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CONTRACT VAN ANTWERPEN  
 
  
 

CONTRACT VOOR GEMALEN KUNSTMATIG 
GEDROOGDE VERSE LUCERNE 
EN/OF GRAS EN/OF KLAVER 

 
 
 
 

Heden, de 

verkocht door 

aan 

door tussenkomst van 
 

op volgende en op de keerzijde opgeschreven voorwaarden: 
 

ongeveer                                         kg gemalen kunstmatig gedroogd(e) vers(e) 
 

oogst 
 

KWALITEIT: 
 

(*) beschikbaar te 
(*) af te leveren de                                                               of (*) gedurende de maand(en) 

 
(*) op wagon of (*) op camion of (*) in schip, vertrek fabriek van verkoper, taks (*) niet inbegrepen. 

VERPAKKING 

BETALING : contant, bij de agreatie, zonder korting. 

BIJZONDERE VOORWAARDEN: 

 
 
 

Alle bepalingen en voorwaarden opgenomen op de keerzijde van onderhavig contract zullen, voor zover bovenstaande bepalingen h ieraan 
geen wijzigingen of veranderingen brengen, worden geacht opgenomen te zijn in en deel uit te maken van deze koopbrief. 

 
ARBITRAGE: Alle geschillen die zouden kunnen ontstaan tussen verkoper, koper en tussenpersoon of tussen twee dezer, zullen beslecht 
worden door de Arbiters der Arbitrage- en Verzoeningskamer  , met gebeurlijk recht op hoger beroep volgens de statuten, reglementen en 
compromis van kracht. Het huidig contract geldt als compromis zoals hierboven vermeld. In geval van geschil kan de meest gerede partij de 
tegenpartij(en) uitnodigen een inleidend compromis te tekenen om het geschil vóór deze arbiters te brengen ofwel, met toelating en op 
bevelschrift van de Voorzitter dezer Arbitragekamer, of zijn afgevaardigde, de tegenpartij(en) per deurwaarder vóór deze arbiters dagvaarden 
op de door hem gestelde plaats, dag en uur, met recht van de gewone wettelijke tijdsbestekken te verkorten, ten einde zich te verzoenen of een 
geldige uitspraak te horen uitspreken over het geschil. De partijen verzaken aan elk gerechtelijk verhaal. 

 
Opgemaakt te goeder trouw in zoveel originelen als er onderscheidene belangen zijn. 

 
De Verkoper,                                                                        De Tussenpersoon,                                                                    De Koper, 

 
 
 
 

(*) Bepaling welke gebeurlijk moet doorgehaald worden.



ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

I. - Wordt beschouwd als gemalen kunstmatig gedroogd vers gras, lucerne of klaver, het meel hetwelk uitdrukkelijk als dusdanig wordt verkocht en dat 
verkregen wordt door het malen van de producten bekomen door kunstmatig drogen van jong gras, lucerne onderscheidenlijk klaver, vóór of in het begin 
van de bloei gemaaid. Het drogen moet geschieden op zulke wijze dat de in de planten aanwezige oxydatiebevorderende enzymen of fermenten praktisch 
onwerkzaam zijn geworden. 
II. - Volgende voorwaarden zijn er op toepasselijk: 
1°) het gemalen kunstmatig gedroogd vers gras, lucerne of klaver zal gezond zijn, verhandelbaar, onvervalst en zonder reuk. Het zal kunnen 

geweigerd worden wanneer het niet overeenstemt met de natuur van het meel bepaald in het contract 
2°) het gemalen kunstmatig gedroogd vers gras, lucerne of klaver moet aan volgende normen voldoen 

 
1) Vocht, ten hoogste 

Grasmeel        Lucernemeel Klavermeel Mengsels 
13 %                     13 % 13 % 13 % 

2) Totale minerale stoffen in de droge stof, ten hoogste 15 %                    16,5 % 16,5% 16,5 % 
3) Onoplosbare minerale stoffen in de droge stof, ten hoogste 6 %                         6 % 6 % 6 % 
4) Totaal ruw eiwit in de droge stof, ten minste 12 %                      16 % 16 % 12 % 
5) Ruwe celstof in de droge stof, ten hoogste -                             28 % 28 % 28 % 
6) B-carotine per kg droge stof, ten minste 100 mg                 50 mg 50 mg 50 mg 
Katalase ferment : 500 mg fijn gemalen product mag, uit een 0,5 percent waterstofperoxydeoplossing in 18 uur bij 37°C ten hoogste 9 ml 
zuurstof vrijmaken. 
Fijnheid : ten minste 95 % moet passeren door een zeef met vierkante mazen met 2 mm afstand tussen de 
draden. Worden beschouwd als : 
1. mengsel van gemalen kunstmatig gedroogde lucerne en gras en als dusdanig verkocht de mengsels waarin de lucerne dominant is en 

