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ALGEMEEN 

1. De deelnemer zal de Fair Flowers Fair Plants-website up to date houden met relevante bedrijfsgegevens 
betreffende zijn onderneming en zich waar mogelijk naar zijn afnemers profileren als een volwaardig Fair Flowers 
Fair Plants-leverancier en Fair Flowers Fair Plants-ambassadeur. 

2. De deelnemer zal geen producten verkopen als Fair Flowers Fair Plants-product, tenzij deze zijn ingekocht als Fair 
Flowers Fair Plants-product. Het mengen met niet-Fair Flowers Fair Plants-producten en dit vervolgens als Fair 
Flowers Fair Plants-product verkopen is niet toegestaan, tenzij het eindproduct, dat aan een individuele consument 
geleverd wordt, voor tenminste 80% bestaat uit Fair Flowers Fair Plants-product. De deelnemer controleert of de 
leverancier van de Fair Flowers Fair Plants-producten als FFP-deelnemer staat geregistreerd of (indien dit niet het 
geval is) beschikt over een certificaat waardoor traceability is gewaarborgd (Florimark en TraceCert zijn 
voorbeelden van certificaten die voldoen).  

3. De deelnemer zal op verzoek van klanten of controleurs aantonen welke als Fair Flowers Fair Plants verkochte 
producten bij welke Fair Flowers Fair Plants-leverancier zijn gekocht.  

4. De deelnemer ontvangt bij registratie een uniek FFP registratie-nummer Indien onder de juridische entiteit van 
deelnemer meerdere vestigingen vallen, ontvangt de deelnemer per vestiging een uniek FFP-nummer. 

5. De deelnemer  zal de door hem verkochte Fair Flowers Fair Plants-producten (doen) voorzien van een Fair 
Flowers Fair Plants-consumentenlabel, dat is voorzien van het door Fair Flowers Fair Plants aan het verkooppunt 
gekoppelde registratie nummer. De deelnemer kan ervoor kiezen het product af te leveren met het genummerde 
Fair Flowers Fair Plants-consumentenlabel van de leverancier. 

6. De deelnemer zal voldoen aan alle voorwaarden voor deelname zoals opgenomen in dit document of op andere 
wijze door FFP bekendgemaakt. FFP is bevoegd de voorwaarden voor deelname, waaronder de 
deelnemersvergoeding, eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen worden op de Fair Flowers Fair Plants-website 
gepubliceerd (of: bekendgemaakt via een elektronische nieuwsbrief), tenminste drie maanden voordat zij van 
kracht worden. Wanneer een deelnemer schriftelijk aangeeft niet met de wijziging akkoord te gaan verliest hij zijn 
deelneming met ingang van het van kracht worden van de wijziging. 

 

DEELNEMERS RECHTEN EN PLICHTEN EN DEELNEMERSVERGOEDING EN LICENTIEKOSTEN 

7. Voor het recht tot het publiekelijk vermelden van de FFP-deelnemersstatus, het gebruik van het Fair Flowers Fair 
Plants-logo, het voeren van het FFP-registratienummer, het gebruik van de Fair Flowers Fair Plants-website of Fair 
Flowers Fair Plants-informatie, zoals bepaald in deze voorwaarden, betaalt de deelnemer de vastgestelde jaarlijkse 
deelnemersvergoeding, die steeds vooraf in rekening wordt gebracht, aan FFP door middel van automatische 
incasso m.b.t. Nederland, en waartoe deelnemer zich via diens registratie expliciet akkoord heeft verklaard. In 
andere landen zal de deelnemer deze kosten betalen na ontvangst van een factuur. Tussentijdse beëindiging van 
deelname geeft geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de reeds betaalde kosten. 

8. De deelnemersvergoeding wordt per vestiging berekend. De kostenspecificatie is opgenomen in bijlage 1.  

9. De deelnemer heeft licentie voor het voeren van de genummerde Fair Flowers Fair Plants-consumentenlabels. De 
licentievergoeding is opgenomen in de aankoopprijs van genummerde consumenten-labels. De deelnemer draagt 
zelf de kosten voor promotiemateriaal en genummerde consumentenlabels. Bij de start wordt een gratis 
proefpakket verstrekt. Daarna kunnen zowel promotiemateriaal als labels worden gekocht bij FFP. Betaling vindt 
vooraf plaats of via automatische incasso (zie punt 7).  

