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ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOP EN CONTRACTTEELT
VAN AARDAPPELEN IN DE SCHAKEL INDUSTRIE/TEELT

Algemene bepalingen
Artikel 1
1.1
Deze algemene voorwaarden worden aangeduid als “Inkoopvoorwaarden
Aardappelen Schakel Industrie/Teelt”.
1.2

Deze voorwaarden met bijbehorend Arbitragereglement zijn door de Vereniging voor
de Aardappelverwerkende Industrie (VAVI) en LTO Nederland vastgesteld in de
maand december van het jaar 2011. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie
van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage in december 2011 en gelden met
ingang van 2 januari 2012.
Toepasselijkheid voorwaarden

Artikel 2
2.1
Deze voorwaarden gelden voor alle koopovereenkomsten en
teeltovereenkomsten van aardappelen waarbij deze Inkoopvoorwaarden
Aardappelen Schakel Industrie/Teelt van toepassing zijn verklaard.
2.2

Aanvullend op de Inkoopvoorwaarden Aardappelen Schakel Industrie/Teelt is het
Nederlands recht van toepassing. De overeenkomsten worden geacht in
Nederland tot stand te zijn gekomen en aldaar te worden uitgevoerd.

2.3

De werking van het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.

2.4

De Inkoopvoorwaarden Aardappelen Schakel Industrie/Teelt zijn eveneens van
toepassing op alle koopovereenkomsten die met buiten Nederland gevestigde
telers van aardappelen worden gesloten. Uitdrukkelijk wordt de toepasselijkheid
van de RUCIP-Handelsvoorwaarden, Expertisereglement en Arbitragereglement
voor de Europese Aardappelhandel uitgesloten.

2.5

In de Inkoopvoorwaarden Aardappelen Schakel Industrie/Teelt wordt onder “schriftelijk”
mede verstaan berichtgeving per telefax alsmede per elektronische post, die op een
zodanige wijze ter beschikking wordt gesteld dat de geadresseerde deze kan opslaan
en weergeven.

Koop- en verkoopbevestiging
Artikel 3
3.1
Een koopovereenkomst bindt partijen zodra zij hierover overeenstemming hebben
verkregen. Zij kan door alle middelen rechtens worden bewezen.
3.2
Koper bevestigt schriftelijk de overeenkomst met vermelding dat hierop de
Inkoopvoorwaarden Aardappelen Schakel Industrie/Teelt met bijbehorende arbitrage
van toepassing zijn.
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De bevestiging wordt geacht de afspraken te hebben weergegeven, tenzij de in
Nederland gevestigde wederpartij binnen 2 werkdagen na verzending haar bezwaren
tegen de bevestiging kenbaar maakt. Voor de buiten de Nederlandse landsgrenzen
gevestigde wederpartij is deze termijn binnen vijf werkdagen.
Contractteelt
Hoeveelheids/oppervlakteaanduiding
Artikel 4
4.1
Partijen komen voor de teelt van een bepaald ras overeen de partijaanduiding met de
te leveren hoeveelheid uitgedrukt in netto tonnen en/of de gecontracteerde oppervlakte
(perceel-ha.-aanduiding) geteeld op bedrijf en/of in beheer van en onder toezicht van
verkoper.
4.2

Indien de te leveren hoeveelheid in tonnen is uitgedrukt dient de verkoper deze
hoeveelheid te leveren uit de totale oppervlakte waarop hij aardappelen van het
overeengekomen ras teelt, tenzij in de overeenkomst is bepaald dat die hoeveelheid
wordt geteeld op een nauwkeurig bepaald perceel/oppervlakte.

4.3

Indien de opbrengst van een bepaalde oppervlakte wordt gekocht is de verkoper
verplicht de volledige opbrengst van die oppervlakte aan koper te leveren, tenzij anders
overeengekomen.

4.4

Ingeval er sprake is van een meerjarig contract kunnen koper en verkoper tijdens de
looptijd van het contract overeenkomen te kiezen voor een ander ras. In dat geval dient
er overeenstemming te zijn over prijs en voorwaarden.
Contractwijzigingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen.

Pootgoed
4.5

In de overeenkomst wordt aangegeven welk ras geteeld zal worden.

