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Geachte Klant,

hierbij willen wij u graag onze nieuwe catalogus 
overhandigen. Afgelopen zomer is ons hele sor-
timent en de, voor u vertrouwde, artikelcodes 
aangepast naar een nieuwe stijl. Hierdoor heeft 
het langer geduurd dan de bedoeling was. 
Met veel zorg en kennis hebben wij voor  
u een sortiment samengesteld waarvan wij  
vinden dat het geleverd mag worden als zijnde  
Grünewald product. Zoals u, vanuit het verleden, 
van ons gewend bent staan wij open om naast 
ons standaard sortiment voor u een aangepast  
sortiment of andere levervarianten te produce-
ren. U kunt hiervoor contact opnemen met  
ons kantoor of met de voor u vertrouwde 
aanspreek persoon om uw specifieke wensen 
te bespreken. 
Samen met u willen we ervoor zorgen dat er 
weer veel planten de weg naar de tuin of naar 
het terras gaan vinden. 

Dear customer, 

we are glad to present our new catalogue.  
Later than usual, but fully revised.
During the summer we have created the  
new assortment for you with lots of care and 
experience. 
Also the article numbers have been revised into 
a new system. All products will be delivered in 
the tried and tested quality. 
Please do not hesitate to contact our team for 
any questions or special requests.
We wish you a successful season with our 
products and are looking forward to a close 
co-operation.

Sehr geehrte Kundinnen  
und Kunden,

wir freuen uns, Ihnen unseren neuen Katalog zu 
überreichen. Zwar etwas später als gewohnt, 
dafür aber komplett überarbeitet.
Mit großer Sorgfalt und Erfahrung haben wir für 
Sie im vergangenen Sommer unser zukünftiges 
neues Sortiment zusammengestellt, welches 
wir auch mit neuen Artikelnummern versehen 
haben. Alle Produkte werden in der, von Ihnen 
gewohnten, Grünewald-Qualität geliefert. 
Ihre Ansprechpartner stehen Ihnen für Fragen 
und auch für Sonderwünsche zu speziellen  
Produktformen gerne zur Verfügung.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit unseren  
Produkten und freuen uns auf die Zusammen-
arbeit mit Ihnen.
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601620 · Argyranthemum frutescens  
Honeybees® ‘Lightpink Dark Eye’

601622 · Argyranthemum frutescens  
Honeybees® ‘Lilac’

601626 · Argyranthemum frutescens  
Honeybees® ‘Rosalin Hotred Impr.’

404984 · Argyranthemum frutescens  
Honeybees® ‘Semi Double Darkpink’

601593 · Argyranthemum frutescens  
Honeybees® ‘Semi Double White’

601625 · Argyranthemum frutescens  
Honeybees® ‘White’

405099 · Argyranthemum frutescens  
Honeybees® ‘White Butterfly’

601615 · Argyranthemum frutescens  
Honeybees® ‘Yellow’

601617 · Argyranthemum frutescens  
Honeybees® ‘Yellow Butterfly Impr.’

405108 · Argyranthemum frutescens  
‘Maya Bofinger’

405700 · Asteriscus maritimus ‘Gnom’ 407155 · Begonia x semperflorens  
Doublet® ‘Red’

401455 · Ageratum houstonianum  
‘Super Blue’

401400 · Ageratum houstonianum ‘Blue’ 401415 · Ageratum houstonianum ‘Violet’ 401420 · Ageratum houstonianum ‘White’

609000 · Ajania pacifica 402093 · Alternanthera bettzickiana  
‘Deep Red’

402096 · Alternanthera bettzickiana  
‘Red Green’

402098 · Alternanthera bettzickiana  
‘Yellow Green’

601905 Angelonia angustifolia  
Alonia® ‘Big Blue’

601906 · Angelonia angustifolia  
Alonia® ‘Big Snow’

601904 · Angelonia angustifolia  
Alonia® ‘Pink Flirt’

404976 · Argyranthemum frutescens  
Honeybees® ‘Double Espresso Macchiato’

404996 · Argyranthemum frutescens  
Honeybees® ‘Double White’

601607 · Argyranthemum frutescens  
Honeybees® ‘Double White Pink’

407160 · Begonia x semperflorens  
Doublet® ‘Rose’

407165 · Begonia x semperflorens 
Doublet® ‘White’

Bed & Balcony



6 7

606405 · Cleome Clio ‘Magenta’ 418475 · Coleus canina Verpiss Dich® ‘Green’ 418470 · Coleus canina Verpiss Dich® 
‘Variegata’ 

418505 · Convolvulus sabatius ‘Deep Blue’

602362 · Calibrachoa cultivars  
Sweetbells® ‘Double Lemon’

602352 · Calibrachoa cultivars  
Sweetbells® ‘Double Peach’

602350 · Calibrachoa cultivars  
Sweetbells® ‘Double Pearl’

602355 · Calibrachoa cultivars  
Sweetbells® ‘Double Pink’

602363 · Calibrachoa cultivars  
Sweetbells® ‘Double Red Coral’

601423 · Calibrachoa cultivars  
Sweetbells® ‘Gold Peach’

601429 · Calibrachoa cultivars  
Sweetbells® ‘Improved Pink’

601438 · Calibrachoa cultivars  
Sweetbells® ‘Lavender’

601411 · Calibrachoa cultivars  
Sweetbells® ‘Midnight Blue’

601439 · Calibrachoa cultivars  
Sweetbells® ‘Plum Blue’

602414 · Calibrachoa cultivars  
Sweetbells® ‘Raspberry’

602408 · Calibrachoa cultivars  
Sweetbells® ‘Raspberry Dark Eye’

602404 · Calibrachoa cultivars  
Sweetbells® ‘Rose Lips’

602419 · Calibrachoa cultivars  
Sweetbells® ‘White Yellow Red Eye’

602403 · Calibrachoa cultivars  
Sweetbells® ‘Yellow Star’

417115 · Chamaesyce hypericifolia  
‘Starpleasure®’

601447 · Calibrachoa cultivars  
Sweetbells® ‘Apricot Eye’

411000 · Calibrachoa cultivars  
Calipetite® ‘Blue’

411015 · Calibrachoa cultivars  
Calipetite® ‘Rose’

411020 · Calibrachoa cultivars  
Calipetite® ‘White’

411025 · Calibrachoa cultivars  
Calipetite® ‘Yellow’

601449 · Calibrachoa cultivars  
Sweetbells® ‘Burgundy Black Eye’

602354 · Calibrachoa cultivars  
Sweetbells® ‘Double Coral’

602351 · Calibrachoa cultivars  
Sweetbells® ‘Double Golden’

410075 · Brachyscome x multifida  
Surdaisy ‘White’

411010 · Calibrachoa cultivars  
Calipetite® ‘Red’

411004 · Calibrachoa cultivars  
Calipetite® ‘Lemon’

601738 · Brachyscome x multifida  
‘Brasco Violet’

411008 · Calibrachoa cultivars  
Calipetite® ‘Pink Vein’

601735 · Brachyscome x multifida  
‘Mega Blue’

407100 · Begonia x semperflorens  
Paso Doble ‘Candy Pink’

407105 · Begonia x semperflorens  
Paso Doble ‘Cherry Red’

409740 · Bidens ferulifolia  
2Teeth® ‘Early Star’

601961 · Bidens ferulifolia  
Beedance® ‘Painted Red’

601985 · Bidens ferulifolia  
Beedance® ‘Painted Yellow’

601750 · Brachyscome x multifida ‘Blue’
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605067 · Dahlia x hortensis  
Labella® Medio ‘Red’

605068 · Dahlia x hortensis  
Labella® Medio ‘White’

605069 · Dahlia x hortensis  
Labella® Medio ‘Wine Red’

605070 · Dahlia x hortensis  
Labella® Medio ‘Yellow’

601774 · Delosperma cooperi ‘Bright Red’

601771 · Delosperma cooperi ‘Rosa’ 601773 · Delosperma cooperi ‘Sunburst Lila’ 439265 · Dianthus caryophyllus  
Sunnybees® ‘Ally’

439210 · Dianthus caryophyllus  
Sunnybees® ‘Belly’

601067 · Dianthus caryophyllus  
Sunnybees® ‘Dark Red’

439225 · Dianthus caryophyllus  
Sunnybees® ‘Dark Rose’

439215 · Dianthus caryophyllus  
Sunnybees® ‘Kerry’

601098 · Dianthus caryophyllus  
Sunnybees® ‘Lightred Compact’

439280 · Dianthus caryophyllus  
Sunnybees® ‘Lilac Black’

439230 · Dianthus caryophyllus  
Sunnybees® ‘Maggy’

439260 · Dianthus caryophyllus  
Sunnybees® ‘Marry’

601078 · Dianthus caryophyllus  
Sunnybees® ‘Neon Kardinal’ 

601074 · Dianthus caryophyllus  
Sunnybees® ‘Neon Rose’

601081 · Dianthus caryophyllus  
Sunnybees® ‘Purple Black’ 

439385 · Dianthus caryophyllus  
Sunnybees® ‘Red White Circle’

418495 · Convolvulus sabatius ‘Early Blue’ 601499 · Cuphea hyssopifolia ‘Duo White/Lila’ 422495 · Cuphea hyssopifolia ‘Pink’ 422500 · Cuphea hyssopifolia ‘Purple’ 

422505 · Cuphea hyssopifolia ‘White’ 422545 · Cuphea ignea ‘Cigarette’ 422575 · Cuphea llavea ‘Tiny Mice’ 605052 · Dahlia x hortensis  
Labella® Grande ‘Dark Pink’ 

605051 · Dahlia x hortensis  
Labella® Grande ‘Fandango’

605053 · Dahlia x hortensis  
Labella® Grande ‘Magenta’

605054 · Dahlia x hortensis  
Labella® Grande ‘Orange Bicolor’ 

605056 · Dahlia x hortensis  
Labella® Grande ‘Red’ 

605055 · Dahlia x hortensis  
Labella® ‘Grande White’ 

605050 · Dahlia x hortensis  
Labella® ‘Grande Yellow’ 

605061 · Dahlia x hortensis  
Labella® Medio ‘Dark Red’ 

605062 · Dahlia x hortensis  
Labella® Medio ‘Deep Pink’ 

