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Als eerste kweker van bos-  en haagplantsoen 

in Nederland voldoen wij sinds 7 oktober 2010 

aan de overheidscriteria voor duurzaamheid. 

Voor meer informatie hierover kijkt u verderop 

in onze brochure.

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze goed 

verzorgde eigen kwekerijen? Wij verzorgen, 

na afspraak, graag een rondleiding en 

beantwoorden dan al uw vragen.

Graag tot ziens in Nijverdal   

Boomkwekerij en Groothandel Zonnebeld

Wielent en Erzsike Zonnebeld 

GEACHTE RELATIE,

De laatste jaren is ons bedrijf sterk gegroeid in eigen teelt en in de handel. Tijd dus voor een nieuwe 
bedrijfsbrochure, die wij u hier met genoegen presenteren. Achterin de brochure vindt u onze uitgebreide 
assortimentslijst. 

Het duurzaam kweken van bomen en heesters staat 

bij ons, sinds de oprichting van ons bedrijf in 1927, 

centraal. De eigen teelt van bos-  en haagplantsoen is 

daarbij onze absolute specialiteit. 

Wij leveren onze kwaliteitsproducten aan een zeer 

gevarieerde en grote klantenkring. Onze klanten (col-

lega-kwekers, handelaren, (semi)-overheid, cash- en 

carry ’s, hoveniersbedrijven, tuin- en groencentra  en 

landgoederen in zowel binnen- als buitenland) komen 

graag bij ons terug vanwege  onze levertijden, uitste-

kende service en de milieuvriendelijke en 

duurzame teeltwijze. Eveneens staan we bekend om 

onze correcte maatvoering en complete leveringen 

in loofhout, naaldhout, plantgoed, heesters en 

autochtoon plantmateriaal. Door onze nauwe 

samenwerking met een tweetal collega-bedrijven 

kunnen we u ook een gangbaar sortiment veren en 

spillen aanbieden en een zeer compleet assortiment 

vruchtbomen.

Door ons uitgebreide netwerk zijn wij ook zeer 

concurrerend waar het gaat om plantmateriaal dat 

niet op onze assortimentslijst voorkomt. Denk hierbij 

aan groot groen producten, laan-  en parkbomen, 

coniferen en heesterrozen. Uiteraard geldt voor al 

deze gewassen eveneens een scherpe prijs- en een 

absolute kwaliteitsgarantie, zoals u dat al jaren van 

ons gewend bent.

Ook tijdens de piekperiodes in het voor- en najaar 

kunnen wij voor u iets extra’s betekenen. Dus aarzel 

in deze periodes niet en mail/fax uw bestelling of 

zoeklijst. Wij spelen hier direct op in met een  con-

currerende aanbieding van wat u zoekt. Niet alleen 

ontlasten wij daarmee uw afdeling inkoop, ook bieden 

wij u interessante besparingen op transportgebied. 

Doordat onze auto’s in het hoogseizoen dagelijks op 

de weg zitten, betekent dit voor u een snelle levering 

tegen zeer aantrekkelijke condities. Uiteraard beste-

den wij ook de uiterste zorg aan de verzending en le-

vering. Kortom, u bent bij ons dus altijd verzekerd van 

een product waarmee u zich uitstekend presenteert.
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Wielent Zonnebeld Gerrit Zonnebeld Wielent Zonnebeld

RIJKE HISTORIE 
VAN AL MEER DAN 90 JAAR
Ons bedrijf kent een rijke historie. Het voert terug tot het jaar 1927. In dit jaar begon opa Wielent Zonnebeld 
voor zichzelf. Hij kocht 200.000 grove dennen in voor aanplant op de Holterberg en de Nijverdalse berg. Het 
plantmateriaal kwam in grote manden per trein vanuit Brabant of Limburg aan. Met goed koopmanschap, een 
flinke dosis plantenkennis en vakmanschap legde hij de basis voor een gezonde bedrijfsontwikkeling. Zowel de 
handel in bosplantsoen en vruchtbomen als het kweken ervan in combinatie met de aanleg van boomgaarden 
en fruittuinen bleken zeer rendabele activiteiten. 

De levering van bosplantsoen en de aanleg van 

uitgebreide bospercelen werd vooral in de jaren na 

de tweede wereldoorlog een bloeiende bedrijfstak, 

waarbij Zonnebeld toonaangevend was in deze regio. 

Eigenaren van fabrieken beschikten vaak over uit-

gebreide percelen woeste grond die werden aange-

wend voor het kweken van hout voor de mijnen. 

In 1953 trad ook zoon Gerrit toe tot de onderneming. 

Echter, de sluiting van de mijnen eind jaren ‘50 maak-

te een abrupt einde aan de rendabele bosbouw door 

het wegvallen van de belangrijkste afzetmarkt. Bos-

sen werden een luxe in plaats van een aantrekkelijke 

investering. Een omschakeling naar sierteelt en de 

toenemende aandacht voor de aanleg van tuinen in 

plaats van bossen vormde het begin van een nieuwe 

periode van de Fa. Zonnebeld. 

In 1969 kon de huur van de verschillende percelen 

voor de kwekerij worden opgezegd en werd er door 

Gerrit bij de huiskavel aan de Boomcateweg een per-

ceel grond gekocht. Hierdoor werden alle 

activiteiten op één plaats geconcentreerd. Het plot-

selinge overlijden van Gerrit in 1982 was een enorme 

klap. Zijn vrouw Adri en haar nog jonge zoon Wielent 

stonden er van de ene op de andere dag alleen voor. 

Hard werken, een uitstekend product, geloof in eigen 

kunnen en goed koopmanschap hebben het bedrijf er 

weer bovenop gebracht. 

Rond 1985 hebben we op onze eigen kwekerijen de 

teelt van siergewassen gestaakt en hebben we ons 

weer toegelegd op de teelt van bos- en haagplant-

soen. In 1997 trad Adri terug uit de v.o.f.. Het bedrijf 

wordt nu geleid door Wielent en zijn vrouw Erzsike. 

Zij bouwen verder aan de ontwikkeling van het 

bedrijf, samen met een team gemotiveerde mensen. 

Mensen die, zowel in voorspoed als in tegenspoed, 

bereid waren de schouders eronder te zetten. De 

laatste tien jaar is ons bedrijf sterk gegroeid in eigen 

teelt, maar ook in de handel en kweken we steeds 

meer voor de export.  



Klantgerichtte kwaliteit
Wij telen onze producten op een duurzame 

manier en staan garant voor een hoogwaardige 

kwaliteit. Maar wat is kwaliteit? Dat bepaalt u 

als klant. Door onze hoge klanttevredenheid 

weten we dat het met de kwaliteit van onze 

producten wel goed zit. 

Onze diverse gewassen telen wij op verschil-

lende manieren. Hiervoor hanteren we dan ook 

verschillende prijzen. Neem bijvoorbeeld de 

Fagus sylvatica 1a1 in de maat 80-100 die staat 

op het zaaibed en alleen eenmaal is afgepend. 