4.6

Indien in de overeenkomst is opgenomen dat de koper het pootgoed levert, dient deze
de voor de gecontracteerde hoeveelheid/oppervlakte en/of overeengekomen
hoeveelheid pootgoed van overeengekomen hoedanigheid en kwaliteit tijdig voor het
uitpoten ter beschikking van verkoper te stellen. De kosten van het pootgoed zijn voor
rekening van verkoper.

4.7

Op de overeenkomst tot levering van pootgoed zijn de “Algemene Voorwaarden
Pootaardappelen (AVP)” van toepassing.

Teelt, oogst en bewaring
4.8
4.9

Verkoper dient tijdens teelt, oogst en bewaring als een goed huisvader zorg voor de
aardappelen te dragen.
De verkoper is tot aan de levering aansprakelijk voor de kwaliteit van de te leveren
aardappelen.
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De door de koper vóór dan wel tijdens de teelt, oogst en bewaring verstrekte adviezen
met betrekking tot het telen, oogsten en bewaren van aardappelen, doet voor de koper
geen aansprakelijkheid voor de opbrengst noch de kwaliteit van de aardappelen
ontstaan. Het al dan niet overnemen van adviezen valt geheel onder
verantwoordelijkheid van de verkoper.
4.10

Koper heeft het recht zowel tijdens de groei van het gewas als ook tijdens de eventuele
bewaring daarvan monsters te nemen ter vaststelling van de kwaliteit van de te leveren
aardappelen. Verkoper draagt er zorg voor dat het nemen van monsters op een veilige
en verantwoorde manier uitgevoerd kan worden. Verkoper wordt over de resultaten
van het monster geïnformeerd. Een tussentijdse kwaliteitsbeoordeling bindt partijen
niet. De definitieve beoordeling van de kwaliteit vindt plaats conform art. 7 van deze
voorwaarden.

4.11

Verkoper stelt koper onverwijld schriftelijk op de hoogte van het niet na kunnen komen
van overeengekomen kwalitatieve en/of kwantitatieve verplichtingen met betrekking tot
teelt, oogst en bewaring.
Levering

Artikel 5
5.1
Verkoper is verplicht de gecontracteerde hoeveelheid en/of de gehele opbrengst van
de gecontracteerde oppervlakte aan koper te leveren. De koper is gehouden tot
afname.
5.2

Levering geschiedt op een door koper aan te wijzen locatie. Partijen komen een in de
overeenkomst te vermelden afleveringsperiode overeen. Indien levering vóór een
bepaalde datum, dan wel in termijnen, wordt overeengekomen, dient deze datum,
dienen respectievelijk de termijnen, alsmede de per termijn te leveren hoeveelheid, het
te leveren gedeelte, in de overeenkomst te worden vermeld.

5.3

In onderling overleg en met instemming van beide partijen kan van de
overeengekomen leveringsperiode zoals bedoeld in artikel 5 lid 2 worden afgeweken.
Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:
- Indien op verzoek van verkoper eerder geleverd wordt dan overeengekomen
geldt de contractprijs voor de periode waarin daadwerkelijk geleverd wordt.
- Indien op verzoek van koper eerder geleverd wordt dan overeengekomen geldt de
contractprijs voor de oorspronkelijk overeengekomen leveringsperiode.
- Indien op verzoek van verkoper later geleverd wordt dan overeengekomen geldt de
contractprijs voor de oorspronkelijk overeengekomen leveringsperiode.
- Indien koper aan verkoper verzoekt een partij later te leveren dan overeengekomen
neemt koper het risico van kwaliteitsverlies en afkeur, wat kan ontstaan vanaf het
oorspronkelijk overeengekomen moment van levering, over van verkoper. Verkoper
dient als een goede huisvader zorg te blijven dragen voor de optimale
bewaarcondities. Bij fysieke levering van de partij geldt de contractprijs voor de
periode waarin daadwerkelijk geleverd wordt.
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5.4

Koper informeert verkoper tijdig over afleveringsdatum en -plaats opdat verkoper in de
gelegenheid is de aardappelen op juiste wijze op te warmen.

5.5

Koper is gehouden kwantitatief en kwalitatief geschikte vervoerscapaciteit ter
beschikking te stellen. Kwalitatief gelet op aspecten als staat van onderhoud,
veiligheid, hygiëne en verzekering. Verkoper heeft het recht het vervoermiddel op staat
van onderhoud, veiligheid en hygiëne te weigeren.

