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Artikel 1  Algemeen 

 Op de (abonnements)diensten van Royal FloraHolland die via haar website ‘Mijn Royal FloraHolland’ 
worden aangeboden (hierna te noemen: ‘dienst(en)’), zijn in aanvulling op het 'Veilingreglement' deze 
Algemene Voorwaarden ‘Mijn Royal FloraHolland’ van toepassing. 

Artikel 2  Inloggen, gebruikersnaam 

Een bij Royal FloraHolland ingeschreven relatie kan met zijn klantnummer en naam elektronisch een 
account aanvragen bij ‘Mijn Royal FloraHolland’.  
Middels het aanvraagformulier kiest de relatie een zelfgekozen gebruikersnaam en stemt hij in met de 
toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden ‘Mijn Royal FloraHolland’. Daarop ontvangt de 
nieuwe gebruiker een activatiemail waarna hij een wachtwoord dient in  te stellen, waarmee hij in kan 
loggen op ‘Mijn Royal FloraHolland’. 
 
Deze relatie wordt in deze Algemene Voorwaarden ‘Mijn Royal FloraHolland’ aangeduid als: de 
‘hoofdgebruiker’. 

Artikel 3  Toegang en acceptatie  

Als de hoofdgebruiker met zijn gebruikersnaam en wachtwoord bij ‘Mijn Royal FloraHolland’ inlogt, 
kan hij in de dienstencatalogus of onder ‘Mijn dienstcontracten’ per dienst aangeven of hij van de 
betreffende dienst gebruik wilt maken. Indien de hoofdgebruiker ook de eventueel voor een dienst 
aanvullende voorwaarden heeft geaccepteerd, kan hij gebruik maken van de betreffende dienst. De 
aangeboden diensten die door de hoofdgebruiker zijn geaccepteerd onder alle administratienummers 
die behoren tot zijn bedrijf (account), zijn terug te vinden onder ’Mijn dienstcontracten’. 

Artikel 4  Tarieven en facturen 

a. De diensten zijn gratis, tenzij voor de betreffende dienst(en) aanvullende voorwaarden gelden en 

deze een tarief vermelden welke door de hoofdgebruiker zijn geaccepteerd. Alle tarieven zijn exclusief 

BTW. 
b. Betaling van het voor een dienst toepasselijke tarief per periode dient voor aanvang van de periode te 

hebben plaatsgevonden. Het verschuldigde tarief wordt voor zover mogelijk via de automatische 
bedrijfsincasso van Royal FloraHolland bij de hoofdgebruiker geïncasseerd, aan welke wijze van 
betaling de hoofdgebruiker zal meewerken. 

c. De hoofdgebruiker stemt in met verstrekking van facturen door het ter beschikking stellen van de 
facturen via ‘Rekening Online’ tenzij de hoofdgebruiker bij de klantenservice of bij de afdeling Finance 
van Royal FloraHolland heeft aangegeven deze ook per e-mail of per post te willen ontvangen. Royal 
FloraHolland behoudt zich het recht voor om bij verstrekking per post de daaraan gerelateerde kosten 
bij de hoofdgebruiker in rekening te brengen.  

d. Op het moment dat de facturen via ‘Rekening Online’ door Royal FloraHolland ter beschikking worden 
gesteld, is het daarop vermelde bedrag bindend en opeisbaar. Over de factuur kan slechts schriftelijk 
en binnen vier (4) weken na dagtekening van de factuur worden geklaagd. 

e. Royal FloraHolland behoudt zich het recht voor om jaarlijks en per dienst tarieven te wijzigen of in te 
voeren. De hoofdgebruiker heeft alsdan het recht om de dienst tussentijds op te zeggen zulks binnen 
vier (4) weken nadat het nieuwe tarief aan de hoofdgebruiker per e-mail is meegedeeld of bij gebreke 
van voornoemde mededeling binnen vier (4) weken nadat het nieuwe tarief is ingevoerd. 

Artikel 5  Vragen, klachten 

Bij klachten en vragen kan de hoofdgebruiker tijdens de gebruikelijke openingstijden een beroep doen 
op de klantenservice van Royal FloraHolland of via https://www.royalfloraholland.com/service-en-
contact.  

https://www.royalfloraholland.com/algemene-voorwaarden#block-273226
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Natuurlijke personen kunnen via https://www.royalfloraholland.com/service-en-contact  melden dat zij 
ongevraagde elektronische communicatie, dus andere berichten dan behorend bij de dienst(en) 
waarvoor zij zijn ingeschreven, van Royal FloraHolland niet willen ontvangen. 

