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Inleiding  

Dit document heeft betrekking op de afzetvorm: ‘’Af land afzet met bewaring’’ van AgriHandel.com 
B.V. Uienhandel.com is onderdeel van AgriHandel.com B.V. (hierna Agrihandel). 
  
Algemeen  

Bij Af land afzet met bewaring worden de uien van een deelnemende uienteler af land op vrachtauto 
geladen, opgehaald en vervolgens elders opgeslagen en gemonitord. De uien worden in beginsel in 
de periode tussen 1 november en 31 maart in gelijke delen verkocht. Deelnemers van de af land 
afzet met bewaring ontvangen de gemiddelde verkoopprijs voor de betreffende maat- en 
kwaliteitsklasse binnen deze periode minus de gemaakte kosten voor transport, opslag, verwerking 
en de vergoeding voor Agrihandel. 
 
De voorwaarden in dit document zijn van toepassing op alle contracten welke worden gesloten 
tussen Agrihandel en de uientelers die uien aanbieden voor Af land afzet met bewaring. Teler gaat 
ermee akkoord dat Agrihandel mede namens hem/haar contracten afsluit met afnemers of 
bemiddelaars. 
 
Agrihandel bemiddelt namens de deelnemende uientelers en handelt voor rekening en risico van de 
betrokken telers. Agrihandel wordt geen eigenaar van de uien. Het eigendomsrecht van de uien blijft 
bij de teler tot het moment dat de koper via Agrihandel aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. 
Agrihandel maakt bij deze afzetvorm gebruik van tussenopslag en ziet erop toe dat de uien op de 
juiste wijze worden bewaard, zoals een goed bewaarder betaamd.  
 
Teler zal Agrihandel nimmer aansprakelijk stellen voor geleden schade van welke aard dan ook 
betreffende de teelt, bewaring, verwerking en afzet van de in het contract genoemde partij uien. Dat 
geldt ook indien van de zijde van de afnemers/bemiddelaars, waarmee Agrihandel namens de 
deelnemende telers contracten heeft afgesloten, het contract eenzijdig wordt ontbonden, de 
afnemer/bemiddelaar failliet gaat of niet betaalt. Agrihandel zal zich echter beijveren om in 
voorkomende gevallen de schade, in redelijkheid, voor de teler zoveel als mogelijk is te beperken. 
Agrihandel kent in deze echter geen garantstelling. Het staat teler vrij om de afnemer op zijn 
verplichtingen aan te spreken.  
 
Tenzij in dit document anders is vermeld zijn de Algemene Voorwaarden voor de in- en verkoop van 
zaaiuien, met bijbehorend keuringsreglement en arbitragereglement 2006 (Algemene voorwaarden 
AVZ) van toepassing, in zoverre daar in de overeenkomst of in de Uienhandel.com voorwaarden niet 
nadrukkelijk van wordt afgeweken. Zie hiervoor de Algemene Gebruiksvoorwaarden (Algemene 
voorwaarden Uienhandel.com) en de Algemene Transactievoorwaarden (Algemene 
Transactievoorwaarden). 
 
Volume  

Tenzij van tevoren anders is afgesproken levert een uienteler de volledige opbrengst van het 
overeengekomen oppervlak. Dit oppervlak is minimaal 5 hectare. 
  
Afnamegarantie 

Agrihandel heeft de garantie van een Nederlandse sorteerder dat alle uien worden afgenomen en 
verwerkt, tenzij de uien worden afgekeurd in verband met het niet voldoen aan de kwaliteitseisen.  
  

https://www.uienhandel.com/uploads/pdf/boekje_leveringsvoorwaarden_uien.pdf
https://www.uienhandel.com/uploads/pdf/boekje_leveringsvoorwaarden_uien.pdf
https://www.uienhandel.com/uploads/pdf/algemenegebruikersvoorwaardenuienhandel.com20170801.pdf
https://www.uienhandel.com/uploads/pdf/algemenegebruikersvoorwaardenuienhandel.com20170801.pdf
https://www.uienhandel.com/uploads/pdf/algemenetransactievoorwaardenuienhandel.com20151109.pdf
https://www.uienhandel.com/uploads/pdf/algemenetransactievoorwaardenuienhandel.com20151109.pdf
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Teeltvoorwaarden  
 
Teler dient te leveren:  gele zaaiuien, veldgewas, geschikt voor normale verwerking tot minimaal 
klasse 2, oogst 2019, geteeld op bedrijf teler. 
 