 

GEBRUIK FAIR FLOWERS FAIR PLANTS-LOGO (BEELDMERK), CONSUMENTENLABEL EN 

REGISTRATIENUMMER   

10. De deelnemer mag het toegekende FFP-registratienummer niet overdragen of op welke manier dan ook aan 
derden in gebruik geven. 

11. De samenstelling van het FFP-registratienummer mag niet worden gewijzigd of aangepast.  

12. Gebruik van het FFP-registratienummer mag in elk gewenst lettertype en kleur.  

13. De deelnemer mag voor alle promotionele doeleinden uitsluitend gebruikmaken van door FFP verstrekt 
promotiemateriaal, tenzij hierover schriftelijk iets anders is overeengekomen. 
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14. De deelnemer mag het recht van het gebruik van het Fair Flowers Fair Plants-promotiemateriaal niet overdragen of 
op welke manier dan ook aan derden in gebruik geven.  

15. Een deelnemer is niet gerechtigd het Fair Flowers Fair Plants-logo op zijn website, briefpapier, bedrijfsfolder, point-
of-sale materiaal of anderszins te gebruiken, tenzij dit vooraf uitdrukkelijk schriftelijk met FFP is overeengekomen.  

16. De samenstelling van het Fair Flowers Fair Plants-consumentenlabel en het Fair Flowers Fair Plants-logo mag niet 
worden gewijzigd of aangepast.  

 

CONTROLE  

17. Om vast te kunnen stellen of de deelnemer zich conformeert aan de in deze voorwaarden gestelde eisen is de 
deelnemer verplicht mee te werken aan de door FFP vastgestelde (vormen van) controle, ongeacht of die controle 
door een controleur van FFP of door een andere door FFP benoemde instantie uitgevoerd wordt. Op verzoek van 
de deelnemer zal de controleur zich legitimeren. 

18. De deelnemer is verplicht de controleur alle medewerking te verlenen die nodig is (op eerste verzoek toegang tot 
alle ruimtes, inzage in administratie en bescheiden, contact met personeelsleden) om de gewenste controle uit te 
oefenen. Deze controle heeft steeds betrekking tot de door de controleur noodzakelijk geachte informatie met 
betrekking tot de thema’s en voorwaarden van FFP.  

19. De controle kan ook uitgevoerd worden nadat de producten het bedrijf verlaten hebben.  

 

SANCTIES  

20.  Indien de deelnemer in afwijking van deze voorwaarden handelt, heeft FFP het recht bij deelnemer de volgende 
sancties op te leggen: 

a. Indien (een) openstaande rekening(en) van deelnemer niet aan FFP is (of zijn) voldaan: opschorting van de 
deelnemer status tot aan betaling. 

b. Indien de deelnemer producten verkoopt in strijd met de voorschriften in de artikelen 1 tot en met 6: de 
deelnemer status wordt opgeschort voor maximaal zes maanden, waarbinnen de deelnemer alsnog aan de 
voorwaarden voor deelname dient te voldoen.  

c. Indien de deelnemer status is opgeschort en de deelnemer nog steeds producten met het Fair Flowers Fair 
Plants-kenmerk of onder het Fair Flowers Fair Plants label verkoopt: een boete van € 500,-. 

d. Indien de deelnemer  gebruik  maakt  van  het  Fair Flowers Fair Plants logo  in strijd  met  het  in  deze 
voorwaarden gestelde: een boete van  € 1.000,- per overtreding. 

e. Indien de deelnemer een hem opgelegde sanctie of een overige bepaling van deze voorwaarden niet naar 
behoren heeft nageleefd, ondanks dat de deelnemer in gebreke is gesteld en een redelijke termijn heeft 
gekregen om dit te herstellen: de deelnemer status wordt met onmiddellijke ingang beëindigd.  

21. Naast bovengenoemde sancties behoudt FFP zich alle rechten voor, waaronder het vorderen van alle schade die 
FFP mocht leiden ten gevolge van niet-nakoming van deze voorwaarden op de deelnemer te verhalen. Alle 
daarmee gemoeide kosten zijn eveneens voor rekening van de deelnemer. 

 

AANSPRAKELIJKHEID 

22. FFP is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de door de deelnemer geleden schade of de eventuele andere 
(rechts)gevolgen voortvloeiende uit de deelname of uitsluiting daarvan, tenzij sprake is van opzet of grove schuld 
van de zijde van FFP. De deelnemer vrijwaart FFP van aanspraken door derden dienaangaande.  

