ALGEMENE VOORWAARDEN
van Rojaal Plant, gevestigd te Leidschendam, tevens handelend onder de naam
Deensekarren.nl en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27152619
Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Rojaal Plant opgestelde aanbiedingen en op alle tussen haar
en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten, alsmede op alle verbintenissen die daaruit voortvloeien. Toepassing van
door de opdrachtgever ingeroepen Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.2
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
“overeenkomst”:
bruikleenovereenkomst, koopovereenkomst en huurovereenkomst,
hoe ook genaamd;
“jaarhuur”:
huurovereenkomst aangegaan voor minimaal één jaar, behoudens
opzegging stilzwijgend te verlengen voor dezelfde periode;
“periodehuur”:
een huurovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd, niet zijnde een
jaarhuurovereenkomst;
“daghuur”:
huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, ingaande op de dag dat de
overeenkomst wordt ondertekend;
“werkzaamheden, zaken, diensten”:
de werkzaamheden, zaken en diensten zoals die door Rojaal Plant
worden verricht, geleverd c.q. verleend op het gebied van (ver)koop en
(ver)huur, alsmede bruikleen van containers en toebehoren, in de
ruimste zin des woords;
“opdrachtgever”:
iedere natuurlijke of rechtspersoon, die met Rojaal Plant contracteert
of aan wie Rojaal Plant aanbiedingen doet, de huurder en/of gebruiker
van containers daaronder begrepen;
“container”:
ladingdrager voor potplanten en bloemen, gemerkt door Container
Centralen Benelux BV, inclusief vier staanders.
Artikel 2: Aanbod en aanvaarding; totstandkoming overeenkomsten
2.1
Alle aanbiedingen en/of prijsopgaven van Rojaal Plant zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2
Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke orderbevestiging zijdens Rojaal Plant, dan wel op het moment dat
Rojaal Plant met de uitvoering daarvan is begonnen, dan wel zodra een aanbod van Rojaal Plant mondeling of schriftelijk
is aanvaard.
Artikel 3: Duur en beëindiging huur
3.1
Een overeenkomst die wordt aangegaan voor één jaar, zal na het verstrijken van die periode stilzwijgend worden verlengd
voor eenzelfde periode en onder dezelfde voorwaarden, tenzij deze overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn
van dertig kalenderdagen en bij aangetekend schrijven is opgezegd.
3.2
Periodeovereenkomsten (huurovereenkomsten voor bepaalde tijd, niet zijnde jaarovereenkomsten) eindigen van
rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode.
3.3
Daghuurovereenkomsten eindigen door opzegging, maar nooit eerder dan nadat de containers door huurder in goede en
gereinigde staat worden geretourneerd. Het afhalen, in ontvangst nemen of in gebruik nemen van extra containers doet ten
aanzien van die containers een daghuurovereenkomst ontstaan, op grond waarvan Rojaal Plant aan huurder de
daghuurtarieven in rekening zal brengen.
3.4
Bij beëindiging van een huurovereenkomst op welke grond of wijze dan ook, is opdrachtgever verplicht om de containers
en toebehoren in oorspronkelijke staat en geheel gereinigd, uiterlijk op de laatste dag van de huurperiode aan Rojaal Plant
dan wel op de depots van veilinglocaties te retourneren. Voor iedere dag dat opdrachtgever niet aan deze verplichting
voldoet, zal Rojaal Plant aan opdrachtgever een gebruiksvergoeding in rekening brengen gelijk aan het op dat moment
geldende tarief voor daghuur.

3.5
3.6

Tussentijdse beëindiging van een jaarhuurovereenkomst of periodeovereenkomst door huurder is niet mogelijk, tenzij
Rojaal Plant daarmee schriftelijk instemt.
De opdrachtgever kan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Rojaal Plant, zijn rechten en plichten
voortvloeiend uit deze overeenkomst niet aan derden overdragen.

Artikel 4: Prijzen, meerprijs, betaling
4.1
Door Rojaal Plant opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, gebaseerd op basis van de kosten van materialen, vervoer, lonen,
van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen, invoerrechten en verder prijsbepalende factoren, zoals geldend op
de dag van totstandkoming van de overeenkomst.