het gehalte aan gras 20 % te boven gaat; 
2. mengsels van gemalen kunstmatig gedroogd gras en lucerne en als dusdanig verkocht de mengsels waarin het gras dominant is en het 

gehalte aan lucerne 20 % te boven gaat. 
3°) Indien het gemalen kunstmatig gedroogd vers gras, lucerne en/of klaver de onder 2°) hierboven opgegeven minima gehalten aan 

voedings- bestanddelen niet bereikt of indien de gehalten aan vocht en aan totale minerale stoffen de onder 2°) hierboven vastgestelde 
maxima overschrijden zal de koper een schadevergoeding ontvangen berekend als volgt 
1. Voor gebrek aan totaal ruw eiwit in de droge stof zal men vergoeden: 

a) voor gemalen lucerne of klaver : 5 F per honderd kg voor elk van de eerste drie percenten; 10 F per honderd kg voor de vierde en vijfde 
percenten; 

b) voor gemalen gras : 3 F per honderd kg voor elk van de eerste drie percenten; 6 F per honderd kg voor de vierde en de vijfde percenten; 
2. voor gehalte aan B-carotine onder 50 mg zowel voor gemalen gras als voor gemalen lucerne en/of klaver en voor de mengsels zal men 

0,25 F per ontbrekend mg en per honderd kg vergoeden. 
In geval de verkoper een waarborg heeft gegeven omtrent het gehalte aan B-carotine per kg droge stof, hoger dan deze voorzien onder 
2°) 
hierboven vermeld, zal de vergoeding eveneens 0,25 F per ontbrekend mg en per 100 kg bedragen. Doch, deze bijzondere waarborg 
vermindert 
ipso facto met 10 % per maand vanaf 1 november van het oogstjaar in onderhavig contract aangeduid. De verkoper is echter in geen geval 
ertoe 
gehouden, na de 1ste april van het volgend jaar, meel te leveren waarvan het gehalte aan B-carotine per kg droge stof hoger is dan de onder 
2°) 
hierboven bepaalde normen; 

3. voor het gehalte aan vocht boven 13 % zal men 1 % van de contractprijs per honderd kg en per overtollig percent vergoeden; 
4. voor het gehalte aan totale minerale stoffen in de droge stof boven 15 % voor het gemalen gras en boven 16,5 %) voor de gemalen lucerne 

en/of klaver zal men 3 F per honderd kg en per overtollig percent vergoeden. 
In de berekening van de vergoedingen zal men evenredig rekening houden met de breuken van percent. 
In geval van abnormaal verschil in kwaliteit en gehalte, zodanig dat de waren niet mogen beschouwd worden als een te goeder trouw volgens 
de 
voorwaarden van het contract gedane levering, mogen de arbiters de koper toelaten de koopwaar te weigeren. 
In geval van gedeeltelijke leveringen op eenzelfde contract en indien er een tekort in een der gewaarborgde minimumgehalten en/of een teveel in 
een 
der  gewaarborgde  maximumgehalten  van  een  of  andere  levering  worden  vastgesteld,  worden  dit  tekort  en/of  dit  teveel,  tenzij  
tegenbeding, 
gecompenseerd met de gebeurlijke overtollige of ontbrekende gehalten in andere leveringen vastgesteld. De afrekening van de 
gewaarborgde 
gehalten geschiedt dus op het gemiddelde van het geheel der gedeeltelijke leveringen. 

III. - VERZENDING. - 1. Koopwaar als beschikbaar verkocht. 
a) De koopwaar verkocht in verkoperszakken moet vóór het verstrijken van de zesde werkdag na de verkoopdag verzonden worden. 
b) Indien de verkoop de levering in koperszakken heeft voorzien, zal de koper binnen de 3 werkdagen na de verkoopdag de zakken moeten verzenden 
aan 

het adres door de verkoper of de tussenpersoon aangeduid ; zoniet zal de verkoper naar believen zijn eigen zakken of huurzakk en mogen 
gebruiken, 

en dit op kosten en voor risico van de koper. De gebeurlijke prijsverhoging zal in dit geval aan koper in rekening gebracht worden. 
Nadat de koper zijn zakken heeft doen toekomen, is de verkoper er toe gehouden de koopwaar binnen de 6 werkdagen na de ontvangst van de 
zakken 
te verzenden. 

