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Szkółka Ebben jest firmą rodzinną, która od pierwszego 
pokolenia szerzy jasną, własną wizję, związaną z 
doświadczaniem zieleni: 
• Innowacyjne kolory, kształty, tekstura i zastosowanie 

ze zwróceniem uwagi na naturalny wzrost danego 
gatunku. 

• Prezentacja zdrowego i szerokiego asortymentu 
roślin do nasadzeń. 

• Projektowe podejście do wszystkich Twoich 
zamówień. 

• Zrównoważona uprawa z możliwie niewielkim 
wpływem na środowisko, która sprawia, że nasze 
drzewa są mocne i odporne.
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B. Ważność
1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich umów ze zleceniodawcą oraz do wszystkich dostaw na rzecz zleceniodawcy. 

Sprzeczne, odmienne lub uzupełniające w stosunku do nich (ogólne) warunki zleceniodawcy nie są wiążące wobec zleceniobiorcy, nawet 
jeśli został on o nich poinformowany, chyba że jednoznacznie uznał ich ważność na piśmie.

2. Jeśli niniejsze ogólne warunki zostały sporządzone w języku innym niż język niderlandzki, w przypadku sporów zawsze decydujący będzie 
tekst niderlandzki. 

3. Pod pojęciami na „piśmie/pisemny/w formie pisemnej” w niniejszych warunkach ogólnych rozumie się: w formie listu, w formie faksu lub 
drogą elektroniczną.

B

Definicja pojęć
1. Zleceniodawca: Każda osoba fizyczna lub prawna nabywająca towary od zleceniobiorcy, względnie zawierająca lub zamierzająca zawrzeć ze 

zleceniobiorcą umowę na dostawę towarów.
2. Zleceniobiorca: Boomkwekerij Ebben B.V., z siedzibą w Cuijk przy Beerseweg 45.
3. Oferta: Propozycja zawarcia transakcji.
4. Zamówienie: Pisemne zaakceptowanie oferty przez zleceniodawcę.
5. Niniejsze warunki nie odnoszą się do dostawy usług przez zleceniobiorcę.

A

Oferty i zawarcie umowy
1. Wszystkie przekazywane przez zleceniobiorcę oferty, także te z zawartym termin akceptacji, nie mają charakteru wiążącego i 

przedstawiane są z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszej sprzedaży i wzrostu.
2. Umowa zostaje zawarta dopiero w chwili, gdy zleceniobiorca potwierdzi zlecenie w formie pisemnej oraz gdy ewentualne uzgodnione 

zabezpieczenie płatności, w tym nieodwołalna (potwierdzona) akredytywa, zostało przez zleceniobiorcę zaakceptowane na piśmie.  
Każda umowa zawierana jest przez zleceniobiorcę pod warunkiem rozwiązującym, że zleceniodawca - wyłącznie dla potrzeb oceny  
przez ubezpieczyciela kredytów zleceniobiorcy - jest dostatecznie wypłacalny do pieniężnego wywiązania się z umowy.

3. Ewentualne późniejsze uzupełniające uzgodnienia lub zmiany, jak również ustne przyrzeczenia pracowników zleceniobiorcy bądź 
dokonywane w jego imieniu przez pośredników czy innych pracujących dla niego reprezentantów, są dla zleceniobiorcy wiążące  
wyłącznie od chwili, gdy potwierdzi je na piśmie.

4. Nazwy roślin podawane są według Naamlijst van Houtige Gewassen [Listy nazw roślin drzewiastych] oraz Naamlijst van Vaste planten 
[Listy nazw bylin], stanowiących Międzynarodową Normę ENA 2005-2010, ISBN 90-76960-02-X.

C

Ceny
1. Wszystkie ceny towarów ustalane są w uzgodnionej walucie, z wyjątkiem podatku VAT.
2. W przypadku, gdy po potwierdzeniu zamówienia, ale przed dostawą produktów, jeden lub kilka czynników kształtujących cenę ulegnie 

zmianie, zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odpowiedniej modyfikacji uzgodnionych cen.
3. Koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia i kontroli przez NVWa lub Naktuinbouw pokrywa zleceniodawca. Wszystkie opłaty 

lub podatki, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, należne z tytułu umowy zawartej przez zleceniobiorcę ze zleceniodawcą pokrywa 
wyłącznie zleceniodawca, a należne kwoty nie mogą być przedmiotem potrąceń z należności na rzecz zleceniobiorcy.