In vergelijking met een 1+2 80-100 die na een 

jaar is verplant, is deze plant dunner, iets min-

der vertakt van onderen en heeft een wat ieler 

wortelgestel. Deze planten zijn zeer geschikt 

voor de bosbouw, maar wat minder voor hagen. 

Hiervoor is de stevigere 1+2 Fagus zeer ge-

schikt. Ook telen we Fagus of Carpinus 1+2 en 

2+2 met drie rijen en met vier rijen per bed.

 

Drie rijen per bed betekent minder planten per 

vierkante meter en daardoor zijn ze veel beter 

beveerd. De kostprijs van deze planten is dan 

ook hoger. Zo kunnen we dus, afhankelijk van 

de manier van telen, de kwaliteit van de plant 

en de bijbehorende prijs bepalen.

Boven alles staan we in voor onze kwaliteit. 

Die kunnen we blijvend waarmaken door 

onze jarenlange ervaring en goed geschoolde 

medewerkers. Daarnaast werken we steevast 

met machines die de kwaliteit van de planten 

waarborgen. 

Kenmerkend voor onze teelt is het bijzonder 

fijn en goed ontwikkeld wortelgestel van de 

planten. Dit komt doordat onze kwekerijen zijn 

gelegen op arme zandgronden.

Onze teelt wordt door 

MPS en NAK

gecontroleerd. 

Dit betekent voor u 

een extra 

kwaliteitsgarantie. 

Capinus betulus 3 rij per bed

Fagus sylvatica 4 rij per bed

Ligustrum ovalifolium 0+2 60-100 4-5 tak 10/bos

WIJ GEBRUIKEN 
FYTAFORCE IN PLAATS 
VAN PESTICIDEN!

Wat is Fytaforce?
Simpel gezegd is Fytaforce een vloeibare, biologische 

plantversterker op basis van hoogwaardige compost. 

Hierin zitten veel verschillende micro-organismen 

(ook wel microben genoemd) en natuurlijke voedings-

stoffen voor planten. Microben zijn levende organis-

men, zoals bacteriën, schimmels en protozoa, die je 

alleen onder een microscoop of vergrootglas kunt 

zien.

Waarom wordt Fytaforce gebruikt ?
Vaak worden er chemische bestrijdingsmiddelen (pes-

ticiden) gebruikt om schadelijke

microben in de bodem of op de plant te doden. Het 

nadeel hiervan is, dat er tegelijk

ook veel positieve microben worden gedood. Door 

Fytaforce te gebruiken, herstellen

wij de natuurlijke leefomgeving van de plant. De 

nuttige microben brengen de plant ’hapklare’voeding 

en geven de schadelijke microben geen kans om de 

plant ziek te maken.

Minder chemie
Sterke en gezonde planten zijn beter bestand tegen 

ziekten en plagen. Om dit te realiseren werken wij 

samen met Soiltech. Hierdoor hoeven wij veel 

minder chemische bestrijdingsmiddelen in onze teelt 

te gebruiken.

En... minder chemie is beter voor het gewas, onze 

medewerkers, maar zeker ook voor onze natuur en 

leefomgeving!

Nuttige 
bacterieën

Nuttige 
schimmels

Nuttige 
protozoa

Fytaforce onder 
de microscoop
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Sleuven maken voor het plantenCompost strooien Machinaal inkuilen

RooienPaden frezen

Folie trekkenPloegen Planten bewaren in koelcel

BundelenFytaforce spuiten 

Uitgebreid machinepark
Aan de basis van onze florerende kwekerij liggen 

goed vak- en koopmanschap. Maar ook het machi-

nepark speelt een belangrijk rol. De afgelopen jaren 

hebben we hierin veel geïnvesteerd. Door onze hoge 

mechanisatiegraad kunnen we, van grondbewerking 

tot het rooien, de werkzaamheden voor zowel mens 

als milieu zo optimaal mogelijk uitvoeren. 

Ook de onkruidbestrijding voeren we zoveel moge-

lijk mechanisch uit. Lukt dit niet, dan doen we het 

met de hand. Zoals u merkt: chemische onkruidbe-

strijding komt bij ons niet voor. Dit past immers ook 

niet bij onze duurzame manier van telen. Ons goed 

geoutilleerde machinepark biedt ook u voordelen. 

Wij kunnen u tegen scherpe prijzen een hoogwaardig 

product leveren.



DUURZAAM ONDERNEMEN 

DUURZAAM TELEN

Als boomkweker ben je heel nauw met de natuur 

verbonden. Alle drie generaties boomkwekers van 

Zonnebeld zijn dan ook tussen het groen opgegroeid. 

We hechten daarom veel waarde aan duurzaam 

natuurbehoud. Sinds de oprichting van ons bedrijf in 

1927 tot heden doen wij niet aan  chemische onkruid-

bestrijding. Chemische middelen zijn namelijk erg 

schadelijk voor onze zandgronden.

In de beginjaren van ons bedrijf tot 1960 werd het 

onkruid bestreden via schoffelen en frezen. De 

loonkosten waren toen nog betaalbaar. Van 1960 tot 

1985 hebben we geschoffeld met de hand en met 

het paard. In 1985 zijn we begonnen met mechanisch 

schoffelen en in 1989 hebben we een zelfrijdende 

schoffelmachine aangeschaft. Hiermee werken we 

tot op de dag van vandaag nog steeds met bijzonder 

goed resultaat.

We zijn dus al erg lang milieuvriendelijk bezig. Spui-

ten doen we alleen maar met ziektebestrijdingsmid-

delen. En dat ook nog zo min mogelijk. Omdat ons be-

drijf niet is gevestigd in een regio met veel boomteelt 

is de ziektedruk bij ons minder hoog.

Zonnebeld boomkwekerijen heeft haar taak als 

verantwoordelijk lid van de samenleving altijd erg 

serieus genomen door in alle opzichten een duurza-

me toekomst na te streven. Vooral de laatste jaren 

zijn we druk bezig met de doorontwikkeling van onze 

traditionele teeltmethode richting de meer duurzame 

teeltmethode.

HOE WIJ INVULLING 
GEVEN AAN DUURZAAM 
ONDERNEMEN? 

3 We combineren mechanisch schoffelen  

 met een hydraulische wied-eg en de   

 traditionele schoffel; 

3 We beginnen met gezond  

 uitgangsmateriaal; 

3 We beperken ziektebestrijding tot een   

 minimum en laten bij middelenkeuze het  

 milieu meetellen; 

3   We werken met vloeibare plantversterkers  

 op basis van hoogwaardige compost. 

 Hierdoor krijgen we een sterkere plant die  

 beter bestand is tegen ziekten en plagen;

3 We scheiden het afval en laten het zoveel  

 mogelijk hergebruiken of recyclen;

3 We gebruiken de modernste machines, die  

 het milieu zo min mogelijk belasten zoals  

 Euro 5 motoren met een minimale uitstoot;

3 We verstoren natuurlijke omstandigheden  

 zoals bodem, lucht en water zo min  

 mogelijk en werken zo energiezuinig  

 mogelijk;.

