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Artikel 1 - Definities
FCA: Food Center Amsterdam thans aan de J. van Galenstraat 4, 1051 KM te Amsterdam;
SEFA: De Stichting tot Exploitatie van de Fustcentrale “Amsterdam”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 41199539 en kantoor houdende te Amsterdam aan de Jan van Galenstraat 4, Centrale Groothandelsmarkt
locatie 167.
EPS: Euro Pool System Nederland B.V. kantoorhoudende te Rijswijk aan de Laan van Vredenoord 8-12;
(EPS-)Fust: Euro Pool System fust, te weten: groene klapkratten, zwarte klapkratten, blauwe klapkratten, blauwe
starre kratten en pool pallets, voorzien van het logo van Euro Pool System, de afkorting “VPZ” of het woord “Pool”.
NEPS-Fust: Niet Euro Pool System fust, te weten: alle overige soorten kratten/pallets die SEFA in het assortiment
heeft.
FCA Gevestigde Handelaar: de leverancier van fust aan SEFA, zijnde handelaars van aardappelen, groente en fruit
gevestigd op het FCA.
FCA Handelaar: kopers van aardappelen, groente- en fruit van FCA Gevestigde Handelaars, alsmede detaillisten in
aardappelen, groente en fruit uit Amsterdam en directe omgeving.
Statiegeld: door de rechtmatige eigenaar van het fust bepaalde nominale waarde van fust.
Provisie: het verschil tussen de statiegeldwaarde van het fust en de geldelijke uitkering van SEFA per krat aan FCA
(Gevestigde) Handelaars, exclusief berekend BTW.
Een order: het aanbod van de FCA (Gevestigde) Handelaar aan SEFA tot inname van fust.

