
   
 
 

Algemene Voorwaarden BKD versie 07-10-2015 Pagina 1 van 4 
 
 

 

Algemene voorwaarden de BKD 
voor de levering van diensten en uitvoering van opdrachten 

 

Algemeen 

Artikel 1 

1. Deze algemene voorwaarden van de BKD zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 
opdrachtbevestigingen, overeenkomsten tot het verrichten van diensten of de uitvoering 
van projecten, die door de BKD worden gedaan of uitgevoerd, of waarbij de BKD partij is. 

2. De registratie van teelten en partijen door de geregistreerde bij de BKD vormt een 
keuringsopdracht van de geregistreerde aan de BKD die door aanvaarding door de BKD 
tot een overeenkomst tussen genoemde partijen leidt waarop deze algemene 
voorwaarden van toepassing zijn. 

3. Het aanvragen door de geregistreerde van bemonstering en/of toetsing als onderdeel 
van import- en/of exportinspecties bij de BKD leidt op dezelfde wijze als omschreven in 
lid 2 tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. 

4. Afwijkende bedingen gelden slechts, indien partijen zulks schriftelijk vooraf zijn 
overeengekomen en dan uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor zij gemaakt zijn; 
voor het overige blijven de onderhavige algemene voorwaarden van kracht. 

5. Aan de algemene voorwaarden van de geregistreerde komt voor de aanbiedingen van en 
de in dit artikel bedoelde overeenkomsten met de BKD slechts werking toe, indien en 
voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige algemene voorwaarden. Bij twijfel 
over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de voorwaarden van de 
BKD. 

6. De geregistreerde die eenmaal een overeenkomst met de BKD heeft gesloten onder 
toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden wordt geacht stilzwijgend 
met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later door de BKD uitgebrachte 
aanbiedingen resp. op later met de BKD gesloten overeenkomsten te hebben ingestemd. 

7. Met de acceptatie van deze AV stemt de geregistreerde in voorkomende gevallen in met 
uitbesteding aan resp. inlenen van derden door de BKD bij de uitvoering van haar 
werkzaamheden. 

8. De BKD maakt gebruik van verzending van berichten via elektronische weg, als bedoeld 
in artikel 2:14 lid 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht. Met de acceptatie van deze AV 
verklaart de geregistreerde dat hij voldoende bereikbaar is via elektronische weg. 

 

Aansprakelijkheid 

Artikel 2 

1. Alle opdrachten worden door de BKD naar beste weten en kunnen uitgevoerd. de BKD is 
nimmer aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade. De aansprakelijkheid 
van de BKD voor alle directe kosten en directe schade, op enigerlei wijze verband 
houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in het geleverde, is te 
allen tijde beperkt tot het netto factuur- of declaratiebedrag met betrekking tot de 
opdracht. 

2. De BKD is voorts niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van tekortkomingen 
van derden, die door de BKD worden ingeschakeld. de BKD gaat ervan uit en bedingt zo 
nodig bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele 
aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de geregistreerde te 
aanvaarden. 
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3. Niet alleen de BKD, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van 
de geregistreerde door de BKD zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene 
voorwaarden een beroep doen. 

4. Alle opdrachten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten inbegrepen, worden 
uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens de BKD. De artikelen 7:404 
(gehoudenheid tot het uitsluitend zelf verrichten van de opdracht) en 7:407 lid 2 
(hoofdelijke aansprakelijkheid bij aanvaarding van opdracht door de BKD tezamen met 
een andere partij) van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing. 

5. Evenmin is de BKD jegens de geregistreerde aansprakelijk voor het door toedoen van 
derden in het ongerede raken of beschadigd raken van informatie, documentatie en/of 
materialen. 

6. De bedingen in deze voorwaarden zijn gemaakt mede ten behoeve van de bestuurders 
van de BKD en van al diegenen, die voor de BKD werkzaam zijn of zijn geweest. 

7. De geregistreerde vrijwaart de BKD tegen alle aanspraken van derden, de redelijke 
kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen 
met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de geregistreerde verricht, behoudens 
opzet of grove schuld aan de zijde van de BKD. 

