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Koel-, behandelings- en 
opslagreglement Kapiteyn 
captain calla bv 
 
Artikel 1. Definities 
In de hierna volgende voorwaarden 
wordt verstaan onder: 
A. de bewaarnemer:  
Kapiteyn captain calla bv gevestigd op 
Kruiswijk 24 te Anna Paulowna, nader 
te noemen, Kapiteyn captain calla. 
B. koelhuisovereenkomst:   
mondeling, schriftelijk of stilzwijgend 
aangegane overeenkomst tot 
bewaarneming als in dit artikel sub C. 
omschreven. 
C. de bewaarneming: 
Één of meer van de volgende 
handelingen: 
 
1. De inslag van zaken in een 

behandelings-, koelhuis, mits en 
voor zover de inslag door de 
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 behandelings-, 
koelhuis mits en voor zover dit 
door de bewaarnemer geschiedt. 

5. De uitslag van zaken uit een 
behandelings-, koelhuis mits en 
voor zover de uitslag door de 
waarnemer geschiedt 

 
D. de bewaargever: 
Degene, rechtspersoon en/of privé 
persoon, die een behandelings-, 
koelhuisovereenkomst als omschreven 
sub B. in dit artikel met de 
bewaarnemer is aangegaan. 
E. zaken: 
Bloembollen, bloemknollen, planten en 
houtige gewassen en alle overige 
produkten, welke het onderwerp zijn 
van een behandelings-, 
koelhuisovereenkomst en 
bewaarneming zoals sub B. en C. in dit 
artikel omschreven. 
F. koelhuisreglement: 
Dit koel-, behandelings- en 
opslagreglement. 
G. Lokatie bewaarneming: 
Bewaarneming kan plaatsvinden op de 
volgende lokaties: 
Middenweg 65a, Breezand. 
Grasweg 38a, Anna Paulowna. 
Kruiswijk 24, Anna Paulowna. 
 
Artikel 2. Uitsluiting van 
aansprakelijkheid. 
Bewaarnemer aanvaardt nimmer enige 
aansprakelijkheid voor verstrekte 
adviezen, de wijze van bewaring, 
behandeling en/of bewerking van 
zaken, tenzij er sprake is van grove 
nalatigheid met betrekking tot de 
uitvoering van de tussen bewaargever 
en bewaarnemer, schriftelijk tot stand 
gekomen koelhuisovereenkomst. Het 
bedrag van een door bewaarnemer te 
betalen schadevergoeding kan nimmer 
hoger zijn dan het bedrag dat 
bewaargever op grond van de 
koelhuisovereenkomst met betrekking 
tot de beschadigde zaken aan 
bewaargever heeft betaald, danwel 
verschuldigd is. Aanspraken op 
schadevergoeding moeten op straffe 

van verval van alle rechten schriftelijk 
en aangetekend bij bewaarnemer 
worden ingediend, uiterlijk de tiende 
werkdag na de uitslag van de 
betrokken zaken uit het koelhuis. 
 
Artikel 3. Overmacht 

6.1 3.1 In geval van overmacht - als 
zodanig gelden  onder meer 
teeltmislukking, virussen, natuurramp, 
werkstaking, brand, in- en 
uitvoerbelemmeringen - danwel in 
geval van andere omstandigheden, 
waardoor nakoming van de overeen-
komst van de verkoper niet of niet 
tijdig kan worden verlangd, heeft de 
verkoper het recht om naar keuze, 
zonder rechterlijke tussenkomst en 
zonder tot enige schadevergoeding te 
zijn gehouden, bij enkele schriftelijke 
kennisgeving hetzij de overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden 
hetzij de uitvoering van deze 
overeenkomst op te schorten tot aan 
het moment dat een einde is gekomen 
aan de overmachtsituatie. 
3.2 Als de overeenkomst door de 
verkoper reeds gedeeltelijk is 
uitgevoerd, zal de koper de 
verkoopprijs van de geleverde 
goederen voldoen. 

Artikel 4. Het verstrekken van 
instructies. 
Alle voor de bewaarnemer bestemde 
aanvragen, opdrachten, instructies, 
aanbiedingen, verzoeken en 
mededelingen dienen schriftelijk aan 
het kantoor van de bewaarnemer te 
Anna Paulowna te worden gedaan 
respectievelijk gegeven. De 
bewaargever bepaalt zelf de wijze van 
bewaring en behandeling van zaken 
binnen het kader van de daarvoor 
gebruikelijke normen. Onverminderd 
het hierboven in art. 3 bepaalde heeft 
de bewaarnemer de bevoegdheid 
instructies van de bewaargever, die tot 
beschadiging van zaken zouden kunnen 
leiden na schriftelijke kennisgeving aan 
bewaargever, niet uit te voeren, zonder 
dat deze weigering tot 
aansprakelijkheid van de bewaarnemer 
kan leiden. 
 