3 We wekken onze stroom zelf op via   

 zonnepanelen en zijn dus zelfvoorzienend;

3 Als er beregend wordt op onze kwekerijen  

 gebeurt dit via elektrisch aangedreven   

 pompen met onze eigen stroom.

Ons uitgangspunt van ondernemen is het zo ver-

antwoord mogelijk combineren van mens, aarde 

en resultaat. Ook wel de drie P’s genoemd: People, 

Planet en Profit. Bij ons gaan een rechtvaardig sociaal 

beleid, zorg voor het milieu en een goede gezonde 

financiële situatie hand in hand met een absolute 

passie voor het groen.

WAT ZIJN ONZE SPEERPUNTEN 
BIJ HET DUURZAAM KWEKEN 
VAN BOMEN?

3 Het gebruik van zo weinig mogelijk gewas-

 beschermingsmiddelen/kunstmest en het  

 toepassen van deze middelen met een zo’n 

 laag mogelijke milieubelasting. (De lijst met 

 toegelaten middelen wordt jaarlijks opnieuw  

 vastgesteld, omdat de ontwikkelingen op dit 

 gebied heel snel gaan);

3 Het zoveel mogelijk gebruiken van organische

 meststoffen en het waar mogelijk inzetten van  

 natuurlijke vijanden ter bestrijding van 

 schadelijke insecten;

3 Het zoveel mogelijk stimuleren van flora en  

 fauna. Binnen onze kwekerij hanteren we een  

 eigen bedrijfsnatuurplan en maken we ons bedrijf  

 inpasbaar in de omgeving;

3 Het zorgvuldig omgaan met het gebruik van  

 grondwater;

3 Door rekening houdend met al deze 

 milieuaspecten er toch in te slagen een 

 kwalitatief hoogwaardig en concurrerend product  

 te telen; 

3 Voor onze medewerkers een veilige, leerzame en  

 prettige werkplek creëren;

3 De plaatselijke economie waar mogelijk 

 stimuleren en omwonenden zoveel mogelijk  

 bekend maken met onze kwekerij en onze 

 doelstellingen;

3 Duurzaam ondernemen zien we als een 

 ontwikkeling die aansluit op de behoeften van  

 het heden en die het vermogen van toekomstige  

 generaties om in hun eigen behoeften te 

 voorzien niet in gevaar brengt.

ZONNEBELD BESCHIKT SINDS 07-10-2010 OVER HET 

“BEWIJS DUURZAAMHEID” WIJ VOLDOEN HIERMEE 

AAN DE CRITERIA VOOR DUURZAAM INKOPEN VAN 

GROENVOORZIENINGEN

Lieveheersbeestje als natuurlijke vijand

Schoffelen met paard

Mechanisch schoffelen

Duurzame energie



LEVEND GROEN
EEUWEN OUD 

EN ALTIJD NIEUW,
CREATIEF  

STEEDS ANDERS

BRON VAN 
INSPIRATIE

NATUURLIJK 
WONDER



ZORGVULDIG  
TRANSPORT
Een snelle en correcte orderafhandeling. Daar staan 

wij om bekend. Uw planten kunt u dus vaak heel snel 

bij ons afhalen. Wilt u liever dat wij het transport op 

ons nemen? Geen probleem. Wij beschikken over 

enkele gesloten vrachtwagens. Hierdoor kunnen wij 

uw bestelling, in overleg, tegen kostprijs bij u aan huis 

of op de door u gewenste locatie bezorgen.  

 

Tip: Wij gaan in het teelttraject heel zorgvul-

dig om met onze producten. Dus is het ook 

zaak om veel aandacht te schenken aan het 

vervoer van de kwekerij naar de eindbestem-

ming. Immers, planten met blote wortels zijn 

heel gevoelig voor wind, verdroging, vorst, 

etc. Dit kan de aanslag erg negatief beïn-

vloeden en dat is jammer van uw prachtige 

koopwaar. U geniet langer van uw planten 

als ze goed worden getransporteerd. Als u 

uw planten ophaalt op een open laadbak 

of aanhanger dan is het afdekken met een 

afdeknet niet voldoende. Door een afdekzeil 

te gebruiken, gaat de kwaliteit van de planten 

niet verloren. Wij raden u aan om bij droog 

weer ook tijdens het planten de wortels onder 

een zeil te bewaren.

Hoe zorgvuldiger u omgaat met het transport des te 

beter is de aanslag en doorgroei van ons producten. 

Dit komt u als koper en ons als kweker allebei ten 

goede. 

Laden in de vrachtwagen

Gereed voor transport

Voorraad planten in loods

ASSORTIMENTSLIJST

Acer campestre                                    

Veldesdoorn/ Spaanse aak

Acer palmatum

Japanse esdoorn

Acer platanoides                                  

Noorse esdoorn

Acer pseudoplatanus                               

Gewone esdoorn

Acer tataricum ginnale

Chinese esdoorn

Aesculus hippocastaneum

Witte  pardenkastanje

Alnus cordata                                     

Italiaanse els

Alnus glutinosa                                   

Grauwe of Zwarte els

Alnus incana                                      

Witte els

Amelanchier lamarckii                             

Krentenboompje

Aronia melanocarpa

Appelbes

Aronia prunifolia

Zwarte appelbes

Berberis aggregata

Roze berberis

Berberis thunbergii                               

Groene berberis / Zuurbes

Berberis thunbergii ‘Atropur-

purea’                

Rode berberis / Rode zuurbes

Berberis vulgaris

Zuurbes

Betula pendula                                    

Ruwe of Scherpe berk

Betula pubescens 

Zachte berk

Caragana arborescens

Erwtenstruik

Carpinus betulus

Gewone haagbeuk

Castanea sativa                                   

Tamme kastanje

Chaenomeles japonica                              

Japanse sierkwee

Cornus alba

Witte kornoelje

Cornus mas

Gele kornoelje

Cornus sanguinea

Rode kornoelje

Corylus avellana

Gewone hazelaar

Corylus maxima ‘Purpurea’ 

( uit zaad )

Roodbladige hazelaar

Cotoneaster bullatus

Dwergmispel

Cotoneaster dielsianus

Dwergmispel

Cotoneaster franchetii

Dwergmispel

Cotoneaster lucidus

Glanzende dwergmisper

Crataegus laevigata

Tweestijlige meidoorn

Crataegus monogyna

Eenstijlige meidoorn

Elaeagnus angustifolia

Smalbladige olijfwilg

Euonymus europaeus                                

Gewone kardinaalsmuts

Fagus sylvatica                                   

Groene beuk

Fagus sylvatica ‘ Atropunicea’

