
  
 

  

 

 

 

CNB 

Koelhuisreglement 

 

 

februari 2014 



   

1/4 
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Artikel 1. Definities 
 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
 
a. Bewaarnemer: de coöperatie Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale 

U.A., gevestigd te Lisse en mede kantoorhoudende te 
Bovenkarspel die de Zaken in Bewaarneming ontvangt in de zin van 
sub d van dit artikel. 

 
b. Koelhuis: iedere ruimte die bij Bewaarnemer in gebruik is en waarin onder 

meer met behulp van klimaatbeheersende apparatuur de Zaken 
worden ingeslagen, opgeslagen, gekoeld of ingevroren, behandeld  
en/of bewerkt en uitgeslagen. 

 
c. Koelhuisovereenkomst: mondeling, schriftelijk of stilzwijgend aangegane overeenkomst tot 

Bewaarneming. 
 
d. Bewaarneming:  één of meer van de volgende handelingen: 

1. de inslag van Zaken in een Koelhuis, mits en voor zover de 
inslag door Bewaarnemer geschiedt; 

2. het in opslag houden van Zaken in een Koelhuis; 
3. het koelen of invriezen van Zaken in een Koelhuis; 
4. het behandelen en/of bewerken van Zaken in een Koelhuis 

mits en voor zover dit door Bewaarnemer geschiedt; 
5. de uitslag van Zaken uit een Koelhuis, mits en voor zover de 

uitslag door Bewaarnemer geschiedt. 
 

e. Bewaargever: de partij die een Koelhuisovereenkomst als bedoeld in sub c van dit 
artikel met Bewaarnemer is aangegaan of de partij die in alle 
rechten en plichten van Bewaargever is getreden. 

 
f. Zaken: Bloembollen, bloemknollen, planten en houtige gewassen en alle 

overige producten, die het onderwerp zijn van een 
Koelhuisovereen-komst. 
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g. NEKOVRI-voorwaarden: De Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Nederlandse 
Koel- en Vrieshuizen zoals deze gelden ten tijde van het aangaan 
van de Koelhuisovereenkomst. 

 
Artikel 2. Toepasselijkheid Koelhuisreglement en NEKOVRI-voorwaarden 
 
2.1  Op elke tussen Bewaarnemer en Bewaargever gesloten Koelhuisovereenkomst zijn 

van toepassing de voorwaarden zoals neergelegd in dit Koelhuisreglement alsmede 
de NEKOVRI-voorwaarden, voor zover deze laatste voorwaarden met de inhoud van 
het Koelhuisreglement niet in strijd zijn. 

 
2.2  Indien en voor zover één of meer bepalingen uit het Koelhuisreglement en de 

NEKOVRI-voorwaarden gelijke gevallen regelen en elkaar overlappen, prevaleert de 
bepaling uit het Koelhuisreglement. 

 
2.3   De toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van Bewaargever is uitgesloten. 
 
2.4  Exemplaren van het Koelhuisreglement en van de NEKOVRI-voorwaarden zijn te 

raadplegen en te downloaden vanaf de website www.cnb.nl/reglementen. De 
NEKOVRI-voorwaarden zijn  afzonderlijk te raadplegen en te downloaden vanaf de 
website www.nekovri.nl/. 

 
Artikel 3. Kwaliteit van Zaken 
 
3.1  Bewaargever zal ervoor zorg dragen en staat er jegens Bewaarnemer voor in dat de 

aangevoerde Zaken op het moment van inslag in goede gezondheid verkeren en in 
ieder geval volledig vrij zijn van dierlijke aantastingen, schimmel-, virus-, en 
bacterieziekten. 

 
3.2  Bewaargever vrijwaart Bewaarnemer van aanspraken van derden die verband 

houden met of gegrond zijn op kwaliteitsgebreken als bedoeld in artikel 3.1. 
 
Artikel 4. Uitsluiting van aansprakelijkheid en verval vorderingsrechten 
 
4.1  Bewaarnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de uitvoering van de 

tussen Bewaarnemer en Bewaargever gesloten Koelhuisovereenkomst of op welke 
andere grondslag dan ook, tenzij sprake is van opzet, grove schuld of grove 
nalatigheid aan de zijde van Bewaarnemer. 

 
4.2  Indien Bewaarnemer met inachtneming van de voorgaande bepaling toch 

aansprakelijk is, zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat 
Bewaargever op grond van de Koelhuisovereenkomst aan Bewaarnemer heeft 
betaald, dan wel maximaal aan haar is verschuldigd. 

 
4.3  Aanspraken op schadevergoeding moeten op straffe van verval van alle rechten 

schriftelijk aan het kantoor van Bewaarnemer te Bovenkarspel worden ingediend, 
uiterlijk binnen 48 uur na de uitslag van de Zaken tenzij Bewaargever aantoont de 
schade en/of het verlies niet eerder te hebben kunnen melden, in welk geval melding 
dient te geschieden binnen 24 uur nadat de schade en/of het verlies Bewaargever 
bekend is geworden. 

 

http://www.cnb.nl/reglementen
http://www.nekovri.nl/
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4.4 Ieder vorderingsrecht van Bewaargever tegen Bewaarnemer vervalt 6 maanden na 
afloop van de dag waarop enige schade aan of verlies van de Zaken ter kennis van 
Bewaargever is gebracht of Bewaargever enige schade met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 4.3 ter kennis heeft gebracht aan Bewaarnemer, tenzij binnen 
genoemde periode de vordering in rechte aanhangig is gemaakt. 