605064 · Dahlia x hortensis  
Labella® Medio ‘Golden Eye’ 

605063 · Dahlia x hortensis  
Labella® Medio ‘Pink Eye’

605066 · Dahlia x hortensis  
Labella® Medio ‘Purple’

439395 · Dianthus caryophyllus  
Sunnybees® ‘Relly’
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443150 · Felicia amelloides ‘Felicitara Blue’

443485 · Fuchsia cultivars ‘Alice Hoffman’ 443400 · Fuchsia cultivars ‘Alison Patricia’ 443490 · Fuchsia cultivars ‘Army Nurse’ 

443500 · Fuchsia cultivars ‘Beacon Rot-Blau’ 443405 · Fuchsia cultivars ‘Cherry®’ 443415 · Fuchsia cultivars ‘Delta’s Sarah’ 602205 · Fuchsia cultivars ‘Deutsche Perle’

439255 · Dianthus caryophyllus  
Sunnybees® ‘Rose Red’ 

601096 · Dianthus caryophyllus  
Sunnybees® ‘Rose-Red’

439235 · Dianthus caryophyllus  
Sunnybees® ‘Sally’ 

601094 · Dianthus caryophyllus  
Sunnybees® ‘Salmon’ 

601089 · Dianthus caryophyllus  
Sunnybees® ‘Salmon Orange’

601066 · Dianthus caryophyllus  
Sunnybees® ‘White’

440670 · Dianthus superbus  
Moneybees® ‘Garden Mega Pink’ 

440661 · Dianthus superbus  
Moneybees® ‘Alexia Garden’ 

440675 · Dianthus superbus  
Moneybees® ‘Gardenpink’ 

602707 · Diascia elegans  
Elfjes® ‘Dark Orange’ 

620002 · Diascia elegans Elfjes® ‘Pink’ 630305 · Diascia elegans Elfjes® ‘Red’ 

630310 · Diascia elegans Elfjes® ‘Rose XXL’ 630311 · Diascia elegans  
Elfjes® ‘Salmon XXL’

630307 · Diascia elegans Elfjes® ‘White’ 440800 · Dichondra argentea ‘Silver Falls’

443100 · Euryops chrysanthemoides  
‘Sunshine’

443102 · Euryops chrysanthemoides  
‘Sunshine Double Silver’

443101 · Euryops chrysanthemoides  
‘Sunshine Silver’ 

Fuchsia 
upright 

602247 · Fuchsia cultivars ‘Eden Rock’ 443425 · Fuchsia cultivars ‘Ernie®’ 443518 · Fuchsia cultivars ‘Garden News’ 443520 · Fuchsia cultivars  
‘General Monk Rot-Blau’ 

443525 · Fuchsia cultivars  
‘General Monk Rot-Weiß’ 

443855 · Fuchsia cultivars ‘Genii’ 443527 · Fuchsia cultivars ‘Gillian Althea’ 443858 · Fuchsia cultivars ‘Hawkshead’ 

443532 · Fuchsia cultivars ‘Insulinde’ 636206 · Fuchsia cultivars  
Jollies® ‘Force Calais’ 

443445 · Fuchsia cultivars  
Jollies® ‘Force Tarbes’

443440 · Fuchsia cultivars Jollies® ‘Menton’ 
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443442 · Fuchsia cultivars Jollies® ‘Nantes’ 636205 · Fuchsia cultivars Jollies® ‘Tarbes’ 443535 · Fuchsia cultivars ‘Koralle’ 443565 · Fuchsia cultivars ‘Lady Boothby’ 

443568 · Fuchsia cultivars ‘Lady in Black’ 443427 · Fuchsia cultivars ‘Lambada’ 443860 · Fuchsia cultivars  
‘Magellanica Riccartonii’ 

443540 · Fuchsia cultivars ‘Minirose’ 

443545 · Fuchsia cultivars ‘Moody Blues’ 636128 · Fuchsia cultivars ‘Nice & Easy’ 443705 · Fuchsia cult. 
‘Dollarprinzessin’ 

443707 · Fuchsia cultivars ‘El Camino’ 636208 · Fuchsia cultivars Jollies® ‘Dijon’ 

602269 · Fuchsia cultivars Jollies® ‘Lyon’ 

602246 · Fuchsia cultivars ‘Nices Findling’ 443730 · Fuchsia cultivars ‘Paula Jane’ 

443550 · Fuchsia cultivars ‘Prof. Henkel’ 443555 · Fuchsia cultivars ‘Shrimp Cocktail’ 443867 · Fuchsia cultivars ‘Snowcap’ 602259 · Fuchsia cultivars  
Summer Island® ‘Rose Purple’

602263 · Fuchsia cultivars  
Summermelody® ‘Sunantonio’ rosa-weiß 

602252 · Fuchsia cultivars  
Summermelody® ‘Suncarlos’ rot-blau

602253 · Fuchsia cultivars  
Summermelody® ‘Sundiego’ rot-blau

602228 · Fuchsia cultivars  
Summermelody® ‘Sunfilipe’ rot-weiß

443865 · Fuchsia cultivars ‘Mrs. Popple’ 

602257 · Fuchsia cultivars  
Summermelody® ‘Sunlope’ rot, rosa-violett 

602258 · Fuchsia cultivars Summermelody® 
‘Sunmarcos Blush’ weiß-violett

602256 · Fuchsia cultivars  
Summermelody® ‘Sunpedro’ rot-weiß 

602198 · Fuchsia cultivars  
Summermelody® ‘Sunpol’ rot-tiefblau

443870 · Fuchsia cultivars ‘Tom Thumb’ 443765 · Fuchsia cultivars ‘Winston Churchill’ 443680 · Fuchsia cultivars ‘Annabel’ 

369024 · Fuchsia cultivars ‘Carmel Blue’ 443510 · Fuchsia 
cultivars ‘Display’

443670 · Fuchsia cultivars ‘Ringwood Market’ 443665 · Fuchsia cultivars ‘Patio Princess’ 

602033 · Fuchsia cultivars  
‘Westminster Chimes’  

Fuchsia  
semi-trailing 

Fuchsia 
trailing 

443650 · Fuchsia cultivars ‘Alwin’ 443682 · Fuchsia cultivars ‘Auntie Jinks’ 
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602004 · Fuchsia cultivars  
Summermelody® ‘Santamaria’ rot-hellblau 

602001 · Fuchsia cultivars  
Summermelody® ‘Santapilar’ weiß-rosa 

602199 · Fuchsia cultivars  
Summermelody® ‘Sunarnau’ rosa-weiß

443830 · Fuchsia cultivars ‘Swingtime’ 

443875 · Fuchsia cultivars ‘Tom West’ 443835 · Fuchsia cultivars ‘Voodoo’ 636145 · Fuchsia cultivars ‘White Eyes’ 443840 · Fuchsia cultivars ‘White King’ 

443429 · Fuchsia cultivars ‘Patio Blue’ 443823 · Fuchsia cultivars ‘Peachy’ 443735 · Fuchsia cultivars ‘Pink Ballet Girl’ 443575 · Fuchsia cultivars ‘Pink Fizz’ 

443824 · Fuchsia cultivars ‘Pink Galore’ 443825 · Fuchsia cultivars  
‘Pink Marshmallow’ 

443750 · Fuchsia cultivars ‘Puts Folly’ 443827 · Fuchsia cultivars ‘Quasar’ 

443829 · Fuchsia cultivars ‘Seventh Heaven’ 443760 · Fuchsia cultivars ‘Sir Matt Busby’ 443761 · Fuchsia cultivars ‘Southgate’ 602040 · Fuchsia cultivars  
Summer Island® ‘Riverhead’ rot-blau 

443655 · Fuchsia cultivars ‘George Bartlett’ 443710 · Fuchsia cultivars ‘Harry Grey’ 443821 · Fuchsia cultivars ‘Hollys Beauty’ 443822 · Fuchsia cultivars ‘Julie Horton’ 

443715 · Fuchsia cultivars ‘La Campanella’ 443772 · Fuchsia cultivars  
Marbeller™ ‘Flying Scotsman’ 

443775 · Fuchsia cultivars  
Marbeller™ ‘Heri Mochara’

443780 · Fuchsia cultivars  
Marbeller™ ‘Orange King’

443785 · Fuchsia cultivars  
Marbeller™ ‘Purple Rain’

443790 · Fuchsia cultivars  
Marbeller™ ‘Royal Mosaic’

443720 · Fuchsia cultivars ‘Marinka’ 443660 · Fuchsia cultivars ‘Multa’ 

443800 · Fuchsia cultivars ‘Bella Rosella’ 443805 · Fuchsia cultivars ‘Blacky’ 443810 · Fuchsia cultivars ‘Blaze Away’ 

443652 · Fuchsia cultivars ‘Blue Angel’ 369020 · Fuchsia cultivars ‘Blue Eyes’ 443700 · Fuchsia cultivars ‘Dark Eyes’ 443820 · Fuchsia cultivars ‘Deep Purple’

443684 · Fuchsia cultivars ‘Autumnale’ 
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447665 · Helichrysum petiolare ‘Moes Silver’ 447655 · Helichrysum petiolare ‘Silver’ 447660 · Helichrysum petiolare ‘Silver Mini’ 447670 · Helichrysum petiolare ‘Variegata’ 

447700 · Helichrysum stoechas ‘Icicles’ 447795 · Heliotropium arborescens  
Helios® ‘Blue’ 

450101 · Impatiens Neu-Guinea  
Magnifico® ‘Appleblossom’

450102 · Impatiens Neu-Guinea  
Magnifico® Cherryblossom’ 

450104 · Impatiens Neu-Guinea  
Magnifico® 

450110 · Impatiens Neu-Guinea  
Magnifico® ‘Halo Magenta’

450113 · Impatiens Neu-Guinea  
Magnifico® ‘Halo Scarlet’

450116 · Impatiens Neu-Guinea  
Magnifico® ‘Hot Pink’ 

450119 · Impatiens Neu-Guinea  
Magnifico® ‘Lavender’

450122 · Impatiens Neu-Guinea  
Magnifico® ‘Neon Rose’

450125 · Impatiens Neu-Guinea  
Magnifico® ‘Orange’ 