4. W przypadku, gdy zleceniobiorca i zleceniodawca uzgodnią, że cena wyrażona będzie w walucie innej niże euro, stosowany będzie kurs 
wymiany euro z dnia potwierdzenia zamówienia.
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Dostawa
1. Jeśli strony nie uzgodniły inaczej na piśmie, wszystkie dostawy realizowane są na podstawie Free Carrier [franco przewoźnik], Cuijk, 

Holandia (FCA, Incoterms 2013). W przypadku, gdy zleceniobiorca i zleceniodawca uzgodnili na piśmie dostawy na podstawie Delivered 
at Place [dostarczone do miejsca] (DAP, Incoterms 2013) możliwe są następujące opcje: 
DAP: rośliny w transportach całopojazdowych przewożone są przez zleceniobiorcę do uzgodnionego miejsca. Rozładunek wykonywany 
jest przez odbiorcę (klienta lub osobę nadzorującą). 
DAP w kombinacji: jeśli zamówiona przez zleceniodawcę ilość towarów uznana zostanie przez zleceniobiorcę za transport niebędący 
przewozem całopojazdowym, dana dostawa może zostać zaplanowana jedynie jako przesyłka łączona. Oznacza to, że data i godzina 
dostawy nie mogą być zaplanowane w pełni swobodnie i zostaną określone przez zleceniobiorcę. 
DAP rozładunek: przy dostawach w Holandii i w Belgii zleceniobiorca rozładowuje towary bezpośrednio przy samochodzie ciężarowym  
w miejscu dostępnym dla samochodu ciężarowego. Zleceniodawca zobowiązany jest do asystowania przy rozładunku. 
DAP rozładunek do dołu do sadzenia: przy dostawach w Holandii i w Belgii zleceniobiorca rozładowuje towary do dołu do sadzenia.  
Dół musi być uprzednio przygotowany przez zleceniodawcę i dostępny dla żurawia samochodowego. Towary nie są sadzone w dole, 
a jedynie rozładowane do dołu. Odpowiednie ustawienie, unieruchomienie, uzupełnienie dołu itd. wykonywane są następnie przez 
zleceniodawcę. 
Uwaga! W każdym przypadku obowiązuje zasada, że kierowca jest odpowiedzialny za bezszkodowy dojazd do miejsca rozładunku.  
Do kierowcy należy zatem ocena, czy miejsce rozładunku jest dostępne.

2. Dostawy, w których za transport towarów odpowiada zleceniobiorca, odbywają się na zasadzie ładunków całopojazdowych. W przypadku, 
gdy zleceniodawca wycofa część swojego zamówienia, co spowoduje, że transport nie będzie przewozem całopojazdowym, zleceniobiorcy 
przysługiwać będzie prawo obciążenia zleceniodawcy związanymi z tym kosztami. Zamówienia niebędące ładunkami całopojazdowymi 
realizowane są w chwili skompletowania przez zleceniobiorcę przesyłki łącznej.

3. O ile jednoznacznie nie uzgodniono inaczej, w przypadku dostaw realizowanych przez zleceniobiorcę zleceniodawca zapewnia fachowy 
rozładunek.

4. O ile jednoznacznie nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej, w przypadku gdy za rozładunek odpowiada zleceniobiorca, maksymalny 
czas rozładunku wynosić będzie trzy godziny. Czas rozładunku przy dostawach częściowych liczony jest proporcjonalnie do liczby 
metrów ładunkowych. Przy przekroczeniu takiego czasu rozładunku względnie dodaniu dodatkowych adresów rozładunku zleceniobiorcy 
przysługuje prawo naliczenia kosztów za dodatkowe godziny rozładunku/oczekiwania. Koszty naliczane są za każdą rozpoczętą godzinę. 