4.2
In geval van een jaarhuurovereenkomst is Rojaal Plant te allen tijde gerechtigd, enige verhoging van prijsbepalende
factoren als in het eerste lid van dit artikel genoemd, voor zover optredend nadat drie maanden zijn verstreken na het
aangaan van de overeenkomst, aan opdrachtgever door te berekenen. Wijzigingen aan de containers, toegebracht door de
fabrikant/leverancier, dan wel daarmee samenhangende prijswijzigingen, vormen te allen tijde een kostprijsbepalende
factor als hier bedoeld, die door Rojaal Plant aan huurder kan worden doorberekend.
4.3
De overeengekomen huur- of koopprijs dient te worden voldaan middels een bankoverschrijving, binnen 14 dagen na
factuurdatum. De opdrachtgever kan zich niet op enig recht van korting, verrekening of opschorting beroepen.
4.4
Indien opdrachtgever de factuur niet binnen de betaaltermijn betwist, vervallen al zijn rechten ten aanzien van de geleverde
diensten of goederen waar de factuur betrekking op heeft.
4.5
Bij betaling in termijnen dient de overeengekomen huurprijs te worden voldaan middels voorafgaand af te geven
machtiging tot automatische incasso, tenzij iets anders schriftelijk is overeengekomen. Opdrachtgever is gehouden, tot
zekerheid van de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, op eerste verzoek van Rojaal Plant een waarborgsom te
storten ter grootte van twee huurtermijnen.
4.6
Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever te allen tijde, wegens de vertraging in de voldoening van het door hem
verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of
gedeelte daarvan. Artikel 6:119 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing.
4.7
Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever naast het verschuldigde en de daarop verschenen rente tevens gehouden tot
volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor
advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de
hoofdsom, met een minimum van € 250,00.
Artikel 5: Levering
5.1
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt een door Rojaal Plant opgegeven leveringstermijn slechts als indicatief
en is deze nimmer als fataal aan te merken.
5.2
Rojaal Plant spant zich in om voor behoorlijke wijze van transport van af te leveren zaken zorg te dragen. De verzending
van de door Rojaal Plant af te leveren zaken, verhuurde zaken daaronder begrepen, geschiedt voor rekening en risico van
de opdrachtgever.
5.3
Partijen kunnen overeenkomen dat containers op de depots van veilinglocaties worden geleverd c.q. worden geretourneerd,
onder verrekening van het saldo op het veilingnummer.
Artikel 6: Beëindiging
6.1
Rojaal Plant kan de overeenkomst met de opdrachtgever met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door
middel van een daartoe strekkende mededeling aan de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk ontbinden of opzeggen indien:
a.
opdrachtgever enige verplichting jegens Rojaal Plant niet nakomt;
b.
Rojaal Plant uit een mededeling van de opdrachtgever moet afleiden dat deze in de nakoming van een verbintenis
jegens haar zal tekortschieten;
c.
opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of indien aan opdrachtgever (voorlopige) surséance van
betaling wordt verleend, dan wel indien de Wet Schuldsanering van toepassing wordt verklaard;
d.
de onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd;
e.
op roerende of onroerende zaken van opdrachtgever beslag wordt gelegd;
f.
de containers niet op het eerste verzoek bij Rojaal Plant worden ingeleverd.
6.2
In geval van faillissement of surseance van betaling zijn de bestuurders van opdrachtgever jegens Rojaal Plant hoofdelijk
aansprakelijk voor de restvordering en gehouden tot nakoming van alle nog onvervulde contractuele verplichtingen van
opdrachtgever en tot vergoeding van alle schade van Rojaal Plant.
6.3
Rojaal Plant is in geval van ontbinding of opzegging als bedoeld in dit artikel niet aansprakelijk jegens opdrachtgever voor
daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 7: Eigendom, eigendomsvoorbehoud
7.1
Alle geleverde en/of gehuurde zaken blijven eigendom van Rojaal Plant; in geval van koop totdat opdrachtgever aan al
haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst of daarmee samenhangende verbintenissen jegens Rojaal Plant heeft
voldaan. Opdrachtgever wordt geacht de zaken tot aan dat moment uitsluitend voor Rojaal Plant om niet te houden, zodat
Rojaal Plant behalve eigenaar tevens middellijk bezitter van de zaken blijft.