450128 · Impatiens Neu-Guinea  
Magnifico® ‘Peach’

450134 · Impatiens Neu-Guinea  
Magnifico® ‘Purple’

450137 · Impatiens Neu-Guinea  
Magnifico® ‘Red’

450143 · Impatiens Neu-Guinea  
Magnifico® ‘Scarlett’

450144 · Impatiens Neu-Guinea  
Magnifico® ‘Snow’ 

444513 · Gazania splendens  
Siesta® ‘Double Yellow’

444515 · Gazania splendens  
Siesta® ‘Lemon Jupiter’ 

602692 · Gazania splendens  
Siesta® ‘Lemoncream Silver’

444520 · Gazania splendens  
Siesta® ‘Magic Jupiter’ 

444525 · Gazania splendens  
Siesta® ‘Yellow Jupiter’ 

602691 · Gazania splendens  
Siesta® ‘Orange Silver’ 

444940 · Glechoma hederacea  
‘Variegata’ (Nepeta) 

602625 · Hedera ‘Brigitte’ 602623 · Hedera ‘Elja’ 602609 · Hedera ‘Eva’ 602616 · Hedera 
‘Golden Child’ 

602624 · Hedera 
‘Golden Kolibri’ 

602605 · Hedera ‘Green Wonder’ 602600 · Hedera ‘Jacobine’ 602621 · Hedera ‘Kolibri Mint’ 602602 · Hedera ‘Mein Herz’ 

602603 · Hedera ‘Pittsburgh’ 602608 · Hedera ‘Tamara’ 602601 · Hedera ‘White Wonder’ 447650 · Helichrysum petiolare ‘Gold’

444510 · Gazania splendens  
Siesta® ‘Beda’ 



18 19

603755 · Ipomoea batatas  
Papas® ‘Red’ 

603756 · Ipomoea batatas  
Papas® ‘Yellow’ 

603754 · Ipomoea batatas 
Papas® ‘Yellow Compact’

451800 · Iresine lindenii ‘Red Heart’ 

601777 · Lamiastrum ‘Gold Crown’ 601772 · Lamiastrum ‘White Nancy’ 601899 · Lantana camara ‘Fabiola Rose’ 452805 · Lantana camara Lantropics® ‘Lemon’ 

452810 · Lantana camara Lantropics® ‘Orange’ 452815 · Lantana camara Lantropics® ‘Pink’ 452820 · Lantana camara Lantropics® ‘Red’ 452825 · Lantana camara Lantropics® ‘Rose’ 

452851 · Lantana camara  
Lantropics® ‘Rose Compact’

452830 · Lantana camara Lantropics® ‘White’ 452835 · Lantana camara Lantropics® ‘Yellow’ 452855 · Lantana camara  
Lantropics® ‘Yellow Compact’

601808 · Lantana camara Simon ‘Lemon’ 601813 · Lantana camara Simon ‘Red’ 601819 · Lantana camara Simon ‘Red Mini’ 601815 · Lantana camara Simon ‘White’ 

450146 · Impatiens Neu-Guinea  
Magnifico® ‘Soft Pink’

450152 · Impatiens Neu-Guinea  
Magnifico® ‘Star Magenta’

450149 · Impatiens Neu-Guinea  
Magnifico® ‘Star Orange’ 

450153 · Impatiens Neu-Guinea  
Magnifico® ‘Star Pink’ 

450155 · Impatiens Neu-Guinea  
Magnifico® ‘Star Purple’

450158 · Impatiens Neu-Guinea  
Magnifico® ‘Star Red’

450167 · Impatiens Neu-Guinea  
Magnifico® ‘White’

604208 · Impatiens Neu-Guinea  
Sun Harmony® ‘Compact Lavender’ 

604207 · Impatiens Neu-Guinea  
Sun Harmony® ‘Deep Orange’ 

604206 · Impatiens Neu-Guinea  
Sun Harmony® ‘Deep Pink’ 

604205 · Impatiens Neu-Guinea  
Sun Harmony® ‘Magenta’ 

604204 · Impatiens Neu-Guinea  
Sun Harmony® ‘Pink’ 

604203 · Impatiens Neu-Guinea  
Sun Harmony® ‘Purple’ 

604202 · Impatiens Neu-Guinea  
Sun Harmony® ‘Salmon’ 

604200 · Impatiens Neu-Guinea  
Sun Harmony® ‘Scarlet’

604209 · Impatiens Neu-Guinea  
Sun Harmony® ‘White’

604201 · Impatiens Neu-Guinea  
Sun Harmony® ‘Violet’

603751 · Ipomoea batatas  
Papas® ‘Black Heart’

603752 · Ipomoea batatas  
Papas® ‘Bronze’ 

603757 · Ipomoea batatas Papas®  
‘Colored Leafs’ 
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456195 · Lysimachia congestiflora  
‘Outback Sunset’ 

456200 · Lysimachia nummularia ‘Goldilocks’ 606963 · Mecardonia Hybride  
‘Magic Yellow Carpet’

457115 · Mimulus Hybride Torelus® ‘Orange’ 

457120 · Mimulus Hybride Torelus® ‘Red’ 457125 · Mimulus Hybride Torelus® ‘Rose’ 457130 · Mimulus Hybride Torelus® ‘Yellow’ 608580 · Mücka Duo  
Calocephalus/Mühlenbeckia

608332 · Nemesia Hybride  
Giggles® ‘Berry Colada’

602970 · Nemesia Hybride  
Giggles® ‘Intensive Pink’ 

608315 · Nemesia Hybride  
Nesia® ‘Banana Swirl’ 

608308 · Nemesia Hybride  
Sunpeddle® ‘Painted Rose’ 

601699 · Osteospermum ecklonis  
Impassion® ‘Cream’ 

601636 · Osteospermum ecklonis Impassion® 
‘Dark Purple’ 

601714 · Osteospermum ecklonis Impassion® 
‘Dark Purple compact’ 

601680 · Osteospermum ecklonis  
Impassion® ‘Intensive Yellow’ 

601635 · Osteospermum ecklonis  
Impassion® ‘Lavender-Rose’ 

601681 · Osteospermum ecklonis  
Impassion® ‘Lila-Terracotta’

601670 · Osteospermum ecklonis  
Impassion® ‘Pure White’ 

601632 · Osteospermum ecklonis  
Impassion® ‘Purple’ 

601812 · Lantana camara Simon ‘Yellow’ 601758 · Lobelia erinus Angel® ‘Blue’ 601974 · Lobelia erinus Angel® ‘Cloud’ 601745 · Lobelia erinus Angel® ‘Dark Blue’ 

601982 · Lobelia erinus  
Angel® ‘Deep Blue Impr.’

601958 · Lobelia erinus  
Angel® ‘Diamond Blue’ 

601957 · Lobelia erinus  
Angel® ‘Early Dark Blue’

601743 · Lobelia erinus Angel® ‘White’ 

601950 · Lobelia richardii Suntropics® ‘Blue’ 601976 · Lobelia richardii  
Suntropics® ‘Dark Blue’

601972 · Lobelia richardii  
Suntropics® ‘Lavender’ 

601915 · Lobelia richardii  
Suntropics® ‘Old Rose’

601973 · Lobelia richardii Suntropics® ‘White’ 455500 · Lobularia maritima ‘Lavender’ 455503 · Lobularia maritima ‘Purple’ 455504 · Lobularia maritima ‘Rose’ 

455505 · Lobularia maritima ‘White’ 455730 · Lophospermum Lofos ‘Compact Pink’ 455735 · Lophospermum  
Lofos ‘Compact White’

601799 · Lotus maculatus ‘Gold Flash’ 



22 23

459820 · Pelargonium x grandiflorum  
Aristo® ‘Velvet Red’

609669 · Pelargonium x inter  
Summerpearls® ‘Cherry’ 

609670 · Pelargonium x inter  
Summerpearls® ‘Mauve’ 

609672 · Pelargonium x inter  
Summerpearls® ‘Neon Rose’ 

609671 · Pelargonium x inter  
Summerpearls® ‘Rose’ 

609673 · Pelargonium x inter  
Summerpearls® ‘Salmon’

460900 · Pelargonium x peltatum  
Decora ‘Bicolor’ 

460905 · Pelargonium x peltatum  
Decora ‘Dark Pink’

460910 · Pelargonium x peltatum  
Decora ‘Lilac’ 

460915 · Pelargonium x peltatum Decora  
‘Red’ 

460920 · Pelargonium x peltatum  
Decora ‘Rose’ 

460640 · Pelargonium x peltatum ‘Evka’

609674 · Pelargonium x peltatum  
Summerpearls® ‘Double Bicolor Dark Red’

609675 · Pelargonium x peltatum  
Summerpearls® ‘Double Bicolor Raspberry’

609678 · Pelargonium x peltatum  
Summerpearls® ‘Double Bicolour Magenta’ 

609681 · Pelargonium x peltatum  
Summepearls® ‘Double Dark Red’

609683 · Pelargonium x peltatum  
Summerpearls® ‘Double Dark Rose’ 

609682 · Pelargonium x peltatum  
Summerpearls® ‘Double Light Pink’ 

609679 · Pelargonium x peltatum  
Summerpearls® ‘Double Magenta’ 

609680 · Pelargonium x peltatum  
Summerpearls® ‘Double Mauve’

601631 · Osteospermum ecklonis  
Impassion® ‘White’ 

601708 · Osteospermum ecklonis  
Impassion® ‘White Compact’

601633 · Osteospermum ecklonis  
Impassion® ‘White-Rose’ 

601694 · Osteospermum ecklonis  
Impassion® ‘Yellow-Pink Vein’ 

609302 · Pelargonium citrodorum  
‘Citrodorum’ 

609304 · Pelargonium citrodorum  
Moskito Shocker® 

460000 · Pelargonium cultivars  
Calliope® ‘Dark Red’ 

460010 · Pelargonium cultivars  
Calliope® ‘Lavender Rose’ 

460020 · Pelargonium cultivars  
Calliope® ‘Rose Splash’

459500 · Pelargonium x crispum  
Angeleyes® ‘Bicolor’

459505 · Pelargonium x crispum  
Angeleyes® ‘Burgundy’

459510 · Pelargonium x crispum  
Angeleyes® ‘Orange’ 

