaatsgevonden, kan Plantion haar opdracht op grond van 

onuitvoerbaarheid beëindigen. Plantion kan de Verkoper een aanvullende 

incassoprocedure aanbieden, zulks voor rekening en risico van de Verkoper.  

In alle gevallen kan Plantion de Verkoper kosten in rekening brengen en in geen van 

de gevallen ontstaat een recht op schadevergoeding door Plantion aan de Verkoper 

of Koper. 

 

g. Eventuele Klachten over de afhandeling door Plantion worden behandeld 

overeenkomstig artikel 70 lid 1, 4, 5 en 6. 

 

h. Indien door de Koper en Verkoper in hun koopovereenkomst is overeengekomen 

gebruik te willen maken van andere, aanvullende diensten of Faciliteiten van 

Plantion, dan gelden daarvoor de voorwaarden en bepalingen zoals die voor die 

betreffende diensten of Faciliteiten zijn vastgesteld. 

 

3. Kweker-kweker-regeling 

De kweker-kweker-regeling betreft een specifieke vorm van actieve Bemiddeling waarbij 

de kopende partij een teler is. 

 



 

a.  Van de kweker-kweker-regeling kan alleen gebruik worden gemaakt nadat de 

verkopende en kopende partij daartoe vooraf Schriftelijk toestemming hebben 

verkregen van de Directie op basis van een daartoe door hen beiden ingevuld en 

ondertekend Schriftelijk verzoek. Toestemming kan alleen worden verkregen indien 

de kopende teler verklaart dat de door hem te kopen Producten niet bestemd zullen 

zijn voor directe verkoop door hem aan consumenten. Een verzoek betreft altijd één 

te sluiten koopovereenkomst, waarbij die koopovereenkomst meerdere transacties 

kan behelzen. Plantion kan, om haar moverende redenen en zonder nadere opgave, 

een verzoek afwijzen. 

 

b. Bij verkregen toestemming zal de kopende teler door Plantion uitsluitend ten behoeve 

van en zolang als is benodigd voor de uitvoering van de betreffende 

koopovereenkomst worden ingeschreven als een Koper. 

 

c. De artikelen 17 tot en met 25 zijn van toepassing. 

 

Deze wijziging is vastgesteld door het Bestuur van Plantion in haar vergadering op 9 juli 

2021. 

 