 
Artikel 5. Het verstrekken van instructies 
 
5.1  Al de voor Bewaarnemer bestemde aanvragen, opdrachten, instructies, 

aanbiedingen, verzoeken en mededelingen dienen schriftelijk aan het kantoor van 
Bewaarnemer te Bovenkarspel te worden gedaan respectievelijk gegeven. 

 
5.2  Bewaargever bepaalt zelf en voor eigen rekening en risico de wijze van 

Bewaarneming als genoemd in artikel 1 sub d onder nummers 3 en 4 van het 
Koelhuisreglement binnen het kader van de daarvoor gebruikelijke normen. 

 
5.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.1 en 5.2 van het Koelhuisreglement heeft en 

behoudt Bewaarnemer altijd de bevoegdheid instructies van de Bewaargever, die 
naar het uitsluitende oordeel van Bewaarnemer tot verlies of beschadiging van 
Zaken zouden kunnen leiden, niet uit te voeren. 

 
Artikel 6. Fust en verpakkingsmateriaal 
 
6.1  Bewaargever garandeert door toetreding tot een Koelhuisovereenkomst, dat het 

fust en/of andersoortig verpakkingsmateriaal waarin hij Zaken ter uitvoering van de 
Koelhuisovereenkomst aanlevert, deugdelijk en geschikt is voor gebruik in het 
Koelhuis. 

  
6.2  Fust moet geschikt zijn voor een stapelhoogte van maximaal 30 stuks alsmede voor 

de handelingen als genoemd in artikel 1 sub d van het Koelhuisreglement. 
Bewaargever vrijwaart Bewaarnemer van alle aanspraken, die derden als gevolg van 
ondeugdelijk of ongeschikt fust of verpakkingsmateriaal in de zin van dit artikel 
claimen.  

 
6.3  Gaasbakken, broeifust, onderzetters, leliekratten, pallets en dergelijke die eigendom 

zijn van Bewaarnemer, dienen binnen 14 dagen na uitslag franco aan het kantoor 
van Bewaarnemer te Bovenkarspel te zijn geretourneerd, bij gebreke waarvan € 0,15 
per week per gaasbak, broeifust, leliekrat, pallet en onderzetter aan Bewaarnemer 
verschuldigd zal zijn. 

 
6.4  Fust van Bewaarnemer mag alleen gebruikt worden voor leveranties aan het 

Koelhuis, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Fust dat door de Bewaargever 
is aangevoerd in het kader van de juridische levering van Zaken aan derden in het 
Koelhuis, dient binnen 14 dagen nadat de door Bewaarnemer te verrichten prestatie 
is geëindigd, door Bewaargever te worden teruggehaald, bij gebreke waarvan het 
fust voor rekening en risico van Bewaargever door Bewaarnemer wordt gehouden. 
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Artikel 7. Betaling 
 
7.1  Bewaargever is gehouden de door Bewaarnemer verzonden factuur te voldoen 

uiterlijk op de betaaldatum zoals deze op de factuur is vermeld, bij gebreke waarvan 
Bewaargever direct in verzuim is en Bewaarnemer gerechtigd is vanaf dat moment 
de wettelijke handelsrente conform artikel 6:119a BW over het niet-betaalde bedrag 
in rekening te brengen. Daarnaast is Bewaargever aan Bewaarnemer verschuldigd 
een direct opeisbaar boetebedrag van 15% over het openstaande bedrag in 
hoofdsom. 

 
7.2   Ieder recht van verrekening en opschorting van Bewaargever is uitgesloten. 
 
Artikel 8. Omzetbelasting 
 

Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventueel overige kosten/heffingen. 
 
Artikel 9. Risico’s en verzekering daarvan door Bewaargever 
 

Alle handelingen als genoemd in artikel 1 sub d van het Koelhuisreglement zullen 
geschieden voor rekening en risico van Bewaargever. Bewaargever dient zich tegen 
alle risico’s waaronder die tegen brand-, ontploffings-, bliksem en vliegtuigschade 
die de in bewaring gegeven Zaken tijdens de duur van de Koelhuisovereenkomst 
kunnen treffen, steeds afdoende te verzekeren. 

 
Artikel 10. Uitslag 
 

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen uitslagopdrachten uiterlijk 5 
werkdagen van te voren schriftelijk aan het kantooradres van Bewaarnemer te 
Bovenkarspel opgegeven te worden, bij gebreke waarvan Bewaarnemer er niet voor 
instaat dat de Zaken binnen de door Bewaargever opgegeven termijn kunnen 
worden uitgeslagen. 

 
Artikel 11. Rechts-, en forumkeuze  
 
11.1  Op de Koelhuisovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
 
11.2 Al de geschillen die ontstaan uit of verband houden met de uitvoering van een 

Koelhuisovereenkomst worden beslecht door het Scheidsgerecht voor de 
Bloembollenhandel te Hillegom, tenzij voornoemd college op grond van de aard van 
de Zaken die onderwerp zijn van de betrokken Koelhuisovereenkomst, de 
bevoegdheid mist om van het geschil kennis te nemen. In dat geval, is de rechtbank 
Den Haag uitsluitend bevoegd om van het geschil kennis te nemen. 
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