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Noordwijkerhout, 15-10-2020  

  

Kuninkaallinen kauppiasyhdistys kukkasipuli-ja taimitarhatuotteille (Anthos)   

MYYNTIEHDOT SUOMI   

   

1.1. Nämä kauppaehdot soveltuvat yksinomaan sopimuksiin, joissa yksi osapuolista kuuluu sopimuksen 

solmimisen hetkellä Anthosin jäsenistöön, johon näiden yleisten kauppaehtojen puitteissa katsotaan 

kuuluvan myös yhtiöt, jotka ovat suoraan tai epäsuoraan sidoksissa yritykseen, joka kuuluu 

Anthosin jäsenistöön (esimerkiksi Anthosin jäsenyrityksen sisaryhtiö, tytäryhtiö tai emoyhtiö).   

1.2. Mikäli sopimuksessa viitataan näihin kauppaehtoihin, eikä sopimuksen osapuolista yksikään ole 

Anthosin jäsen, alla esitetyt ehdot eivät sovellu sopimukseen.  

1.3. Mikäli sopimuksessa viitataan näihin kauppaehtoihin, vaikka osapuolista yksikään ei ole Anthosin 

jäsen, toiminta loukkaa lisäksi lakia ja tekijänoikeutta.  

  

2. Tavarat toimitetaan myyjän kotipaikkakunnalta ja kuljetetaan ostajan laskuun ja ostajan vastuulla.  

  

3. Ostaja huolehtii itse kuljetuksesta, huolinnasta ja vakuutuksista, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.  

  

4. Maksupaikka on myyjän kotipaikka. Myynti ja laskutus tapahtuu euroina.  

  

5. Tavarat maksetaan käteismaksuna 30 vuorokauden kuluessa laskun päivämäärästä. Käteisalennus 

on 2 %. Ostaja on velvollinen maksamaan myyjälle 1 % korkoa kuukaudessa, ellei laskutusmäärää 

ole maksettu alla mainittuina päivämäärinä:  

  

Tavarat, jotka on toimitettu heinäkuun 15. päivän jälkeen ja ennen joulukuun 1. päivää, lankeavat 

maksettaviksi niitä seuraavan tammikuun 1. päivänä. Joulukuun 1. päivän jälkeen ja ennen 15. 

heinäkuuta toimitetut tavarat lankeavat maksettaviksi 30 vuorokauden kuluessa laskun 

päivämäärästä.  

Kuivasipulit ja ohjelmoidut kukkasipulit (=sipulit edellisen vuoden satoa) lankeavat maksettaviksi 

aina 30 vuorokauden kuluessa laskun päivämäärästä.  

Kyseen ollessa maksujen lakkauttamisesta, akordista, konkurssista tai siitä, että tavarat, jotka ovat 

langenneet  1. tammikuuta maksettaviksi, eikä niitä ole maksettu 15. huhtikuuta mennessä, 

raukeavat kaikki sovitut alennukset ja mahdolliset korvaukset. Sama koskee kaikkia eräpäiviä, jotka 

on 3 ½  kuukaudella tai kauemmin ylitetty.  

  

6. Laskuista tulee ilmetä käteisalennus ja toimitettujen sipuleiden kokoluokka, lajike, alkuperä ja 

käsittely.  
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7. Myyjä takaa, että kukkasipulit toimitetaan sitä kokoa ja lajiketta, mikä tilauslistassa on ilmoitettu, 

sekä lajikkeen aitouden, mutta ei ole vastuullinen enemmän tai vähemmän tyydyttävästä kukinnasta.  

  

8. Asian huomioon ottamista varten on valitukset tehtävä 14 vuorokauden kuluessa siitä, jolloin tavarat 

ovat saapuneet määräpaikkaan. Tämä ei koske lajikkeen aitoutta koskevia valituksia, sillä 

valitusaika siihen on kukintakauden alku.  

  

Sellaisessa tapauksessa tulee siitä välittömästi ilmoittaa myyjälle. Jos tavarat ovat vahingoittuneita 

niiden tullessa perille, tai jos laatua tai lajikkeen aitoutta vastaan on huomauttamista, on välittömästi 

tehtävä kastastus, jonka valallisesti velvoitettuina tulevat hoitamaan Keskuskauppakamarin 

nimittämä asiantuntija tai kolme asiantuntevaa, puolueetonta henkilöä. Korvauksena ei makseta 

korkeampia summia kuin se, mikä kyseessä olevien tavaroiden laskutettu määrä on, sekä ostajan 

maksamat pakkaus-, rahti-, tulli- ja huolintakulut, sekä menetetty kauppavoitto vastaten 10 % laskun 

arvosta. Ellei myyjä korvaa vahinkoa, tulee ostajan ilmoittaa siitä Kauppapuutarhaliitolle, joka 

käsittelee asian Alankomaiden Kukkasipulivientiliiton kanssa.  

