
BIJLAGE 3 

Overeenkomst deelname Elite Softfruit 
 

Overeenkomst deelname Bedrijfscertificaat Naktuinbouw Elite Softfruit 
 
Ondergetekende:  
a)  «Relatie_Bedrijfsnaam_Naktuinbouw» te «Relatie_Plaats», bij Naktuinbouw geregistreerd onder 

nummer «Relatie_Nr», hierna te noemen deelnemer en,  
 

b) De Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw), Postbus 40, 
Sotaweg 22, 2370 AA Roelofarendsveen, vertegenwoordigd door de heer R.A.Th. Bleijswijk, 
hoofd keuringen,  

 

overwegende dat:  
 

- de teelt van Elite Softfruit is gebaat bij teeltmateriaal van goede kwaliteit en gezondheid;  
- de inspanning van de deelnemer ten aanzien van kwaliteit en gezondheid doorslaggevend is;  
- de extra inspanningen op bedrijfsniveau bijdragen aan minder risico ten aanzien van de kwaliteit van 

teeltmateriaal. Dit wordt expliciet duidelijk gemaakt met het kwaliteitsmerk Elite;  
- Naktuinbouw bereid is haar naam en logo aan het kwaliteitsmerk voor Elite Softfruit te verbinden, als de  

producent en zijn product(en) aan de geldende voorwaarden voldoen; 
 

komen als volgt overeen:  
 

1. Deze overeenkomst regelt dat deelnemer voornemens is te voldoen aan de eisen van het  
certificeringsreglement: Bedrijfscertificaat Naktuinbouw Elite Softfruit 

 

2. De deelnemer geeft aan de eisen uit het certificeringsreglement na te leven, als deze door het 
Bestuur van Naktuinbouw zijn vastgesteld. Na vaststelling wordt er met de deelnemer een 
afspraak gemaakt voor een audit, die dan zo spoedig mogelijk na vaststelling uitgevoerd wordt. 

 

3. Als het reglement kwaliteitsmerk Naktuinbouw en/of de Certificeringsvoorschriften gewijzigd 
worden, dan kan de deelnemer binnen een termijn van twee maanden deze wijzigingen 
schriftelijk verwerpen. Zowel Naktuinbouw als de deelnemer is dan gerechtigd de overeenkomst 
te beëindigen. 

 

4.  De kosten voor deelname aan Elite Softfruit worden vermeld in de tarievenlijst Naktuinbouw van 
het desbetreffende jaar, onder Private activiteiten. Deze tarieven gelden vanaf 2020, bovenop de 
tarieven voor de wettelijke keuringen, zoals die zijn opgenomen in de Handleiding keuring 
Fruitgewassen Naktuinbouw. De tarievenlijst staat op de website van Naktuinbouw 
(www.naktuinbouw.nl). 

 

5. Deze overeenkomst is aangegaan voor een periode van 4 jaar, ingaande op (DATUM).  
Nadat de overeenkomst verloopt, zal deze overeenkomst ieder jaar opnieuw voor de tijd van 1 
jaar (stilzwijgend) verlengd worden. Als een van de partijen de overeenkomst wil beëindigen, dan 
moet deze tenminste 3 maanden voor het ingaan van een nieuwe periode, via een aangetekend 
schrijven de andere partij melden dat de overeenkomst niet wordt verlengd.   

 

6. Op deze overeenkomst zijn de regels in het ‘Certificeringsreglement Bedrijfscertificaat 
Naktuinbouw  Elite Softfruit’ van toepassing. Verder zijn Algemene Voorwaarden Naktuinbouw 
van toepassing, alsmede het Reglement op het gebruik van het collectieve Naktuinbouw-
kwaliteitsmerk Elite. Deze documenten staan op de website van Naktuinbouw.  

 

7. Als de deelnemer zich niet houdt aan de bepalingen uit deze overeenkomst, dan zal Naktuinbouw 
dit schriftelijk melden via een aangetekend schrijven. Als een deelnemer zich daarna niet houdt 
aan de bepalingen dan zal Naktuinbouw overgaan tot het ontbindend verklaren van deze 
overeenkomst, zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist. Naktuinbouw heeft het 
recht tot het vorderen van een vergoeding van de werkelijk geleden schade bij het in gebreke 
blijven van de deelnemer.   

 
Voor het eerst opgemaakt te Roelofarendsveen op 31 oktober 2019. 
 

«Relatie_Bedrijfsnaam_Naktuinbouw» R.A.Th. Bleijswijk   
 
 Hoofd Keuringen Naktuinbouw 


