FRUITTEELTOVEREENKOMST NICOTER c.o.v./KANZI® EN NICOGREEN
c.o.v./GREENSTAR®
1: Definities
De hiernavolgende begrippen hebben de volgende betekenis:
1.1. Kwekersrechten: intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het ras Nicogreen,
waarvoor communautair kwekersrecht is toegekend (Registratienummer EU 13323).
Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het ras Nicoter, waarvoor communautair
kwekersrecht is toegekend (Registratienummer EU 15369).
1.2. Merk: het woordmerk GREENSTAR, zoals ingeschreven als Gemeenschapsmerk (met
nummer 002308733). Het woordmerk KANZI, zoals ingeschreven als Gemeenschapsmerk
(met nummer 002207389).
1.3. Het Ras: het ras, waarop de Kwekersrechten betrekking hebben.
1.4. Fruit: appels van Het Ras, bestemd voor consumptie.
1.5. EFC: De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Europese Fruit
Coöperatie (EFC) met zetel gevestigd te 3840 Borgloon, Kernielerweg 59, die van N.V.
Better3Fruit een exclusieve licentie heeft verkregen.
1.6. Merkenroyalty: de royalty’s, verschuldigd voor het Fruit dat wordt verkocht onder het
merk GREENSTAR® of KANZI®.
1.7. Boomroyalty: de royalty’s, verschuldigd voor elke door Teler aangekochte boom van Het
Ras.
1.8. Territorium: land waar de Erkende Telersvereniging gevestigd is.
1.9. Boom: boom van Het Ras, afkomstig van een Erkende Boomkwekerij.
1.10. Erkende Boomkwekerij: boomkwekerij, die uitdrukkelijk als zodanig is erkend door
EFC en die daartoe tevoren een rechtsgeldig licentiecontract met EFC heeft gesloten.
1.11. Erkende Vermarkter: vermarkter, die uitdrukkelijk als zodanig is erkend door GKE en
die daartoe tevoren een rechtsgeldige overeenkomst met GKE heeft gesloten.
1.12. Erkende telersvereniging: telersvereniging, die beantwoordt aan de erkenningsvereisten
van Verordening 2200/ 96 en Verordening 1432/ 2003, en die uitdrukkelijk als zodanig is
erkend door GKE ondermeer door ondertekening van een zogenaamde 'logistieke
overeenkomst'.
1.13. Lastenboek: het lastenboek (zorgsysteem), opgesteld door GKE
1.14. Toegelaten Gebruiksvoorschriften: de toegelaten gebruiksvoorschriften, als zodanig
aangeduid in het Lastenboek
1.15. Standaardnormen: de standaardnormen, als zodanig aangeduid in het Lastenboek
1.16. Kwaliteitslastenboek: het Kwaliteitslastenboek (kwaliteitshandboek), opgesteld door
GKE.
2: Algemene voorwaarden TELERS
TELER verbindt zich ertoe om, door middel van ondertekening van een addendum,
schriftelijk de plantlocatie van de Bomen, die door de TELER van een Erkende
Boomkwekerij (via EFC) gekocht en ontvangen worden, mede te delen aan GKE, dit binnen
een termijn van 14 dagen na het planten van deze Bomen. Op hetzelfde ogenblik zal de
TELER, door middel van hetzelfde addendum, tevens het aantal Bomen en de plantdatum
mededelen aan GKE. Voormeld addendum dient door de TELER aangetekend te worden
verstuurd naar GKE. TELER verleent ter controle daarvan GKE of diens gemachtigde
toestemming om tijdens normale werktijden de percelen en bedrijfsruimten van het bedrijf
van TELER te betreden en bovengenoemde administratie in te zien.

TELER verbindt zich ertoe driemaandelijks en uit eigen beweging kennis te nemen van het
Lastenboek (met inbegrip van de herhaaldelijk wijzigende Toegelaten Gebruiksvoorschriften
en de Standaardnormen) en het Kwaliteitslastenboek en de inhoud van het Lastenboek (met
inbegrip van voormelde Toegelaten Gebruiksvoorschriften en de Standaardnormen) en het
Kwaliteitslastenboek te respecteren.