8. De geregistreerde verstrekt de BKD tijdig alle inlichtingen en gegevens en werkt naar 
beste weten en kunnen mee aan alle verrichtingen, die naar het oordeel van de BKD 
nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen en te voltooien. Indien de 
geregistreerde uit meerdere rechtspersonen bestaat, is ieder van hen jegens de BKD 
hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de geregistreerde. 

9. De bepalingen zoals beschreven in de leden 7 en 8 van dit artikel zijn van 
overeenkomstige toepassing op de verzoeker, die bij de BKD informatie opvraagt uit het 
register stengelaal, in dit lid verder te noemen verzoeker, met dien verstande dat voor 
geregistreerde verzoeker gelezen dient te worden. 

 

Geheimhouding 

Artikel 3 

1. De BKD zal alle door de geregistreerde ter beschikking gestelde informatie geheim 
houden. De medewerkers van de BKD zijn krachtens de statuten van de BKD verplicht 
tot geheimhouding, ook na beëindiging dienstverband. Informatie door de geregistreerde 
verstrekt aan de BKD, wordt geacht vertrouwelijk te zijn verstrekt. 

2. Een uitzondering hierop wordt gevormd door audits door de Raad voor Accreditatie (RvA) 
en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In voorkomende gevallen kan 
tijdens die audits om in dit artikel bedoelde informatie gevraagd worden. De betreffende 
auditors hebben vanuit hun functie evenwel ook een geheimhoudingsplicht. De BKD 
informeert de geregistreerde wanneer door de betreffende auditors over die 
geregistreerde vermeldingen zijn opgenomen in hun rapportages. 

3. Een tweede uitzondering betreft situaties waarin een wettelijke plicht tot het verstrekken 
van de in dit artikel bedoelde informatie voor de BKD bestaat. 

4. Een derde uitzondering betreft situaties waarin de geregistreerde expliciet, schriftelijk dan 
wel via het Digitaal Klanten Loket (DKL) van de BKD, toestemming heeft gegeven voor 
het verstrekken van de daarbij omschreven informatie aan eveneens daarbij concreet 
benoemde personen, functionarissen en/of organisaties. 

5. Met de acceptatie van deze AV gaat de geregistreerde akkoord met synchronisatie van 
de door hem aan de BKD aangeleverde naw-gegevens met de Edibulb bestanden. De 
BKD-gegevens zijn daarbij leidend. 
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Toetsingen, beoordelingen en opplantingen van materialen 

Artikel 4 

1. De BKD bepaalt binnen het kader van de aanvragen tot toetsing/beoordeling van 
materiaal het tijdstip en de wijze waarop de toetsing(en)/beoordeling(en) zal (zullen) 
worden verricht. Het bedoelde kader wordt gevormd door het Service Level Agreement 
(SLA) zoals gekozen bij de aanvraag. Deze SLA is op de website van de BKD 
gepubliceerd. 

2. Het door de BKD in het kader van de in het vorige lid bedoelde toetsingen/beoordelingen 
verstrekte overzicht van het/de resulta(a)t(en) van de toetsings- of 
beoordelingswerkzaamheden, heeft uitsluitend betrekking op het (de) onderzochte 
monsters zelve en derhalve niet op het betrokken partijmateriaal, tenzij de BKD anders 
aangeeft. 

3. De geregistreerde vrijwaart de BKD volledig tegen alle aanspraken van 
kwekersrechthouders, licentierecht houders en derden, waaronder mede die tot 
schadevergoeding ter zake van de door de BKD in opdracht en ten behoeve van de 
geregistreerde verrichte c.q. te verrichten handelingen, verband houdende met het 
toetsen/beoordelen van monsters, in de ruimste zin des woords. 

4. Ingeval van mogelijke besmetting met een quarantaine-organisme heeft de BKD uit 
hoofde van de Plantenziektenwet de verplichting aan de daartoe bevoegde ambtenaren 
van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit desgevraagd alle inlichtingen te 
verstrekken, die zij ten behoeve van hun taak bij de uitvoering van hun werkzaamheden 
redelijkerwijs nodig hebben. 

5. Pathogenen die door de BKD zelf zijn geïsoleerd uit plant-, zaad of ander te onderzoeken 
materiaal, worden eigendom van de BKD. 