Rode beuk

Frangula alnus

Vuilboom / Sporkehout

Fraxinus excelsior                                

Gewone es

Hippophae rhamnoides

Duindoorn

Ilex aquifolium

Scherpe hulst

Juglans nigra

Zwarte walnoot

Juglans regia

Walnoot / okkernoot

Ligustrum obtusifolium var.

regelianum

liguster

Ligustrum ovalifolium

Gewone haagliguster

Ligustrum ovalifolium 

‘Aureum’

Bonte haagliguster

Assortiment  LOOFHOUT



Abies fraseri

Fraserspar

Abies koreana

Koreaanse zilverspar

Abies nordmanniana

Nordmanspar

Abies procera

Edelspar

Larix decidua

Europese lork

Larix kaempferi

Japanse lork

Picea abies

Fijnspar

Buddleia davidii ‘Empire Blue’

Buddleia davidii ‘Pink Delight’

Buddleia davidii ‘Royal Red’

Buddleia davidii ‘White Profusion’

Cornus alba ‘Elegantissima’

Cornus alba ‘Gouchaultii ‘

Cornus alba ‘Kesselringii

Cornus alba ‘Siberica’

Cornus sericea ‘Flaverimea’

Deutzia scabra

Deutzia gracilis

Euonymus alatus

Euonymus europaeus

‘Red Cascade

Forsythia intermedia

‘Spectabilis’

Prunus laurocerasus

‘Otto Luyken’

Prunus laurocerasus ‘Polster’

Ligustrum vulgare

Gewone liguster

Ligustrum vulgare ‘Atrovirens’

Haagliguster 

Ligustrum vulgare ‘Lodense’

Dwerg liguster

Lonicera tatarica

Struikkamperfoelie

Lonicera xylosteum

Rode kamperfoelie

Mahonia aquifolium

Mahoniestruik

Malus sylvestris

Wilde appel

Malus sylvestris ‘Bittenfelder’

Wilde appel

Mespilus germanica

Wilde mispel

Myrica gale

Gagel

Morus alba

Witte moerbei

Platanus acerifolia 

( = hispanica )

Gewone plataan

Populus alba

Witte abeel

Populus nigra   

Zwarte populier

Populus nigra ‘Italica’

Italiaanse populier

Populus tremula

Ratelpopulier

Prunus avium 

Zoete kers / kriek

Prunus cerasifera 

( = myrobalane )

Kerspruim

Prunus mahaleb

Kleine vogelkers

Prunus padus

Inlandse vogelkers

Picea omorika

Servische spar

Picea pungens glauca

Zaailing blauwspar

Pinus mugo  mughus

Bergden

Pinus nigra nigra

Oostenrijkse den

Pinus sylvestris

Grove den

Pseudotsuga menziesii

Douglasspar

Tsuga canadensis

Westamerikaanse hemlock

Forsythia intermedia

Week-End

Hydrangea paniculata

‘Candlelight’ ®

Hydrangea paniculata

‘Grandiflora’

Hydrangea paniculata

‘Kyushu’

Hydrangea paniculata

‘Limelight’®

Hydrangea paniculata

‘Little Lime’®

Hydrangea paniculata

‘Wim’s Red’®

Hypericum ‘Hidcote’

Hypericum moserianum

Kerria japoica ‘Pleniflora’

Kolkwitzia amabiles

Lonicera nitida ‘Elegant’

Prunus spinosa

Sleedoorn

Pyrus communis

Wilde peer

Quercus palustris

Moeraseik

Quercus petraea                                   

Wintereik

Quercus robur                                     

Zomereik/ inlandse eik

Quercus rubra                                     

Amerikaanse eik

Rhamnus cathartica

Wegedoorn

Ribes alpinum

Alpenbes

Ribes alpinum ‘Schmidt’

Alpenbes

Ribes nigrum

Zwarte bes

Ribes nigrum ‘Titania’

Zwarte bes/zwarte aalbes

Ribes odoratum (= aureum )

Gele ribes

Ribes rubrum

Rode bes / aalbes

Ribes rubrum ‘Blanca’

Witte bes / witte aalbes

Ribes  uva - crispa ‘Captivator’

Rode kruisbes

Robinia pseudoacacia

Gewone acacia

Rosa arvensis

Bosroos

Rosa canina

Hondsroos

Rosa glauca

Bergroos

Rosa multiflora

Veelbloemige roos

Rosa nitida

Glansroos

Lonicera nitida ‘Maigrun’

Lonicera pileata

Lonicera tatarica ‘Rosea’

Lycium barbarum

Philadelphus coronarius

Philadelphus ‘Virginal’

Physocarpus opulifolius

Physocarpus opulifolius

‘Darts Gold’

Physocarpus opulifolius

‘Red Baron ‘

Physocarpus opulifolius

‘Diabolo’®

Physocarpus opulifolius

‘Little Angel’®

Physocarpus opulifolius

‘Luteus’

Potentilla fruticosa

Potentilla fruticosa

‘Abbotswood’

Potentilla fruticosa ‘Elizabeth’

Potentilla fruticosa ‘Goldfin-

ger’

Potentilla fruticosa ‘Goldstar’

Potentilla fruticosa

‘Goldteppich’

Potentilla fruticosa

‘Katharina Dykes’

Potentilla fruticosa ‘Klondike’

Potentilla fruticosa ‘Kobold’

Potentilla fruticosa ‘Pink

Queen’

Potentilla fruticosa

‘Primrose Beauty’

Rosa pimpinellifolia

Duinroosje

Rosa rubiginosa

Egelantier

Rosa rugosa

Japanse bottelroos

Rosa rugosa ‘Alba’

Witte japanse bottelroos

Rosa rugosa ‘Rubra’

Rode japanse bottelroos

Rosa rugotida

Glanzende rimpelroos

Rosa virginiana

Virginischeroos

Rubus fruticosus

Gewone braam

Rubus idaeus

Framboos

Salix alba

Schietwilg

Salix alba ‘Chermesina’

Rode schietwilg

Salix alba ‘Vitellina’

Gele schietwilg

Salix aurita

Geoorde wilg

Salix babylonica ‘Tortuosa’

Kronkelwilg

Salix caprea

Boswilg

Salix cinerea

Grauwe wilg

Salix daphnoides

Berijpte wilg

Salix elaeagnus ‘Angustifolia’

Smalbladige grijze wilg

Salix fragilis

Kraakwilg

Salix pentandra

Laurierwilg

Salix purpurea ‘Nana’

Dwerg bittere wilg

Salix repens

Kruipwilg

Salix repens nitida

Zilverbladige kruipwilg

Salix rosmarinifolia

Kleine wilg

Potentilla fruticosa ‘Red Ace’

Potentilla fruticosa ‘Sunset’

Ribes sanguineum

Ribes sanguineum

‘King Edward VII’

Spiraea arguta

Spiraea betulifolia ‘Tor’

Spiraea x ‘Billardii’

Spiraea cinerea ‘Grefsheim’

Spiraea douglasii

Spiraea japonica ‘Albiflora’

Spiraea japonica

‘Anthony Waterer’

