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Aanvullende Voorwaarden Handelsregeling 
 

Artikel 1. Algemeen 

 In aanvulling op de Algemene Voorwaarden ‘Mijn Royal FloraHolland’ zijn onderstaande specifieke 

aanvullende voorwaarden op de bovengenoemde dienst van toepassing. 

  

Artikel 2. Dienstomschrijving & definities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 3. 

 

 

 

a. De dienst Handelsregeling, is een factuur- en incassodienst van Royal FloraHolland voor 

onderlinge transacties m.b.t. sierteeltproducten tussen bij Royal FloraHolland ingeschreven 

kopers die in het bezit zijn van een geldig klantnummer bij Royal FloraHolland.  

b. De leverende koper (hierna te noemen: ‘Leverancier’) is de opdrachtgever ten behoeve van wie 

de factuur- en incassodienst wordt geleverd. De Leverancier staat in voor de juistheid van de 

door hem aan Royal FloraHolland verstrekte transactiegegevens en vrijwaart Royal FloraHolland 

tegen claims ter zake. 

c. De afnemende koper (hierna te noemen: ‘Afnemer’) is degene bij wie Royal FloraHolland in 

opdracht van de Leverancier, voor zover mogelijk middels automatische afschrijving via de 

bedrijfsincasso van Royal FloraHolland de uit hoofde van de transactie met Leverancier 

verschuldigde bedragen incasseert.  

d. Met ‘(hoofd)gebruiker’ wordt hierna zowel de Leverancier als de Afnemer bedoeld.  

e. Door akkoord te gaan met de onderhavige aanvullende voorwaarden wordt de 

(hoofd)gebruiker, na acceptatie door Royal FloraHolland, voor deze dienst als Leverancier en 

als Afnemer aangemerkt. De (hoofd)gebruiker is zich ervan bewust en stemt ermee in dat een 

aan Royal FloraHolland afgegeven machtiging tot automatische bedrijfsincasso ook wordt 

benut ten behoeve van deze dienst. Voor zover nodig zal (hoofd)gebruiker ter zake en des 

verzocht een door hem ondertekend aanvullend machtigingsformulier aan Royal FloraHolland 

verstrekken. 

 

Incasso- /facturering 

a.  De door Leverancier ten behoeve van de facturering en incasso te verstrekken 

transactiegegevens dienen te voldoen aan de toepasselijk wetgeving, waaronder de wet op de 

omzetbelasting, en de toepasselijke voorwaarden en voorschriften als gesteld door Royal 

FloraHolland zoals deze op de website 

(https://www.royalfloraholland.com/nl/inkopen/financieel/klanttarieven) zijn gepubliceerd. 

b.  De Leverancier geeft opdracht aan Royal FloraHolland tot facturering en incasso door de invoering 

van transactiegegevens. Met in achtneming van het bepaalde in artikel 3 lid a zal Royal 

FloraHolland de voornoemde transactiegegevens verwerken opdat de incasso en facturering aan 

de Afnemer uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na de door Leverancier opgegeven dag van levering 

respectievelijk leveringsdatum kan plaatsvinden. Het gefactureerde bedrag wordt op de rekening-

courant van Leverancier bij Royal FloraHolland bijgeschreven onverminderd het bepaalde in artikel 

3d. en 3e.  

c. Leverancier zal zich voorafgaand aan de levering van de sierteeltproducten voor zover nodig de 

Afnemer op de hoogte stellen van de onderhavige incassoprocedure èn zich voorafgaand aan de 

verstrekking van transactiegegevens aan Royal FloraHolland ervan vergewissen of de Afnemer 

nog gebruikt maakt of is toegelaten als (hoofdgebruiker) bij de onderhavige dienst opdat de 

incasso kan plaatsvinden. 

d. Incasso bij de Afnemer en betaling aan de Leverancier vindt plaats via het klantnummer van de 

(hoofd)gebruikers bij Royal FloraHolland. Bij de incasso van facturen met eenzelfde kalenderdatum 

hebben facturen van Royal FloraHolland zelf voorrang. Royal FloraHolland is bevoegd 

openstaande vorderingen op Leverancier met uitgevoerde incasso’s te verrekenen.  

e. Indien het door de Afnemer aan Leverancier verschuldigde en gefactureerde bedrag niet op de bij 

Royal FloraHolland gebruikelijke wijze kan worden geïncasseerd, niet wordt betaald, wordt 

gestorneerd of de rechtmatigheid van de incasso of de factuur wordt betwist, heeft Royal 

FloraHolland binnen redelijke termijn nadat zij hiervan kennis heeft genomen dan wel deze 
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mededeling heeft ontvangen het recht de incasso, af/bijschrijving geheel of gedeeltelijk op te 

schorten, niet uit te voeren, terug te boeken dan wel terug te vorderen. In dat geval zal Leverancier 

voor zover nodig zelf zorgdragen voor een creditfactuur.  

 

Artikel 4.        Onregelmatigheden 

a. De dienst Handelsregeling is uitsluitend bedoeld voor gebruikelijke transacties tussen 

(hoofd)gebruikers respectievelijk de Leverancier en de Afnemer m.b.t. sierteeltproducten.  

b. De dienst Handelsregeling mag niet worden gebruikt voor transacties, bedragen of sierteeltproducten 

die krachtens een andersluidende overeenkomst tussen (hoofd)gebruikers via Royal FloraHolland 

kunnen worden verkocht dan wel kunnen worden afgerekend. 

c. Het opgeven of indienen van vermeende of ongebruikelijke transacties of transactiegegevens is 

verboden. 

d. De Leverancier dient uiterlijk op de dag van levering, opdracht tot facturering en incasso te geven. De 

Afnemer dient het ter zake door hem aan de Leverancier verschuldigde bedrag op de dag van incasso 

te voldoen en Afnemer dient te allen tijde zorg dragen voor een voldoende saldo op zijn rekening-

courant bij Royal FloraHolland.  

e. Bij een vermoeden van overtreding van de een van bovenstaande bepalingen en/of 

onregelmatigheden heeft Royal FloraHolland het recht geheel of gedeeltelijk de incasso, bij/afschrijving 

op te schorten, niet uit te voeren, terug te boeken en/of haar dienstverlening per direct te beëindigen, 

onverminderd overige aan Royal FloraHolland toekomende rechten ter zake. 

 

Artikel 5.       Tarief 

a. Voor het gebruik van deze dienst is (hoofd)gebruiker een tarief1 verschuldigd, welke op de website 

van Royal FloraHolland https://www.royalfloraholland.com/nl/inkopen/financieel/klanttarieven) 

staan vermeld.  

b. De (hoofd)gebruiker respectievelijk Leverancier is voor deze dienst door de enkele indiening van 

transactiegegevens het voor deze dienst verschuldigde tarief aan FloraHolland verschuldigd. 

c. Alle tarieven zijn exclusief BTW. 

 

Artikel 6.        Beëindiging 

a. Een beëindiging mist toepassing op reeds geïncasseerde en/of door Royal FloraHolland reeds aan 

de bank tot incasso opgedragen bedragen. 

b. Royal FloraHolland behoudt zich het recht voor om een beëindiging aan de andere Gebruikers te 

melden. 

 
 
 

 

 
1 Tariefswijzigingen voorbehouden 

 