5.6

Verkoper dient ervoor zorg te dragen dat op het afgesproken verladingsstijdstip
voldoende materiaal en mankracht aanwezig is om het vervoermiddel met een
laadcapaciteit van ca. 30 ton binnen maximaal één uur te laden. Voorts is verkoper
gehouden de adviezen van koper of diens vertegenwoordiger met betrekking tot
transportmiddel, koeling, vorstverpakking, verlading en/of stuwage te controleren op
naleving.

5.7

Verlading kan plaatsvinden op elk uur van elke dag. Over het algemeen zal verlading
plaatsvinden tussen 04.00 en 22.00 uur tenzij omstandigheden een uitbreiding hiervan
noodzakelijk maken. Indien er principiële dan wel maatschappelijke bezwaren zijn tegen
het verladen van aardappelen op zon- en feestdagen zal daar door koper rekening mee
gehouden worden. Verkoper dient dit bij het afsluiten van de overeenkomst kenbaar te
maken.

5.8

De levering vindt plaats nadat de koper of diens vertegenwoordiger bij aankomst op het
afleveringsadres de aardappelen in overeenstemming met art. 7 heeft bemonsterd en
de kwaliteit daarvan heeft goedgekeurd, onder voorbehoud van aantoonbare en
traceerbare verborgen gebreken in de desbetreffende partij aardappelen.

5.9

De aangevoerde aardappelen zijn voor rekening en risico van koper vanaf het moment
van de levering. Vanaf het moment van ter beschikkingstelling van de aardappelen aan
koper door verkoper tot het tijdstip van levering dient de koper als een goed huisvader
zorg te dragen voor de aardappelen.

5.10

Indien de koper na keuring van de aardappelen, waarbij verkoper aanwezig kan zijn
(zie art. 6.3) overeenkomstig artikel 7, vaststelt dat deze niet voldoen aan de
overeengekomen kwaliteitseisen is koper, in afwijking van het gestelde in artikel 5 lid 1,
gerechtigd de aardappelen te weigeren dan wel in onderling overleg de aardappelen te
ontvangen tegen een in onderling overleg vast te stellen minderwaarde. Weigering,
dan wel de bepaling van een minderwaarde, strekt zich uit tot die aardappelen voor
zover deze afzonderlijk (dus traceerbaar) kunnen worden aangewezen. Indien er geen
overeenstemming bereikt wordt heeft verkoper het recht de aardappelen terug te laten
brengen naar zijn bedrijf waarbij de transportkosten, van de retourvracht, voor rekening
van verkoper komen. Een besluit daartoe dient binnen 4 uur na het beëindigen van de
onderhandeling genomen te worden.

5.11

In afwijking van het gestelde in artikel 5 lid 1 is koper gerechtigd de aardappelen te
weigeren indien er volgens EU of nationale wet- en regelgeving sprake is van een
besmetting met een quarantaine ziekte zoals bijvoorbeeld bruinrot en ringrot of indien
er ongecertificeerde GFT-compost gebruikt is.

5.12

Van iedere vracht aardappelen overhandigt koper, diens vertegenwoordiger of
vervoerder, verkoper een ontvangstbewijs, waarop voorkomen de volgende gegevens
voor zover ter zake doende:
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-

naam en adres van verkoper (teler);
naam en adres van koper (verwerkende industrie);
plaats van bestemming (afleveringsadres);
naam en adres van vervoerder en handtekening van chauffeur en voertuigaanduiding (bijv. kenteken);
- datum en uur van aankomst (tijdstip achterlaten of lossen van oplegger);
- geschatte hoeveelheid aardappelen.
5.13

Verkoper beschikt over een voedselveiligheidscertificaat. Relevante teelthandelingen
worden vastgelegd in de teeltregistratie. Op verzoek van koper dient de teeltregistratie
binnen 4 uur aangeleverd te worden.

