
Artikel 1 - Algemeen

1.1	 Op	alle	overeenkomsten,	offertes	en	aanbiedingen	met	of	aan	Jiffy-vennootschappen	(of	andere	
vennootschappen	die	deze	Algemene	Voorwaarden	gebruiken)	zijn	deze	Algemene	Voorwaarden	van	
toepassing.	De	gebruiker	van	deze	voorwaarden	(Jiffy-vennootschappen	of	andere	gebruikers)	wordt	
hierna	genoemd	“Jiffy”.	

1.2	 Onder	wederpartij	wordt	in	deze	algemene	Algemene	Voorwaarden	verstaan	de	partij	met	wie	Jiffy	
een	rechtsbetrekking	aangaat	of	wil	aangaan.	
Onder	opdracht	wordt	in	deze	Algemene	Voorwaarden	verstaan	het	feit	dat	een	wederpartij	al	dan	niet	
opdracht	geeft	tot	levering	van	potgrond	dan	wel	andere	producten	en/of	diensten,	waaronder	advies.	

Artikel 2 - Algemeen / toepassing

2.1	 Deze	Algemene	Voorwaarden	zijn	van	toepassing	op	alle	rechtsbetrekkingen,	waarbij	Jiffy	als	
(potentieel)	verkoper	en/of	leverancier	van	zaken	en/of	diensten	optreedt.	
2.2		Van	deze	Voorwaarden	kan	slechts	worden	afgeweken,	indien	zulks	schriftelijk	door	beide	partijen	
wordt	vastgelegd	dan	wel	door	Jiffy	schriftelijk	wordt	bevestigd.	

Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomst

3.1	 Indien	de	wederpartij	een	opdracht	geeft,	komt	de	overeenkomst	eerst	tot	stand	doordat	Jiffy	
deze	schriftelijk	aanvaardt	dan	wel	onmiskenbaar	een	begin	met	de	uitvoering	daarvan	maakt.	

Artikel 4 - Prijzen

4.1	 Alle	prijzen	zijn	-	behoudens	indien	schriftelijk	anders	is	overeengekomen	-	af	magazijn	dan	wel	
indien	zulks	van	toepassing	is,	af	opslagplaats.	Daarbij	zijn	alle	prijzen	exclusief	BTW.
4.2	 Ten	tijde	van	het	sluiten	van	een	overeenkomst	niet	reeds	bekende	toekomstige	wijzigingen	
in	arbeidslonen,	transportkosten,	kostprijzen	van	grondstoffen	of	materialen	en/of	de	
valutakoerswijzigingen,	die	betrekking	hebben	op	de	overeengekomen	prestatie	geven	Jiffy	het	recht	
deze	zonder	meer	door	te	berekenen.	Doorberekening	binnen	drie	maanden	na	het	sluiten	van	de	
overeenkomst	geeft	de	wederpartij	het	recht	de	overeenkomst	op	die	grond	te	ontbinden,	door	middel	
van	een	schriftelijk	mededeling	daarvan	aan	Jiffy.	

Artikel 5 - Aflevering/levertijd

5.1	 Met	Jiffy	overeengekomen	levertijden	gelden	als	indicatie	en	niet	als	fatale	termijn.	Dat	geldt	ook	
voor	de	levering	van	diensten.	
5.2		Aflevering	geschiedt	-	behoudens	indien	schriftelijk	anders	is	overeengekomen	-	af	magazijn	dan	
wel	indien	zulks	van	toepassing	is,	af	opslagplaats.	
5.3	 Jiffy	bepaalt	indien	zij	het	vervoer	regelt	de	wijze	van	vervoer	en	de	verzekering	tijdens	vervoer,	
welke	beide	afzonderlijk	aan	de	wederpartij	kunnen	worden	doorberekend.	Vervoer	geschiedt	voor	
risico	van	de	wederpartij.	
5.4		Jiffy	is	gerechtigd	de	door	hem	verschuldigde	prestatie(s)	in	gedeelten	na	te	komen,	tenzij	dit	
uitdrukkelijk	in	strijd	is	met	schriftelijk	gemaakte	afspraken	met	de	wederpartij.