Spiraea japonica ‘Froebelii’

Spiraea japonica ‘Genpei’

Spiraea japonica

‘Golden Princess’

Spiraea japonica ‘Goldflame’

Spiraea japonica

‘Little Princess’

Spiraea nipponica ‘June Bride’

Spiraea nipponica

‘Snowmound’

Spiraea thunbergii

Spiraea vanhouttei

Stephenandra incisa ‘Crispa’

Tamarix tetrandra

Weigela hybriden ‘Bristol

Ruby’

Weigela florida

‘Nana Purpurea’

Weigela florida

‘Nana Variegata’

Salix triandra

Amandelwilg

Salix udensis ‘Sekka’

Bandwilg

Salix viminalis

Katwilg

Sambucus nigra

Zwarte vlier

Sambucus nigra ‘Aurea’

Geelbladige vlier

Sambucus nigra ‘Laciniata’

Peterselievlier

Sambucus racemosa

Bergvlier/ Trosvlier

Sorbaria sorbifolia

Lijsterbesspirea

Sorbus aucuparia

Wilde lijsterbes

Sorbus intermedia

Zweedse lijsterbes

Symphoricarpos albus var. 

Laevigatus

Klapbes

Symphoricarpos chenaultii

Sneeuwbes

Symphoricarpos chenaultii 

‘Hancock’

Symphoricarpus doorenbosii 

‘Magic Berry’

Symphoricarpos doorenbosii 

‘Mother of Pearl’

Syringa vulgaris

Gewone sering

Tilia cordata 

Kleinbladige of winterlinde

Tilia platyphyllos 

Grootbladige of zomerlinde

Ulmus glabra

Ruwe iep

Ulmus laevis

Fladderiep

Viburnum lantana

Wollige sneeuwbal

Viburnum opulus

Gelderse roos

Viburnum rhytidophyllum

Sneeuwbal

 vervolg Assortiment  LOOFHOUT  Assortiment  NAALDHOUT
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Een gedeelte van het sortiment kunnen we ook met een 

autochtone herkomst leveren



Buxus sempervirens

Chamaecyparis lawsoniana

‘Columnaris’

Ilex crenata ‘Convexa’

Prunus laurocerasus ‘Ani’®

Prunus laurocerasus

‘Caucasica’

Prunus laurocerasus ‘Gabi’®

Prunus laurocerasus

‘Herbergii’

Prunus laurocerasus ‘Josa’®

Acer campestre

Acer platanoides

Acer pseudoplatanus

Alnus cordata

Alnus glutinosa

Alnus incana

Amelanchier lamarckii

Betula pendula

Betula pubescens

Carpinus betulus

Castanea sativa

Cornus mas

Corylus avellana

Crataegus monogyna

Fagus sylvatica

Fagus sylvatica ‘Atropunicea’

Fraxinus excelsior

Malus sylvestris

Prunus laurocerasus ‘Novita’

Prunus laurocerasus

‘Rotundifolia’

Prunus laurocerasus ‘Van Nes’

Prunus laurocerasus

‘Zabeliana’

Prunus lusitanica ‘Angustifolia’

Taxus baccata

Thuja occidentalis

Thuja occidentalis ‘Brabant’

Thuja occidentalis ‘Smaragd’

Morus alba

Populus tremula

Prunus avium

Prunus padus

Prunus spinosa

Quercus petrea

Quercus robur

Salix alba

Salix alba ‘Belders’

Salix caprea

Sorbus aucuparia

Sorbus intermedia

Tilia cordata

Tilia platyphyllos

Ulmus glabra

Ulmus laevis

Viburnum opulus

Alkmene

Benoni ZB

Beauty of Bath

Bloemeezoet

Brabant Bellefleur

Braeburn

Bramley’s Seedling

Campagnezoet

Court-Pendu

Cox’s Orange Pippin T12

Delcorf

Discovery

Dubbele Bellefleur

Drentsche Bellefleur

Dubbele Binderzoet

Dubbele Zoete Aagt (ZB)

Lena (ZB)

Lobo

Lombarts Calville

Lunterse Pippeling

Melrose

Notarisappel (ZB)

Ontarioappel

Pilot (ZB)

Pinova (ZB)

Present van Engeland

Princesse Noble

Raijka (ZB)

Roda Mantet

Rode Boskoop S.H.

Rode Dijkmanszoet

Rode Jonathan

Rosanna

Ecolette (ZB)

Elise

Elstar (ZB)

Fiesta (ZB)

Franse Bellefleur

Fuij Kiku 8

Gala

Glorie van Holland

Gloster (ZB)

Golden Delicious

Golden Permain

Granny Smith

Gravensteiner

Groninger Kroon

Gronsvelder Klumpke

Hermien van Eibergen

Idared

Ingrid Marie

Jacques Lebel

James Grieve (ZB)

Jan Steen (ZB)

Jasappel

Jonagold (ZB)

Karmijn de Sonnaville (ZB)

Katja

Koningszuur

Laxton’s Superb

Lemoen (ZB)

Rubinstar (ZB)

Santana (ZB)

Schone van Boskoop

Stark’s Earliest (ZB)

Sterappel

Summerred

Sweet Caroline

Sijden Hempje

Topaz (ZB)

Tydeman’s Early

Winston

Winterramboer

Yellow Transparent

Zigeunerin (ZB)

Zoete Ermgaard

Zoete Kroon

Zoete Oranje

Anna Spath

Avalon

Belle de Louvain

Betuwse Kwets (ZB)

Bleue de Belgique

Bluefre

Czar (ZB)

Dubbele Boerenwitte

Early Laxton

Early Prolific (ZB)

Excalibur

Hauszwetsche

Italiaanse KwetsJubileum

Mirabelle de Nancy (ZB)

Monsieur Hatif

Ontario (ZB)

Opal (ZB)

Reine Claude d’Althan

Reine Claude d’Oullins (ZB)

Riene Claude v. Schouwen

Avezaath Kapel Stoof

Beurre Alexandre Lucas

Beurre Clairgeau

Beurre Hardy (ZB)

Bloedpeer

Bonne Louise d’Avranches

Charneux (Legipont)

Clapp’s Favourite

Comtesse de Paris

Concorde (ZB)

Conference (ZB)

Dirkjespeer

Doyenne du Comice (ZB)

Gieser Wildeman Stoof (ZB)

Heerenpeer

Josephine de Malines

Jut

Kleipeer Stoof (ZB)

Kruidenier (ZB)

Lady Naomi (ZB)

Maagdenpeer

Noordhollandse Suikerpeer

Orange Bergemotte

Precoce de Trevoux

Saint Remy Stoof (ZB)

Triomphe de Vienne (ZB)

Valse Ijsbout Stoof

Verdi (ZB)

Wellemanpeer

Wiliams (ZB)

Winterrietpeer Stoof (ZB)