De grond waarop de uien worden geteeld, moet geschikt zijn voor de teelt, zodanig dat bij een 
redelijk normaal verloop van het groeiseizoen een kwalitatief goed product kan worden geoogst. Het 
perceel moet goed ontwaterd zijn, niet droogte- of stuifgevoelig en goed doorwortelbaar. Teler 
financiert zelf alle kosten tot en met de oogstwerkzaamheden en laden van de uien inclusief de 
kosten voor verzekering en certificering. 
 
Certificering 
 
Teler dient desgevraagd een teeltregistratieformulier in te vullen en deze zo spoedig mogelijk naar 
Agrihandel te retourneren. Uitbetaling vindt niet plaats voordat Agrihandel het 
teeltregistratieformulier heeft ontvangen.  
 
Residuen en Schade 
 
Schade als gevolg van de aanwezigheid van niet toegelaten middelen, overschrijding residutolerantie 
(zowel de wettelijke als de door de afnemer gewenste bovenwettelijke), onjuist uitgevoerde 
teeltmaatregelen en/of het niet conform de gemaakte afspraken oogsten van de uien, zal door de 
teler worden vergoed. Deze uien worden uit de Af land afzet met bewaring genomen en buiten de Af 
land afzet met bewaring afgezet of vernietigd voor rekening van teler. 
 
Oogsttijdstip  

Uitgegroeid en in overleg met Agrihandel. Tijdens het groeiseizoen worden de percelen bezocht. Het 
op dat moment aangewezen perceel heeft betrekking op de Af land afzet met bewaring. Die uien 
dient teler aan Agrihandel te leveren. Na aanwijzing is het niet meer mogelijk om van perceel te 
wisselen, tenzij dit vooraf duidelijk met Agrihandel is afgesproken en is vastgelegd. 
   
Levering en tonnageverplichting 
 
De uien worden af land op vrachtauto geleverd. Agrihandel bepaalt in overleg met de teler het 
uiteindelijke leveringstijdstip. 
 
De weegkosten vallen onder de opslagkosten en worden niet afzonderlijk doorbelast aan de teler. 
Uien dienen vrij te zijn van productvreemde bestanddelen zoals glas, hout, metalen, etc.  
 
Teler is verplicht de totale gecontracteerde hoeveelheid dan wel de totale opbrengst van de 
gecontracteerde hectares te leveren. 
 
De teler zorgt er zelf voor dat er per vracht afgeleverde uien een afleveringsbewijs wordt ingevuld, 
dat deze door de chauffeur wordt ondertekend en controleert of deze juist is ingevuld. Teler draagt 
er tevens zelf zorg voor dat hij/zij dit afleveringsbewijs daadwerkelijk heeft ontvangen voordat de 
vrachtauto de laadplaats verlaat. Het afleveringsbewijs dient zorgvuldig te worden bewaard, in ieder 
geval tot na het moment dat de eindafrekening heeft plaatsgevonden. 
 
Teler dient Agrihandel een overzicht te verstrekken met alle vrachten die verladen zijn. Op dit 
overzicht staat tenminste de naam van de teler, de transporteur, het kenteken van de vrachtwagen, 
de laaddatum en laadtijd en een handtekening van de chauffeur. 
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Overmacht 
 
Alleen indien de uien op het overeengekomen perceel niet oogstbaar zijn door extreem natte 
weersomstandigheden (mede bepaalt op basis van gegevens van het KNMI), is sprake van 
overmacht. Teler kan in dat geval niet worden verplicht tot levering van de uien afkomstig van het in 
het contract genoemde perceel. Agrihandel kan hierbij geen aanspraak maken op vergoeding door de 
teler in geval van niet leveren. Teler dient Agrihandel reeds ten tijde van de geplande oogst op de 
hoogte te stellen van de overmachtssituatie. 
 
Kwaliteitseisen  
 
De uien moeten voldoen aan de minimumeisen en Klasse 2 zoals omschreven in de VN/EE-NORM 
FFV-25 en de Algemene Voorwaarden voor de in- en verkoop van zaaiuien, met bijbehorend 
keuringsreglement en arbitragereglement 2006. Voorts moeten de uien droog, gezond en huidvast 
zijn, een goede egale kleur hebben, vrij zijn van afwijkende smaak en reuk, vrij van rot, inwendige 
gebreken, in- en uitwendig schot en overige gebreken.  
 
Tijdens het groeiseizoen worden de percelen bezocht en ingeschat of deze aan de minimale 
kwaliteitseisen voldoen. Zonder uitzondering dienen deelnemende percelen op de juiste wijze met 
MH (maleïne hydrazide) behandeld te zijn.  
 