Artikel 6 - Betaling

6.1	 Facturen	van	Jiffy	dienen	vóór	de	op	de	factuur	vermelde	vervaldatum	voldaan	te	worden	op	de	
door	Jiffy	aan	te	geven	wijze.	De	betaling	dient	te	geschieden	effectief	in	de	overeengekomen	valuta	
en	zonder	verrekening,	korting	en/of	opschorting.	
6.2	 In	geval	van	niet-tijdige	betaling	worden	alle	betalingsverplichtingen	van	de	wederpartij,	ongeacht	
of	Jiffy	ter	zake	reeds	heeft	gefactureerd,	terstond	opeisbaar.	Jiffy	zal	de	wederpartij	daarvan	in	het	
geval	Jiffy	zich	op	deze	betaling	beroept	schriftelijk	op	de	hoogte	stellen	en	een	passende	factuur	
sturen.	Jiffy	heeft	dan	onder	andere	recht	op	opschorting	van	zijn	leveringsverplichting	en/of	kan	
voldoende	zekerheid	verlangen	als	bedoeld	in	artikel	8	van	deze	voorwaarden	dan	wel	heeft	het	
recht	om	de	overeenkomst	-	al	dan	niet	-	gedeeltelijk	te	ontbinden	als	bedoeld	in	artikel	11	van	deze	
voorwaarden.	
6.3	 In	geval	van	niet-tijdige	betaling	is	de	wederpartij	een	rente	verschuldigd	ten	bedrage	van	de	
wettelijke	handelsrente.	
6.4	 Het	geval	de	wederpartij	in	gebreke	of	in	verzuim	is	met	het	nakomen	van	één	of	meer	van	zijn	
verplichtingen,	dan	komen	alle	redelijke	kosten	ter	verkrijging	van	voldoening	buiten	rechte	voor	
rekening	van	de	wederpartij	en	wel:	
over	het	eerste	EUR	2.950,00	 15%
over	het	meerdere	tot	EUR	5.900,00	 10%
over	het	meerdere	tot	EUR	14.748,00	 8%
over	het	meerdere	tot	EUR	58.990,00	 5%
over	het	meerdere		 3%
Indien	Jiffy	aantoont	hogere	kosten	te	hebben	gemaakt,	welke	redelijkerwijs	noodzakelijk	waren,	
komen	ook	deze	kosten	ter	verkrijging	van	voldoening	buiten	rechte	voor	vergoeding	in	aanmerking.
6.5	 Indien	Jiffy	op	welke	grond	dan	ook	wordt	aangesproken	door	de	wederpartij	en	Jiffy	zich	als	
gevolg	daarvan	genoodzaakt	ziet	een	expert	in	te	schakelen	ter	vaststelling	van	de	feiten	waarop	
de	wederpartij	haar	aanspraak	baseert,	is	de	wederpartij	gehouden	de	door	deze	expert	aan	Jiffy	in	
rekening	gebrachte	kosten	aan	Jiffy	te	vergoeden	indien	en	voor	zover	de	aanspraak	of	aanspraken	
van	de	wederpartij,	al	dan	niet	na	een	beroep	op	de	Algemene	Voorwaarden,	onterecht	blijkt	te	zijn	
geweest,	ter	voorkoming	van	een	eventuele	procedure.	Nadat	het	onderzoek	van	de	expert	is	afgerond,	
heeft	de	wederpartij	14	dagen	de	tijd	om	een	eventuele	claim	in	te	dienen.	
6.6	 Betalingen	door	of	vanwege	de	wederpartij	strekken	achtereenvolgens	ter	voldoening	van	de	
door	hem	verschuldigde	buitengerechtelijke	incassokosten,	de	gerechtelijke	kosten,	de	door	hem	
verschuldigde	renten	en	daarna	in	volgorde	van	ouderdom	de	openstaande	hoofdsommen,	ongeacht	
andersluidende	aanwijzing	van	de	wederpartij.	
6.7	 De	wederpartij	kan	slechts	schriftelijk	bezwaar	maken	tegen	de	factuur	binnen	betalingstermijn.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud en verpanding