5.14

In geval een voedselveiligheidscertificaat ontbreekt, stelt de verkoper koper daarvan in
kennis. In overleg wordt bekeken of een residu onderzoek noodzakelijk is. Indien een
residu onderzoek noodzakelijk is besluiten partijen, op basis van redelijkheid en
billijkheid, gezamenlijk op welke kritische stoffen dat onderzoek zich richt. De kosten
van het residu onderzoek komen voor rekening van verkoper.
Kwaliteit

Artikel 6
6.1
De te leveren aardappelen dienen op het moment van de kwaliteitsvaststelling conform
artikel 7 van deze voorwaarden te voldoen aan de overeengekomen kwaliteits- eisen.
6.2

De kwaliteitseisen worden genoemd in de koopovereenkomst. In de koop-verkoopbevestiging wordt hiernaar volledigheidshalve verwezen.

6.3

De koper heeft tot en met het tijdstip van de kwaliteitsvaststelling overeenkomstig
artikel 7 het recht over de kwaliteit van de aardappelen te reclameren. De verkoper
heeft het recht aanwezig te zijn bij de kwaliteitsvaststelling of zich daarbij te laten
vertegenwoordigen.

6.4

De koper dient op straffe van verval van het recht op reclame zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 12 uur of vóór 12.00 uur van de eerste werkdag volgend op de dag
waarop de kwaliteitsvaststelling overeenkomstig artikel 7 plaatsvond, aan verkoper
kenbaar te maken welke kwaliteitsgebreken de koper heeft vastgesteld. De koper dient
in dat geval de aardappelen zorgvuldig te bewaren voor een eventuele expertise.

6.5

Indien verkoper de reclame niet accepteert dient hij dit op straffen van verval van
rechten uiterlijk de eerste werkdag, volgend op de dag dat hem overeenkomstig het
bepaalde in artikel 6.4 is medegedeeld dat de aardappelen niet aan de
overeengekomen kwaliteit voldoen, aan koper mede te delen.

6.6

Indien er tussen verkoper en koper een geschil over kwaliteit van de te leveren
aardappelen ontstaat, dient in dit geschil door middel van een onafhankelijke expertise
te worden bemiddeld.

6.7

Door de meest gerede partij dient onverwijld, maar uiterlijk de eerste werkdag na het
ontstaan van het geschil, de benoeming van een beëdigd expert te worden
aangevraagd bij het Instituut voor Agrarisch Recht, Agro Business Park 75
Wageningen, Postbus 245, 6700 AE Wageningen, T 0317 - 42 41 81,
F 0317 - 42 43 13.
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6.8

De expertise wordt uitgevoerd uiterlijk op de eerste werkdag volgend op de dag dat
het geschil ontstaat.
Beide partijen worden tevoren tijdig in kennis gesteld van dag, plaats en uur waarop
de expertise zal plaatsvinden zodat partijen deze kunnen bijwonen. Een
expertiserapport wordt uitgebracht.

6.9

De VAVI en LTO Nederland stellen in gezamenlijk overleg een lijst van beëdigde
experts vast.

6.10

De kosten van expertise dienen te worden voldaan door de aanvrager doch komen
voor rekening van partij/partijen, conform de te maken afspraken dienaangaande bij
de afhandeling van het geschil.

6.11

De VAVI en LTO Nederland kunnen van de aanvrager betaling van een voorschot
voor expertisekosten verlangen alvorens tot aanwijzing van een beëdigd expert over te
gaan.
Gewicht, kwaliteitsvaststelling en tarrering
Gewicht

Artikel 7
7.1
Het gewicht wordt op een nader door koper aan te geven weegbrug met een conform
de toepasselijke wettelijke voorschriften geijkte weeginrichting vastgesteld.
7.2

Koper draagt er zorg voor dat alle trailers minimaal 1 maal per jaar worden gewogen,
dat trekkers worden in- en uitgewogen, dat in geval van lossen zonder koppelen de
combinatie wordt in- en uitgewogen.

7.3

Indien de verkoper te kennen geeft bij de weging aanwezig te willen zijn dient de koper
de verkoper of diens vertegenwoordiger daartoe in de gelegenheid te stellen.

7.4

Koper stelt verkoper binnen twee werkdagen na levering in kennis van het gewicht van
het geleverde product.

7.5

De weegkosten en opschepkosten zijn voor rekening van verkoper.

Kwaliteitsvaststelling
7.6

De wijze van monstername, alsmede de tarra- en kwaliteitsvaststelling, geschiedt
volgens de door de koper gehanteerde keuringsmethodiek zoals die luidde ten tijde
van het sluiten van de overeenkomst.