F

Płatność
1. O ile strony nie uzgodniły inaczej w formie pisemnej, płatność za sprzedane przez zleceniobiorcę towary nastąpi w ciągu 30 dni od  

daty wystawienia faktury w uzgodnionej walucie.
2. Jako data wpłaty obowiązuje dzień, w którym zleceniobiorca otrzymał płatność. Przy płatności przelewem bankowym jako data wpłaty 

obowiązuje data wpływu należności na rachunek bankowy zleceniobiorcy.
3. Zleceniodawca nie jest uprawniony do jakichkolwiek odliczeń, odroczeń czy redukcji płatności na podstawie rzekomych nierzetelnych 

dostaw ze względu na fakt, że dostawa nie jest jeszcze kompletna, lub na postawie jakiegokolwiek innego zgłaszanego przez zleceniodawcę 
roszczenia. Powoływanie się na rozliczenie należności jest również jednoznacznie wykluczone, chyba że strony uzgodniły inaczej.

4. Przy przekroczeniu terminu płatności zleceniodawca jest zgodnie z przepisami prawa w zwłoce od daty upływu terminu płatności. 
Począwszy od dnia wymagalności, zleceniobiorca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe od transakcji handlowych, a wszystkie koszty 
związane z windykacją - zarówno sądowe jak i pozasądowe, przy tym te ostatnie określone zostają na co najmniej 15% sumy 
wierzytelności, jednak nie mniej niż 250 euro - pokrywa zleceniodawca. Koszty pozasądowe obejmują wszystkie koszty upomnień i 
powiadomień o niewywiązaniu się ze zobowiązania wraz z kosztami dodatkowymi i honorarium dla windykatora wyznaczonego przez 
zleceniobiorcę. Jeśli złożony zostanie wniosek o ogłoszenie upadłości zleceniodawcy, poza należnością główną i wynikającymi z niej 
kosztami pozasądowymi i odsetkami umownymi zleceniodawca zostanie również obciążony kosztami wniosku o ogłoszenie upadłości.

5. W przypadku, gdy zamówienie realizowane jest w częściach, zleceniobiorca ma prawo do żądania zapłaty za dostawy częściowe  
przed wykonaniem pozostałych dostaw częściowych.

6. Płatności dokonywane na ręce osób zatrudnionych u zleceniobiorcy, które nie są do tego upoważnione, nie będą traktowane jako 
skutecznie dokonane.

7. W chwili zawarcia lub po zawarciu umowy zleceniobiorca przed przystąpieniem do wykonywania (dalszych) czynności może domagać 
się od zleceniodawcy zabezpieczenia przyszłych płatności i innych zobowiązań wynikających z umowy. Zleceniobiorca może domagać 
się od zleceniodawcy zapłaty na podstawie faktur pro forma. Odmowa zleceniodawcy dotycząca ustanowienia żądanego zabezpieczenia 
uprawnia zleceniobiorcę do wstrzymania realizacji jego zobowiązań oraz ostatecznie daje mu prawo do całościowego lub częściowego 
rozwiązania umowy bez powiadomienia o niewywiązaniu się ze zobowiązania lub udziału sądu, z zastrzeżeniem prawa do odszkodowania 
za ewentualnie poniesioną szkodę.

8. Niezależnie od tego, z jakiego tytułu zleceniodawca dokona płatności, zleceniobiorca ma prawo jej rozliczenia na pokrycie najstarszych 
zaległości. Jeśli doszło do naliczenia kosztów i odsetek, z danej płatności najpierw pokrywane są koszty, następnie odsetki, a dopiero  
potem należność główna.
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Siła wyższa
1. W przypadku wystąpienia siły wyższej, której przykładami mogą być nieurodzaj, obostrzenia fitosanitarne, wirusy, klęska żywiołowa, 
2. strajk, pożar, utrudnienia importowe lub eksportowe, względnie w przypadku innych okoliczności, z powodu których od zleceniobiorcy nie 

będzie można wymagać (terminowego) wywiązania się z umowy, zleceniobiorcy - bez udziału sądu oraz bez domagania się jakiegokolwiek 
odszkodowania, a jedynie za pisemnym powiadomieniem - przysługiwać będzie prawo podjęcia decyzji o całkowitym lub częściowym 
rozwiązaniu umowy, względnie do zawieszenia wykonania umowy aż do momentu oddziaływania siły wyższej.

