
Algemene Voorwaarden voor de levering van  ‘Groente- en Fruitboxen ’ van Verse Oogst 
 
1 ALGEMEEN 
1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle tegenwoordige en toekomstige 
bestellingen van Groente- en Fruitboxen van Verse Oogst (hierna te noemen: “Box(en)”) 
door de Klant (hierna te noemen:  “Klant”) bij  The Greenery B.V. (hierna te noemen 
“Leverancier”), tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
1.2 Leverancier behoudt zich het recht voor deze verkoopvoorwaarden gewijzigd 
opnieuw vast te stellen. De gewijzigde voorwaarden worden van kracht op het moment 
waarop Klant de redelijke mogelijkheid heeft gehad daarvan kennis te nemen, tenzij Klant 
bezwaar maakt binnen twee maanden nadat hij naar redelijkheid kennis heeft kunnen nemen 
van de wijziging. Indien Klant bezwaar maakt, kan Leverancier de Overeenkomst met Klant  
beëindigen met ingang van de eerste kalenderdag van de nieuwe maand, doch met minimaal 
een opzegtermijn van drie weken. 
 
2 TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST 
2.1 De overeenkomst tussen Leverancier en Klant komt tot stand door aanmelding van 
Klant via het aanmeldingsformulier op de website www.verseoogstbox.nl. Klant is gehouden 
bij de aanmelding het formulier volledig en naar waarheid in te vullen en zal Leverancier per 
direct informeren over eventuele wijzigingen met betrekking tot persoonlijke gegevens, 
daaronder begrepen het afleveradres.  
2.2 Na aanmelding levert Leverancier aan Klant één  keer per week een Box. De eerste 
Box wordt geleverd op de overeengekomen eerste afleverdatum. 
2.3 De Box bevat een wisselend assortiment van groente- en fruit Producten (hierna te 
noemen: Product(en)). De inhoud van de Box wordt vastgesteld door Leverancier. Zes  dagen 
voor levering van de eerstvolgende Box ontvangt Klant een e-mailbericht met informatie 
over de inhoud van de Box. Leverancier is niet gehouden een overeenkomst tot levering van 
bepaalde Producten gestand te doen die duidelijk berust op een druk- en/of schrijffout. 
Leverancier doet haar uiterste best om een Box met Producten te leveren die volledig 
overeenstemt met het daaraan voorafgaand verzonden e-mailbericht. Door omstandigheden 
kan het echter voorkomen dat de inhoud van de Box afwijkt van het verzonden e-mailbericht. 
2.4 Het door Klant aan leverancier te betalen bedrag voor het ontvangen van de Box is te 
vinden op de website www.verseoogst.nl. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de 
soort Box die Klant heeft besteld. Dit bedrag is inclusief omzetbelasting en bezorgkosten. 
2.5 Leverancier bezorgt de Box op het door Klant bij de aanmelding opgegeven 
afleveradres op dinsdagavond tussen 18.00 – 21.30 uur. 
2.6 Leverancier is gerechtigd om bij de uitvoering van deze overeenkomst gebruik te 
maken van derden, daaronder ook begrepen aan Leverancier verbonden rechtspersonen. 
 
3 WETTELIJK HERROEPINGSRECHT 
Klant dient zich ervan bewust te zijn dat goederen die naar hun aard bederfelijk zijn, zoals de 
door Leverancier te leveren Producten, uitgesloten zijn van het wettelijk herroepingsrecht. 
 
4 BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST EN TIJDELIJKE 
DEACTIVERING LEVERING BOXEN 
4.1 Klant is gerechtigd de overeenkomst per direct zonder opgave van redenen te 
beëindigen. Klant kan de overeenkomst online opzeggen via zijn “Verse Oogst” profiel. 
4.2 Klant is gerechtigd de levering van de Box tijdelijk stop te zetten met inachtneming 
van een deactiverings-termijn van twee dagen. Indien drie maanden zijn  verstreken sinds de 



levering van de Box is gedeactiveerd, is Leverancier gerechtigd de overeenkomst te 
beëindigen. Leverancier zal Klant per e-mail berichten over een dergelijke beëindiging.  
 
5 PLAATS EN WIJZE VAN LEVERING 
5.1 De Box kan op elk opgegeven afleveradres  in Nederland worden bezorgd, met 
uitzondering van  de Waddeneilanden. 
5.2 Klant dient ervoor zorg te dragen dat de Box op het opgegeven afleveradres door 
Leverancier aan Klant op het overeengekomen moment kan worden geleverd. Indien 
aflevering door Leverancier op het opgegeven afleveradres niet mogelijk is, dan wordt de 
Box niet opnieuw aangeboden aan Klant. Klant ontvangt die betreffende week geen nieuwe 
Box meer.  
 
6 TE LEVEREN PRODUCTEN BOX 
6.1 De geleverde hoeveelheid en kwaliteit wordt geacht te voldoen aan hetgeen is 
overeengekomen, behoudens door Klant te leveren tegenbewijs. 
6.2 Ook bij geringe afwijkingen in eigenschappen als maat, kwaliteit en kleur wordt het 
afgeleverde Product geacht aan de overeenkomst te voldoen. 
 