459515 · Pelargonium x crispum  
Angeleyes® ‘Randy’ 

459803 · Pelargonium x grandiflorum  
Aristo® ‘Black Beauty’ 

459805 · Pelargonium x grandiflorum  
Aristo® ‘Burgundy’ 

459814 · Pelargonium x grandiflorum  
Aristo® ‘Orchid’

459816 · Pelargonium x grandiflorum  
Aristo® ‘Pink’ 

459818 · Pelargonium x grandiflorum  
Aristo® ‘Purple Stripes’

459817 · Pelargonium x grandiflorum  
Aristo® ‘Red Beauty’

459819 · Pelargonium x grandiflorum  
Aristo® ‘Salmon’ 
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609559 · Pelargonium x zonale  
Summerpearls® ‘Orange’ 

609557 · Pelargonium x zonale 
Summerpearls® ‘Pink-Rose’ 

609586 · Pelargonium x zonale  
Summerpearls® ‘Pink Salmon’

609594 · Pelargonium x zonale  
Summerpearls® ‘Red’ 

609552 · Pelargonium x zonale  
Summerpearls® ‘Red Orange’ 

609587 · Pelargonium x zonale  
Summerpearls® ‘Rose’

609597 · Pelargonium x zonale  
Summerpearls® ‘Salmon’ 

609598 · Pelargonium x zonale  
Summerpearls® ‘Soft Pink’

609596 · Pelargonium x zonale  
Summerpearls® ‘Violet’ 

609589 · Pelargonium x zonale  
Summerpearls® ‘White’

462495 · Pelargonium x zonale ‘Vancouver’ 462500 · Pelargonium x zonale  
‘Wilhelm Langguth’

607066 · Pericallis Hybride  
Primavera ‘Blueberry’

607067 · Pericallis Hybride  
Primavera ‘Denim’

607068 · Pericallis Hybride  
Primavera ‘Fuchsia’ 

607069 · Pericallis Hybride  
Primavera ‘Lavender’ 

607070 · Pericallis Hybride  
Primavera ‘Navy Blue’ 

607071 · Pericallis Hybride  
Primavera ‘Violet’

607083 · Pericallis Hybride  
Senetti® ‘Blue’ 

607084 · Pericallis Hybride  
Senetti® ‘Blue Bicolor 15’

609677 · Pelargonium x peltatum  
Summerpearls® ‘Double Merlot’ 

609676 · Pelargonium x peltatum  
Summerpearls® ‘Double Raspberry’ 

609685 · Pelargonium x peltatum  
Summerpearls® ‘Double Red’  

609684 · Pelargonium x peltatum  
Summerpearls® ‘Double Rose’ 

609686 · Pelargonium x peltatum  
Summerpearls® ‘Double White’ 

461020 · Pelargonium x peltatum  
Ville de Paris ‘Lilac’

461025 · Pelargonium x peltatum  
Ville de Paris ‘Red’

461030 · Pelargonium x peltatum  
Ville de Paris ‘Rose’ 

461035 · Pelargonium x peltatum  
Ville de Paris ‘White’

461150 · Pelargonium x zonale ‘Antik Orange’ 461155 · Pelargonium x zonale ‘Antik Pink’ 461160 · Pelargonium x zonale ‘Antik Scarlet’

461165 · Pelargonium x zonale ‘Antik Violet’ 462480 · Pelargonium x zonale ‘Mrs Pollock’ 462490 · Pelargonium x zonale  
‘Occold Shield’

609599 · Pelargonium x zonale  
Summerpearls® ‘Bright Red’

609588 · Pelargonium x zonale  
Summerpearls® ‘Bright Rose’

609595 · Pelargonium x zonale  
Summerpearls® ‘Coral’ 

609556 · Pelargonium x zonale  
Summerpearls® ‘Dark Red’

609585 · Pelargonium x zonale  
Summerpearls® ‘Intensive Red’ 



26 27

464684 · Petunia x atkinsiana  
Chameletunia® ‘White Lavender Star’ 

602391 · Petunia x atkinsiana  
Funny Pleasure® ‘Double Hotpink’ 

602394 · Petunia x atkinsiana  
Funny Pleasure® ‘Double Pink’

464496 · Petunia x atkinsiana  
Amore® ‘Queen of Hearts’

601203 · Petunia x atkinsiana  
Sunpleasure® ‘Cherry Vein’

605740 · Petunia x atkinsiana  
Sunpleasure® ‘Deep Blue’

601202 · Petunia x atkinsiana  
Sunpleasure® ‘Deep Pink’ 

601214 · Petunia x atkinsiana  
Sunpleasure® ‘Pure White’ 

601211 · Petunia x atkinsiana  
Sunpleasure® ‘Purple Classic’ 

464105 · Petunia x atkinsiana  
Surfinia® ‘Blue’ 

464110 · Petunia x atkinsiana  
Surfinia® ‘Blue Vein’ 

464115 · Petunia x atkinsiana  
Surfinia® ‘Burgundy’

464120 · Petunia x atkinsiana  
Surfinia® ‘Compact Purple Vein’ 

464133 · Petunia x atkinsiana  
Surfinia® ‘Giant Blue’

464135 · Petunia x atkinsiana  
Surfinia® ‘Giant Purple’

464142 · Petunia x atkinsiana  
Surfinia® ‘Green Edge Purple’

464144 · Petunia x atkinsiana 
Surfinia® ‘Heavenly Blue’

464145 · Petunia x atkinsiana  
Surfinia® ‘Hot Pink’

464150 · Petunia x atkinsiana  
Surfinia® ‘Hot Red’

464163 · Petunia x atkinsiana  
Surfinia® ‘Pink Vein’

607085 · Pericallis Hybride  
Senetti® ‘Deep Blue’ 

607086 · Pericallis Hybride  
Senetti® ‘Lavender’ 

607087 · Pericallis Hybride  
Senetti® ‘Magenta’

607088 · Pericallis Hybride  
Senetti® ‘Magenta Bicolor’

607091 · Pericallis Hybride  
Senetti® ‘Pink Bicolor’ 

607090 · Pericallis Hybride  
Senetti® ‘Violet Bicolor’

601109 · Petunia x atkinsiana  
Chameletunia® ‘Black Yellow Striped’ 

464629 · Petunia x atkinsiana  
Chameletunia® ‘Blue Heart’

601111 · Petunia x atkinsiana  
Chameletunia® ‘Burgundy Yellow Striped’

464637 · Petunia x atkinsiana  
Chameletunia® ‘Cherry Vanilla’ 

464639 · Petunia x atkinsiana  
Chameletunia® ‘Cherry White Striped’

464643 · Petunia x atkinsiana  
Chameletunia® ‘Cream Blue Star’ 

464678 · Petunia x atkinsiana  
Chameletunia® ‘Hippie Girl’ 

464650 · Petunia x atkinsiana  
Chameletunia® ‘Mango’

601119 · Petunia x atkinsiana  
Chameletunia® ‘Neon Sugar Beat’

464663 · Petunia x atkinsiana  
Chameletunia® ‘Purple Peak’

601182 · Petunia x atkinsiana  
Chameletunia® Purple-Yellow Circle’

464670 · Petunia x atkinsiana  
Chameletunia® ‘Red Heart’ 

601159 · Petunia x atkinsiana  
Chameletunia® ‘Red White’

464666 · Petunia x atkinsiana  
Chameletunia® ‘San Francisca’
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602368 · Petunia x atkinsiana  
Sweet Pleasure® ‘Neon Rose’

601188 · Petunia x atkinsiana  
Sweet Pleasure® ‘Pink Black Vein’

602369 · Petunia x atkinsiana  
Sweet Pleasure® ‘Provence’

601106 · Petunia x atkinsiana  
Sweet Pleasure® ‘Pure White’

602332 · Petunia x atkinsiana Sweet Pleasure® 
‘Purple’

602372 · Petunia x atkinsiana Sweet Pleasure® 
‘Real Blue’

602365 · Petunia x atkinsiana  
Sweet Pleasure® ‘Spanish Fire’ 

601259 · Petunia x atkinsiana  
Sweet Pleasure® ‘White Lila Eye’

601186 · Petunia x atkinsiana  
Sweet Pleasure® ‘Yellow’ 

601239 · Petunia x atkinsiana  
Tiny Pleasure® ‘Double Amethyst Vein’

468000 · Plectranthus fruticosus ‘Variegata’ 468425 · Portulaca umbraticola Muffin® 
‘Lila-Rose’

468415 · Portulaca umbraticola  
Muffin® ‘Orange’ 

468420 · Portulaca umbraticola Muffin® ‘Red’ 468430 · Portulaca umbraticola  
Muffin® ‘Silver-Rose’ 

468435 · Portulaca umbraticola  
Muffin® ‘White’ 

468440 · Portulaca umbraticola  
Muffin® ‘Yellow’

602484 · Portulaca umbraticola  
Portulaca Mix 1 ‘Silver-Rose/Lila-Rose/Orange’

602485 · Portulaca umbraticola  
Portulaca Mix 2 ‘Red/Silver-Rose/Yellow’

602486 · Portulaca umbraticola  
Portulaca Mix 3 ‘Red/Silver-Rose/Lila-Rose’

464165 · Petunia x atkinsiana  
Surfinia® ‘Purple’

464172 · Petunia x atkinsiana  
Surfinia® ‘Scarlet Red’

464175 · Petunia x atkinsiana  
Surfinia® ‘Sky Blue’

464180 · Petunia x atkinsiana Surfinia® ‘Snow’

464183 · Petunia x atkinsiana  
Surfinia® ‘Sumo Rose’ 

464200 · Petunia x atkinsiana  
Surfinia® ‘Table Dark Red’ 

464215 · Petunia x atkinsiana  
Surfinia® ‘Table White’

464188 · Petunia x atkinsiana  
Surfinia® ‘Velvet Blue 2015’

464190 · Petunia x atkinsiana Surfinia® ‘White’ 464193 · Petunia x atkinsiana  
Surfinia® ‘Yellow’

601256 · Petunia x atkinsiana  
Sweet Pleasure® ‘Altrosa’

602371 · Petunia x atkinsiana  
Sweet Pleasure® ‘Banana’

601228 · Petunia x atkinsiana  
Sweet Pleasure® ‘Blue’