3. Jeśli umowa została już częściowo zrealizowana przez zleceniobiorcę, zleceniodawca zapłaci cenę sprzedaży za dostarczone towary.
4. W przypadku, gdy termin zawieszenia (określony w artykule G.1) trwa dłużej niż cztery tygodnie, zleceniodawcy przysługuje prawo 

rozwiązania umowy, pod warunkiem, że zleceniobiorca nie wykonał jeszcze na jego rzecz żadnych czynności, a zleceniodawca 
zaproponował dostawę w innym akceptowalnym terminie, jednak zleceniobiorca nie wywiązał się z tego. W tego rodzaju przypadku 
zleceniodawcy nigdy nie będzie przysługiwało prawo do odszkodowania/zwrotu kosztów.

G

5. Materiały opakowaniowe doliczane są do rachunku zleceniodawcy według cen zalecanych w publikacji Stichting Hulpmaterialen [Fundacja 
Materiały Pomocnicze]. Zleceniodawca może zwrócić materiały opakowaniowe w tym samym sezonie wegetacyjnym, w którym odbyła się 
dostawa, w stanie czystym i nieuszkodzonym. Zleceniobiorca wypłaci zleceniodawcy standardowo stosowaną stawkę za zwrot.

6. Dostarczane przez zleceniobiorcę materiały pomocnicze, takie jak pętle, łańcuchy itd., doliczane są do rachunku zleceniodawcy, a ichkoszt jest 
zwracany wyłącznie po odwiezieniu ich przez zleceniodawcę do zleceniobiorcy w dobrym stanie w ciągu jednego miesiąca od dostawy.

7. Chociaż zleceniobiorca dokłada wszelkich starań, by podany termin dostawy został dotrzymany, obowiązuje on jedynie jako termin 
orientacyjny i nie może być traktowany jako termin nieprzekraczalny. Przyjmuje się, że zleceniobiorca nie dotrzymuje terminu dostawy 
dopiero w sytuacji, gdy otrzyma od zleceniodawcy pisemne powiadomienie o niewywiązaniu się ze zobowiązania, gdy zleceniodawca 
umożliwi zleceniobiorcy dostawę w innym akceptowalnym terminie, a zleceniobiorca nie wiąże się z tego.

8. Uzgodniony termin dostawy zaczyna obowiązywać w momencie zawarcia umowy zgodnie z artykułem C.2.
9. Zleceniobiorca nie odpowiada za szkody będące skutkiem nieterminowej dostawy, jeśli powodem niedotrzymania terminu dostawy były 

okoliczności niespowodowane przez zleceniobiorcę, w tym niewywiązanie się (nieterminowe wywiązanie się) ze zobowiązania przez 
dostawców.

10. Niewywiązanie się (nieterminowe wywiązanie się) zleceniodawcy z jakiegokolwiek zobowiązania płatniczego skutkuje zawieszeniem 
zobowiązania do dostawy po stronie zleceniobiorcy.

11. W przypadku, gdy nie zostały uzgodnione terminy dostaw, a dostawy realizowane są w trybie „na wezwanie”, zleceniobiorcy przysługuje 
prawo realizacji dostaw jesiennych do 15 grudnia danego roku, a dostaw wiosennych do 1 kwietnia.

12. Rośliny z odkrytymi korzeniami dostarczane będą do 15 kwietnia, drzewa z bryłą korzeniową zabezpieczoną siatką do 30 kwietnia, a 
rośliny w doniczkach i kontenerach do 15 maja. Rozbieżności należy zgłaszać w formie pisemnej. W przypadku dostaw „na wezwanie” 
zleceniobiorcy zawsze przysługuje prawo dostarczenia roślin z zabezpieczoną bryłą korzeniową i w doniczkach po 15 maja.  
Przy umowach zawartych po 15 maja zleceniobiorcy przysługuje prawo dostawy w ciągu 14 dni.