Afkeuring 
 
Teler is bij afkeuring van een partij uien vrij in het verhandelen van de betreffende partij en kan 
Agrihandel niet aansprakelijk stellen voor eventueel geleden schade en kosten. Indien door teler 
gewenst kan Agrihandel een alternatief aanbieden voor de afzet van de uien.   
 
Een partij wordt afgekeurd indien deze niet aan de kwaliteitseisen voldoet zoals omschreven in de 
vorige paragraaf. Afkeur kan plaatsvinden tot een redelijke termijn nadat de (eind)afnemer de uien 
afkeurt.  
 
Tarrering  

Bij het inschuren wordt een monster genomen waarvan de uitkomst geldt als voorlopige tarra. Dit 
wordt gedaan om duidelijkheid te krijgen in de specificaties van de verschillende partijen. De uitslag 
wordt naar de teler gecommuniceerd. De functie van het inschuurmonster is het inzichtelijk krijgen 
van de verschillende partijen zodat een verkoopstrategie gevormd kan worden. Ten behoeve van de 
bepaling van het vochtverlies moet het inschuurmonster vóór en na het drogen en ventileren 
gewogen worden. Het monster wordt maximaal 14 dagen gedroogd. 
 
Het vochtverlies wordt bepaald door het gewicht van het inschuurmonster voor bewaren en drogen 
te verminderen met het gewicht van het monster na bewaren en drogen. Op het bedrijf van de 
koper/verwerker worden de uien verwerkt. Hieruit volgt het totaal netto kilo’s welke de basis 
vormen voor de definitieve tarra. 
 
Korting: Tot 10% tarra geen korting, van 10% tot 13% tarra wordt per procent €0,15/100kg op de 
prijs in mindering gebracht. Vanaf 13% t/m 16% tarra wordt per procent €0,30/100kg op de prijs in 
mindering gebracht. Weigering: Boven 16% tarra en/of 2% ernstige in- of uitwendige gebreken heeft 
de koper het recht om de afname te weigeren en heeft Agrihandel het recht de uien ofwel aan teler 
ter beschikking te stellen ofwel zelf voor rekening en risico van teler de uien te storten of af te 
zetten. Teler dient in dat geval naast de kosten van de stort, ook de andere kosten, zoals die van 
bewaring, transport, behandeling etc. aan Agrihandel te voldoen. 
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Bezwaarprocedure tarrering  
 
Teler kan tot 14 dagen na bekendmaking van het tarreerrapport bezwaar maken. De teler zal ingeval 
van bezwaar samen met Agrihandel en de koper een contramonster opnieuw beoordelen.  
 
Uitbetaalprijs 
 
De uien worden in beginsel in de periode tussen 1 november 2019 tot en met 31 maart 2020 
verkocht. Elke week een vast volume (gestreefd wordt naar gelijke delen). De uitbetaalprijs die de 
teler ontvangt is de gemiddelde verkoopprijs voor de betreffende maat en kwaliteitsklasse van alle 
uien met een afzet af land met bewaring over de netto verpakte kilo’s minus transport, opslag, 
verwerkingskosten en de vergoeding voor Agrihandel. De kosten worden in de komende paragrafen 
toegelicht.  
 
De uitbetaalprijs wordt binnen drie weken na vaststelling van de gemiddelde verkoopprijs en 
ontvangst van de koopsom, uitbetaald over de netto geleverde kilogrammen. Het betalen van een 
voorschot kan van toepassing zijn. 
 
De gerealiseerde verkoopprijzen worden aan het einde van de verkoopperiode inzichtelijk gemaakt.   
 
Marktinformatie  
 
Teler ontvangt elke maand een nieuwsbrief waarin hij/zij wordt geïnformeerd over de bewegingen in 
de uienmarkt.  
 
Transportkosten  
 
De uien worden opgeslagen in Gameren. De transportkosten over de bruto kilo’s zijn op basis van de 
afstand in kilometers zoals onderstaand is beschreven: 
 

Kilometers NL (per ton) Kilometers NL (per ton) 

0 – 30 €6,06  241 – 270 €17,87 

31 – 60 €7,84 271 – 300 €19,14 

61 – 90 €8,82 301 – 330 €20,41 

91 – 120 €10,48 331 – 360 €21,90 

121 – 150 €11,97 361 – 390 €23,79 

151 – 180 €13,51 391 – 420 €25,83 

181 - 210 €14,95 421 – 450 €27,97 

211 - 240 €16,56 451 - 480 €29,88 

Minimale berekening op basis van 30 ton per vracht 
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Brandstofclausule:  
De tarieven zijn berekend op basis  van de Shell verkoopprijzen met als basistarief €115,03 op 07-06-
2018. Bij een wijziging van de brandstofprijs van €0,05 wordt het tarief met 1% verhoogd dan wel 
verlaagd. Indien er wijzigingen zijn dan streeft Agrihandel ernaar  de teler op de hoogte te stellen 
voordat het transport plaatsvindt.  
 