Pagina 3 van 7

Stichting tot Exploitatie van de Fustcentrale “Amsterdam”
Artikel 2 - Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van SEFA en
die waarbij SEFA betrokken is.
2. Leveringsvoorwaarden van contractspartijen van SEFA worden door SEFA niet geaccepteerd en uitdrukkelijk
verworpen.
3. SEFA neemt alleen fust in van FCA (Gevestigde) Handelaars. Aan het feit dat eerder orders zijn geaccepteerd
kan de FCA (Gevestigde) Handelaar geen rechten ontlenen.
4. SEFA heeft altijd het recht een order te weigeren of bij gebleken onregelmatigheden in te trekken.
5. Een order leidt niet eerder tot een overeenkomst tussen SEFA en de FCA (Gevestigde) Handelaar dan na
onvoorwaardelijke en schriftelijke acceptatie door SEFA aan de FCA (Gevestigde) Handelaar van het aantal en
soort fust en het bedrag aan statiegeld minus provisie, minus BTW over de provisie.
6. Acceptatie van de order door SEFA is te allen tijde afhankelijk van de accordering van een order door EPS. Niet
eerder dan na het akkoord van EPS op de order komt er een overeenkomst tussen SEFA en de FCA
(Gevestigde) Handelaar tot stand en niet eerder kan de FCA (Gevestigde) Handelaar jegens SEFA aanspraak
maken op betaling van statiegeld.
7. Ingeval een order niet definitief wordt of wegens gebleken onregelmatigheden wordt ingetrokken, dient de
FCA (Gevestigde) Handelaar op eerste verzoek van SEFA nadere informatie te verstrekken over de herkomst
van het aangeboden fust.
8. Komt ook na het aanleveren van de door SEFA opgevraagde informatie géén overeenkomst tot stand vanwege
de non-acceptatie door EPS of anderszins, dan dient de FCA (Gevestigde) Handelaar op eerste verzoek van
SEFA het aangeleverde fust op te halen. Blijft dit uit, uiterlijk 2 (zegge: twee) werkdagen na het verzoek van
SEFA, dan is de FCA (Gevestigde) Handelaar aan SEFA opslagkosten verschuldigd ten bedrag van € 0,25 (zegge:
vijfentwintig eurocent) per afzonderlijk (EPS)-fust of poolpallet per dag.
9. Indien de FCA (Gevestigde) Handelaar weigert het (EPS)-fust binnen 10 (zegge: tien) werkdagen op te halen na
non-acceptatie van EPS of anderszins, is SEFA gerechtigd dit fust te laten vervallen en zonder uitbetaling op te
sturen naar de rechtmatige eigenaar van het fust.
10. De FCA Handelaar verplicht zich op eerste verzoek van SEFA een recent uittreksel KvK, alsmede recente
facturen van inkoop van aardappelen, groente en fruit van FCA Gevestigde Handelaars te verstrekken. Ingeval
dat wordt geweigerd staat het SEFA zonder meer vrij om, zonder nadere opgave van redenen, inname van fust
van de FCA (Gevestigde) Handelaar te weigeren.
11. Indien een controle op een goede uitvoering van een overeenkomst tussen een FCA (Gevestigde) Handelaar
en SEFA vereist is, is SEFA gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 3 - Provisie
1. SEFA heeft, te allen tijde, het recht de hoogte van de provisie tussentijds per soort fust te differentiëren en
periodiek, na voorafgaande aankondiging, aan te passen.
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Artikel 4 - Kwaliteit en omschrijving
1. Met inachtneming van hetgeen in een order en een daarbij behorende specificatie of formulier is bepaald,
dient het de in te leveren fust:
a) Met betrekking tot hoeveelheid, aard, omschrijving en kwaliteit in overeenstemming te zijn met hetgeen
in de order is vermeld.
b) Onbeschadigd, niet ernstig vervuild en niet onbruikbaar te zijn.
c) Geheel geschikt te zijn voor het aan SEFA kenbaar gemaakte doel.
d) Niet van diefstal, heling afkomstig of van ongewisse herkomst te zijn.
2. Ingeval aan (één van) deze voorwaarden niet is voldaan, kan SEFA niet verplicht worden tot inname van het
fust en/of (het volledige) statiegeld minus provisie, minus BTW over de provisie te betalen voor de
betreffende order.
1. Indien sprake is van een situatie betreffende (ernstig) vervuilde, beschadigde dan wel niet leeggemaakte
kratten is SEFA gerechtigd om aanvullende redelijke vergoedingen (in verband met additionele kosten
wegens reiniging, reparatie, leegmaken van dergelijk fust, verwijderen van stickers en nietjes, of het laten
reinigen van geverfde delen) bij de FCA (Gevestigde) Handelaar in rekening te brengen of te verrekenen
met openstaande creditnota’s.
2. Indien sprake is van een dermate zwaar defect of schade waardoor het fust niet hergebruikt kan worden is
SEFA geen uitkering van statiegeld verschuldigd.
3. SEFA heeft voor inname van fust van een FCA (Gevestigde) Handelaar het recht dit fust te laten keuren door
de rechtmatige eigenaar alvorens tot een akkoord over te gaan.
4. Alle mogelijke kosten die hiervoor in rekening worden gebracht door de rechtmatige eigenaar van het fust
mogen door SEFA in rekening gebracht worden of in mindering gebracht worden op openstaande creditnota’s
van de FCA (Gevestigde) Handelaar welke het fust heeft ingeleverd bij SEFA.

Artikel 5 - Verpakking en verzending
1. Het fust dient leeg, zonder ernstige vervuiling, schade en/of defect en deugdelijk gesorteerd te worden
aangeleverd bij de vestiging van SEFA op het FCA of ieder andere vestigingsplaats die SEFA aangeeft.
2. Enkel fust wat SEFA in haar assortiment voert kan ingeleverd worden, mits aan de eisen in artikel 4 (zegge:
vier) wordt voldaan.
3. De FCA (Gevestigde) Handelaar is bij het aanleveren van fust-gehouden aanwijzingen en nadere voorschriften
van SEFA op te volgen.

Artikel 6 - Overgang beschikking en risico
1. Pas nadat een order onvoorwaardelijk door SEFA is geaccepteerd zal het risico ten aanzien van het fust op
haar overgaan.
2. Indien een FCA (Gevestigde) Handelaar beschikking heeft over fust betekent dit dat zij de Algemene
Voorwaarden van de rechtmatige eigenaren onvoorwaardelijk accepteert.

