
AVC 2012 per 1 juli 2012 in werking 
 
De AVC-voorwaarden (Algemene voorwaarden voor de In- en Verkoop en de Contractteelt 
van Consumptie-aardappelen met bijbehorend arbitragereglement) zijn ingrijpend gewijzigd. 
De nieuwe AVC 2012 is vastgesteld door de LTO en de NAO. Deze treedt in werking met 
ingang van 1 juli 2012 en is derhalve van toepassing op van dat tijdstip af op basis van de 
AVC gesloten transacties. De tekst van de nieuwe AVC zal op de website van de LTO en de 
NAO worden gepubliceerd. 
 
In de nieuwe AVC 2012 zijn vele wijzigingen (zie tekst) doorgevoerd. De belangrijkste 
wijzigingen zijn hieronder artikelgewijs samengevat: 
- 4 lid 2: Ten tijde van de bevestiging dient koper verkoper op de hoogte te stellen van zijn 

minimum kwaliteits- en sorteringseisen. 
- 8 lid 1: Alle trailers worden minimaal 1 keer per jaar gewogen. Trekkers worden in en 

uitgewogen. 
- 10: In geval partijen een bepaalde maat zijn overeengekomen, wordt hieronder verstaan 

vierkantsmaat. De maat van de aardappel wordt bepaald door de aardappel te doen 
passeren door een vierkantsmaat waarvan de zijden in milimeters is uitgedrukt. 

- 11 lid 2: Over niet-aardappeltarra zal koper aan verkoper een redelijke verwijderings-
bijdrage in rekening brengen. 

- 12 lid 2: De door verkoper te leveren aardappelen veldgewas dienen te zijn voorzien van 
Global Gap of VVAK certificaat en consumptiewaardig klaar te maken te zijn 

- 14 lid 1: In geval van levering op afroep is overeengekomen dient de koper tijdig af te 
roepen tegen een redelijk te achten tijdstip met dien verstande dat een termijn van 5 
werkdagen in ieder geval wordt geacht redelijk te zijn. 

- 14 lid 2: Verkoper dient aardappelen van de door partijen overeengekomen kwaliteit en 
sortering te leveren. 

- 16: Expertise dient te worden aangevraagd bij het IAR (Stichting Instituut voor Agrarisch 
Recht) of de NAO. 

- 17: apart artikel ingebrekestelling en bij voorbaat ingebrekestelling 
- 18: Partijen dienen maatregelen te nemen om de schade zoveel mogelijk te beperken. 
- 19 lid 1 e.v.: Koper dient verkoper uiterlijk drie weken na levering weegbriefjes toe te 

zenden en in zijn factuur opgave te doen van de geleverde bruto hoeveelheid aardappelen 
de hoeveelheid tarra alsmede de van toepassing zijnde kortingen en/of toeslagen. Tevens 
uitbreiding van het artikel inzake betalingszekerheid. Tevens aanpassing van het artikel 
inzake betalingszekerheid, onder meer met vermelding van eigendomsvoorbehoud. 

- 21: Een overeenkomst van koop en verkoop wordt van rechtswege ontbonden, zonder recht 
op schadevergoeding, indien 60 dagen (oud: 30 dagen) na afloop van de voor de nakoming 
overeengekomen termijn geen der partijen schriftelijk blijk heeft gegeven nakoming van de 
overeenkomst te wensen. 

- 22: Geschillen zijn onderworpen aan mediation en worden - ingeval mediation niet tot 
oplossing van het geschil leidt - met uitsluiting van de gewone rechter, beslecht door 
arbitrage. Mediation en arbitrage dienen te worden aangevraagd bij het IAR. 

- 5 Arbitragereglement: Indien de arbitrage-aanvraag niet aan de gestelde eisen voldoet, stelt 
het arbitragebureau de aanvrager in de gelegenheid zijn arbitrage-aanvraag binnen een 
door het arbitragebureau te bepalen termijn aan te vullen, bij gebreke waarvan de arbitrage 
geacht wordt te zijn ingetrokken. 