7.1	 Jiffy	behoudt	zich	de	eigendom	van	door	hem	geleverde	of	te	leveren	zaken	voor,	totdat	integraal	
aan	hem	voldaan	zullen	zijn:	
a.	 de	door	de	wederpartij	verschuldigde	prestaties	voor	alle	krachtens	overeenkomst	geleverde	of	te	
leveren	zaken	alsook	krachtens	zodanige	overeenkomst	verrichte	of	te	verrichten	werkzaamheden;	
b.	 vorderingen	wegens	tekortschieten	van	de	wederpartij	in	de	nakoming	van	zodanige	
overeenkomst(en).	Het	is	de	wederpartij	niet	geoorloofd	zich	op	een	retentierecht	te	beroepen	
voor	wat	betreft	de	bewaringskosten	en	deze	kosten	te	verrekenen	met	de	door	hem	verschuldigde	
prestaties.
7.2	 Indien	enige	zaak	ingevolge	lid	1	aan	Jiffy	toekomt,	kan	de	wederpartij	daarover	uitsluitend	
beschikken	in	het	kader	van	zijn	normale	bedrijfsuitoefening.
7.3	 Indien	de	wederpartij	in	verzuim	is	ten	aanzien	van	de	prestaties	als	in	lid	1	bedoeld,	is	Jiffy	
gerechtigd	de	zaken,	die	aan	hem	toebehoren,	zelf	voor	rekening	van	de	wederpartij	terug	te	(doen)	
halen	van	de	plaats	waar	zij	zich	bevinden.	De	wederpartij	verleent	aan	Jiffy	reeds	nu	vooralsdan	
onherroepelijk	volmacht	ruimten	te	(doen)	betreden.	
7.4	 De	wederpartij	verplicht	zich	hierbij	aan	Jiffy	op	haar	eerste	daartoe	strekkend	verzoek	in	pand	
te	geven,	die	deze	verpanding	alsdan	zal	aanvaarden,	alle	zaken	waarvan	de	wederpartij	(mede)
eigenaar	wordt	door	zaakvorming,	natrekking,	vermenging/versmelting	met	de	door	Jiffy	geleverde	
en/of	te	leveren	zaken,	alsmede	alle	vorderingen	die	de	wederpartij	zal	hebben	op	haar	afnemers	
voortvloeiende	uit	de	doorlevering	door	de	wederpartij	aan	haar	afnemers	van	zaken	die	door	Jiffy	aan	
de	wederpartij	zijn	verkocht	en	geleverd,	zulks	tot	zekerheid	voor	al	hetgeen	Jiffy	te	eniger	tijd	van	
de	wederpartij	te	vorderen	heeft	of	zal	hebben.	De	wederpartij	zal	op	eerste	verzoek	een	opgestelde	
pandakte	ondertekenen.	

Artikel 8 - Zekerheid

8.1	 Indien	er	goede	grond	bestaat	dat	de	wederpartij	haar	verplichtingen	niet	stipt	zal	nakomen,	is	de	
wederpartij	verplicht	op	eerste	verzoek	van	Jiffy	terstond	genoegzame	en	in	de	door	Jiffy	gewenste	
vorm	zekerheid	te	stellen	en	deze	zo	nodig	aan	te	vullen	voor	de	nakoming	van	al	zijn	verplichtingen.	
Zolang	de	wederpartij	daaraan	niet	voldaan	heeft,	is	Jiffy	gerechtigd	nakoming	van	zijn	verplichtingen	
op	te	schorten.	
8.2	 Indien	de	wederpartij	aan	een	verzoek	als	bedoeld	in	lid	1	niet	binnen	14	dagen	na	een	daartoe	
strekkend	schriftelijke	aanmaning	gevolg	heeft	gegeven,	worden	al	haar	verplichtingen	direct	
opeisbaar.