7.7

Verkoper wordt bij het sluiten van de overeenkomst in het bezit gesteld van de door de
koper gehanteerde keuringsmethodiek.

7.8

De keuringsmethodiek van de koper is de algemene VAVI-keuringsmethodiek of is
daarop gebaseerd met inachtneming van door koper vastgestelde wijzigingen en/of
aanvullingen.
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7.9

De monstername, alsmede de tarra- en kwaliteitsvaststelling, vindt plaats op
een door koper aan te geven locatie. Koper draagt er zorg voor dat de
kwaliteitsvaststelling plaats vindt binnen 12 uur nadat de aardappelen geladen zijn.

7.10

Indien de aardappelen door verkoper af land geleverd worden voor opslag bij koper,
vinden tarrering en kwaliteitsvaststelling ten vroegste 48 uur en uiterlijk binnen 7
werkdagen na inontvangstneming plaats. De kwaliteitsvaststelling wordt uitgevoerd aan
de hand van een representatief monster in de overeengekomen maatsortering,
genomen uit de netto monsterkilogrammen na tarrering. Op identieke wijze wordt een
duplomonster genomen voor een eventuele expertise.

7.11

Indien de koper na keuring van de aardappelen, die af land geleverd worden voor
opslag bij koper in overeenstemming met dit artikel, vaststelt dat deze niet voldoen aan
de overeengekomen kwaliteitseisen, accepteert koper de aardappelen tegen een in
overleg vast te stellen minderwaarde.

7.12

Verkoper is gerechtigd om bij monstername, tarrabepaling en kwaliteitsvaststelling
aanwezig te zijn.
Tarrering

7.13

Aardappeltarra is: de knollen met ziekten en gebreken als onder andere genoemd in de
door de koper gehanteerde keuringsmethodiek.

7.14

Overige tarra, zijnde geen aardappeltarra is onder andere meegeleverde grond en
vreemde bestanddelen als bedoeld in de door de koper gehanteerde
keuringsmethodiek.

7.15

De in de door de koper gehanteerde keuringsmethodiek bedoelde tarra behoort niet tot
het netto te verrekenen product.

7.16

De verwijderingskosten van de overige tarra zijn voor rekening van de verkoper.
Daartoe wordt een met verkoper te verrekenen verwijderingsbijdrage vastgesteld. Voor
aardappeltarra kan een verwijderingsbijdrage worden vastgesteld.
Bewaring en sortering
Bewaring

Artikel 8
8.1
Indien in de koopovereenkomst of de teeltovereenkomst bewaring door verkoper van
de te leveren aardappelen is bepaald, kunnen aanvullende bepalingen worden gesteld
aan de wijze van bewaring alsmede bij bewaring te treffen maatregelen.
8.2

In de koopovereenkomst, teeltovereenkomst, kan een voor bewaring verschuldigde
vergoeding worden opgenomen.
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Sortering
8.3

Ingeval levering veldgewas is overeengekomen dienen de aardappelen geleverd te
worden zoals het veld deze oplevert, zonder uitsortering of toevoeging van andere
maatsorteringen.

8.4

Indien is overeengekomen dat verkoper een bepaalde kwaliteit en/of maatsortering zal
leveren is het klaarmaken, respectievelijk sorteren, voor rekening van verkoper.
Partijen zijn gerechtigd het klaarmaken, respectievelijk sorteren, te (doen) controleren.
Betaling

Artikel 9
9.1
De betaling van de koopsom vindt plaats binnen 30 dagen na levering. Bij langdurende
leveringen worden alle leveringen in 1 kalenderweek binnen 30 dagen na het einde
van de week van levering betaald.
Bij overschrijding van de betalingstermijn geraakt koper in verzuim zonder dat daartoe
een ingebrekestelling vereist is en wordt koper wettelijke rente verschuldigd over het
door hem nog aan verkoper verschuldigde gedeelte van de koopsom over de periode
vanaf het intreden van het verzuim.
9.2

Verkoper kan schriftelijk een betalingsgarantie eisen. Alle daaruit voortvloeiende
kosten zijn voor rekening van verkoper. De betalingsgarantie kan uitsluitend binnen
de termijn van één week voor de geplande levering worden verlangd.
Aansprakelijkheid