Zoete Brederode Stoof

Zwijndrechtse Wijnpeer

    Assortiment VEREN EN SPILLEN

 Assortiment FRUITBOMEN

 Assortiment APPEL

    Assortiment  PLANTGOED

Leverbaar in hoogstam, halfstam, struik leivorm ZB = zelfbestuivend

 Assortiment  PEREN

 Assortiment  PRUIMEN

Reine Claude Verte

Valor

Victoria (ZB)

Voyageur

Vroege Tolse

Washington

 Assortiment  KERSEN
Annabella

Bigarreau Burlat

Bigarreau Napoleon

Castor

Dubbele Meikers

Duroni

Earlise

Early Rivers

Giorgia

Hedelfinger

Inspecteur Lohnis

Karina

Kelleriis Nr. 16 (ZB)

Kordia (ZB)

Lapins (ZB)

Merchant

Merton Premier

Mierlose Zwarte

Morel P2 (ZB)

Octavia

Pollux

Regina

Sam

Schneider Spate Knorpelkirsch

Stella

Summit

Sunburst

Sylvia (ZB)

Udense Spaanse

Van (ZB)

Varikse Zwarte

Venus

Wijnkers

Abrikoos 

Amandel

Appelboom ballerina zuilvorm

Blauwe bosbes struik

Bramen struik

Rodebessen struik, halfstam

Wittebessen struik, halfstam

Zwartebessen struik, halfstam

Rodekruisbessen struik, halfstam

Wittekruisbessen struik, halfstam

Jostabes struik

Zomerframbozen struik

Herfstframbozen struik

Geleframboos struik

Hazelnoten struik

Japansewijnbes struik

Kweepeer

Mispel 

Moerbei

Nektarine  

Perzik 

Tammekastaanje hoogstam

Walnoot hoogstam

Kiwi’s  struik

Vijgen struik

Honingbes struik

Blauwe druiven struik

Witte druiven struik

 Assortiment  ZACHTFRUIT/DIVERS



HET RESULTAAT,
een gezonde en duurzame leefomgeving 



Artikel 1  Geldigheid van deze 
voorwaarden.
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle  
overeenkomsten aangegaan door Firma 
W. Zonnebeld, gevestigd te Nijverdal, hierna te 
noemen Zonnebeld.
1-2 Bijzondere van de voorwaarden van Zonnebeld 
afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien 
deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2  Aanbiedingen.
2-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblij-
vend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2-2 Mondelinge aanbiedingen door Zonnebeld of 
zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze 
door hem zijn bevestigd.

Artikel 3  Overeenkomst.
3-1 De overeenkomst van koop en verkoop van 
zaken wordt eerst bindend voor Zonnebeld door zijn 
bevestiging.
3-2 Elke met Zonnebeld aangegane overeenkomst 
bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van 
voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtge-
ver zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. 
Opdrachtgever zal toestaan dat Zonnebeld zonodig 
informatie betreffende hem opvraagt.
3-3 Koop- of ruilovereenkomsten en schriftelijke 
bevestigingen moeten de volgende gegevens be-
vatten; datum van de overeenkomst, naam en adres 
van de opdrachtgever, vermelding dat deze voor-
waarden van toepassing zijn, aantal, een duidelijke 
omschrijving van het te leveren zaken (plantnaam, 
kwaliteit en maat), prijs inclusief waarmerkingskos-
ten, de wijze van afleveren en transport alsmede of 
voor directe levering of op afroep gekocht wordt. 
Indien op afroep gekocht wordt, dien bij voorkeur 
vermeld te worden of het om een voor- of najaarsle-
vering gaat. Indien vermelding hiervan niet mogelijk 
is, dient de opdrachtgever met de mogelijkheid van 
voorjaarslevering rekening te houden.

Artikel 4  Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte 
leden van het personeel van Zonnebeld binden 
Zonnebeld niet, voor zover ze door Zonnebeld niet 
zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in 
dit verband te beschouwen alle werknemers en 
medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5  Prijzen.
5-1 Alle kosten, die vóór het afleveren van de 
planten gemaakt moeten worden, zijn in de prijs  
inbegrepen, uitgezonderd de BTW en PD-inspec-
tiekosten en de leveringen geschieden af kwekerij 
Zonnebeld. Eventuele licentiekosten zijn niet in de 
prijs inbegrepen.
5 2 De kosten van gaaslap, pot of container en eti-
ket zijn in de prijs inbegrepen, wanneer het planten 
betreft, waarvoor dit is voorgeschreven door de 
Sectie Kwaliteitsnormering. Indien de opdrachtgever 
de planten zonder etiket wenst te ontvangen, dient 
dit op het koopbriefje en op het bericht van afroep te 
worden vermeld en wordt de genoteerde prijs met 
de toeslag verlaagd.

Artikel 6  Emballage.
6-1 Indien bij de aflevering van het verkochte gelijk-
waardige emballage bij de opdrachtgever aanwezig 
is dient op verzoek van Zonnebeld omruiling plaats 
te vinden. In dat geval zal geen facturering of credite-
ring van de de emballage plaatsvinden.
6-2 De niet voor eenmalig gebruik bestemde embal-
lage, waarin of waarop de zaken worden afgeleverd, 
blijven eigendom van Zonnebeld en mogen door de 
opdrachtgever niet voor andere doeleinden gebruikt 
worden dan waarvoor ze bestemd zijn.
6-3 Zonnebeld is gerechtigd aan de opdrachtgever 
voor deze emballage statiegeld in rekening te bren-
gen. Zonnebeld is verplicht deze emballage terug 
te nemen, mits franco geretourneerd, tegen de prijs 
waarvoor het aan de opdrachtgever in rekening is 
gebracht, gedurende 30 dagen na de leveringsda-
tum.
6-4 Mocht er emballage zijn beschadigd, incompleet 
of verloren gegaan, dan is de opdrachtgever voor 
de schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op 
terugbetaling van het statiegeld.
6-5 Indien noodzakelijk wordt emballage tegen 
kostprijs berekend en niet teruggenomen. De nood-
zakelijkheid van het gebruik van dit soort emballage 
is ter beoordeling van Zonnebeld.

Artikel 7  Leveringstermijnen.
7-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn 
geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de 
opdrachtgever Zonnebeld schriftelijk in gebreke te 
stellen. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de 
verwachting dat er geen beletselen voor Zonnebeld 
zijn de zaken te leveren of de werkzaamheden ter 
hand te nemen.
7-2 Indien zaken niet verzonden of afgeleverd 
kunnen worden door buitengewone omstandighe-
den zoals bijvoorbeeld vorst, dan geeft Zonnebeld 
daarvan zo spoedig mogelijk bericht aan de op-
drachtgever. Zonnebeld houdt na deze mededeling 
de zaken ter beschikking van de opdrachtgever.