Artikel 9 - Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming

9.1	 De	wederpartij	heeft	de	verplichting	bij	aflevering	en	uiterlijk	binnen	24	uur	na	aflevering	(indien	
niet	anders	mogelijk	steekproefsgewijs)	te	onderzoeken	of	hetgeen	is	afgeleverd	aan	de	overeenkomst	
beantwoordt.	Is	dit	niet	het	geval	en	doet	de	wederpartij	daarvan	niet	binnen	zeven	dagen	(na	48	
uur	na	aflevering)	schriftelijk	mededeling	aan	Jiffy	dan	verliest	de	wederpartij	alle	rechten	ter	
zake	tekortkoming	in	de	nakoming	verband	houdende	met	het	niet	beantwoorden	van	hetgeen	is	
afgeleverd	aan	de	overeenkomst.	Ontvangt	Jiffy	niet	binnen	zeven	dagen	(na	48	uur	na	aflevering)	een	
schriftelijke	mededeling	dat	hetgeen	is	afgeleverd	niet	aan	de	overeenkomst	beantwoordt,	dan	wordt	
tussen	partijen	als	bewezen	geacht	dat	hetgeen	is	afgeleverd	aan	de	overeenkomst	beantwoordt.	
9.2	 Alle	vorderingen	en	verweren,	gegrond	op	feiten	en/of	stellingen	inhoudende	dat	hetgeen	is	
afgeleverd	niet	aan	de	overeenkomst	beantwoordt,	verjaren	door	verloop	van	één	jaar	na	het	moment	
van	aflevering.	
9.3	 Beantwoordt	het	afgeleverde	niet	aan	de	overeenkomst	dan	is	Jiffy	te	zijner	keuze	slechts	
gehouden	tot	aflevering	van	het	ontbrekende,	herstel	van	de	afgeleverde	zaak	of	vervanging	van	de	
afgeleverde	zaak.	
9.4	 Het	in	dit	artikel	bepaalde	is	van	overeenkomstige	toepassing	op	het	verrichten	van	diensten,	met	
dien	verstande	dat	de	in	lid	1	genoemde	termijn	van	één	dag	na	aflevering	in	geval	van	diensten	één	
maand	na	dienstverlening	betreft.	

Artikel 10 - Getallen, maten, gewichten en verdere gegevens

10.1		Geringe	afwijkingen	ten	aanzien	van	opgegeven	maten,	gewichten,	getallen,	kleuren	en	andere	
dergelijke	gegevens	gelden	niet	als	tekortkomingen.	
10.2		Van	een	geringe	afwijking	is	sprake	in	geval	van	een	marge	van	maximaal	10%	meer	of	minder	
dan	de	opgegeven	specificatie.	Geringe	afwijkingen	ten	aanzien	van	opgegeven	maten,	gewichten,	
getallen,	kleuren	en	soortgelijke	gegevens	zullen	zijn	toegestaan.	
10.3		Getoonde	of	verstrekte	monsters	gelden	slechts	ter	aanduiding,	zonder	dat	een	zaak	die	
onderwerp	van	een	overeenkomst	tot	verkoop	of	dienstverlening	is,	daaraan	behoeft	te	beantwoorden.	
10.4		Door	de	Nederlandse	overheid	zijn	diverse	Algemene	Maatregelen	van	Bestuur	genomen	die	
voorschriften	bevatten	voor	de	wijze	van	verhandeling	van	zaken.	Zowel	Jiffy	als	de	wederpartij	
houden	zich	aan	alle	Nederlandse	wettelijke	voorschriften,	waaronder	van	toepassing	zijnde	algemene	
maatregelen.	

