
Overeenkomst deelname Elite Grootfruit 
 
 

 

Ondergetekenden:  
 
 
a)  [naam] te [woonplaats], bij Naktuinbouw geregistreerd onder nummer (registratienummer), hierna 

te noemen deelnemer en,  
 
b) De Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw), Postbus 40, 

Sotaweg 22, 2370 AA Roelofarendsveen, vertegenwoordigd door de heer P. van Nieuwkoop, 
hoofd keuringen,  

 
 
overwegende dat:  
 
 
- de teelt van Elite Grootfruit is gebaat bij teeltmateriaal van goede kwaliteit en gezondheid;  
- de inspanning van de deelnemer ten aanzien van kwaliteit en gezondheid doorslaggevend is;  
- de kwaliteit van teeltmateriaal expliciet wordt duidelijk gemaakt met het kwaliteitsmerk Elite;  
- Naktuinbouw bereid is haar naam en logo aan het kwaliteitsmerk voor Elite Grootfruit te verbinden 

indien de  producent en zijn product aan de geldende voorwaarden voldoen; 
- er geld door de deelnemers beschikbaar wordt gesteld om projecten die van toegevoegde waarde zijn 

voor Elite Grootfruit te financieren.      
 
 
komen als volgt overeen:  
 
 
1. Deze overeenkomst bestaat uit 2 onderdelen: 

- het voldoen aan de eisen van Elite Grootfruit 
- het financieren van onderzoeksprojecten ten behoeve van Elite Grootfruit    

 
 
2. De deelnemer geeft aan de eisen uit het certificeringsreglement Elite Grootfruit 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 binnen 3 maanden na vaststelling 
uitgevoerd gaat worden. 

 
 
3. Indien het reglement kwaliteitsmerk Naktuinbouw en/of de Certificeringsvoorschriften Elite 

Grootfruit 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. Naktuinbouw verplicht zich de bepalingen en voorwaarden opgenomen in het Reglement op het 

gebruik van het collectieve Naktuinbouw-kwaliteitsmerk Elite en de daarbij behorende 
Certificeringsvoorschriften Elite Grootfruit, die als Annex bij deze overeenkomst zijn gevoegd na 
te leven.   

 
 
5. De kosten voor deelname aan Elite Grootfruit worden vermeld in de tarievenlijst Naktuinbouw van 

het desbetreffende jaar. De tarievenlijst is te vinden op de website van Naktuinbouw 
(www.naktuinbouw.nl). Dit tarief gaat gelden vanaf 2018.  

 
 
 
6. De bijdrage voor onderzoeksprojecten is per deelnemer € 50,00 per hectare. Als basis hiervoor 

wordt de areaalbijdrage van Naktuinbouw gebruikt. Uitgezonderd in dit areaal zijn niet-grootfruit 
gerelateerde gewassen. De deelnemer verplicht zich de komende 4 jaar deze bijdrage per jaar 



aan Naktuinbouw af te dragen. Deze bijdrage wordt vanaf 2017 in rekening gebracht door 
Naktuinbouw.         

 
 
7. De kwekers van onderstammen en enten starten in 2017 in een pilotvorm met het naleven van de 

eisen van Elite Grootfruit. Deze pilot zal zonder kosten voor de deelnemer starten. Er kan tijdens 
de pilot gebruik gemaakt worden van certificaten of waarmerkstrookjes van Elite Grootfruit.     

 
 
8. Deze overeenkomst is aangegaan voor een periode van 4 jaar, ingaande op [datum] en dus 

eindigend op [datum 4 jaar verder].  
Nadat de overeenkomst verloopt, zal deze overeenkomst ieder jaar opnieuw voor de tijd van 1 
jaar verlengd worden. Als een van de partijen toch wil stoppen, dan moet een partij tenminste 3 
maanden voor het ingaan van een nieuwe periode via een aangetekend schrijven de andere 
partij melden dat de overeenkomst niet wordt verlengd.   

 
 
9. Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden Naktuinbouw van toepassing, alsmede 

het Reglement op het gebruik van het collectieve Naktuinbouw-kwaliteitsmerk Elite. 
 
 
10. 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. Hierbij is geen rechterlijke tussenkomst vereist. Naktuinbouw heeft het recht tot 
het vorderen van een vergoeding van de werkelijk geleden schade als een deelnemer zich niet 
houdt aan de bepalingen uit deze overeenkomst.   

 
 
 
Opgemaakt in tweevoud te Roelofarendsveen op [datum].  
 
 
 
 
Naktuinbouw Deelnemer     P. van Nieuwkoop   
      Hoofd Keuringen Naktuinbouw 
 
 
…………………………     …………………………    
 

 