 

 

 

 



VOORWAARDEN Fair Flowers Fair Plants         Detaillist  

 

FFP Voorwaarden detaillisten – versie 7 (01-02-2013)  3/3 
 

© 2006 FFP. Alle rechten voorbehouden 

 

 

VERTROUWELIJKHEID 

23. De deelnemer dient alle informatie die hij verkrijgt over FFP strikt vertrouwelijk te behandelen, tenzij het informatie 
betreft die van algemene bekendheid is en door FFP zelf naar buiten is gebracht of een wettelijke regeling de 
deelnemer verplicht de gegevens aan bevoegde instanties vrij te geven.  

FFP en de door FFP benoemde controlerende instantie zijn verplicht tot geheimhouding van de door de deelnemer 
aangeleverde gegevens, tenzij een wettelijke verplichting FFP voorschrijft de gegevens vrij te geven of wanneer de 
deelnemer schriftelijk toestemming heeft verleend. FFP is evenwel gerechtigd de door de deelnemer aangeleverde 
gegevens te (doen) verwerken, analyseren en gebruiken ten behoeve van de vaststelling van algemene cijfers, 
groepscijfers (= meer dan 10 individuele bedrijfssituaties), etc.  

FFP is tevens gerechtigd op haar website de gegevens van de deelnemer te publiceren, die de deelnemer daartoe 
zelf heeft geleverd en die door de deelnemer worden onderhouden en anderszins aan te geven dat de deelnemer 
FFP-deelnemer is. 

24. Deelname aan FFP is persoonlijk. Rechten en plichten uit deze voorwaarden zijn niet voor overdracht vatbaar, 
tenzij dat geschiedt met vooraf door FFP verleende schriftelijke toestemming. 

 

DUUR OVEREENKOMST 

25. De registratie door de deelnemer met acceptatie van deze algemene voorwaarden heeft de kracht van een 
overeenkomst, die geldt voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan door ieder der partijen schriftelijk worden 
beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van een kwartaal. Beëindiging met onmiddellijke ingang als 
gevolg van een sanctie is een uitzondering op deze regel. Er vindt geen restitutie plaats van door deelnemer reeds 
vooruit betaalde kosten. 

26. Het recht om het FFP-registratienummer, logo (beeldmerk), promotiemateriaal en consumentenlabel  te gebruiken, 
eindigt: door beëindiging of opschorting van de registratie van de deelnemer bij FFP ; door faillissement, 
surséance van betaling, staat van ontbinding, onderbewindstelling en door liquidatie van het bedrijf van de 
deelnemer. Als dan is de deelnemer verplicht om alle bij hem in voorraad zijnde FFP-materialen terstond te (doen) 
vernietigen. 

 

OVERIGE BEPALINGEN 

27. Voor een deelnemer met meerdere vestigingen is het mogelijk om voor alle units een collectieve overeenkomst af 
te sluiten. Alle vestigingen zullen op de Fair Flowers Fair Plants-website worden geregistreerd. 

28. Voor een organisatie met een juridische entiteit waaronder meerdere zelfstandige optredende deelnemers vallen, 
is het mogelijk om een collectieve overeenkomst af te sluiten voor alle deelnemers (een zgn groepsdeelname). 
Iedere deelnemer zal op de Fair Flowers Fair Plants-website worden geregistreerd en individueel aan deze 
deelnemers-voorwaarden voldoen. 

29. Stichting Fair Flowers Fair Plants (in voorgaande artikelen aangeduid als FFP) is statutair gevestigd te 
Honselersdijk en wordt exclusief vertegenwoordigd door Stichting MPS te Honselersdijk. MPS zal namens FFP 
optreden als gevolmachtigde voor alle uitvoerende zaken, die in deze algemene voorwaarden zijn genoemd; 
hierdoor wordt FFP op geen enkele wijze beperkt in de uitoefening van haar rechten zoals deze in voorgaande 
artikelen zijn vermeld. 

30. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. In geval van geschil over de toepassing van een van de 
bepalingen van de voorwaarden beslist het bestuur van FFP. Tegen dit besluit staat beroep open bij de 
Arbitragecommissie die is benoemd in overeenstemming met het Reglement Arbitrage FFP. Plaats van arbitrage is 
’s Gravenhage. De uitspraak van de Arbitragecommissie is bindend. Gedurende de periode van geschil is FFP 
bevoegd tot het opschorten van de deelname.  