7.2
Indien op de door Rojaal Plant onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken door een derde, waaronder mede te begrijpen
de Belastingdienst, ten laste of onder opdrachtgever beslag wordt gelegd, is opdrachtgever gehouden dat binnen 24 uur
nadat het beslag is gelegd schriftelijk aan Rojaal Plant mede te delen, zulks op straffe van een boete van € 12,50 per
container per dag, onverminderd de verplichting van opdrachtgever om eventuele schade van Rojaal Plant te vergoeden.
7.3
De opdrachtgever verbindt zich om op eerste daartoe strekkend verzoek zijdens Rojaal Plant, afdoende zekerheid te
vestigen op de door Rojaal Plant aan opdrachtgever in eigendom geleverde zaken, dan wel op zaken in eigendom
toebehorend aan opdrachtgever, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van Rojaal Plant uit welke
hoofde dan ook.
7.4
Niettegenstaande het bestaan van een huurovereenkomst zal huurder de containers inclusief bijbehorende staanders en
platen op eerste verzoek afgeven, zonder dat hij zich daarbij op enig retentierecht zal kunnen beroepen, indien en zodra
een derde als pandhoudster afgifte van de containers inclusief bijbehorende staanders en platen zal vorderen.
7.5
Zolang de eigendom van de verkochte of verhuurde zaken niet op opdrachtgever is overgegaan is opdrachtgever verplicht
deze op voor derden kenbare wijze als eigendom van Rojaal Plant af te zonderen. Indien opdrachtgever niet of niet volledig
aan deze plicht tot afzonderen voldoet, dan wordt vermoed dat alle zaken die opdrachtgever in bezit heeft eigendom zijn
van Rojaal Plant.
Artikel 8: Zorgplicht
8.1
Opdrachtgever is gehouden de geleverde zaken en/of diensten, c.q. de verrichtte werkzaamheden terstond bij aflevering,
doch uiterlijk binnen twee dagen (48 uur) daarna, te inspecteren. Opdrachtgever is voorts gehouden geconstateerde
gebreken terstond, doch uiterlijk binnen een dag (24 uur) na ontdekking schriftelijk aan Rojaal Plant te melden. Na het
ongebruikt verstrijken van de in dit artikellid geldende termijnen wordt de nakoming van de overeenkomst door Rojaal
Plant als deugdelijk beschouwd en vervallen alle rechten van opdrachtgever, waaronder het recht van reclame.
8.2
Opdrachtgever is verplicht om de containers met zorg op te slaan en te behandelen en is aansprakelijk voor schade, die aan
de containers toegebracht mocht worden, met uitzondering van algemene slijtage. In geval van schade dient opdrachtgever
dit direct schriftelijk aan Rojaal Plant te vermelden, vergezeld van een opgave van de aard van de schade.
8.3
Opdrachtgever is verplicht de containers en toebehoren te verzekeren tegen verlies, brand, waterschade, vernieling en
iedere andere schade die zich door toeval voordoet, ongeacht of zij in het bezit zijn van opdrachtgever of van een derde.
Op eerste verzoek dient opdrachtgever aan Rojaal Plant een afschrift te verstrekken van de verzekeringspolis, op straffe
van verbeurte van een boete van € 12,50 per dag per container en € 12,50 per dag per plaat.
8.4
In geval van verlies of diefstal is opdrachtgever verplicht aan Rojaal Plant een vergoeding te betalen, die per container
€ 110,00 exclusief btw en per plateau € 14,00 exclusief btw (prijspeil 2021) bedraagt. De vergoeding wordt jaarlijks
geïndexeerd door Container Centralen; prijswijzigingen worden voorbehouden. Dit laat onverlet het recht van Rojaal Plant
om haar werkelijk geleden schade te verhalen op opdrachtgever.
8.5
In geval opdrachtgever zaken van Rojaal Plant huurt, is opdrachtgever verplicht om binnen 5 dagen na een daartoe
strekkend verzoek van Rojaal Plant een volledig overzicht te geven van de plaats waar de gehuurde zaken zich op dat
moment bevinden, zulks op straffe van verbeurte van een direct opeisbare boete van € 12,50 per dag per gehuurde container
en een direct opeisbare boete van € 12,50 per dag per gehuurde plaat.
8.6
Opdrachtgever dient erop toe te zien dat de containers inclusief toebehoren niet worden belast met meer dan 600 kilo per
container.
