FRUITTEELT – OVEREENKOMST CEPUNA c.o.v.
1: Definities
In deze overeenkomst zullen de hiernavolgende begrippen telkens de volgende betekenis hebben:
1.1. Patenten / Kwekersrechten : het USA plant patent 2547/002, aangevraagd op 10/10/2012,
het communautair kwekersrecht nummer 2013/0730, aangevraagd op 28/02/2013 en elk patent,
kwekersrecht of vorm van intellectuele eigendomsrecht beschikbaar voor planten, met uitzondering van de Merken, aangevraagd voor het ras, in naam van INRA;
1.2. Merken: de woordmerken, beeldmerken en/of semi beeldmerken, welke, met betrekking tot
het Ras, bepaald zullen worden en die door CEP INNOVATION, tenminste in klasse 31, geregistreerd zullen worden.
1.3 Het Ras: het perenras Cepuna, elk afgeleid ras van het Ras Cepuna in de betekenis van artikel 13.5a) en 13.6 van de Council Regulation (EC) nummer 2100/94 van 27 juli 1994 met betrekking tot ‘Community plant variety rights’, elk ras, niet duidelijk te onderscheiden van het ras Cepuna, in de betekenis van artikel 13.5b) van de Council regulation (EC) Nummer 2100/94 van 27
juli 1994 met betrekking tot ‘Community plant variety rights’ en meer algemeen, alle materiaal
waarop de bescherming, verleend door de intellectuele eigendomsrechten van toepassing is;
1.4.Fruit: peren van Het Ras.
1.5. EFC
: De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Europese Fruit Cooperatie (EFC) met zetel gevestigd te 3840 Borgloon, Kernielerweg 59, die van CEP een exclusieve licentie heeft verkregen zoals bovengenoemd onder [c].
1.6. Productroyalty : de royalty’s, verschuldigd voor het Fruit dat wordt verkocht zoals overeengekomen in artikel 3.3 t.e.m. 3.4.
1.7. Boomroyalty: de royalty’s, verschuldigd voor elke door Teler aangekochte boom van Het Ras
zoals overeengekomen in artikel 3.2.
1.8. Territorium: land waar de maatschappelijke zetel van de Teler 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 overeenkomst met EFC heeft gesloten.
1.11. Erkende Vermarkter: vermarkter, die uitdrukkelijk als zodanig is erkend door GKE en die
daartoe 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.
1.13. Lastenboek: het lastenboek (zorgsysteem zoals gebruiksvoorschriften, standaardnormen…),
opgesteld en geupdate/herzien van tijd tot tijd door GKE.
1.14. Kwaliteitslastenboek : het Kwaliteitslastenboek (kwaliteitshandboek), opgesteld door
GKE.
2: Algemene voorwaarden TELERS
GKE kent aan de TELER – die hierbij aanvaardt – een beperkt niet-exclusief en nietoverdraagbaar recht toe om in commerciële boomgaarden het Fruit van Het Ras te telen door de
aankoop, uitsluitend van een Erkende Boomkwekerij (via de tussenkomst van EFC), van Bomen
van Het Ras, en voorts om dit Fruit van Het Ras uitsluitend te (doen) verkopen aan een Erkende
Vermarkter, die eveneens de ERKENDE TELERSVERENIGING is waarvan de TELER lid
is.
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In het geval de TELER lid is van een ERKENDE TELERSVERENIGING, die geen Erkende Vermarkter is, kent GKE aan de TELER het recht toe om het Fruit van Het Ras uitsluitend te (doen) verkopen aan een Erkende Vermarkter, mogelijks door de tussenkomst van de
ERKENDE TELERSVERENIGING waarvan de TELER in kwestie lid is.
Indien de tussenkomst van een ERKENDE TELERSVERENIGING noodzakelijk is krachtens de bepalingen van de vorige paragraaf, verbindt deze ERKENDE TELERSVERENIGING zich jegens GKE om het door de TELER krachtens de vorige paragraaf geteelde Fruit
van Het Ras enkel en uitsluitend te (doen) verkopen aan een Erkende Vermarkter.
Op basis van de door de TELER opgegeven plantlocatie en plantafstand van de Bomen en het
aan de TELER gefactureerde aantal Bomen stuurt EFC een overzicht aan de TELER.
Indien de TELER niet akkoord is met het ontvangen overzicht, moet hij EFC hierover uiterlijk
binnen de 14 dagen na ontvangst van het overzicht schriftelijk berichten.
De TELER verbindt zich ertoe regelmatig kennis te nemen van het Lastenboek en het Kwaliteitslastenboek op de website van GKE en de inhoud van het Lastenboek en het Kwaliteitslastenboek en het Lastenboek en het Kwaliteitslastenboek te respecteren.
De TELER verbindt zich ertoe enerzijds een Boomroyalty en anderzijds een Productroyalty te
betalen, dit op de wijze zoals verder bepaald in huidige overeenkomst.
De Boomroyalty is inbegrepen in de prijs van de boom.
TELER verbindt zich er 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.
De TELER verbindt zich ertoe dat, op eerste verzoek van EFC, meegedeeld zal worden waar
de Bomen en het Fruit zich bevinden, en dat deze op kosten en risico van de TELER terug ter
beschikking zullen worden gesteld van EFC, indien EFC daarom verzoekt.
Voor zoveel als nodig wordt bij deze aan EFC een onherroepelijk mandaat tot terugname verleend alsook een mandaat om hiertoe de nodige boomgaarden waarop de Bomen en/of het Fruit
zich bevinden en/of bedrijfsruimten van de TELER, te betreden.
De TELER verbindt zich ertoe de Productroyalty te betalen aan GKE via de Erkende Vermarkter.
De productroyalty bedraagt voor verkocht Fruit van klasse I:
- € 0,03 per kg + minimaal € 0,01 per kg voor marketinginspanningen
De productroyalty bedraagt voor verkocht Fruit van klasse II:
- € 0,02 per kg
De productroyalty'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 dat GKE
dit vraagt een overzicht te bezorgen van de hoeveelheid Fruit die werd verkocht aan en/of middels de Erkende Vermarkter.
De Productroyalty-bedragen worden jaarlijks op 1 juli automatisch geïndexeerd, dit overeenkomstig de “Harmonized index of consumer prices (‘HICP’ genoemd), all items, Euro area (changing
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composition)’ zoals gepubliceerd door Eurostat, met als basis de index van 31 december 2013.
De TELER verbindt zich ertoe om de Merken 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.
De TELER verbindt zich ertoe om GKE rechtstreeks dan wel via de Erkende Vermarkter jaarlijks op 1 juni en op 1 september schriftelijk te rapporteren over de te (verwachte) oogst en kwaliteit van het Fruit.
Meer in het bijzonder zal de TELER GKE en EFC inlichten omtrent:
- De hoeveelheid (in Kg) van het geteelde Fruit van klasse I en II; en
- De hoeveelheid (in Kg) van het verkochte Fruit van klasse I en II, alsmede aan wie.
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