Artikel 11 - Niet-nakoming

11.1		Indien	de	wederpartij	op	enigerlei	wijze	jegens	Jiffy	tekortschiet	in	de	nakoming	van	enige	
verplichting,	alsmede	in	geval	van	een	aanvraag	tot	surséance	van	betaling,	verkregen	voorlopige	
surséance	van	betaling,	faillissementsaanvraag,	-	aangifte	of	-	vordering,	faillissement	of	liquidatie	
of	staking	van	(een	gedeelte	van)	de	onderneming	van	de	wederpartij,	is	Jiffy,	onverminderd	de	
overige	aan	haar	toekomende	rechten	en	zonder	enige	verplichting	tot	schadevergoeding,	bevoegd	
de	overeenkomst	geheel	of	gedeeltelijk	met	onmiddellijke	ingang	te	ontbinden	dan	wel	(verdere)	
invoering	van	de	overeenkomst	op	te	schorten.	
11.2		Indien	Jiffy	op	de	voet	van	het	in	artikel	11.1	bepaalde	de	overeenkomst	ontbindt,	wordt,	
onverminderd	de	overige	rechten	van	Jiffy,	al	hetgeen	de	wederpartij	aan	Jiffy	uit	welken	hoofde	
dan	ook	is	verschuldigd,	ineens	opeisbaar	en	zal	Jiffy	zijn	gerechtigd	de	verdere	uitvoering	van	enige	
opdracht	onmiddellijk	op	te	schorten.	
11.3		Indien	de	behoorlijke	nakoming	door	Jiffy	tengevolge	van	een	of	meer	omstandigheden,	die	
niet	voor	rekening	van	Jiffy	komen	waaronder	de	omstandigheden	in	11.4	genoemd,	geheel	of	
gedeeltelijk	onmogelijk	is,	hetzij	tijdelijk	hetzij	blijvend,	heeft	Jiffy	het	recht	de	overeenkomst	met	
de	wederpartij	schriftelijk	te	ontbinden.	
11.4		Omstandigheden	(niet	limitatief)	die	in	ieder	geval	niet	voor	rekening	van	Jiffy	komen,	zijn:	
	- 		gedragingen	van	personen,	van	wie	Jiffy	bij	de	uitvoering	van	de	overeenkomst	met	de	wederpartij	

gebruik	maakt;
	- 		ongeschiktheid	van	zaken,	waarvan	Jiffy	bij	de	uitvoering	van	de	overeenkomst	met	de	wederpartij	

gebruik	maakt;	
	- 		uitoefening	door	derden	jegens	de	wederpartij	van	een	of	meer	rechten	ter	zake	van	een	

tekortkoming	van	de	wederpartij	in	de	nakoming	van	een	tussen	de	wederpartij	en	bedoelde	derden	
met	betrekking	tot	door	Jiffy	geleverde	zaken	gesloten	overeenkomst;	

	- 		werkstaking,	werkliedenuitsluiting,	ziekte,	in-	en/of	doorvoerverbod,	transportproblemen,	niet-
nakoming	van	de	verplichtingen	door	toeleveranciers	van	Jiffy,	storingen	in	de	productie,	natuur-	
en/of	kernrampen	en	oorlog	en/of	oorlogsdreiging;

	- 		mogelijke	kwaliteitsproblemen	zoals	onder	andere	(niet	limitatief)	nader	genoemd	onder	artikel	
12.1.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid en schadevergoeding