Artikel 7 - Prijs en betaling
1. De prijs voor de levering van het fust wordt per afzonderlijke order door SEFA vastgesteld.
2. SEFA is niet eerder tot betaling gehouden dan na 12 (zegge: twaalf) dagen volgend op de creditnotadatum.
3. Betaling geschiedt enkel per bank.
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Artikel 8 - Aansprakelijkheid / verval van rechten
1. Behoudens voor zover volgens Nederlands recht onmogelijk zal iedere aansprakelijkheid van SEFA zijn beperkt
tot het bedrag dat in het betreffende geval onder haar betreffende aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt
uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat SEFA ingevolge de betreffende
polisvoorwaarden draagt. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polis van de
aansprakelijkheidsverzekeringen van SEFA. Indien en voor zover er geen uitkering krachtens een
aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, om welke reden ook, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot
maximaal € 2.500,- (zegge: tweeduizendvijfhonderd euro).
2. De aansprakelijkheid van SEFA zal niet eerder ontstaan dan nadat de andere partij SEFA schriftelijk met in
achtneming van een redelijke termijn de mogelijkheid heeft geboden een eventuele tekortkoming te
herstellen.
3. Alle aanspraken jegens SEFA vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij SEFA
binnen 2 (zegge: twee) maanden nadat de andere partij bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de
feiten waarop de aanspraak is gebaseerd.

Artikel 9 - Ontbinding
1. De overeenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden door een schriftelijke verklaring van SEFA op
het tijdstip, waarop de FCA (Gevestigde) Handelaar in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige
surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing
verklaren van de schuldsaneringsregeling, dan wel deze door beslaglegging, ondercuratelestelling of
anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.
2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 - Schadevergoeding
1. De FCA (Gevestigde) Handelaar zal SEFA volledig schadeloosstellen voor alle (gevolg)schade aan goederen of
personen, die voor SEFA, haar personeel of voor haar afnemers mocht ontstaan uit of ten gevolge van
handelingen, voor zover deze zijn te beschouwen als een vorm van wanprestatie of van onrechtmatige daad
van de FCA (Gevestigde) Handelaar, diens personeel of van andere personen, die door de FCA (Gevestigde)
Handelaar bij de uitvoering van de order worden betrokken. Hieronder is mede begrepen de schade, die
mocht ontstaan door de aanwezigheid, het gebruiken of het aan- of afvoeren van fust door de FCA
(Gevestigde) Handelaar diens personeel of van andere personen bij de uitvoering van de order betrokken.
2. De FCA (Gevestigde) Handelaar zal SEFA vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade als
in het eerste lid bedoeld. Indien door een derde een vordering te dezer zake tegen SEFA wordt ingesteld, zal
SEFA de FCA (Gevestigde) Handelaar daarvan onverwijld in kennis stellen onder toezending van de nodige
gegevens. Voor het overige zal SEFA zich van elke handeling te dezer zake onthouden, tenzij de FCA
(Gevestigde) Handelaar daartoe toestemming geeft of de FCA (Gevestigde) Handelaar in gebreke blijft de
vordering van de derde af te weren.

Artikel 11 - Toepasselijk recht
1. De rechtsverhouding tussen SEFA en de FCA (Gevestigde) Handelaar is onderworpen aan het Nederlandse
recht.

Pagina 6 van 7

Stichting tot Exploitatie van de Fustcentrale “Amsterdam”
Artikel 12 - Geschillen
1. Alle geschillen welke tussen SEFA en de FCA (Gevestigde) Handelaar mochten ontstaan, naar aanleiding van
overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met (een)
dergelijke overeenkomst(en) zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden,
onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te
Amsterdam (1076 AV) aan de Parnassusweg 220, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels
aan deze keuze in de weg zouden staan.
2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.

Artikel 13 - Overmacht
1. SEFA is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg
van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in
het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet of
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SEFA
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SEFA niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
3. SEFA heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming
verhindert, intreedt nadat SEFA haar verbintenis moet nakomen.
4. SEFA kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 (zegge: twee) maanden is ieder der partijen gerecht de
overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 14 - Geheimhouding
1. FCA (Gevestigde) Handelaars zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijk informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst met elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien FCA (Gevestigde) Handelaar zich niet houdt aan onder 1. (zegge: één) vermeld mag SEFA
schadevergoedingen in rekening brengen voor eventuele geleden schades.
3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, SEFA gehouden is vertrouwelijke
informatie af te staan is FCA (Gevestigde) Handelaar niet gerechtigd om een schadevergoeding op SEFA te
verhalen.
4. Indien op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, de FCA (Gevestigde) Handelaar
gedwongen wordt om vertrouwelijke informatie met betrekking tot SEFA af te staan aan een derden is de FCA
(Gevestigde) Handelaar verplicht SEFA hiervan op de hoogte te brengen.

Artikel 15 - Wijziging en vindplaats van de Algemene Voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn (worden) gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de
totstandkoming van de overeenkomst.
3. Aldus opgemaakt op 7 november 2019 te Amsterdam, en gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te
Amsterdam onder nummer ….
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