13. Jeśli zleceniodawca zwróci się o przesunięcie dostawy wiosennej na jesień, wszystkie koszty poniesione w celu zrealizowania powyższego 
ponosi zleceniodawca. Ponadto zleceniodawcy w momencie zwrócenia się o przesunięcie zostanie wystawiona faktura na co najmniej 50% 
wartości zamówienia.

14. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo dostarczania towarów w partiach, przy czym do każdej z partii zastosowanie mają opisane w 
artykule E warunki (płatności).

15. Zamówienia roślin dostarczane będą w porozumieniu ze zleceniodawcą lub przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za wykonanie prac 
ogrodniczych, względnie z wykonawcą prac. Dostawy realizowane będą w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Zleceniobiorca 
unikać będzie oczywiście okresów o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. 
Ekstremalne warunki pogodowe mogą poważnie zaszkodzić niektórym roślinom. Dotyczy to towarów już sprzedanych, zaakceptowanych, 
ale jeszcze niedostarczonych. W takich okolicznościach zleceniobiorca zostaje zwolniony z obowiązku dostawy.

Reklamacje
1. Zleceniodawca zobowiązany jest do obejrzenia towarów przy dostawie pod kątem widocznych uszkodzeń. Jako takie uznawane są 

wszelkie uszkodzenia, które mogą zostać stwierdzone poprzez zwykłą percepcję zmysłową lub prostą próbę wyrywkową. Ponadto 
zleceniodawca zobowiązany jest do sprawdzenia, czy dostarczone towary są zgodne z zamówieniem pod innymi względami.  
Niewykonanie obowiązku kontroli skutkuje utratą przez zleceniodawcę prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do zleceniobiorcy. 
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2. W przypadku, gdy dostawa w mniej niż 10% odbiega od zamówienia pod względem liczby, ilości i wagi, zleceniodawca zobowiązany będzie 
do zaakceptowania dostawy. W przypadku niedostępnych gatunków zleceniobiorca ma prawo dostarczyć gatunki porównywalne lub 
podobne, względnie o większej lub mniejszej grubości lub wysokości z uwzględnieniem odpowiednio wyższej lub niższej ceny. Tego typu 
dostawa nie jest traktowana jako wadliwa.

3. Reklamacje w zakresie jakości i ilości dostarczanych towarów należy składać na piśmie nie później niż w ciągu ośmiu dni kalendarzowych 
od dostawy. Nieprawidłowo złożone reklamacje nie będą uwzględniane. Po upływie wymienionego terminu przyjęte zostanie, że 
zleceniodawca zatwierdził dostarczony towar i reklamacje nie będą już uwzględniane. O terminowości złożenia reklamacji decyduje data 
stempla pocztowego, faksu lub e-maila.

4. Reklamacja powinna zawierać opis uszkodzenia. Zleceniobiorca uzyska na pierwsze wezwanie możliwość zbadania skargi. 
Zleceniodawca zobowiązany jest zezwolić na przeprowadzenie inspekcji określonych towarów przez rzeczoznawcę lub niezależną 
instytucję kontrolną. Jeśli rzeczoznawca uzna, że reklamacja była uzasadniona, koszt inspekcji pokrywa zleceniobiorca. Jeśli rzeczoznawca 
uzna, że reklamacja była nieuzasadniona, koszt inspekcji pokrywa zleceniodawca.

5. Prawo do reklamacji przepada nie później niż jeden miesiąc po pisemnym oświadczeniu o odrzuceniu reklamacji przez zleceniobiorcę, 
chyba że zleceniodawca złoży pisemne odwołanie od tego odrzucenia. W takiej sytuacji zleceniobiorca jest zobowiązany do 
jednoznacznego pouczenia zleceniodawcy o skutkach braku odpowiedzi z jego strony.

6. Prawo do reklamacji może być wykonywane wyłącznie przez stronę bezpośrednio uczestniczącą z umowie ze zleceniobiorcą. Prawo do 
reklamacji nie podlega przenoszeniu.

7. Jakiekolwiek prawo do reklamacji przepada, jeśli zleceniodawca nie zadba w odpowiedni sposób o odrzucone przez niego towary w 
okresie, w którym będą się one u niego znajdowały.