601279 · Petunia x atkinsiana  
Sweet Pleasure® ‘Burgundy Vein’ 

601274 · Petunia x atkinsiana  
Sweet Pleasure® ‘Cassis’

601250 · Petunia x atkinsiana  
Sweet Pleasure® ‘Dark Red’

602370 · Petunia x atkinsiana  
Sweet Pleasure® ‘Golden Princess’

464432 · Petunia x atkinsiana  
Sweet Pleasure® ‘Hot Pink’

601190 · Petunia x atkinsiana  
Sweet Pleasure® ‘Lavender Vein’

464606 · Petunia x atkinsiana  
Sweet Pleasure® ‘Lilac White’ 
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478500 · Sutera diffusus Copa® ‘Blue’ 601921 · Sutera diffusus Copa® ‘Cherry XXL’ 478645 · Sutera diffusus Copa® ‘Double Blue’ 478647 · Sutera diffusus  
Copa® ‘Double Lavender’  

478650 · Sutera diffusus Copa®  
‘Double White’ 

478600 · Sutera diffusus Copa® ‘Giga Blue’ 478605 · Sutera diffusus  
Copa® ‘Giga Lavender’ 

478610 · Sutera diffusus  
Copa® ‘Giga Pink Eye’  

478615 · Sutera diffusus Copa® ‘Giga Rose’ 478620 · Sutera diffusus Copa® ‘Giga White’ 478560 · Sutera diffusus Copa® ‘Midi White’

478505 · Sutera diffusus Copa® ‘Pink’ 602766 · Sutera diffusus  
Gulliver ‘Dynamic White’

602769 · Sutera diffusus  
Gulliver ‘Great Pink Beauty’

602768 · Sutera diffusus 
Gulliver ‘Great Regal Blue’

601826 · Sutera diffusus ‘Snowflake Impr.’

602487 · Portulaca umbraticola  
Portulaca Mix 4 ‘Yellow/Lila-Rose/Orange’

602488 · Portulaca umbraticola  
Portulaca Mix 5 ‘Red/Silver-Rose/Orange’

602489 · Portulaca umbraticola  
Portulaca Mix 6 ‘Red/Lila-Rose/Orange’

602490 · Portulaca umbraticola  
Portulaca Mix 7 ‘White/Red/Yellow’

602491 · Portulaca umbraticola  
Portulaca Mix 8 ‘White/Yellow/Lila-Rose’

602492 · Portulaca umbraticola  
Portulaca Mix 9 ‘Red/Yellow/Orange’

608044 · Salvia farinacea ‘Victoria Blue’ 603828 · Sanvitalia procumbens  
Sanvitos® ‘Dark Yellow Compact’ 

603825 · Sanvitalia procumbens  
Sanvitos® ‘Light Yellow Compact’

603831 · Sanvitalia procumbens  
Sanvitos® ‘Little Penny’

476307 · Sanvitalia procumbens  
Sanvitos® ‘Sweet Penny’ 

603835 · Sanvitalia procumbens  
‘Talya Great Yellow’

606848 · Scaevola aemula ‘Blue Touch’ 606831 · Scaevola aemula ‘Pink Blessing’ 

476902 · Scaevola aemula  
Summerlovers® ‘Blue Laguna’

476905 · Scaevola aemula  
Summerlovers® ‘Pink Laguna’ 

476908 · Scaevola aemula  
Summerlovers® ‘Pure White’

606849 · Scaevola aemula ‘White Touch’ 

602494 · Portulaca umbraticola  
Portulaca Mix 11 ‘White/Yellow/Orange’

602495 · Portulaca umbraticola  
Portulaca Mix 12 ‘White/Silver-Rose/Yellow’
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482070 · Verbena x peruviana  
Star Dreams® ‘Rose Star’

482075 · Verbena x peruviana  
Star Dreams® ‘Scarlet’

482080 · Verbena x peruviana  
Star Dreams® ‘White’

482195 · Verbena x peruviana  
Summerdreams® ‘Blue’ 

482230 · Verbena x peruviana  
Summerdreams® ‘Lavender’ 

482235 · Verbena x peruviana  
Summerdreams® ‘Pink’ 

482240 · Verbena x peruviana  
Summerdreams® ‘Purple’

482243 · Verbena x peruviana  
Summerdreams® ‘Red Eye’

482245 · Verbena x peruviana  
Summerdreams® ‘Rose’

482249 · Verbena x peruviana  
Summerdreams® ‘Scarlet’

482255 · Verbena x peruviana  
Summerdreams® ‘Soft Pink Eye’ 

482260 · Verbena x peruviana  
Summerdreams® ‘White’

482265 · Verbena x peruviana  
Summerdreams® ‘Wine Red’ 

482300 · Verbena x Phlox Velox® ‘Pink’ 482310 · Verbena x Phlox Velox® ‘Soft Pink’

480511 · Thunbergia alata  
Sunny Susy® ‘New Orange’

480535 · Thunbergia alata  
Sunny Susy® ‘Red-Orange’

480521 · Thunbergia alata  
Sunny Susy® ‘White with Black Eye’ 

480523 · Thunbergia alata  
Sunny Susy® ‘Yellow-Dark Eye’

482000 · Verbena x peruviana  
Star Dreams® ‘Blue with Eye’

482005 · Verbena x peruviana  
Star Dreams® ‘Bright Pink’ 

482010 · Verbena x peruviana  
Star Dreams® ‘Burgundy’ 

482017 · Verbena x peruviana  
Star Dreams® ‘Coral Pink’

482031 · Verbena x peruviana  
Star Dreams® ‘Cream’

482020 · Verbena x peruviana  
Star Dreams® ‘Deep Blue’

482027 · Verbena x peruviana  
Star Dreams® ‘Deep Red Star’ 

482029 · Verbena x peruviana  
Star Dreams® ‘Lavender’ 

482028 · Verbena x peruviana  
Star Dreams® ‘Lavender Star’

482030 · Verbena x peruviana  
Star Dreams® ‘Peach’ 

482042 · Verbena x peruviana  
Star Dreams® ‘Pink Wing’ 

482046 · Verbena x peruviana  
Star Dreams® ‘Purple Eye’ 

482047 · Verbena x peruviana  
Star Dreams® ‘Purple Wing’

482055 · Verbena x peruviana  
Star Dreams® ‘Red Star’

482060 · Verbena x peruviana  
Star Dreams® ‘Red with Eye’

482065 · Verbena x peruviana  
Star Dreams® ‘Rose’

480495 · Thunbergia alata  
Sunny Susy® ‘Brownie’ 

603988 · Thunbergia alata  
Sunny Susy® ‘Chili Cheese’

480525 · Thunbergia alata  
Sunny Susy® ‘Lemon Star’ 

603981 · Thunbergia alata  
Sunny Susy® ‘Little Mandarin’
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552000 · Helichrysum italicum ‘Aladin’  
Dwarf Curry

552050 · Hyssopus officinalis ‘Blues’ 552450 · Lippia citriodora ‘Freshman’  
Lemon Verbena

552530 · Majorana hortensis ‘Venezia’  
Sweet Marjoram

552600 · Melissa officinalis ‘Fit’  
Lemon Balm

552680 · Mentha gentilis ‘Lemon’ Lemon Mint 552700 · Mentha gracilis ‘Ginger’  
Ginger Mint

552710 · Mentha longifolia ‘Gine’  
Wild Mint

553100 · Mentha species ‘Strawberry’  
Strawberry Mint

553130 · Mentha spicata ‘Abura’  
Japanese Medicinal Mint

553150 · Mentha spicata ‘Crispa’  
Spearmint Mint

553190 · Mentha spicata ‘Flamenco’  
Spanish Mint

553200 · Mentha spicata ‘Marokko’  
Maroccan Mint

553301 · Mentha suaveolens ‘Pinedo®’ 
Pineapple Mint

553320 · Mentha suaveolens ‘Pomo’  
Apple Mint

552730 · Mentha x piperata ‘Aura’  
Grapefruit Mint

552850 · Mentha x piperata ‘Citaro®  
English Peppermint

552880 · Mentha x piperita ‘Garden Mint’  
Fine English Mint

552900 · Mentha x piperita ‘Granada’  
Orange Mint

552950 · Mentha x piperita ‘Multimentha’ 
Peppermint

548990 · Agastache mexicana ‘Lime’  
Lemonade Plant

550890 · Artemisia alba ‘Cola’ 551000 · Artemisia drancunculus  
‘Pfefferkorn’ French Estragon

551200 · Bulbine frutescens ‘Medicus®’ 
Stalked Bulbine

551400 · Cymbopogon citratus ‘Tasty Lemon’ 
Lemon Grass

551900 · Galium odoratum ‘Sterntaler’ 
Woodruff

551950 · Gynostemma pentaphyllum  
‘Jiaogulan’ Sweet Tea Vine

551980 · Helichrysum angustifolium ‘Kari’ 
Curry Plant

Herbs
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556202 · Rosmarinus officinalis  
‘Maresme Impr.’ 