  

9. Jos sato on Alankomaiden Kukkasipulivientiliiton virallisen tiedotuksen mukaan joko pakkasen tai 

muun syyn johdosta täysin tai osaksi epäonnistunut, on myyjällä, koska kysymyksessä on 

epäonnistunut sadon laatu, oikeus vähentää kyseisten sipulien sovittuja toimituksia suhteessa 

epäonnistumiseen ilman korvausvelvollisuutta, mikäli asiasta ilmoitetaan viimeistään 15. elokuuta. 

Tavaran hinnankorotus Alankomaissa ei oikeuta tilattujen tavaroiden toimituksen vähentämiseen.  

  

10. Jos kasvissa on latentteja infektioita, tätä ei lasketa tuottamukselliseksi laiminlyönniksi myyjän 

puolelta, paitsi jos ostaja voi osoittaa, a) että nämä latentit infektiot johtuvat myyjän tahallisesta 

teosta tai törkeästä laiminlyönnistä tai b) että myyjä tiesi näistä latenteista infektioista ennen 

myyntitapahtumaa, mutta ei kertonut asiasta ostajalle.  

  

11. Jos ostaja kuolee tai yritys siirtyy uudelle omistajalle, on ostajan oikeuksien omistajalla, vastaavasti 

liikkeen haltuunottajalla, oikeus peruuttaa kyseisen ostajan tilaus korvausvelvollisuudetta. Peruutus 

ei voi tapahtua tavaran lähettämisen jälkeen.  

  

12. Tilauksen tai tilauksen osan peruutukseen myönnytään ainostaan tapauksissa, jotka mainitaan 

pykälissä 7 ja 8, vain sillä edellytyksellä, että sekä ostaja että myyjä ovat halukkaita korvaamaan 

vastapuolelle menetetyn kauppavoiton aiheuttaman tappion alittamatta 20 % kauppahinnasta.  

  

13. Ns. ohjelmoiduille sipuleille ( 5 asteen tulpaanit, 9 asteen hyasintit, ympärivuotinen iiris, 

erikoiskäsitellyt gladiolukset ja liljat) ovat voimassa seuraavat erityiset määräykset:  
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Päivämääräohjelmoitujen kukkasipulien suhteen sopivat myyjä ja ostaja erityisesti 

toimituspäivämäärästä; kysymyksessä olevan päivämäärän muutoksen tulee perustua myyjän ja 

ostajan väliseen yhteiseen sopimukseen.  

  

14. Ostaja ja myyjä ovat allekirjoittamalla tilaustodisteen sitoutuneet noudattamaan edellä olevia 

toimitusehtoja.  

  

15. Jokainen erimielisyys, josta osapuolet eivät pääse keskenään yksimielisyyteen, ratkaistaan 

välimiesmenettelyllä, jolloin Alankomaiden Kukkasipulivientiliitto valitsee edustajan myyjille ja 

Kauppapuutarhaliitto valitsee edustajan ostajille, jonka jälkeen mainitut edustajat valitsevat 

kolmannen henkilön puheenjohtajaksi. Tuomio on lopullinen ja sitova molemmille osapuolille. 

Tämän välitystuomion täytäntöönpanossa sovelletaan Suomen lain määräyksiä.  

  

16. Tapauksissa, kuten myyjän käyttämästä luettelosta ilmenee tai osapuolten tekemän sopimuksen 

mukaan, joissa on kyse lajin viljelyoikeudellisen suojan nautinnasta, joka osoitetaan kyseisen 

lajikkeen nimen jälkeen merkityllä R-kirjaimella, on ostaja sidottu kaikkiin velvollisuuksiin, jotka 

mainittuun oikeuteen sisältyvät.  

Tämän määräyksen noudattamatta jättäminen johtaa siihen, että ostaja asetetaan vastuuseen kaikesta 

vahingosta, joka myyjälle ja kolmannelle henkilölle on aiheutunut.  

  

17. Myyjän toimittamien tavaroiden omistusoikeus ei siirry ostajalle ennen kuin kaikki myyjän 

laskuttamat summat mahdollisine korkoineen ja kuluineen on täydellisesti maksettu. Shekin tai 

muun liikeasiakirjan siirto ei tässä yhteydessä kelpaa maksuvälineeksi. Myyjällä on oikeus 

välittömästi ottaa myydyt tavarat takaisin, jos ostaja jollain tavalla laiminlyö maksuvelvollisuutensa 

täyttämisen. Siinä tapauksessa on ostaja velvollinen sallimaan pääsyn alueelleen ja rakennuksiinsa.  

  

18. Jos ostajan luottoraja muuttuu siten, että myyjän solmina luottotappiovakuutus ei                                

enää kata toimittavien tavaroiden tai palvelujen (tai jäljellä olivien toimituserien) arvoa, myyjälla 

on oikeus pidättyä jatkotoimituksista.  
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