8. W przypadku, gdy zleceniodawca złożył w terminie skargę do zleceniobiorcy, a ten skargę uznał, wyłącznie zleceniobiorca zobowiązany 
będzie podjąć decyzję o dostarczenia brakującej części, wymianie dostarczonych towarów lub zwrocie proporcjonalnej części ceny zakupu. 
W razie dostawy towarów po wymianie zleceniobiorca uzyska stosowny termin do ich dostarczenia.

9. Poprzez złożenie skargi zobowiązanie płatnicze zleceniodawcy nie zostaje zawieszone, chyba że zleceniobiorca udzieli na to wyraźnej 
zgody.

10. Zwrotna przesyłka towarów odbywa się na rachunek i ryzyko zleceniodawcy i może być zrealizowana wyłącznie po wydaniu uprzedniej 
pisemnej zgody przez zleceniobiorcę.

Odpowiedzialność cywilna
1. W razie konieczności zleceniodawca będzie zobowiązany do powiadomienia swoich odbiorców o prawidłowym postępowaniu z 

dostarczonymi produktami, oraz w określonych przypadkach do poinformowania ich o zagrożeniach związanych z towarami, takimi jak 
toksyczność towarów, nietolerancja w przypadku spożycia towarów lub ich elementów.

2. Zleceniodawca zwalnia zleceniobiorcę z jakiejkolwiek formy odpowiedzialności wobec osób trzecich w przypadku powstania szkody 
wskutek niewywiązania się zleceniodawcy z jego zobowiązania określonego w punkcie I.1 powyżej.

3. Zleceniobiorca nigdy nie będzie pociągany do odpowiedzialności za przyjęcie się lub kwitnienie dostarczonych towarów, ani za skuteczne 
nasadzenie czy wzrost dostarczonych towarów, chyba, że na piśmie uzgodniono inaczej. Zleceniodawca w każdym przypadku ponosi 
odpowiedzialność za właściwą ocenę, czy warunki – w tym klimatologiczne – są odpowiednie dla towarów.

4. Zleceniobiorca nigdy nie ponosi odpowiedzialności za szkody zleceniodawcy z zastrzeżeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
przepisów nakazowych i zakazowych oraz z zastrzeżeniem przypadków działania celowego lub świadomej lekkomyślności. Ponadto 
jednoznacznie wykluczona zostaje odpowiedzialność za szkody pośrednie, bezpośrednie, szkody materialne, szkody związane z 
prowadzoną działalnością gospodarczą, szkody z tytułu utraconego zysku oraz szkody z tytułu odpowiedzialności względem osób trzecich.

5. Jeśli pomimo zapisu artykułu I.4 na zleceniobiorcy spoczywałaby jakakolwiek odpowiedzialność cywilna, niezależnie od tytułu, 
odpowiedzialność ta pozostanie ograniczona do kwoty równej wartości netto z faktury za określone towary, co oznacza, że zleceniobiorca 
odpowiadać będzie co najwyżej i wyłącznie do maksymalnej kwoty 20 000,00 € na przypadek szkody.

6. Zleceniodawca zwalnia zleceniobiorcę z odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich do zadośćuczynienia za szkody, za które 
zleceniobiorca zgodnie z niniejszymi warunkami ogólnymi nie ponosi odpowiedzialności.

I

Anulowanie zamówienia
1. Zleceniobiorcy przysługuje prawo anulowania zamówienia, jeśli w momencie dostawy zleceniodawca nie wywiązał się terminowo 