7 RECLAME EN EIGENDOMSVOORBEHOUD 
7.1 Klant is verplicht de Producten in de Box te controleren onverwijld nadat deze tot zijn 
beschikking zijn gesteld. Eventuele tekorten of beschadigingen van de Producten, welke bij 
deze controle zijn geconstateerd, worden door Klant  gemeld binnen 24 uur. 
7.2 Alle geleverde Producten hebben een verlengd en uitgebreid eigendomsvoorbehoud. 
De eigendom blijft voorbehouden tot zekerheid van alle aanspraken die Leverancier 
toekomen uit hoofde van de huidige en toekomstige relatie met de Klant tot aan de 
vereffening van alle openstaande schulden.  
 
8 BETALING 
8.1 Klant verstrekt voor de betalingen aan Leverancier een machtiging voor automatische 
incasso, tenzij anders is overeengekomen. Bij gebreke van de mogelijkheid tot automatische 
incasso dient de betaling te zijn verricht met iDEAL. 
8.2 Reclames en/of klachten schorten de betalingstermijn niet op. 
 
9 AANSPRAKELIJKHEID 
9.1 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van Klant en/of derden door 
het niet tijdig beschikbaar zijn van de Box of de Producten. Levertijden zijn altijd indicatief. 
Bij een vertraging in de  levering zal Leverancier zich maximaal inspannen om  alsnog zo 
spoedig mogelijk de Box af te leveren. 
9.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1 is Leverancier niet aansprakelijk voor 
schade van Klant als gevolg van gedragingen, handelen en/of nalaten van derden. 
 
10  OPZEGGING 
10.1  Partijen zijn bevoegd de overeenkomst tussen hen met onmiddellijke ingang op te 
zeggen indien  (a) de andere partij onjuiste of onvolledige inlichtingen heeft verschaft met het 
doel een voordeel voor zich te behalen; (b) de andere partij in staat van faillissement wordt 
verklaard,  hem surseance van betaling wordt verleend of wanneer  hij wordt toegelaten tot 
schuldsanering krachtens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, dan wel een aanvraag 
daartoe is ingediend. Een opzegging op grond van (a) of (b) doet voor de opgezegde partij 
geen recht op schadevergoeding ontstaan.  



10.2 Leverancier is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen  indien Klant niet aan zijn 
betalingsverplichtingen voldoet. Alvorens de overeenkomst te beëindigen, verleent 
Leverancier aan Klant een termijn van veertien dagen om alsnog aan zijn 
betalingsverplichtingen te voldoen.  
 
11 PRIVACY 
11.1 Leverancier is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van Klant 
in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
11.2 Leverancier verwerkt de persoonsgegevens over Klant (hierna te noemen: 
"persoonsgegevens") in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze. 
11.3 Klant stemt ermee in dat Leverancier de persoonsgegevens die Klant aan Leverancier 
verstrekt, verwerkt ten behoeve van de in 11.5 genoemde doeleinden. Het gaat bij die 
persoonsgegevens onder meer om: naam, adresgegevens, geboortedatum, geslacht, (mobiel) 
telefoonnummer, e-mailadres, en gegevens over interesses voor Producten of recepten. 
11.4 Leverancier verwerkt de in artikel 11.4 bedoelde persoonsgegevens voor de volgende 
doeleinden: 
 - Alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren en naleven van deze 
overeenkomst, waaronder begrepen verstrekking van persoonsgegevens over Klant aan 
derden waarmee Leverancier ter uitvoering van deze overeenkomst samenwerkt, zoals 
PostNL Pakketten Benelux B.V. 
 - Alle activiteiten die tot doel  hebben de dienstverlening van de Leverancier te 
verbeteren, zoals relevante informatie, recepturen en leveringen. 
11.5 Leverancier bewaart de in nummer 11.4 bedoelde persoonsgegevens over Klant in 
beginsel zolang als dat nodig is voor de in artikel 11.5 genoemde doeleinden en om te 
voldoen aan wettelijke verplichtingen. 
11.6 Klant kan Leverancier verzoeken de persoonsgegevens in te zien die Leverancier over 
Klant verwerkt. Indien de verwerkte persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kan Klant 
Leverancier  verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.  
 
12 SLOTBEPALINGEN 
12.1 Klant is zonder schriftelijke toestemming van Leverancier niet gerechtigd zijn rechten 
of verplichtingen uit enige overeenkomst met Leverancier geheel of gedeeltelijk aan een 
derde over te dragen. Leverancier is gerechtigd deze overeenkomst dan wel zijn rechten en/of 
verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst over te dragen aan (een) derde(n), 
waaronder ook wordt begrepen  aan Leverancier verbonden rechtspersonen.  
12.2 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen 
Leverancier en Klant die voortvloeien uit of in verband staan met de tussen hen gesloten 
overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de op grond van de wet bevoegde rechter. 
 