8.7
Gehuurde containers en toebehoren mogen alleen worden gebruikt voor het distribueren van potplanten, snijbloemen en
dergelijke en uitsluitend voor zover dit deel uitmaakt van de werkzaamheden van de gebruiker of producent, grossier,
detaillist, expediteur en dergelijke, tenzij anders overeengekomen.
8.8
Gehuurde containers mogen alleen worden geruild met originele CC-containers. Zij mogen alleen worden gebruikt in
combinatie met originele CC-schappen en staanders als toebehoren.
Artikel 9 Overmacht
9.1
Tekortkomingen van Rojaal Plant in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien
zij niet te wijten zijn aan haar schuld noch krachtens de wet, overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor
haar rekening dienen te komen.

9.2

Onder dergelijke, niet aan Rojaal Plant toe te rekenen tekortkomingen worden in elk geval begrepen de gevolgen van
oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, epidemieën, pandemieën, stremmingen in het vervoer, stagnatie in c.q.
beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, werkstaking, brand of storing in het bedrijf van
Rojaal Plant of in dat van één of meer van haar toeleveranciers, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, niet
of niet tijdige levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van de
hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden.
Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft Rojaal Plant, indien zij door overmacht wordt verhinderd
overeenkomsten (tijdig) uit te voeren, het recht de uitvoering van die overeenkomst op te schorten of de overeenkomst
geheel of ten dele door een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomt zulks ter keuze van Rojaal
Plant, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Eén en ander laat de verplichting van opdrachtgever om het
reeds geleverde en reeds gemaakte kosten te betalen onverlet.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
10.1
Indien Rojaal Plant ten opzichte van opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige verplichting of ten
opzichte van opdrachtgever een onrechtmatige daad pleegt, is de aansprakelijkheid van Rojaal Plant beperkt tot de
factuurwaarde exclusief btw per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak, met dien
verstande dat de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt is tot het bedrag dat in voorkomend geval onder de door Rojaal
Plant gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering tot uitkering komt.
10.2
De opdrachtgever verbindt zich Rojaal Plant te vrijwaren voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens
Rojaal Plant, voor zover dit schade betreft tot vergoeding waarvan Rojaal Plant op grond van deze Algemene Voorwaarden
niet gehouden is.
10.3
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo
spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij Rojaal Plant meldt.
10.4
Rojaal Plant is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade door containers en/of toebehoren veroorzaakt of aan derden
toegebracht.
Artikel 11: De containers
11.1
De containers met toebehoren mogen gedurende de huurperiode, dan wel zolang de eigendom niet door opdrachtgever is
verkregen, niet worden geverfd, of op andere wijze van andere merktekens, symbolen of namen worden voorzien dan de
tekens die door Container Centralen Benelux BV zijn aangebracht.
11.2
Containers met toebehoren mogen buiten de onderneming van opdrachtgever niet worden gebruikt voor levering van of
aan medecontractanten die niet aan het systeem van Container Centralen Benelux BV deelnemen, tenzij de betreffende
containers bij deze medecontractanten direct worden be- of ontladen en daarna door de opdrachtgever worden
teruggenomen.
11.3
Rojaal Plant is te allen tijde gerechtigd en opdrachtgever zal er op eerste verzoek aan meewerken, de containers met
toebehoren te controleren.
11.4
Rojaal Plant behoudt zich het recht voor om gedurende de huurperiode de gehuurde containers te vervangen door containers
met een verbeterde constructie en vormgeving en tevens om overeenkomstige veranderingen in de huurprijs door te voeren.
De opdrachtgever heeft evenwel de mogelijkheid om de overeenkomst in dergelijke gevallen op te zeggen, binnen 30 dagen
na ontvangst van het bericht hierover zijdens Rojaal Plant aan opdrachtgever.
Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen
12.1
Op alle door Rojaal Plant te sluiten overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende verplichtingen, is Nederlands recht
van toepassing.
12.2
Alle geschillen voortvloeiende uit, of verband houdende met deze voorwaarden en de tussen partijen ontstane
rechtsverhoudingen, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen uitsluitend worden
berecht door de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij Rojaal Plant er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde
rechter ter woonplaats of plaats van vestiging van de opdrachtgever, of tot een andere bevoegde rechter.
12.3
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag, wordt hierbij door partijen uitdrukkelijk uitgesloten.