Artikel 6  Beheren gebruiker(s), wachtwoord 

a. Door gebruik te maken van de pagina ‘gebruikers’ heeft een hoofdgebruiker de mogelijkheid om 
gebruiker(s) met een actief inlogaccount voor ‘Mijn Royal FloraHolland’ te beheren. Onder het 
beheren wordt het aanmaken, het wijzigen of verwijderen van een gebruiker verstaan. Aanvullend kan 
een hoofdgebruiker via deze pagina de autorisatie(s) per gebruiker toewijzen of intrekken. Bij het 
nieuw aanmaken van een gebruiker ontvangt de nieuwe gebruiker een activatiemail waarna een 
wachtwoord ingesteld moet worden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de volgende gebruikers: 

• Standaard gebruiker: hieronder worden alleen de personen die als werknemer in dienst zijn bij de 
hoofdgebruiker verstaan (hierna: ‘standaardgebruiker’); 

• Systeemgebruiker: hieronder worden alleen systemen en/of softwarepakketten die door de 
hoofdgebruiker gebruikt worden verstaan (hierna: ‘systeemgebruiker’);  

• Externe gebruiker: hieronder worden externe relaties van de hoofdgebruiker verstaan (hierna 

‘externe gebruiker’);  

alle voornoemde gebruiker hierna tezamen tevens genoemd: ‘gebruiker(s)’.  
b. De gebruikersnaam van de (hoofd)gebruiker en toegang tot een dienst en de eventuele rechten die 

daaruit voortvloeien zijn niet overdraagbaar.  
c. De hoofdgebruiker verstrekt geen toegang tot de dienst(en) aan externe gebruiker(s), tenzij de 

privacy- en mededingingswetgeving zich daar niet tegen verzetten. De hoofdgebruiker is 
verantwoordelijk voor:   

• de onverkorte naleving van de voornoemde wetgeving en de onderhavige voorwaarden  

• het zorgvuldige gebruik van de gebruikersnaam als ware het zijn eigen gebruikersnaam, 

• door hem zelf en door de gebruikers, zijnde de standaard- en systeemgebruikers en eventuele 
externe gebruikers, die hij toegang verstrekt tot de diensten. 

d. Het is de hoofdgebruiker niet toegestaan dan wel verboden om zich de toegang te verschaffen tot 
‘Mijn Royal FloraHolland' of ‘Mijn Royal FloraHolland' en de daarin aangeboden diensten te gebruiken 
indien de Verenigde Staten van Amerika (VS) en/of de Europese Unie (EU) sancties tegen de 
hoofdgebruiker hebben ingesteld of opgelegd (waaronder Iran, Cuba, Noord-Korea, Syrië, Soedan en 
Zimbabwe). Voorts is het hoofdgebruiker niet toegestaan om zijn gebruikersnaam en wachtwoord aan 
derden te verstrekken, dan wel een account aan te maken voor gebruiker(s), zijnde de standaard- en 
systeemgebruikers en eventuele externe gebruikers, ten aanzien waarvan het voorgaande van 
toepassing is.  

e. De hoofdgebruiker is jegens Royal FloraHolland volledig aansprakelijk voor het niet in acht nemen 
en/of het niet opvolgen van het bepaalde in artikel 6 lid c en d en de hoofdgebruiker vrijwaart Royal 
FloraHolland voor alle aanspraken en voor alle daaruit voortvloeiende schade voor Royal 
FloraHolland en/of andere (hoofd)gebruikers ter zake. 

Artikel 7  Wijziging & beëindiging dienst(en) 

a. De hoofdgebruiker kan zelf met zijn gebruikersnaam, via de website ‘Mijn Royal FloraHolland’ onder  
‘Mijn dienstcontracten’ het gebruik van een dienst wijzigen of opzeggen met inachtneming van de van 
toepassing zijnde opzegtermijn voor de betreffende dienst. Bij betaalde diensten is de opzegtermijn 
gelijk aan de betaalperiode voor de betreffende dienst tenzij in voor die dienst toepasselijke 
aanvullende voorwaarden hiervan wordt afgeweken. 

b. Royal FloraHolland kan een dienst om haar moverende redenen opzeggen door een schriftelijke 
mededeling daartoe aan het bij haar bekende e-mailadres van de hoofdgebruiker met inachtneming 
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van een opzegtermijn van vier (4) volledige kalenderweken of langer indien schriftelijk voor de 
betreffende dienst een langere opzegtermijn was overeengekomen.  