Artikel 10
10.1
De aansprakelijkheid van verkoper of diens vertegenwoordiger is behoudens opzet,
grove schuld of nalatigheid beperkt tot de waarde van de te leveren aardappelen.
Overmacht
Artikel 11
11.1
Als overmacht wordt beschouwd elke bijzondere omstandigheid die de nakoming van
de verplichting onmogelijk maakt of zo bezwaarlijk dat nakoming redelijkerwijs niet kan
worden gevergd. Onder overmacht moet onder meer worden beschouwd: oorlog,
mobilisatie, bedrijfsbrand, extreme weersomstandigheden die de logistiek belemmeren
etc., alsmede geheel of gedeeltelijke misoogst ten gevolge van abnormale droogte of
voortdurende en/of intensieve regen, vorst, het ontstaan van niet aan de verkoper toe
te rekenen ziekte in het gewas c.q. plagen van ongedierte.
11.2

Wanneer als gevolg van overmacht nakoming van de overeenkomst onmogelijk lijkt
wordt de verplichting tot nakoming opgeschort zonder recht op schadevergoeding De
zich op overmacht beroepende partij stelt zijn wederpartij onmiddellijk per aangetekend
schrijven daarvan op de hoogte.

11.3

Als de overmacht langer dan een maand duurt, is de overeenkomst ontbonden zonder
recht op schadevergoeding.
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11.4

Wanneer, in geval van overmacht, de verkoper niet in staat is de gecontracteerde
hoeveelheid en/of de gehele opbrengst van de gecontracteerde oppervlakte, aan koper
te leveren, is verkoper gehouden om niet meer maar ook niet minder te leveren dan de
gecontracteerde hoeveelheid van hetzelfde ras op zijn bedrijf geteeld.
Indien het perceel in het contract gedefinieerd is gaat deze verplichting niet verder dan
de levering van de gehele opbrengst van dat perceel c.q. van de percelen zoals in het
contract genoemd. Deze verplichting geldt niet voor dat deel dat vooraf de bestemming
Pootgoed had.
Mediation en Arbitrage

Artikel 12
12.1
Wanneer een geschil, verband houdende met (een tekortkoming in) de uitvoering van
de overeenkomst, niet door middel van overleg tussen partijen kan worden geregeld
zullen partijen, alvorens zich tot het bevoegd arbitrage-instituut te wenden, zich
inspannen het geschil op te lossen door middel van mediation conform het reglement
van de Stichting Nederlands Mediation Instituut, zoals dat luidt op de datum van de
ondertekening van de overeenkomst.
12.2

De meest gerede partij dient een daartoe strekkende schriftelijk aanvraag in bij
Het Instituut voor Agrarisch Recht, postbus 245, 6700 AE Wageningen,
T 0317 – 42 41 81, F 0317 - 42 43 13.

12.3

De meest gerede partij zal schriftelijk of elektronisch zijn voornemen om over te gaan tot
mediation aan de wederpartij kenbaar maken.

12.4

Indien de meest gerede partij binnen 14 dagen na de in het vorige lid bedoelde melding
geen reactie van de wederpartij heeft ontvangen, waaruit blijkt dat wederpartij bereid is
het geschil door middel van mediation op te lossen, zal het geschil worden beslecht
door middel van arbitrage in overeenstemming met het Arbitragereglement van de
Stichting Instituut voor Agrarisch Recht, zoals dat luidt op de datum van de
ondertekening van de overeenkomst, zulks evenwel met dien verstande dat arbiters
alleen bevoegd zijn van de vordering kennis te nemen wanneer de koper van de
aardappelen lid is van de VAVI dan wel gelieerd aan een lid van de VAVI. Is de koper
dit niet dan dient het geschil te worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter.
Wijziging inkoopvoorwaarden

Artikel 13
13.1
De VAVI en LTO Nederland gezamenlijk zijn te allen tijde bevoegd deze
inkoopvoorwaarden te wijzigen, met dien verstande dat die wijzigingen eerst kunnen
ingaan nadat deze wijzigingen zijn gedeponeerd bij de rechtbank en/of de Kamer van
Koophandel te ’s-Gravenhage en van deze wijzigingen aan de leden kennis is
gegeven.
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