556230 · Rosmarinus officinalis ‘Miss Jessop’ 
Fine Leaved Rosemary

556204 · Rosmarinus officinalis  
‘Perigord Selektion GGG’ Rosemary

556350 · Rosmarinus officinalis ‘Riviera’ 
Hanging Rosmary

556480 · Rungia klossii ‘Champi’  
Mushroom Plant

556590 · Salvia elegans ‘Citron’  
Lemon Sage

556600 · Salvia elegans ‘Mello Honeydew’ 
Melon Sage

556620 · Salvia elegans ‘Peach’  
Peach Sage

556650 · Salvia officinalis ‘Culinaria’  
Silver Sage

556660 · Salvia officinalis ‘Fortado®’  
Green Sage

673461 · Salvia officinalis ‘Sage’  
Sage

556750 · Salvia officinalis ‘Icterina Goldblatt’ 
Golden Sage

556800 · Salvia officinalis ‘Purpurascens 
Purpurmantel’ Purple Sage

556850 · Salvia officinalis  
‘Tricolor Hexenmantel’ Colourful Sage

557000 · Santolina chamaecyparissus  
‘Yellow Buttons’ Yellow, Silver-Green leaf

553010 · Mentha x piperita ‘Tachi’  
Mandarin Mint

552750 · Mentha x piperita f. Citrata  
‘Chocolate’ Chocolade Mint

553000 · Mentha x piperita f. Citrata ‘Swiss’ 
White Peppermint

553330 · Monarda fistulosa ‘Rose’ 

554700 · Ocimum species ‘Cresto®’  
Wild Basil

554330 · Ocimum basilicum ‘Tauris®’  
Basil

554400 · Ocimum x hybrida ‘Magic Blue®’ 
Basil

554450 · Ocimum x hybrida ‘Magic White’ 
Basil

608095 · Ocimum Hybride 555050 · Origanum vulgare ‘Diabolo’  
Hanging Oregano

554945 · Origanum vulgare ‘Gold Nugget’ 
Golden Oregano

554950 · Origanum vulgare ‘Goldtaler’ 
Yellow/Green Oregano

554900 · Origanum vulgare ‘Margeritha’ 
Common Oregano

555000 · Origanum vulgare ‘Panta®’  
White Speckled Oregano

555060 · Origanum vulgare ‘Poncho®  
Spicy Oregano

556120 · Polygonum odoratum ‘Halong’ 
Vietnamese Coriander

556200 · Rosmarinus officinalis ‘Abraxas’ 
Gourmet Rosmary

556300 · Rosmarinus officinalis ‘Blue Winter’ 
Winterhard Rosmary

556220 · Rosmarinus officinalis ‘Britania’ 
English Rosmary

556320 · Rosmarinus officinalis  
‘Corsican Blue’
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401610 · Ajuga reptans ‘Black Scallop’ 401620 · Ajuga reptans ‘Burgundy Glow’ 607621 · Calocephalus brownii Selectie 2016 416950 · Ceratostigma plumbaginoides 
‘Autumn Blue’

418735 · Coreopsis verticillata  
Chorasan ‘Creme Bicolor’

418740 · Coreopsis verticillata  
Chorasan ‘Yellow Bicolor’

418750 · Coreopsis verticillata ‘Fruit Punch’ 418810 · Coreopsis verticillata  
‘Limerock Passion’ 

Perennials

557280 · Sideritis syriaca ‘Olymp’  
Greek Mountain Tea

557350 · Stevia rebaudiana ‘Sweety’  
Sweet Leaf

557380 · Tagetes filifolia ‘Salmi’  
Irish Lace

557590 · Thymus citriodorus ‘Goldy’  
Golden Thyme

557650 · Thymus citriodorus ‘Sambesi’ 
Hanging Thyme

557550 · Thymus citriodorus ‘Silver’  
Queen Silver Thyme

557600 · Thymus citriodorus variegata 
‘Mystic Lemon’ Gold margin Thymus

557680 · Thymus praecox ’Creeping Red’ 
Creeping Red Thyme

557690 · Thymus pulegioides ‘Archers Gold’ 
Creeping Golden-Yellow Thyme

557770 · Thymus vulgaris ‘Faustini’  
Italian Thyme

557800 · Thymus vulgaris ‘Fredo’  
Dwarf Thyme

557500 · Thymus citriodorus ‘Limone’  
Lemon Thyme

557250 · Satureja spicigera ‘Karpaten’ 
Hanging Savory

557050 · Santolina viridis ‘Olivia’  
Olive Herb

557100 · Satureja douglasii ‘Indian Mint’ 
Hanging Mint

557200 · Satureja montana ‘Bolero’  
Perennial Savory

556900 · Salvia rutilans ‘Pino’  
Pineapple Sage
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477075 · Sedum floriferum  
‘Weihenstephaner Gold’ 

477095 · Sedum forsterianum ‘Elegans’ 477185 · Sedum kamtschaticum ‘Variegatum’ 477193 · Sedum pellucida ‘Little Missy’ 

609223 · Sedum sieboldii ‘Glaucum’ 609213 · Sedum spectabile ‘Brilliant’ 477240 · Sedum spurium ‘Tricolor’ 477276 · Sedum telephium ‘Birthday Party’ 

477277 · Sedum telephium ‘Cloud Walker’ 477279 · Sedum telephium ‘Fuldaglut’ 477280 · Sedum telephium ‘Herbstfreude’ 477281 · Sedum telephium ‘Hot Stuff’ 

477286 · Sedum telephium ‘Mr. Goodbud’ 477050 · Sedum x cauticolum ‘Robustum’ 477125 · Sedum Hybride ‘Chocolate Ball’ 477130 · Sedum Hybride ‘Lemon Ball’

477150 · Sedum Hybride ‘Winter Green’ 477155 · Sedum Hybride ‘Winter Lemon’ 908994 · Tulbaghia violaceae ‘Green-Blue’ 908992 · Tulbaghia violaceae Knobiflirt® 
‘Variegata’

418815 · Coreopsis verticillata  
‘Limerock Ruby’

418850 · Coreopsis verticillata ‘Zagreb’ 606007 · Erysimum cheiri ‘Bronce Rose’ 606008 · Erysimum cheiri ‘Cherry’ 

606004 · Erysimum cheiri ‘Citroen Yellow’ 606006 · Erysimum cheiri ‘Golden Sun’ 606002 · Erysimum cheiri ‘Lavender Lemon’ 606001 · Erysimum cheiri ‘Light Rose Yellow’ 

606009 · Erysimum cheiri ‘Orange Rose’ 606000 · Erysimum cheiri ‘Yellow’ 444100 · Gaura lindheimeri ‘Pink Compact’ 

444132 · Gaura lindheimeri ‘Rose Bicolor’ 444105 · Gaura lindheimeri ‘White Compact’ 604103 · Gypsophila cerastoides ‘White-Lila’ 453450 · Lavandula angustifolia  
‘Hidcote Blue’ 

454907 · Lithodora diffusa ‘Blue Bird’ 457462 · Muehlenbeckia complexa  
‘Sealand Compact’ 

475000 · Sagina subulata ‘Irish Moss’ 475005 · Sagina subulata ‘Scotch Moss’ 

606005 · Erysimum cheiri ‘Red’ 
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492660 · Carex brunnea ‘Pagira’ 492675 · Carex brunnea ‘Variegata’ 492785 · Carex comans ‘Rosaly’ 492810 · Carex elata ‘Bowles Golden’

492830 · Carex grayi ‘Saladin’ 492850 · Carex hachijoensis ‘Evergold’ 492900 · Carex morowii ‘Ice Dance’ 492925 · Carex muskingumensis  
‘Bicolor Fountain’

493005 · Carex trifida ‘Rekohu Sunrise’ 493190 · Festuca cinerea ‘Eisvogel’ 493260 · Festuca ovina ‘Elijah Blue’

493280 · Holcus mollis ‘Variegatus’ 493300 · Imperata cylindrica ‘Red Baron’493500 · Miscanthus sinensis ‘Adagio’ 493505 · Miscanthus sinensis ‘Brazil’

493530 · Miscanthus sinensis ‘Ferner Osten’ 493535 · Miscanthus sinensis ‘Gold Bar’

492520 · Acorus gramineus ‘Ogon’ 492550 · Calamagrostis x acutiflora  
‘Karl Foerster’

492560 · Calamagrostis x acutiflora  
‘Overdam’

492600 · Carex brunnea ‘Camara’

492605 · Carex brunnea ‘Caracas’ 492615 · Carex brunnea ‘Crema’ 492680 · Carex brunnea ‘Green’ – ‘Verde’ 492630 · Carex brunnea ‘Jenneke’

Grasses

493540 · Miscanthus sinensis ‘Gracilimus’ 493560 · Miscanthus sinensis  
‘Kleine Fontäne’
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493900 · Pennisetum x advena ‘Sky Rocket’

493570 · Miscanthus sinensis  
‘Kleine Silberspinne’

493580 · Miscanthus sinensis ‘Malepartus’ 493590 · Miscanthus sinensis ‘Morning Light’ 493593 · Miscanthus sinensis ‘Navajo’

493610 · Miscanthus sinensis ‘Strictus’ 493620 · Miscanthus sinensis ‘Variegatus’ 493625 · Miscanthus sinensis ‘Yaka Dance’ 493630 · Miscanthus sinensis ‘Zebrinus’

493680 · Molinia caerulea ‘Variegata’ 493710 · Panicum virgatum ‘Hanse Herms’ 493720 · Panicum virgatum ‘Heavy Metal’ 493770 · Pennisetum alopecuroides ‘Hameln’

493790 · Pennisetum alopecuroides  
‘Little Bunny’

493800 · Pennisetum alopecuroides  
‘Moundry’

493880 · Pennisetum x advena ‘Fireworks’ 492210 · Pennisetum x advena ‘Rubrum’

ALGEMENE VOORWAARDEN SIERTEELT EN VOE- 
DINGSTUINBOUW OPKWEEK VAN PLANTUM NL

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Plantum NL voor 
de verkoop en levering van planten en teeltmateriaal van sierteelt-
producten en plantmateriaal van voedingstuinbouwproducten alsmede 
tuinbouwmaterialen.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam, kantoor Gou-
da op 19 september 2002.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de 
verkoper gedane aanbiedingen, verkopen, leveringen en gesloten 
overeenkomsten met betrekking tot planten en teeltmateriaal van 
sierteeltproducten en plantmateriaal van voedingstuinbouwproducten, 
met inbegrip van de verkoop en levering van bijvoorbeeld meststof-
fen en gewasbeschermingsmiddelen (hierna te noemen: producten). 
Eventuele voorwaarden van de koper, van welke aard ook en hoe ook 
genaamd zijn, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengeko-
men, niet van toepassing.
2. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te worden 
overeengekomen. Zij worden, voor zover zij niet in de plaats treden 
van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, geacht deze 
voorwaarden aan te vullen.
3. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt door de 
verkoper gratis aan de koper verstrekt.

Artikel 2 Begripsbepaling
1. Onder ’verkoper” wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, 
die zijn bedrijf maakt van het leveren van producten als bedoeld in 
artikel 1, lid 1 en het sluiten van transacties met betrekking tot deze 
producten, in de ruimste zin van het woord, waaronder de inkoop en 
verkoop van producten, het verhuren en/of verkopen van in eigen on-
derneming gekweekte producten, het vermenigvuldigen van bloemen 
of planten.
2. Onder ’koper” wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon met 
wie de verkoper enige overeenkomst aangaat met betrekking tot in 
artikel 1, lid 1 genoemde producten. 