c. Royal FloraHolland heeft voorts het recht om het gebruik van een dienst direct te beëindigen, zonder 
voorafgaande mededeling aan de hoofdgebruiker en zonder tot enige schadevergoeding of teruggave 
van eventueel reeds betaalde gelden gehouden te zijn, onverminderd eventuele verder aan Royal 
FloraHolland toekomende rechten: 
- bij een aanvraag van faillissement, surseance van betaling of schuldsanering van (het bedrijf 

van) de hoofdgebruiker, of 
- bij een verwijtbare tekortkoming dan wel ernstig vermoeden van misbruik van de 

(hoofd)gebruiker, waaronder (een poging tot) misbruik en/of elektronische inbraak (hacking) van 
(het systeem van) Royal FloraHolland, of; 

- bij een handelen of nalaten van hoofdgebruiker jegens Royal FloraHolland of in strijd met de wet 
en/of deze Algemene Voorwaarden ‘Mijn Royal FloraHolland’ of indien het handelen dan wel 
nalaten van de hoofdgebruiker en/of zijn gebruikers daartoe anderszins aanleiding geeft; 

- bij stillegging of liquidatie van het bedrijf van de hoofdgebruiker; 
- indien (het bedrijf van) de hoofdgebruiker niet meer bij Royal FloraHolland is ingeschreven.  

d. De datum waarop een dienst wordt beëindigd heeft geen effect op verschuldigde kosten voor het 
gebruik van een dienst over de periode tot en met de opzegtermijn.  

Artikel 8  Aansprakelijkheid en vrijwaring 

1. Royal FloraHolland is niet aansprakelijk voor enige schade (eventuele gevolgschade daaronder 
begrepen), waaronder doch niet beperkt tot  de schade als gevolg van: 

a) storingen in de data/telecommunicatie-infrastructuur (inclusief programmatuur), een fout en/of 
vertraging in het systeem; 

b) het gebruik van ‘Mijn Royal FloraHolland’ en/of de daarin aangeboden diensten; 
c) onjuiste, verouderde en/of onvolledige informatie die op ‘Mijn Royal FloraHolland’ staat vermeld.  
d) situaties van overmacht, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, worden verstaan: 

• internetstoringen, het niet/niet naar behoren functioneren van hardware-, software- en 
communicatiesystemen, waaronder computerstoringen, stroomuitval e.d., en; 

• onrechtmatige gedragingen van andere (hoofd)gebruikers of derden, de verspreiding van 
(computer)virussen via ‘Mijn Royal FloraHolland’ of andere onrechtmatige programma’s of 
bestanden, het gehackt worden van de software- en communicatiesystemen van Royal 
FloraHolland; 
tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Royal FloraHolland. Bij een fout van 
medewerkers van Royal FloraHolland, die als opzet of bewuste roekeloosheid is aan te merken, 
is de aansprakelijkheid van Royal FloraHolland en haar medewerkers beperkt tot het aan de 
hoofdgebruiker door Royal FloraHolland voor de betreffende dienst in rekening gebrachte tarief 
over de daaraan voorafgaande twaalf (12) maanden. 

2. Royal FloraHolland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of winstderving. 
3. De hoofdgebruiker draagt het risico van verkeerd of onbevoegd gebruik van zijn gebruikersnaam en 

dat van zijn gebruikers, zijnde standaard-, systeem- en externe gebruiker(s). 
4. De hoofdgebruiker vrijwaart Royal FloraHolland tegen vorderingen van derden die verband houden 

met handelingen van de hoofdgebruiker en zijn standaard, en/of systeem gebruiker(s) bij het gebruik 
van een dienst. Voorts vrijwaart de (hoofd)gebruiker vrijwaart Royal FloraHolland voor alle schade 
en/of kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen als 
omschreven in deze Algemene Voorwaarden ‘Mijn Royal FloraHolland’. 

5. De informatie die een dienst aan de (hoofd)gebruiker biedt is geheel vrijblijvend. De (hoofd)gebruiker 
kan hieraan geen rechten tegen Royal FloraHolland ontlenen. 
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Artikel 9  Intellectuele eigendomsrechten en Privacy 

a. De (hoofd)gebruiker erkent door de enkele gebruikmaking van ‘Mijn Royal FloraHolland’ en de daarin 
aangeboden diensten, de intellectuele eigendomsrechten van Royal FloraHolland ten aanzien van 
‘Mijn Royal FloraHolland’ en het daaraan verbonden systeem dan wel de daaraan verbonden 
programmatuur alsmede ten aanzien van de door Royal FloraHolland aangeboden diensten en de 
informatie verbonden aan de dienst(en) dan wel verstrekt uit hoofde van de dienst(en). 