Artikel 5. Fust en 
verpakkingsmateriaal. 
De bewaargever garandeert door 
toetreding tot een behandelings-, 
koelhuisovereenkomst, dat het fust 
en/of andersoortig 
verpakkingsmateriaal waarin hij zaken 
ter uitvoering van de 
koelhuisovereenkomst aanlevert, 
deugdelijk is en geschikt voor gebruik 
in de koel- en preparatieruimte. Fust 
moet geschikt zijn voor een 
stapelhoogte van maximaal 30 stuks 
alsmede voor een bewerking c.q. 
behandeling van de daarin door 
bewaargever aangevoerde zaken. 
Bewaargever vrijwaart de bewaarnemer 
voor alle schade, die derden als gevolg 
van ondeugdelijk of ongeschikt fust of 
verpakkingsmateriaal in de zin van dit 
artikel lijden. Kapiteyn gaasbakken, -
broeifust, -onderzetters en dergelijke 
dienen binnen 14 dagen na afgifte door 
Kapiteyn captain calla franco aan het 
koel- en preparatiebedrijf  te worden 
geretourneerd. Na deze termijn wordt € 
0,15 per gaasbak, broeifust en 

onderzetter per week in rekening 
gebracht. Kapiteyn fust mag alleen 
gebruikt worden voor leveranties aan 
het Kapiteyn captain calla als zijnde 
bewaarnemer in deze overeenkomst, 
tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen is. 
 
Artikel 6 Betaling 
Alle bedragen, die uit welke hoofde dan 
ook door de bewaargever aan de 
bewaarnemer verschuldigd zijn, zullen 
terstond en zonder toepassing van 
verrekening door bewaargever dienen 
te worden betaald. Tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen dient de 
bewaargever hetgeen uit de 
koelhuisovereenkomst aan 
bewaarnemer verschuldigd is te 
voldoen uiterlijk op de betaaldatum, 
zoals deze op de door bewaarnemer 
toegezonden factuur is vermeld. Indien 
betaling niet uiterlijk op de in 
voornoemde factuur aangegeven 
betaaldatum heeft plaats gevonden is 
bewaargever van rechtswege in 
verzuim. Als dan is de bewaargever de 
rente verschuldigd, vastgesteld op 
18%, vanaf de in dit artikel 
omschreven factuur genoemde 
betaaldatum. Bij overschrijding van 
enige betalingstermijn, op grond 
waarvan de bewaargever in verzuim is, 
is deze alle kosten verschuldigd die ter 
inning van de vordering moeten worden 
gemaakt. Verkoper brengt bij 
overschrijding van het betalingstermijn 
18% rente in rekening over de 
openstaande factuurbedragen vanaf de 
vervaldag. 
De buitengerechtelijke kosten worden 
berekend op basis van de 
incassotarieven van de Nederlandse 
Orde van Advocaten, met een minimum 
van € 225,- 
 
Artikel 7. Omzetbelasting. 
Alle prijzen zijn exclusief BTW. 
 
Artikel 8. Brand- en transport 
verzekering. 
Gedurende de periode van bewaring 
en/of behandeling door bewaargever 
zijn zaken als bedoeld in artikel 1.e van 
dit reglement niet verzekerd tegen 
schade veroorzaakt door brand, 
ontploffing, bliksem en vliegtuigschade.  
 
Brand-, diefstal- en 
transportverzekering dient door de 
bewaargever zelf te worden geregeld!  
 
Artikel 9. Uitslag. 
Uitslagopdrachten dienen uiterlijk 24 
uur van tevoren opgegeven te worden. 

Artikel 10. Geschillen. 
Alle geschillen welke mochten ontstaan 
naar aanleiding van een behandelings-, 
koelhuisovereenkomst worden beslecht 
door het Scheidsgerecht voor de 
Bloembollenhandel te Hillegom, tenzij 
voornoemd college op grond van de 
aard van de zaken welke onderwerp 
uitmaken van de betrokken 
behandelings-, koelhuisovereenkomst 
de bevoegdheid mist om van het 
geschil kennis te nemen. In het laatste 
geval is bij uitsluiting bevoegd de 
Arrondissementsrechtbank te Haarlem. 
Het Nederlands recht is van toepassing 
op deze overeenkoms 