Extra laad-/losadres en wachturen: 

Wanneer er op meerdere plaatsen geladen wordt, berekent de transporteur een toeslag van €40,00 
per extra adres. Als er langer dan 1 uur geladen is dan zal er €40,00 per uur berekend worden.  
 
Opslag en bewaarkosten  
 
De uien worden door een professionele partij opgeslagen en dagelijks gemonitord. De kosten voor 
het bewaren zijn €2,00 per 100kg over de bruto kilo’s. Dit is inclusief inslag, uitslag, wegen, bewaren 
en het monitoren van de uien. De bewaarkosten zijn exclusief gas. Tevens zijn er extra kosten voor 
het transport van de bewaring naar de verwerker. Hiervoor wordt €0,85 per 100kg over de bruto 
kilo’s gerekend.  Per individueel geval kunnen er bij grote afwijkingen (bijvoorbeeld door te veel losse 
grond, te natte uien, etc.) extra kosten gemaakt worden voor het drogen. Deze (extra) kosten kunnen  
bij het inschuren gemeld worden bij teler.  
 
Verwerkingskosten 
 
De verwerkingskosten zijn €3,00 per 100kg over de netto verpakte kilo’s bij een gemiddelde 
gerealiseerde verkoopprijs (exclusief verpakking) kleiner of gelijk aan €10,00 (dit is dus exclusief 
transportkosten, droog-/opslagkosten en commissie). Bij een baalprijs boven de €10,00 gaat 
daarnaast van elke euro boven € 10,00 10% naar de verwerker en gaat 90% naar de teler. 
Bijvoorbeeld: bij een gemiddelde gerealiseerde verkoopprijs (exclusief verpakking) van €15,00 rekent 
de verwerker €3,50 voor het draaien, bij een gemiddelde gerealiseerde verkoopprijs (exclusief 
verpakking) van €18,00 rekent de verwerker €3,80 en bij €20,00 wordt €4,00 in rekening gebracht 
etc.. 

 
Vergoeding Agrihandel 

De vergoeding die Agrihandel ontvangt is afhankelijk van de uitbetaalprijs. De uitbetaalprijs is de 
gemiddelde verkoopprijs over de netto verpakte kilo’s minus transport, opslag en verwerkingskosten. 
Is de uitbetaalprijs lager dan €10,00 per 100kg dan ontvangt Agrihandel een vergoeding over de 
netto kilo’s van €0,50 per 100kg, binnen de range van €10,00 tot €15,00 per 100kg ontvangt 
Agrihandel een vergoeding van €0,65 per 100kg, binnen de range van €15,00 tot €20,00 per 100kg 
ontvangt Agrihandel een vergoeding van €0,80 per 100kg en is de uitbetaalprijs hoger of gelijk aan 
€20,00 per 100 kg dan ontvangt Agrihandel een vergoeding van €1,00 per 100kg.  
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Verrekening 
 
Agrihandel heeft het recht om al haar (al dan niet opeisbare en/of toekomstige) vorderingen en die 
van de transporteur, bewaarder, verwerker en handelaar/bemiddelaar etc. te verrekenen met de  
schulden aan teler.  
 

Geschillen 

Wanneer er een geschil ontstaat moet deze bij Agrihandel ingediend te worden. Agrihandel 
behandelt de geschillen en treedt op als bemiddelingsorgaan. Indien niet tot overeenstemming kan 
worden gekomen, kan expertise worden aangevraagd bij het IAR te Wageningen en/of het geschil 
aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Agrihandel worden voorgelegd. Zolang er een 
geschil bestaat tussen teler en Agrihandel, dan wel tussen teler en de daadwerkelijke koper van de 
partij uien, zal Agrihandel alle uitbetalingen aan teler, die betrekking hebben op de partij uien 
waarover het geschil dient, opschorten tot het moment dat het geschil daadwerkelijk is opgelost. 
Agrihandel is daarover geen rente verschuldigd. Iedere aansprakelijkheid van Agrihandel is 
uitgesloten.  