2. Koopwaar in een bepaalde termijn te verzenden. 
De verkoper moet de koopwaar aan de koper vóór het verstrijken van de overeengekomen termijn verzenden, maar bij moet aan de koper minstens 
2 
werkdagen vóór de verzending ervan bericht geven, ten einde hem, zo het past, toe te laten zijn verzendingsonderrichtingen op te sturen. Dit voorafgaand 
bericht is echter niet vereist wanneer de levering op vaste datum is voorzien. 
Indien de verkoper zich naar deze voorschriften niet schikt, mag de koper artikel V van onderhavige voorwaarden inroepen. 
Indien de koper zijn verzendingsonderrichtingen niet overmaakt, de waren niet afhaalt of zijn zakken niet opstuurt, wanneer hij daartoe gehouden is, 
zal 
de verkoper insgelijks bewust artikel mogen inroepen. 
IV. - AGREATIE EN MONSTERNEMING: De agreatie geschiedt bij het vertrek uit de fabriek, na de lading of wordt geacht gedaan te zijn geweest. 
Elke klacht omtrent de kwaliteit, de conditie of desgevallend de weigering, moet, om geldig te zijn, in een termijn van vijft ien dagen geteld vanaf de dag 
der agreatie door bij de post aangetekend schrijven, aan het adres van de verkoper verzonden worden. Tegensprekelijk zullen vier verzegelde monsters 
genomen worden van minimum 500 g elk; ieder monster dient verpakt in een metalen hermetisch gesloten doos ofwel in een bruin kraftpapieren 
zakje 
verdubbeld met een plastic zakje, waarvan : 
- één monster zal ontleed worden in het laboratorium van verkoper of in liet laboratorium door hem verkozen 
- een tweede zal aan het laboratorium door koper aangeduid toegestuurd 
worden; 
- een derde zal door verkoper behouden worden om desgevallend naar de arbiters van de Arbitrage- en Verzoeningskamer voor Granen en Zaden 
van 
Antwerpen gestuurd te 
worden; 
- een vierde zal dienen om het een of ander vernield monster te vervangen ofwel om een gebeurlijke bijkomende ontleding uit te voeren indien de 
arbiters 
het nodig achten. 
Indien de koper niet aanwezig of vertegenwoordigd is bij de agreatie, mag de verkoper zelf tot de monsterneming overgaan en deze monsters zullen 
alleen gelden in geval van latere betwisting. 
V. - NIET-UITVOERING : Indien een van de partijen haar plichten niet nakomt, mag de andere partij de in gebreke blijvende partij door een bij de post 
aangetekende brief in mora stellen; bij gebrek aan uitvoering binnen de 48 uren van de bestelling door de post, zal de niet in gebreke zijnde partij 
het 
recht hebben de verbreking van de verkoop te vragen met vaststelling van het gebeurlijk prijsverschil. Indien de koper zijn verzendingsonderrichtingen 
niet overmaakt, zijn zakken niet opstuurt of de waren niet afhaalt wanneer hij daartoe gehouden is, heeft de verkoper het recht, als schadeloosstelling, 



0,20 F te vorderen per 100 kg en per dag vertraging, te rekenen vanaf de tweede werkdag die volgt op de dag waarop hij de kop er door een bij de 
post 
aangetekende brief in mora heeft gesteld de koopwaar af te 
halen. 
VI. - GEVAL VAN WEIGERING: Iedere koopwaar, geweigerd krachtens de huidige voorwaarden, moet vervangen worden op kosten van de verkoper, 
tenzij de koper verlangt het contract te verbreken, in welk geval hij eventueel het recht heeft het verschil in prijs in zijn voordeel op te eisen. 
VII. - HOEVEELHEID: Bij de aflevering moet de koper niet meer dan 5 % boven de gekochte hoeveelheid ontvangen. Hij mag op het tekort of het teveel 
onder of boven 2 % het verschil opeisen tussen de koopprijs en de waarde van de koopwaar op de laatste dag van de levering. Bij gebrek aan 
overeenkomst op deze waarde, wordt zij door een arbitrage vastgesteld, waarvan de partijen gezamenlijk de kosten zullen dragen. De arbiters mogen 
een 
bijkomende vergoeding toekennen voor het tekort of het teveel onder of boven 5 
%. 
VIII. - ARBITRAGE: Alle geschillen die zouden kunnen ontstaan tussen verkoper, koper en tussenpersoon of tussen twee dezer, zullen beslecht worden 
door de arbiters der Arbitrage- en Verzoeningskamer  , met gebeurlijk recht op hoger beroep volgens haar statuten, reglementen en compromis van 
kracht. 