Artikel 3 Aanbiedingen en prijzen 
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is over-
eengekomen. Een offerte of aanbieding heeft een geldigheidsduur van 
ten hoogste 30 dagen.
2. Met de schriftelijke bevestiging van de offerte of aanbieding door 
koper wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, tenzij 
binnen vijf dagen na de verzending van de bevestiging door de koper 
daartegen schriftelijk bezwaar wordt gemaakt door de verkoper.
3. Indien een overeenkomst tot stand komt door tussenkomst van 
agenten, reizigers en/of andere tussenpersonen en/of wederverko-
pers, binden deze de verkoper eerst nadat deze schriftelijk door de 
ver-koper zijn aanvaard. 
4. De prijzen zijn exclusief BTW en bijkomende kosten, waaronder 
begrepen: transportkosten, kosten van emballage, kosten van kwali-
teitscontrole en/ fytosanitair onderzoek, invoerrechten, overheids- en 
andere publiekrechtelijke heffingen, alsmede kwekersrechtelijke- en 
eventuele andere vergoedingen, tenzij schriftelijk anders overeenge-
komen. Indien geen prijs is overeengekomen, zal de op het moment 
van levering geldende prijs van de verkoper bepalend zijn.
5. Verkoper heeft het recht om naar redelijkheid en billijkheid de prijs 
aan te passen tot op een door hem te bepalen niveau, indien zijn 
kosten in aanmerkelijke mate zijn toegenomen sinds de vaststelling 
van de prijs.
6. De prijzen zijn voor zover niet anders is aangegeven, in Euro’s (€).
7. Bij annulering van de overeenkomst door de koper is deze terstond 
25% van de bruto verkoopwaarde van de te leveren producten als 
annuleringsvergoeding verschuldigd. 
8. In het geval dat de desbetreffende producten door bovenbedoelde 
annulering onverkoopbaar - of slechts voor een lagere prijs verkoop-
baar blijken te zijn, is de koper aansprakelijk voor eventuele prijsver-
schillen en verdere door de verkoper geleden schade.
9. Op beide partijen rust de plicht de eventuele schade zo veel  
mogelijk te beperken. 

Artikel 4 Verkoopvoorbehoud
1. Bestellingen van planten en/of teeltmateriaal, dat tijdens de koop 
nog niet is volgroeid, worden aangenomen onder voorbehoud van 
het normaal opkweekgemiddelde van goed plantaardig materiaal van 
goed uiterlijk.
2. Gehele of gedeeltelijke mislukking van de opkweek of oogst van 
uitgangsmateriaal of gedeeltelijk bederf tijdens bewaring om welke 
reden ook, ontslaat de verkoper van zijn verplichting tot levering en 
van zijn verdere verplichtingen, tenzij zulks aan grove schuld van de 
verkoper te wijten is.
3. De verkoper is daarnaast gerechtigd voor vervangende levering 
zorg te dragen. Deze vervangende levering geschiedt op dezelfde 
condities, als oorspronkelijk is overeengekomen.
4. Indien de levering van een bestelde soort, om welke reden dan 
ook, niet mogelijk is, heeft verkoper het recht om een zoveel moge-
lijk gelijkwaardige soort te leveren, ofwel om de order te annuleren, 
wanneer de bestelde soort niet te leveren is, of de koper een andere 
soort niet accepteert; de verkoper zal zich inspannen een andere soort 
te leveren. 

Artikel 5 Levering en transport
1. Levering vindt plaats af bedrijf, tenzij anders overeengekomen. Bij 
de levering gaat het risico van de betreffende producten met alles wat 
daaraan is verbonden, op de koper over.
2. De verkoper bepaalt na overleg met de koper de leveringsdatum. 
Opgegeven levertijden worden niet beschouwd als fatale termijn. 
Indien een leveringsdatum is overeengekomen, zal de verkoper er 
naar streven zoveel mogelijk deze datum voor levering aan te houden. 
Indien verkoper niet op de overeengekomen dag of binnen de over-
eengekomen termijn kan leveren, zal hij de koper daaromtrent zo tijdig 
mogelijk informeren. Na overleg met de koper zal de verkoper de dag 
van aflevering vaststellen.
3. Indien de koper de bestelde producten afneemt vóór de overeen-
gekomen afleveringsdatum of periode zoals in lid 2 bepaald, is het 
hieruit voortvloeiende risico geheel voor de koper. 
4. Indien de koper de bestelde producten afneemt of wil afnemen  
na de overeengekomen leveringsdatum, dan is het risico van een 
eventueel door langere bewaring optredend kwaliteitsverlies geheel 
voor de koper. 
5. Indien na verstrijking van een beperkte bewaartermijn, welke gelet 
op de productsoort als redelijk kan worden beschouwd, geen afname 
door de koper heeft plaatsgevonden en het risico van kwaliteitsverlies 
en/of bederf van de producten geen andere keuze laat, wordt de order 
geacht door de koper te zijn geannuleerd. In dat geval is de koper 
gehouden tot betaling van de als gevolg hiervan door de verkoper te 
lijden schade.

Artikel 6 Verpakking/emballage/karren/pallets
1. Eenmalige verpakking wordt tegen kostprijs in rekening gebracht 
en wordt niet teruggenomen.
2. Alle verpakkingen en emballage, uitgezonderd eenmalige emballa-
ge, blijven eigendom van de verkoper.
3. De verkoper is gerechtigd de koper voor meermalige verpakking 
en ander duurzaam materiaal een overeengekomen gebruiksvergoe-
ding in rekening te brengen, welke vergoeding afzonderlijk op de fac-
tuur wordt vermeld. 
4. Koper is verplicht binnen 30 dagen na levering of onmiddellijk na 
het planten, verpakking en emballage op eigen kosten en in goede 
staat aan verkoper te retourneren. Indien is overeengekomen dat 
verkoper verpakking en emballage zelf zal afhalen, dient koper met 
betrekking tot de door verkoper aangekondigde datum, te zorgen dat 
verpakking en emballage in goede staat blijven en op zodanige wijze 
op te slaan dat verkoper deze op een normale wijze kan afhalen. 
5. Koper mag verpakking en emballage niet in gebruik houden, of 
door derden laten gebruiken.
6. Karren, rolcontainers, meermalige pallets dienen direct geretourne-
erd te worden, tenzij anders is overeengekomen. Het is verboden 
deze voor eigen gebruik aan te wenden of aan derden mee te geven.
7. Bij beschadiging of verlies van meermalige verpakkingen, karren, 
rolcontainers, pallets etc. is koper verplicht aan verkoper de reparatie- 
of vervangingskosten te vergoeden alsmede eventuele extra huurkos-
ten ten gevolge van te late retournering.

Artikel 7 Betaling
1. Verkoper heeft het recht van koper een vooruitbetaling op het fac-
tuurbedrag te vorderen van 50%.
2. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.
3. Koper is niet bevoegd op de te betalen koopprijs enig bedrag  
wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te  
brengen.
4. Koper is niet bevoegd de nakoming van haar betalingsverplichting 
op te schorten, in geval van een door hem bij de verkoper ingediende 
klacht over de geleverde producten, tenzij de verkoper in ruil voor een 
zekerheidsstelling uitdrukkelijk met opschorting akkoord gaat.
5. Alle betalingen geschieden ten kantore van de verkoper of door 
storting of overschrijving op een door de verkoper aan te wijzen 
bankrekening.
6. Betaling dient te geschieden in Euro’s (€) tenzij anders op de fac-
tuur is aangegeven. Verkoper heeft het recht om in het laatste geval 
koersverschillen door te berekenen aan de koper. 
7. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, 
wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Alsdan is de verko-
per gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen 
vanaf de dag dat koper in verzuim is gebleven te voldoen aan de in 
lid 2 genoemde betalingsverplichting, waarbij een gedeelte van een 
maand voor een gehele maand wordt gerekend. De verkoper is te-
vens gerechtigd om bij het in verzuim zijn van de koper het daardoor 
opgelopen valutakoersverlies in rekening te brengen.
8. Is de koper in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het 
nakomen van een van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke 
kosten ter verkrijging van voldoening, zowel de gerechtelijke als  
buitengerechtelijke voor zijn rekening.
9. Verkoper behoudt zich het recht voor orders of overeenkomsten 
niet of niet langer uit te voeren, indien door de koper vorige leveranties 
niet zijn betaald, of de koper anderszins op enige wijze zijn verplichtin-
gen tegenover de verkoper niet is nagekomen of niet nakoming dreigt. 
Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de koper ten 
gevolge van het niet uitvoeren van orders.

Artikel 8 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende 
buiten de directe invloedsfeer van de verkoper, waardoor nakoming 
van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. 
Hierbij kan gedacht worden aan stakingen, brand, extreme weersom-
standigheden of overheidsmaatregelen en ziekten en plagen ener-
zijds en aan gebreken in de aan verkoper toegeleverde materialen  
anderzijds.
2. Indien tengevolge van overmacht de levering door verkoper niet 
kan worden uitgevoerd, dan moet de verkoper de koper zo spoedig 
mogelijk schriftelijk omtrent de omstandigheden informeren.
3. In geval van overmacht zullen partijen overleggen over een wij-
ziging van de koopovereenkomst of over het geheel of gedeeltelijk 
ontbinden van de koopovereenkomst.
4. Indien partijen het niet binnen 10 dagen na de schriftelijke  
mededeling van de bedoelde omstan-digheden eens kunnen  
worden over wijziging of ontbinding, dan kan ieder van de partijen zich 
tot de rechter wenden.

Artikel 9 Onvoorziene omstandigheden bij de koper
1. In geval van onvoorziene omstandigheden, die zo ernstig zijn dat 
de verkoper, gelet op de eisen van redelijkheid en billijkheid, niet mag 
verwachten dat het gesloten koopovereenkomst ongewijzigd in stand 
blijft, zullen partijen overleggen over een wijziging van de koopover-
eenkomst of over het geheel of gedeeltelijk ontbinden van de koopo-
vereenkomst. 
2. Indien partijen het niet binnen 10 dagen na schriftelijke mededeling 
van de bedoelde omstandigheden eens kunnen worden over wijzi-
ging of ontbinding, dan kan ieder van de partijen zich tot de rechter  
wenden.