7-3 Zonnebeld staat in voor de soortechtheid van 
de door hem geleverde zaken, overeenkomstig de 
omschrijving in de offerte.
7-4 Wanneer bestelde zaken, na het verstrijken van 
de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn 
afgenomen, staan die zaken voor zijn rekening en 
risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 8  Leveringen op afroep.
8-1 Berichten van afroep dienen door de opdracht-
gever zo vroeg mogelijk, doch minimaal twee volle 
werkdagen van te voren te worden gedaan, opdat 
Zonnebeld tijdig de nodige maatregelen zal kunnen 
treffen. Voor grote partijen kan de termijn tot drie 
volle werkdagen worden verlengd.
8-2 Indien op afroep wordt gekocht, wordt bij 
voorkeur aangegeven of het voor een voorjaars- dan 
wel een najaarslevering gaat.De voor najaarslevering 
gekochte zaken moeten vóór 15 december worden 
afgenomen en die van de voorjaarslevering vóór 1 
april
8-3 Indien de in het vorige lid van dit artikel 
genoemde data de zaken niet zijn afgeroepen, stelt 
Zonnebeld uiterlijk vijf dagen na genoemde data de 
opdrachtgever schriftelijk ingebreke.
Indien de opdrachtgever de zaken niet binnen vijf 
werkdagen na de ingebrekestelling afroept en 
afneemt, gaat het risico voor deze zaken over op de 
opdrachtgever. Zonnebeld heeft het dan het recht 
de koopovereenkomst te ontbinden en de opdracht-
gever schriftelijk aansprakelijk te stellen voor de 
door Zonnebeld geleden en nog te lijden schade.
8-4 Bij aflevering dient de partij begeleid te worden 
door een afleverbon, waarop vermeld staan de 
namen en adressen van de opdrachtgever en 
Zonnebeld, de aantallen en de artikelen.
8-5 Bij aflevering in bossen moeten alle bossen 
van dezelfde soort steeds een gelijk aantal planten 
bevatten volgens de publicatie van de Sectie Kwali-
teitsnormering.

Artikel 9  Kwaliteit.
9-1 De afgeleverde planten moeten praktisch vrij 
zijn van ziekten en schadelijke insecten. Zonnebeld 
dient ervoor zorg te dragen, dat zijn planten voldoen 
aan de fytosanitaire eisen, die bepaalde landen bij 
import stellen, mits de opdrachtgever op het koop-
briefje kenbaar maakt voor welke landen de planten 
bestemd zijn.
9-2 Tenzij uitdrukkelijk bijzondere kwaliteiten zijn 
overeengekomen kan Zonnebeld volstaan met de 
levering van normale handelskwaliteit.
9-3 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur enz., 
geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling 
of een levering buiten de toelaatbare grenzen 
afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden 
genomen.
9-4 Diktematen van stambomen dienen op één 
meter boven de wortelhals te worden gemeten. 
Voor pot- en containerplanten dient vanaf de rand 
van de pot of container te worden gemeten. Indien 
op verschillende maten, aantallen takken enzovoort 
moet worden afgeleverd, moeten deze in redelijke 
verhouding zijn vertegenwoordigd. De planten met 
kluit dienen per stuk te worden ingegaasd, in de 
grond waarin deze zijn gegroeid.
9-5 Zonnebeld staat in voor de soortechtheid van 
de door hem geleverde zaken. Indien niet geheel of 
gedeeltelijk van de eis van soortechtheid is voldaan 
wordt de koopsom die al dan niet betaald is gecredi-
teerd. Indien gewenst moeten niet soortechte zaken 
aan Zonnebeld beschikking worden gesteld op 
diens kosten.
9-6 Indien na het sluiten van de overeenkomst, 
maar vóór aflevering blijkt, dat de gekochte partij of 
een gedeelte daarvan niet voldoet aan de kwaliteit 
en/of maten zoals is overeengekomen, dan zal 
Zonnebeld hiervan zo spoedig mogelijk mededeling 
doen aan de opdrachtgever. Indien minder dan een 
kwart van de partij niet voldoet aan de overeenge-
komen kwaliteitseisen en dit niet valt toe te rekenen 
aan Zonnebeld en hiervan tijdig mededeling is 
gedaan aan de opdrachtgever, zal Zonnebeld voor 
dat gedeelte de overeenkomst zonder rechterlijke 
tussenkomst kunnen ontbinden zonder dat de 
opdrachtgever enig recht heeft op schadevoeging.

Artikel 10  Risico overdracht.
10-1 Voor verkochte zaken, al dan niet winterhard, 
staan voor risico van Zonnebeld tot aan het moment 
van aflevering, zulks met inachtneming van het 
hierna bepaalde.
10-2 Het risico van het verkochte gaat over op de 
opdrachtgever op een van die hierna genoemde 
tijdstippen:
a. Vanaf het moment van aflevering bij de door de 
opdrachtgever opgegeven locatie indien is overeen-
gekomen dat Zonnebeld de zaken zal vervoeren;
b. Vanaf het moment aflevering aan de opdracht-
gever op het transportmiddel van hemzelf of van 
een door hem ingeschakelde derde, indien is over-
eengekomen dat de opdrachtgever voor het vervoer 
van de gekochte zaken zal zorgen;
Indien Zonnebeld op verzoek van de opdrachtgever 
zaken op ene overslagterrein aflevert, staan de 
zaken op dit terrein voor diens rekening en risico.

Artikel 11  Annuleren.
11-1 Opdrachtgever is verplicht Zonnebeld te vrijwa-
ren tegen vorderingen van derden als gevolg van de 
annulering van de opdracht en / of weigering van de 
zaken.
11-2 Onverminderd het vermelde in dit artikel be-
houdt Zonnebeld zich alle rechten voor om volledige 
nakoming van de overeenkomst en / of volledige 
schadevergoeding te vorderen.
11-3 Indien in de overeenkomst bekend is gemaakt 
dat het op afroep gekochte bestemd is voor export 
naar een zeker land, en de export naar dat land 
geen doorgang kan vinden door overheidsmaatre-
gelen van algemene aard, oorlogsomstandigheden, 
maatregelen daaruit voortvloeiend of  stakingen van 
algemene aard, waardoor vervoer naar dat land ten 
enenmale onmogelijk is, heeft opdrachtgever het 
recht de koop te annuleren met inachtneming van 
de volgende termijnen;
a. Twee maanden, indien vorenbedoelde omstan-
digheden bekend zijn geworden in de periode 1 mei 
tot 1 oktober;
b. Eén maand, indien vorenbedoelde omstan-
digheden bekend zijn geworden in de periode 1 
oktober tot 15 december;
c. Twee weken, indien vorenbedoelde omstandig-
heden bekend zijn geworden in de periode 1 januari 
tot 1 april.
In de periode van 15 december tot 1 januari mogen 
overeenkomsten voor herfstleveringen en van 1 april 
tot 1 mei voor voorjaarsleveringen niet geannuleerd 
worden.
11-4 Maakt de opdrachtgever van genoemd recht 
gebruik, dan heeft Zonnebeld het recht schadeloos-
stelling te eisen in de vorm van betaling van:
a. 15% van de overeengekomen koopsom ingeval 
van annulering vóór 1 februari van enig seizoen;
b. 30% van de overeengekomen koopsom ingeval 
van annulering in de periode 1 februari tot 1 maart;
11-5 De opdrachtgever dient van zijn besluit tot annu-
lering schriftelijk en aangetekend kennis te geven. In 
dit schrijven moet de datum worden vermeld waarop 
de omstandigheden zoals in lid drie van dit artikel 
zijn ontstaan

