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Aanvullende Algemene Voorwaarden  

Fust voor subturns 

 

 

In 2016 is in dit document alleen de vormgeving waaronder de vermelding ‘FloraHolland’ veranderd in dat 

van ‘Royal FloraHolland’. 
 
Subturns en roulatie 
1. Leeg Meermalig Fust van Royal FloraHolland mag door een Koper aan een Verkoper over en weer, 

rechtstreeks voor tijdelijk gebruik, worden afgegeven/ontvangen (subturn) met inachtneming van 
onderstaande condities (2 t/m 9). Zulks in afwijking van artikel 3 lid 2 en 3 van de ‘Algemene 
Voorwaarden Fust’. 

2. Het bovenstaande mag alleen bij een afgifte/ontvangst tussen een Koper en Verkoper die 
beiden bij Royal FloraHolland Connect zijn ingeschreven en Fust mogen gebruiken. Voor het 
betreffende Fust moet door de Koper of Verkoper statiegeld aan Royal FloraHolland zijn 
betaald. 

3. De afgifte/ontvangst geschiedt uitsluitend in het kader van een (toekomstige) aankoop van 
sierteeltproduct die via Royal FloraHolland wordt afgerekend. 
 

Gebruiksvergoeding 
4. Verkoper en Koper zijn in beginsel een gebruiksvergoeding per roulatie aan Royal FloraHolland 

verschuldigd. Een roulatie vindt plaats wanneer Fust met sierteeltproduct, aan/van een ander bedrijf dan 
Royal FloraHolland wordt afgegeven/ontvangen. Een roulatie begint op het moment dat het 
sierteeltproduct in het Fust wordt geplaatst en eindigt op het moment dat het product weer uit het Fust 
wordt genomen. 

5. Hiertoe zal de Verkoper op de gebruikelijke aanvoerbrief de voorgeschreven subturncode vermelden. Dit 
geldt in ieder geval, doch niet uitsluitend, als het fust over de openbare weg wordt vervoerd 
De geldende tarieven zijn vermeld op de website http://www.floraholland.com/nl/aanvoeren/Logistiek/ 
 

Controle  

6. Royal FloraHolland is bevoegd om daar waar zij redelijkerwijs vermoedt dat fust aanwezig is, de 
betreffende locatie of vervoermiddel te betreden, fusten te tellen en het gebruik te fotograferen ten einde 
vast te stellen of voor het gebruik van fust per roulatie is betaald. Koper en Verkoper zijn gehouden direct 
mee te werken aan voornoemde controles.  
Controles kunnen onaangekondigd plaats vinden door personen die zich kunnen legitimeren als zijnde 
controleur handelend in opdracht van Royal FloraHolland. Een afbeelding van het op dat moment door 
de controleurs te hanteren legitimatiebewijs is te vinden op www.royalfloraholland.com.  

7. Koper en Verkoper zullen desgevraagd terplekke door administratieve bescheiden aantonen dat bij elke 
roulatie de juiste fustcode op de geëigende wijze aan Royal FloraHolland is verstrekt. De desbetreffende 
controleurs van Royal FloraHolland zijn gehouden om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan en 
alleen aan derden bekend te maken indien dit juridisch noodzakelijk is. Bij gerede twijfel kan aan Koper 
en Verkoper de verplichting worden opgelegd om een (register)accountantsverklaring waaruit het aantal 
gerealiseerde roulaties blijkt, aan Royal FloraHolland te verstrekken. De hieraan verbonden kosten 
zullen alléén dan voor rekening van Royal FloraHolland zijn indien mocht blijken dat de betrokkene niet 
heeft gehandeld in strijd met de onderhavige verplichtingen. 

8. Bij gebrekkige medewerking of overtreding van een voorwaarde is de controleur van Royal FloraHolland 
bevoegd direct het betreffende fust mee te nemen en een boete op te leggen van maximaal € 2.500 per 
overtreding per fust, zulks onverminderd de overige rechten van Royal FloraHolland. 

9. In bijzondere situaties kan een Koper/Verkoper een gemotiveerd ontheffingsverzoek bij Royal 
FloraHolland indienen. 
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