6. DNA-profielen verkregen door middel van moleculaire merkeranalyse van plantmateriaal, 
zaad, micro-organismen of andere te onderzoeken materialen worden door de BKD 
opgeslagen in een database. Deze profielen kan de BKD gebruiken voor toepassingen 
van openbaar belang. 

 

Monsterstatistiek 

Artikel 5 

De BKD houdt een monsterstatistiek bij op basis van de door de geregistreerden aan de BKD 
verstrekte informatie. In het periodiek te publiceren eindresultaat van deze monsterstatistiek 
wordt geen informatie verstrekt die terug te herleiden valt naar een individuele geregistreerde. 
Door het geven van de opdracht tot monsteronderzoek door de geregistreerde aan de BKD 
gaat de geregistreerde akkoord met het gebruik door de BKD van de betreffende gegevens 
voor de monsterstatistiek. 
 

Betaling 

Artikel 6 

1. Declaraties en voorschotnota's dienen uiterlijk binnen 21 dagen na factuurdatum, zonder 
enig recht op korting of schuldvergelijking, ook in faillissement, ten kantore van de BKD 
of door middel van storting op een door laatstgenoemde aangewezen bankrekening, te 
zijn betaald. 
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2. Indien de geregistreerde niet binnen de in lid 1 genoemde dan wel nader 
overeengekomen termijn heeft betaald, is zij van rechtswege in verzuim en heeft de BKD 
zonder nadere sommatie of ingebrekestelling het recht de geregistreerde een rente van 
1% per maand, een gedeelte voor het geheel rekenende, vanaf de vervaldag in rekening 
te brengen, zulks tot aan de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige 
rechten welke de BKD toekomen. De BKD is alsdan gerechtigd van de (verdere) 
uitvoering van de opdracht af te zien of deze op te schorten, totdat het verschuldigde 
integraal, inclusief renten en kosten, is voldaan. 

3. Alle kosten ontstaan ten gevolge van een gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso van 
een vordering op de wederpartij zijn voor rekening van de geregistreerde. 

4. De buitengerechtelijke incassokosten worden bij voorbaat gefixeerd op 15% van het 
factuurbedrag met een minimum van € 225 in het geval de incasso dient te geschieden 
door inschakeling van derden. 

5. Al hetgeen de BKD van de geregistreerde te vorderen heeft is onmiddellijk opeisbaar 
indien en voor zover de geregistreerde met betaling in gebreke is, alsmede in geval van 
faillissement, aanvrage van surséance van betaling en stillegging of liquidatie van zijn 
onderneming. 

6. Iedere declaratie van de BKD bevat een korte omschrijving van de geleverde diensten of 
verrichte werkzaamheden. De administratie van de BKD strekt tot volledig bewijs van de 
verschuldigdheid van het gedeclareerde bedrag. Tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen zijn alle declaratie- en voorschotbedragen exclusief omzetbelasting. 

 

Opschortende resp. ontbindende voorwaarden 

Artikel 7 

Ingeval van niet of niet tijdige nakoming resp. niet volledige nakoming van de overeenkomst of 
de overeenkomst tot opdracht door de geregistreerde, kan de BKD de uitvoering van bedoelde 
overeenkomst per direct opschorten of deze schriftelijk ontbinden. In dat laatste geval houdt de 
BKD een redelijke opzegtermijn aan. 
 

Accreditatie 

Artikel 7a 

De BKD heeft een ISO/IEC  17020 2012 accreditatie voor keuringen, bemonsteringen en 
inspecties met nummer I096 en een ISO/IEC 17025 accreditatie voor laboratoriumtoetsingen 
met nummer L285. De onder accreditatie vallende werkzaamheden zijn vermeld in de scope 
die gepubliceerd is op de website van de Raad voor Accreditatie: www.rva.nl. 
 

Toepasselijk recht en forumkeuze 

Artikel 8 

1. Op alle aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, opdrachten of andere overeenkomsten of 
projecten waarbij de BKD partij is of anderszins betrokken is, dan wel op de toepassing 
of uitleg van deze voorwaarden, is steeds het Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen, verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen, 
opdrachtbevestigingen, opdrachten of andere overeenkomsten of projecten waarbij de 
BKD partij is of anderszins betrokken is, zullen in eerste aanleg worden berecht door de 
bevoegde rechter te Den Haag. 

 

http://www.rva.nl/