Artikel 12  Vervoer.
12-1 De verzending geschiedt voor rekening van 
de opdrachtgever en wel op de wijze als door 
Zonnebeld aangegeven tenzij schriftelijke anders 
is overeengekomen. Wenst de opdrachtgever een 
zending anders te ontvangen, zoals onder andere 
door snel- of expresverzending, dan zijn de extra 
kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.
12-2 Indien de opdrachtgever de zaken zelf ophaalt 
of laat ophalen, dan dient men zelf te zorgen dat die 
maatregelen worden genomen die vermindering van 
de kwaliteit, zoals uitdroging, bevriezing, takbreuk 
enzovoort, wordt voorkomen.

Artikel 13  Aansprakelijkheid.
13 1 Zonnebeld is niet aansprakelijk voor de kosten, 
schaden en interesten die mochten ontstaan als 
direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is 
omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, 
zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die 
door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
13-2 Zonnebeld zal in beginsel niet gehouden zijn 
geleden bedrijf  en / of gevolgschade van een 
opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van 
de aard van de schuld.
13-3 Zonnebeld aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor de hergroei of bloei van de geleverde zaken.

Artikel 14  Reclame.
14-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de 
levering van de zaken deze grondig te inspecteren 
op zichtbare kwaliteits- en/of andere gebreken en 
bij aanwezigheid daarvan, Zonnebeld terstond schrif-
telijk op de hoogte te brengen onder de verplichting 
van een duidelijke omschrijving.
14-2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen 
na de dag van de levering Zonnebeld wijst op ge-
breken, die bij grondig onderzoek konden worden 
opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de 
staat waarin de zaken zijn geleverd in te stemmen 
en vervalt ieder recht op reclame.
14-3 De zaken waarover gereclameerd wordt 
dienen gedurende ten minste vijf werkdagen na 
verzending van de klacht door de opdrachtgever 
op een door hem opgegeven locatie in Nederland 
ter beschikking te blijven van Zonnebeld. Na deze 
termijn heeft de opdrachtgever het recht deze zaken 
te vernietigen tenzij Zonnebeld tijdig schriftelijke 
verzoekt de zaken gedurende een maximaal nog 
eens tien dagen te zijner beschikking te houden.
14-4 Zonnebeld staat in voor de soortechtheid van 
de door hem geleverde planten. Indien niet geheel 
of gedeeltelijk aan de eis van soortechtheid is 
voldaan wordt er nooit meer vergoedt dan 100% van 
de koopsom.
14-5 Verborgen winterschade dient terstond na 
constatering door opdrachtgever aan Zonnebeld 
schriftelijk te worden gemeld. Opdrachtgever en 
Zonnebeld dienen zo spoedig mogelijke een billijke 
regeling te treffen. Het bedrag van de schade zal 
ten hoogste de overeengekomen verkoopprijs 
bedragen.

14-6 Indien de reclame naar het oordeel van 
Zonnebeld juist is, zal Zonnebeld hetzij een billijke 
schadevergoeding betalen tot ten hoogste de 
factuurwaarde van de geleverde zaken, hetzij de 
geleverde zaken gratis vervangen na terugzending 
daarvan in de originele toestand.
14-7 Elk recht van reclame vervalt, indien de 
opdrachtgever de door hem afgekeurde zaken 
gedurende de periode dat zij bij hem aanwezig zijn 
niet met de nodige zorg heeft behandeld.

Artikel 15  Overmacht.
15-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder 
andere stormschade en andere natuurrampen, 
belemmering door derden, belemmering in het 
vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke 
werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar 
zowel hier te lande als in het land van herkomst van 
de zaken, uitsluitingen, verlies of beschadiging van 
zaken bij transport naar Zonnebeld of de opdracht-
gever, niet of niet tijdige levering van zaken door 
leveranciers van Zonnebeld ex  en importverboden, 
gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende 
maatregelen van enige overheid, brand, storingen 
en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van 
vervoer van Zonnebeld, dan wel in de middelen van 
vervoer van derden, het opleggen van heffingen of 
andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in 
de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren 
voor Zonnebeld overmacht op, die hem ontheffen 
van zijn verplichting tot levering, zonder dat de 
opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding 
van welke aard of hoe ook genaamd kan doen 
gelden.
15-2 Zonnebeld is in deze of dergelijke gevallen 
gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling 
om of de koopovereenkomst te annuleren of deze 
op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de 
buitengewone omstandigheden hebben opgehou-
den te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is 
de eventuele reeds geleverde zaken te betalen.

Artikel 16  Wanprestatie en ontbinding.
16-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wan-
prestatie pleegt, zal hij daarvoor reeds in gebreke 
zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
16-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk 
Wetboek zal Zonnebeld ingeval van wanprestatie 
het recht hebben zijn verplichting uit de gesloten 
overeenkomst op te schorten, de overeenkomst 
geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst 
als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
16-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft 
Zonnebeld eveneens, indien de opdrachtgever 
in staat van faillissement mocht worden verklaard 
of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij 
surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft 
verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn 
genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door 
een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, 
of indien hij het voornemen heeft Nederland met-
terwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle 
vorderingen, die Zonnebeld op de opdrachtgever 
heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 17  Betaling.
17-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen binnen 
14 dagen na indiening van de nota te geschieden, 
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
17-2 Zonnebeld is gerechtigd indien de betaling van 
het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn 
door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een 
rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend 
vanaf de dag van verzending van de facturen.
17-3 Zonnebeld is voorts gerechtigd, buiten de 
hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle 
kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, 
door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, 
waaronder begrepen de kosten van advocaat, 
procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en 
incassobureau.
17-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% 
van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met 
een minimum van € 35,00. Tevens worden de 
buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten 
voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit 
dat Zonnebeld zich heeft verzekerd van de hulp van 
een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot 
betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 18  Toepasselijk recht.
Op alle door Zonnebeld gesloten overeenkomsten 
en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Neder-
landse recht van toepassing; deze overeenkomsten 
en/of handelingen worden geacht in Nederland te 
zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 19  Geschillen.
19-1 Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen 
partijen gesloten overeenkomsten, daaronder 
begrepen de enkele invordering van het verschul-
digde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de 
vestigingsplaats van Zonnebeld, indien deze dit 
wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de 
Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.
19-2 De forumkeuze genoemd in het vorige lid laat 
echter het recht van Zonnebeld onverlet, om een 
geschil naar aanleiding van een overeenkomst voor 
te leggen aan Het Scheidsgerecht voor de Boom-
kwekerijen.
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