ze swoich wcześniejszych zobowiązań płatniczych względem zleceniobiorcy bądź innych wierzycieli. Zleceniobiorca może ponadto 
skorzystać z tego prawa w przypadku, gdy informacje dotyczące wypłacalności zleceniodawcy zostaną ocenione przez zleceniobiorcę jako 
niewystarczające. Zleceniodawca nie będzie rościł sobie żadnych praw z tytułu anulowania zamówienia i nie będzie pociągał zleceniobiorcy 
do odpowiedzialności. 
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2. Anulowanie zamówienia przez zleceniodawcę jest co do zasady niemożliwe. Jeśli jednak pomimo to zleceniodawca anuluje całość lub 
część zamówienia, niezależnie od przyczyny, anulowanie to musi zostać zaakceptowane przez zleceniobiorcę w przypadku, gdy towary nie 
zostały jeszcze wydane do transportu przez przewoźnika, oraz pod warunkiem, że zleceniodawca pokryje koszty związane z anulowaniem 
równe co najmniej 50% wartości faktury za anulowane towary powiększonej o podatek VAT. Ponadto zleceniobiorca jest w takim 
przypadku uprawniony do naliczenia poniesionych dotychczas i planowanych kosztów (między innymi kosztów przygotowania, pielęgnacji, 
magazynowania itp.), z zastrzeżeniem prawa zleceniobiorcy do odszkodowania z tytułu utraty zysku i pozostałych szkód.

3. Zleceniodawca jest zobowiązany do odbioru sprzedanych towarów w momencie, gdy zostaną mu one udostępnione. W przypadku, gdy 
zleceniodawca odmówi ich przyjęcia, zleceniobiorcy przysługiwać będzie prawo do ich sprzedaży w innym miejscu, a zleceniodawca ponosi 
odpowiedzialność z tytułu różnicy cen, jak również wszystkich pozostałych kosztów wynikających z tego dla zleceniobiorcy, w tym kosztów 
składowania.

Zastrzeżenie własności
1. Własność towarów dostarczanych przez zleceniobiorcę nie przechodzi na zleceniodawcę wcześniej, niż po uiszczeniu przez niego 

wszystkich zafakturowanych przez zleceniobiorcę kwot z ewentualnymi odsetkami, karami i kosztami, jak również wszystkich roszczeń z 
tytułu niewywiązywania się zleceniodawcy ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy i pozostałych umów. Wystawienie czeku lub 
innego dłużnego papieru wartościowego nie obowiązuje w tym przypadku jako płatność.

2. Zleceniobiorca ma prawo do niezwłocznego odebrania sprzedanych towarów, jeśli zleceniodawca w jakikolwiek sposób nie wywiązuje 
się ze swoich zobowiązań (płatniczych). W takim przypadku zleceniodawca zobowiązany jest wpuścić zleceniobiorcę na swój teren i do 
swoich budynków.

3. Zleceniodawca będzie składował towary objęte zastrzeżeniem własności oddzielnie od pozostałych towarów, tak aby być w stanie 
odróżnić towary pochodzące od zleceniobiorcy.

4. Dopóki dostarczone towary pozostają objęte zastrzeżeniem własności, zleceniodawca poza swoją zwykłą działalnością nie ma prawa do 
ich sprzedaży, obciążenia, zastawienia lub w inny sposób przekazania we władanie innych osób. Poza tym zleceniodawcę obowiązuje zakaz 
sprzedaży towarów w ramach swojej zwykłej działalności w momencie złożenia przez zleceniodawcę wniosku o sądowe odroczenie 
płatności lub ogłoszenia upadłości zleceniodawcy.

K

Rozwiązanie i zawieszenie
1. W przypadku, gdy zleceniodawca nie wywiąże się (terminowo lub należycie) ze zobowiązań wynikających dla niego z zawartej umowy, 

względnie jeśli istnieje uzasadniona obawa, że powyższe może mieć miejsce, jak również w przypadku wniosku o sądowe odroczenie 
płatności, upadłości lub likwidacji przedsiębiorstw zleceniodawcy oraz w przypadku jego śmierci, względnie - jeśli jest to spółka - w 
momencie rozwiązania lub zakończenia działalności, bądź w przypadku zmiany w formie przedsiębiorstwa lub w zarządzie spółki lub w 
działalności spółki, zleceniobiorcy przysługiwać będzie prawo do zawieszenia umowy w rozsądnym terminie bądź do jej rozwiązania bez 
zobowiązania do odszkodowania bez konieczności powiadomienia zleceniodawcy o niewywiązaniu się ze zobowiązań i bez udziału sądu.