De kennisname geschiedt op de maatschappelijke zetel van GKE of, indien beschikbaar, via
de website GKE.
TELER verbindt zich ertoe enerzijds een Boomroyalty en anderzijds een Merkenroyalty te
betalen, dit op de wijze zoals verder bepaald in huidige overeenkomst.
De Boomroyalty bedraagt EUR 1,98 per door de TELER aangekochte Boom en dient door de
TELER te worden betaald aan EFC op het ogenblik van de aankoop van de desbetreffende
Boom.
De TELER verbindt zich ertoe de Merkenroyalty te betalen aan GKE via de Erkende
Vermarkter.
De Merkenroyalty bedraagt :
- EUR 0,03 per kg/ verkocht Fruit indien de verkoopprijs van het Fruit die door de
Erkende Vermarkter wordt aangerekend niet hoger is dan EUR 0,75 per kg/ verkocht
Fruit.
- EUR 0,04 per kg/ verkocht Fruit indien voormelde verkoopprijs van het Fruit ligt
tussen EUR 0,75 per kg/ verkocht Fruit en EUR 1,00 per kg/ verkocht Fruit.
- EUR 0,05 per kg/ verkocht Fruit indien voormelde verkoopprijs van het Fruit hoger
is dan EUR 1,00 per kg/ verkocht Fruit.
Er is geen Merkenroyalty verschuldigd m.b.t. het Fruit waarvan bepaald wordt dat het
bestemd is voor industriële verwerking (meer bepaald Fruit van klasse III; schilappels en
rebut).
GKE kan jaarlijks beslissen om geen of verminderde Merkenroyalty’s te vragen van de
TELER. Zij zal de TELER hiervan uiterlijk op het einde van het verkoopsseizoen in kennis
stellen.
De hierboven vermelde royalty-bedragen kunnen jaarlijks automatisch geïndexeerd worden,
dit overeenkomstig de index van de EU-groothandelsprijzen.
De Merkenroyalty's worden door de TELER aan GKE via de Erkende Vermarkter betaald
uiterlijk op 1 april, 1 juli, 1 oktober en 1 december voor het Fruit van Het Ras dat in de
voorafgaande periode wordt verkocht. TELER verbindt zich ertoe om GKE op het ogenblik
van de betaling van de royalty's een overzicht te bezorgen van de hoeveelheid Fruit die werd
verkocht aan en/of middels de Erkende Vermarkter. In het kader van het bovenstaande en ter
controle van de door de TELER opgegeven aantal bomen van Het Ras, geeft TELER hierbij
onherroepelijk toestemming aan de Erkende Boomkwekerij om ten behoeve van GKE en EFC
overzichten samen te stellen waarop de door de Erkende Boomkwekerij aan EFC verkochte
en aan de teler geleverde Bomen van Het Ras zijn gespecificeerd.
TELER verbindt zich er eveneens toe de koopprijs van de Bomen te betalen aan EFC. Deze
betaling zal geschieden uiterlijk één maand na de aankoop van de Bomen.
Alle Bomen blijven eigendom van EFC tot de volledige betaling van de verschuldigde
betalingen door de TELER.
TELER verbindt zich ertoe om GKE jaarlijks op 1 juni en 1 september een schriftelijk rapport
mede te delen aangaande de te verwachten omvang van de opbrengst van het Fruit. Dit
rapport vermeldt minimaal :

-de hoeveelheid Fruit die is opgeslagen
-de kwaliteit van voormeld Fruit
-de hoeveelheid Fruit die verkocht en/ of verscheept is
-de productie- en afzetplanning
TELER verbindt zich ertoe om het Merk GREENSTAR® of KANZI® enkel te gebruiken om
Fruit van Het Ras te (doen) verkopen aan een Erkende Vermarkter, hetzij door de tussenkomst
van de ERKENDE TELERSVERENIGING waarvan de TELER in kwestie lid is, hetzij
rechtstreeks indien de TELER geen lid is van een ERKENDE TELERSVERENIGING.
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