12.1		Jiffy	spant	zich	ter	zake	van	de	levering	van	in	dit	artikellid	genoemde	producten	maximaal	in	om	
kweekmedia	te	leveren	die,	met	name	wat	betreft	de	organische	kweekmedia	en	de	samenstellende	
delen	daarvan,	vrij	zijn	van	voor	mensen	of	planten	ziekteverwekkende	micro-organismen.	De	
kweekmedia	zijn	niet	steriel,	maar	bacteriologisch	actief.	Micro-organismen	kunnen	inheems	zijn	
en	kunnen	de	kweekmedia	koloniseren	tijdens	opslag	of	kweek	van	gewassen,	afhankelijk	van	het	
seizoen	en	de	kweekomstandigheden.	Het	overgrote	deel	van	alle	kweekmedia	bevat	hoge	percentages	
organische	materialen,	die	automatisch	zijn	blootgesteld	aan	bacteriologische	ontbinding	door	middel	
van	schimmels,	bacteriën,	actinomyceten	en	andere	organismen.	Saprofytische	draadwormen	kunnen	
in	kleine	aantal	voorkomen	in	kweekmedia.	Toevoegingen	van	voedingsstoffen	en	kalk	kan	de	groei	
van	saprofytische	organismen	bevorderen.	Jiffy	aanvaardt	sowieso	geen	enkele	aansprakelijkheid	voor	
schade	aan	eigendommen	en	financiële	schade	veroorzaakt	door	alomtegenwoordige	kolonisatie	van	
micro-organismen,	alsmede	door	een	alomtegenwoordige	aanwezigheid	van	sapofytische	organismen,	
door	de	groei	van	schimmels	op	of	in	het	kweekmedium.
12.2		Jiffy	kan	-	boven	de	hierna	aan	te	geven	limieten	onder	artikel	12.4	van	deze	algemene	
voorwaarden	-	voor	de	schade	die	als	gevolg	van	door	haar	geleverde	goederen	of	diensten	is	ontstaan,	
slechts	aansprakelijk	worden	gehouden	indien	die	schade	te	wijten	is	aan	de	opzet	of	grove	schuld	van	
zijn	leidinggevenden.	
12.3		Jiffy	is	nimmer	gehouden	tot	vergoeding	van	schade	anders	dan	aan	personen	of	zaken.	
12.4		De	aansprakelijkheid	van	Jiffy	is	–	met	betrekking	tot	een	aanspraak,	of	een	reeks	aanspraken	
met	dezelfde	oorzaak	–	beperkt	tot	de	factuurwaarde	van	de	levering	of	opdracht	waar	zijn	
aansprakelijkheid	uit	voortvloeit. In uitzondering hierop is de aansprakelijkheid van Jiffy volledig 
uitgesloten – Jiffy is derhalve niet gehouden om de factuurwaarde van de levering te vergoeden – 
in situaties waarin (al dan niet door Jiffy bewerkte) componenten, buiten de standaard range van 
Jiffy om, op verzoek van de wederpartij/koper/afnemer werden toegevoegd en doorgemengd.	
12.5		Jiffy	bedingt	alle	wettelijke	en	contractuele	verweermiddelen,	welke	hij	ter	afwering	van	
zijn	eigen	aansprakelijkheid	jegens	de	wederpartij	kan	inroepen,	mede	ten	behoeve	van	zijn	
ondergeschikten	en	de	niet-ondergeschikten.	
12.6		De	wederpartij	vrijwaart	Jiffy	voor	alle	aanspraken	van	derden	tenzij	die	aanspraken	volgen	uit	
opzet	of	grove	schuld	van	de	leidinggevenden	van	Jiffy.

Artikel 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1		Op	alle	rechtsbetrekkingen,	zowel	nationaal	als	internationaal,	tussen	Jiffy	en	de	wederpartij	
is	-	met	uitsluiting	van	het	Weens	Koopverdrag	-	het	recht	van	toepassing	waar	de	gebruiker	van	deze	
algemene	voorwaarden	is	gevestigd.	
13.2		In	afwijking	van	alle	niet-dwingendrechtelijke	op	de	rechtsbetrekking	tussen	Jiffy	en	de	
wederpartij	van	toepassing	zijnde	bepalingen,	worden	alle	geschillen	tussen	Jiffy	en	de	wederpartij	
bij	uitsluiting	van	andere	rechters	voorgelegd	aan	de	absoluut	bevoegde	gerechtelijke	instantie	waar	
de	gebruiker	(Jiffy)	van	deze	algemene	voorwaarden	(statutair)	is	gevestigd.	In	afwijking	van	alle	
niet-dwingendrechtelijke	bepalingen	tussen	partijen	is	met	uitsluiting	van	alle	overige	gerechtelijke	
instanties	relatief	bevoegd	de	rechter	van	de	plaats	van	vestiging	van	de	gebruiker	van	deze	algemene	
voorwaarden.	Jiffy	is	evenwel	bevoegd	indien	hij	als	eiser	of	verzoeker	een	procedure	start,	een	
andere	absoluut	of	relatief	bevoegde	gerechtelijke	instantie	aan	te	zoeken.	

Artikel 14 - Conversie

Indien	en	voor	zover	wegens	strijd	met	het	toepasselijk	recht	op	enige	bepaling	of	een	deel	op	enige	
bepaling	in	deze	Algemene	Voorwaarden	geen	beroep	kan	worden	gedaan,	dan	komt	aan	die	bepaling	
de	betekenis	toe	die	qua	inhoud	en	strekking	zoveel	mogelijk	overeenstemt	met	hetgeen	bij	het	
opstellen	van	de	betreffende	(deel)bepaling	is	beoogd,	zodat	daarop	door	partijen	alsnog	een	beroep	
kan	worden	gedaan.	

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN JIFFY EN GROEPSVENNOOTSCHAPPEN