2. Należność zleceniobiorcy z tytułu wykonanej już części umowy, jak również zadośćuczynienie za szkody wynikłe z zawieszenia lub 
rozwiązania, w tym za utracony zysk, stają się natychmiast wymagalne.

Prawa własności intelektualnej
1. Zleceniobiorca zastrzega sobie wszelkie prawa przysługujące mu z tytułu własności intelektualnej w zakresie dostarczanych przez niego 

towarów.
2. W przypadkach, w których z katalogu stosowanego przez zleceniobiorcę, względnie z umowy zawartej przez strony wynika, że dana 

odmiana podlega ochronie w zakresie prawa hodowcy lub praw do wzoru, co zostaje wskazane przez zamieszczenie znaku ® po nazwie 
danej odmiany, zleceniodawca podlega wszystkim zobowiązaniom wynikającym z tego prawa. Naruszenie niniejszego postanowienia 
skutkuje odpowiedzialnością zleceniodawcy za wszelkie powstałe w związku z tym szkody u zleceniobiorcy i osób trzecich.
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Sprzeczność z przepisami prawa
1. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień zawartych 

w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostaw 
nie ma zastosowania lub jest sprzeczne z porządkiem 
publicznym lub przepisami prawa, jedynie dane 
postanowienie uznane zostanie za niezapisane, natomiast 
wszystkie pozostałe warunki będą nadal obowiązywać.
Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany 
sprzecznego postanowienia na takie, które będzie zgodne 
z przepisami prawa.

N

Właściwość sądów i prawa
1. Wszelkie spory, także te, które jako takie uznane zostaną 

tylko przez jedną ze stron, rozpatrywane będą przez 
sąd właściwy dla siedziby zleceniobiorcy, z zastrzeżeniem 
prawa zleceniobiorcy do przedłożenia sporu w razie 
konieczności do rozpatrzenia przez inny sąd.

2. Postanowienia artykułu O.1 pozostawiają zleceniobiorcy 
swobodę uzyskania decyzji wydanej w sporze przez 
arbitra na drodze arbitrażu Międzynarodowej Izby 
Handlowej zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym 
Międzynarodowej Izby Handlowej. Miejscem arbitrażu 
jest Amsterdam, Holandia. Postępowanie arbitrażowe 
prowadzone jest w języku angielskim.

3. Do wszystkich propozycji i ofert przedstawionych 
przez zleceniobiorcę, jak również do wszystkich umów 
zawartych między zleceniodawcą a zleceniobiorcą 
zastosowanie ma wyłącznie prawo holenderskie.

4. Zastosowanie Konwencji Wiedeńskiej (CISG) zostaje 
wykluczone.

O

Szkółka Ebben
Postbus 124 | 5430 AC Cuijk  NL
Beerseweg 45 | 5431 LB Cuijk  NL
T +31 485 31 20 21
F +31 485 31 38 88
W www.ebben.nl
E  info@ebben.nl
Rabobank NL15RABO0110506065
BIC/Swift RABONL2U
KvK ’s-Hertogenbosch 16033935
BTW NL003112330B01
EORI NL003112330

Szkółka Ebben w Cuijk od 1862 r. prowadzi przyjazną środowisku 

i zrównoważoną hodowlę materiału szkółkarskiego do realizacji 

projektów krajobrazowych w przestrzeni (pół)publicznej i 

prywatnej. Ebben specjalizuje się w drzewach wielopniowych, 

drzewach piennych, drzewach alejowych i parkowych, 

drzewach charakterystycznych oraz krzewach soliterowych. 

Za pośrednictwem Ebben Exclusief dostarcza materiał 

nasadzeniowy do zakładania stylowych i urokliwych ogrodów 

prywatnych oraz komercyjnych. Ebben Inspyrium to miejsce 

wydarzeń branżowych i pozabranżowych. Obejmuje salę 

wykładową oraz 1400 m2 krytych ogrodów z rodzimymi 

i egzotycznymi gatunkami roślin owocowych. Inspyrium 

podkreśla rolę przedsiębiorstwa Ebben jako partnera wiedzy 

i przyczynia się do szerszego spojrzenia na wszelkie możliwe 

elementy zieleni w przestrzeni publicznej.
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