b. De (hoofd)gebruiker zal alle informatie hieromtrent vertrouwelijk behandelen en uitsluitend gebruiken 
overeenkomstig het doel van de betreffende dienst en de toegang tot de dienst noch de informatie 
geheel of gedeeltelijk aan derden verstrekken. 

c. De (hoofd)gebruiker zal geen informatie over andere gebruikers trachten te verkrijgen, noch een 
derde hiertoe toegang geven en de vragen om toegang tot ‘Mijn Royal FloraHolland’ te verkrijgen naar 
waarheid invullen. 

d. De (hoofd)gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste toepassing en regelmatige wijziging van zijn 
wachtwoord alsmede dat van zijn standaardgebruiker(s).  

e. Royal FloraHolland registreert en verwerkt inloggegevens om op oneigenlijk gebruik te controleren en 
ter verbetering van de dienstverlening. 

f. Bij het registreren voor en de gebruikmaking van ‘Mijn Royal FloraHolland’ door de (hoofd)gebruiker 
zullen (persoons)gegevens van de (hoofd)gebruiker worden verwerkt door Royal FloraHolland. Deze 
verwerking(en) vinden plaats in overeenstemming met de toepasselijke Privacyverklaring van Royal 
FloraHolland zoals die op de website ‘Mijn Royal FloraHolland’ en de website van Royal FloraHolland 
is gepubliceerd alsmede in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied 
van privacy en gegevensverwerking. 

g. De beveiliging van de (persoons)gegevens en data heeft voor Royal FloraHolland hoge prioriteit en 
Royal FloraHolland heeft ter zake passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Afhankelijk van het 
type en de gevoeligheid van de gegevens en data, kunnen dit verschillende maatregelen zijn en deze 
beveiligingsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd. 

Artikel 10  Wijziging van voorwaarden 

a. Royal FloraHolland behoudt zich het recht voor voorwaarden te wijzigen.  
b. Wijzigingen worden middels een rechtstreeks elektronisch bericht aan de hoofdgebruiker, bekend 

gemaakt en zijn van kracht nadat ze bekend zijn gemaakt. Dit tenzij Gebruiker de betreffende dienst 
binnen vier (4) weken na de mededeling heeft opgezegd. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd 
was aangegaan of een langere opzegtermijn dan vier (4) weken was overeengekomen, geldt een 
mogelijkheid van tussentijdse beëindiging alleen indien in redelijkheid van de hoofdgebruiker niet mag 
worden verwacht dat hij de dienst onder de gewijzigde voorwaarden blijft afnemen. 

c. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of niet-afdwingbaar is, heeft Royal 
FloraHolland het recht om die bepaling te vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk aansluit 
bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.  

Artikel 11  Toepasselijke (algemene) voorwaarden, toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

a. Op deze Algemene Voorwaarden ‘Mijn Royal FloraHolland’ en op de dienstverlening en alle 

transacties die via Royal FloraHolland tot stand komen is uitsluitend Nederlands recht en is tevens het 

'Veilingreglement' van Royal FloraHolland van toepassing voor zover deze Algemene Voorwaarden 

‘Mijn Royal FloraHolland’ hiervan niet afwijken. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 

wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
b. Indien een bepaling in aanvullende/andere voorwaarden bij een specifieke dienst tegenstrijdig is met 

een bepaling in de ‘Algemene Voorwaarden Mijn Royal FloraHolland’, heeft de eerstgenoemde 
voorrang. 

https://www.royalfloraholland.com/algemene-voorwaarden#block-273226
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c. De Rechtbank Amsterdam is uitsluitend bevoegd om alle geschillen met betrekking tot een dienst 
en/of transacties te beslechten.  

d. De onderhavige Algemene Voorwaarden ‘Mijn Royal FloraHolland’ worden desgevraagd per post aan 
de hoofdgebruiker kosteloos toegezonden. 

e. Met het aanvinken van “ik ga akkoord met de voorwaarden” in het scherm van ‘Mijn Royal 
FloraHolland’, verklaart de (hoofd)gebruiker in te stemmen met de toepasselijkheid van de 
Algemene Voorwaarden ‘Mijn Royal FloraHolland’, de elektronische verstrekking daarvan heeft 
plaats gevonden en in te stemmen met de registratie en verwerking van inloggegevens om op 
oneigenlijk gebruik te controleren en tot verbetering van de dienstverlening te komen. 

----------------------- 