Artikel 10 Garanties en klachten
1. Verkoper waarborgt dat de producten, die op grond van de order 
geleverd moeten worden, voldoen aan de eisen, gesteld in de van 
toepassing zijnde reglementen van Nederlandse keuringsinstanties, die 
van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.
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2. Verkoper staat niet in voor de rasechtheid van die producten, die 
algemeen bekend staan als zijnde terugsportend.
3. Verkoper staat niet in voor groei en bloei van de geleverde  
producten.
4. Aan de koper wordt steeds naar beste weten en kunnen, door of 
namens de verkoper, alle verlangde cultuurinformatie verstrekt, echter 
zonder enige aansprakelijkheid van de verkoper.
5. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken, waaronder die 
over getal, maat of gewicht van het geleverde, dienen uiterlijk binnen 
twee dagen na aflevering aan de verkoper kenbaar worden gemaakt 
en binnen acht dagen schriftelijk aan verkoper te worden medegede-
eld.
6. Klachten met betrekking tot niet zichtbare gebreken dienen  
onmiddellijk (en in ieder geval binnen twee dagen) na constatering aan 
de verkoper kenbaar te worden gemaakt, en binnen acht dagen bij de 
verkoper schriftelijk te worden medegedeeld. 
7. Klachten dienen bovendien steeds op een zodanig tijdstip aan de 
verkoper te worden medegedeeld dat de verkoper het plantmateriaal 
kan controleren.
8. Een klacht dient ten minste te bevatten:
a. Een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek;
b. De opslagplaats van het teeltmateriaal, waar de klacht betrekking 
op heeft;  
c. Een opgave van feiten, op grond waarvan kan worden vastgesteld 
dat door de verkoper geleverde en door de koper afgekeurde produc-
ten dezelfde zijn.
9. Wanneer geleverde producten krachtens het bepaalde in dit artikel 
door de koper worden afgekeurd en koper en verkoper het niet dade-
lijk eens worden over een minnelijke regeling, dan moet de koper een 
beroep doen op een onafhankelijk officieel erkende deskundige, die 
een expertise rapport opmaakt. De kosten van het deskundigenrap-
port zijn, indien de  afkeuring gerechtvaardigd is, voor rekening van de 
verkoper en als zij ongerechtvaar-digd is, voor rekening van de koper. 
De betreffende kosten moeten in elk geval door de koper worden 
voorgeschoten.
10.  Klachten met betrekking tot een deel van het geleverde kun-
nen geen aanleiding zijn tot afkeuring door de koper van de gehele  
levering. 
11.  Op de koper rust de plicht de geleverde hoeveelheid van de 
geleverde partij bij inontvangstneming te (doen) controleren en een 
geconstateerde afwijking in hoeveelheid aan de verkoper te melden.
12.  Het uiten van een klacht schort de betalingsverplichting van koper 
niet op, ongeacht de eventuele gegrondheid van een klacht.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot niet tijdige levering wordt 
hierbij uitgesloten, tenzij de uiteindelijke overeengekomen leveringsda-
tum met meer dan zeven dagen wordt overschreden.
2. In geval van overschrijding van de leveringsdatum met meer dan 
zeven dagen dient verkoper schriftelijk in gebreke te worden gesteld, 
waarbij de koper aan de verkoper een redelijke termijn zal moeten 
stellen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. 
3. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door over-
macht als bedoeld in artikel 8, lid 1.
4. De vergoeding door verkoper van de eventueel door koper gele-
den schade in het geval van een conform artikel 10 ingediende klacht 
zal niet hoger zijn dan de factuurwaarde van het geleverde, waar de 
klacht, die terecht blijkt te zijn betrekking op heeft, mits er sprake is 
van verwijtbaarheid of bewuste nalatigheid van de verkoper.
5. Bij een gedeeltelijke mislukking van de oogst ten gevolge van de 
geleverde producten bij koper zal de door de verkoper verschuldigde 
vergoeding van de door de door de koper geleden schade niet te 
boven gaan een percentage van de koopprijs van de geleverde pro-
ducten, welk percentage maximaal gelijk is aan dat deel van de oogst 
bij koper dat mislukt is. Indien bij een schademelding door verkoper en 
koper gezamenlijk of door een derde het percentage afwijkende, zieke 
of zwakke planten wordt vastgesteld, zal dit percentage bepalend zijn 
voor de maximale aansprakelijkheid van de verkoper. Koper is ver-
plicht ervoor zorg te dragen dat de schade als gevolg van afwijkende, 
zieke of zwakke planten zo veel mogelijk wordt beperkt.
6. Schadevergoeding mag niet door de koper worden  
gecompenseerd en geeft geen recht het factuurbedrag niet of niet 
tijdig te voldoen.

Artikel 12 Eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud en 
zekerstelling
1. Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel gaan de eigen-
dom van de producten op de koper over op het moment van levering 
volgens artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.
2. De verkoper blijft eigenaar van het door hem geleverde producten 
en blijft of wordt eigenaar van de daaruit ontstane producten, totdat de 
overeengekomen prijs door de koper volledig is voldaan, en de koper 
ook al zijn verdere verplichtingen jegens de verkoper, uit welke hoofde 
ook, volledig is nagekomen.
3. Indien gerede twijfel bestaat bij de verkoper omtrent het vermogen 
van de koper tot betaling, is de verkoper bevoegd om zijn prestaties uit 
te stellen totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft, 
of de overeenkomst door opzegging te doen beëindigen, indien door 
koper niet binnen veertien dagen na sommatie zekerheid tot betaling 
is verschaft, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 4 lid 1. 
In beide gevallen is de koper aansprakelijk voor de door de verkoper 
te maken kosten.

Artikel 13 Kwekersrechtelijke- of contractuele bescherming 
van originele rassen
1. Uitgangsmateriaal en plantmateriaal van rassen, die door een 
in Nederland en/of enig ander land aangevraagd of verleend kwe-
kersrecht dan wel middels een contractueel kettingbeding zijn be-
schermd, mag niet 
a. worden gebruikt voor de voortbrenging of verdere vermeerdering 
van het ras,
b. ten behoeve van de vermeerdering worden behandeld,
c. in het verkeer worden gebracht,
d. verder worden verhandeld,
e. uitgevoerd,
f. ingevoerd,
of voor één van deze handelingen in voorraad worden gehouden.
2. Het geleverde uitgangsmateriaal mag door de koper slechts wor-
den gebruikt voor de teelt van eindproduct op het bedrijf van koper en 
mag door de koper uitsluitend worden verkocht onder de desbetref-
fende rasnaam en eventuele merknaam.
3. Verkoper is gerechtigd om het bedrijf van koper c.q. de onder 
diens beheer zijnde percelen, alwaar het door verkoper geleverde 
uitgangs- of plantmateriaal zich bevindt, te betreden teneinde dat ma-
teriaal te bezichtigen c.q. te beoordelen. Verkoper zal koper tijdig van 
zijn komst op de hoogte stellen.
4. Koper is verplicht direct toegang te verlenen tot zijn bedrijf en de 
gewassen aan controleinstanties die namens de eigenaar van een aan 
hem geleverd beschermd ras controlehandelingen verrichten. Koper 
dient daarbij desgevraagd tevens direct inzage te geven in zijn admi-
nistratie, zoals facturen, die voor dit onderzoek relevant zijn.
5. Indien de koper een mutant in het beschermde ras vindt, dan dient 
hij dit onmiddellijk bij aangetekend schrijven mede te delen aan de 
houder van het kwekersrecht. 
6. Op schriftelijk verzoek van de houder van het kwekersrecht zal de 
koper binnen een periode van twee maanden na ontvangst van dit 
verzoek om niet beproevingsmateriaal van de mutant aan de houder 
van het kwekersrecht afstaan.
7. Het is de koper bekend dat de vinder van een mutant, zijnde een 
wezenlijk afgeleid ras, in het beschermde ras de toestemming behoeft 
van de houder(s) van het kwekersrecht met betrekking tot het ‘moe-
derras’ om de mutant te exploiteren.
8. Het is de koper  in het bijzonder bekend dat de vinder van een 
mutant de toestemming behoeft van de houder van het kwekersrecht 
met betrekking tot het ‘moederras’ om de in lid 1 genoemde hande-
lingen met betrekking tot alle materiaal van het ras, inclusief geoogst 
materiaal (derhalve ook bloemen, planten en/of plantedelen) te  
verrichten.
9. Koper is gehouden alle medewerking te verschaffen, die door de 
verkoper wordt gewenst, waaron-der medewerking bij het verzamelen 
van bewijs-materiaal, ingeval verkoper in een procedure verwikkeld 
raakt over kwekersrechten of andere indu-striële eigendomsrechten.

Artikel 14 Geschillenregeling
1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden ge-
heel of gedeeltelijk betrekking hebben is het Nederlandse recht van 
toepassing.

2. Alle geschillen (ook die slechts door één partij als zodanig worden 
aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen verko-
per en een in het buitenland gevestigde koper gesloten overeenkoms-
ten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen 
uitsluitend kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter, die 
bevoegd is in het gebied, waarin de verkoper is gevestigd.

Artikel 15 Toepasselijkheid van de bijlage
Partijen kunnen de in de bijlage bij deze algemene voorwaarden 
opgenomen ‘regeling met betrekking tot de in rekening te brengen 
toeslagpercentages in geval van afwijkende kiempercentages’ bij 
overeenkomst van toepassing verklaren. Alsdan maakt deze bijlage 
onderdeel uit van de overeenkomst waarop ook onderhavige algeme-
ne voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 16 Slotbepaling
Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling in deze Alge-
mene Voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende 
bepaling van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet 
overeengekomen worden beschouwd en zullen deze Algemene Voor-
waarden voor het overige partijen blijven binden. Partijen zullen alsdan 
in overleg treden om te komen tot een nieuwe bepaling die zoveel 
mogelijk beantwoordt aan hetgeen partijen hebben bedoeld.

Zet- en drukfouten voorbehouden.

Fotorechten
De foto’s in deze catalogus zijn door de auteurswet beschermd, leder 
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den, en wordt gerechtelijk vervolgd.
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