
Voorwaarden voor gebruikmaking van Totally Service2Fruit

Alle woorden die hieronder met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de betekenis  die daaraan in 
de algemene voorwaarden van Service2Fruit Nederland B.V. is  toegekend (gedeponeerd bij de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Nederland onder nummer 52770834 en downloadbaar 
via de Website).

Als Aanbieder van Producten kunt u gebruik maken van het Totally Service2Fruitconcept. Totally 
Service2Fruit is erop gericht om u als Aanbieder optimaal te ontzorgen. Zo wordt u door S2F direct in 
contact gebracht met Dienstverleners die volgens het Totally Service2Fruitconcept werken. S2F zendt 
u het overzicht van mogelijke Dienstverleners altijd per e-mail.
Werken volgens het Totally Service2Fruitconcept heeft het grote voordeel dat u deze Dienstverleners 
pas hoeft te betalen nadat uw Producten via een Veiling middels de Website zijn verhandeld en dus 
niet op het met moment dat u met de Dienstverlener afspreekt om van de door hem aangeboden 
Dienst gebruik te gaan maken. Betaling van Dienstverleners die werken via het Totally 
Service2Fruitconcept vindt dus met andere woorden achteraf plaats, wanneer u de Producten via een 
Veiling middels de Website heeft verkocht.
Voor gebruikmaking van het Totally Service2Fruitconcept betaalt u S2F bovendien niets  extra’s ten 
opzichte van de vergoeding die u verschuldigd bent op grond van de geldende Voorwaarden van S2F 
bij verkoop via de Website.
Betaling van wat u aan S2F en aan een of meer Dienstverleners verschuldigd bent, vindt plaats 
overeenkomstig de Voorwaarden (in het bijzonder de artikelen 9, 10 en 11 van de Voorwaarden) en 
altijd via S2Trust, met de aanvulling dat S2Trust de volgende volgorde van betaling zal hanteren, 
indien en zodra de betaling van Afnemer ontvangen is: vergoeding aan S2F, vergoeding aan 
Dienstverlener die opslag/koeling heeft verzorgd, vergoeding aan alle overige Dienstverleners, betaling 
aan de plukfinancierder (indien plukfinanciering middels de Website van S2F is geregeld), 
(restant)verkoopprijs aan Aanbieder.
Belangrijk: vast (standaard) onderdeel van het Totally Service2Fruitconcept vormt de opslag/koeling 
van Producten. Als  u geen gebruik wilt maken van die Dienst (opslag/koeling), dan kunt u voor die 
betreffende Producten dus ook geen gebruik maken van alle overige Diensten die als onderdeel van 
het Totally Service2Fruitconcept door Dienstverleners worden aangeboden.
Het Totally Service2Fruitconcept ziet op de volgende Diensten, waarbij u als Aanbieder zelf de keuze 
kunt bepalen van welke Diensten u gebruik wenst te maken, naast de Dienst opslag/koeling:
• Opslag en –indien voor het Product noodzakelijk – koeling;
• Huur van voorraadkisten;
• Dompelen van Producten;
• Keuring van Producten;
• Toepassing van een naoogstbehandeling;
• Transport naar opslag.
Wanneer u in het kader van het Totally Service2Fruitconcept aangeeft welke Diensten u nodig heeft 
voor uw Producten, dan ontvangt u van S2F niet alleen een overzicht van mogelijke Dienstverleners 
die het Totally Service2Fruitconcept hanteren en worden daarbij op objectieve wijze gegevens ter zake 
die Dienstverleners verstrekt voor zover de betrokken Dienstverleners die gegevens ook aan S2F 
hebben opgegeven (zoals prijs  die gevraagd wordt voor de geboden Dienst, locatie van de betrokken 
Dienstverlener, termijn waarop de betrokken Dienst kan worden verricht, etc.). Indien de 
Dienstverlener nagelaten heeft die gegevens aan S2F te verstrekken, zal S2F u melden dat zij daarvan 
geen opgave van de Dienstverlener heeft ontvangen. S2F brengt u in contact met Dienstverleners die 
bereid zijn om u hun Diensten onder het Totally Service2Fruitconcept aan te bieden. U dient 
vervolgens zelf met de door u uitgekozen Dienstverlener een overeenkomst te sluiten om de door 
deze Dienstverlener aangeboden Dienst ook daadwerkelijk voor uw Producten te kunnen afnemen. 
S2F is niet betrokken bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen Aanbieders en 



Dienstverleners en verricht in dat kader ook geen werkzaamheden. De betrokkenheid van S2F ziet op 
en is  daarmee beperkt tot de werkzaamheden die in deze voorwaarden zijn beschreven en in de 
Voorwaarden zijn vastgelegd. Indien u een klacht mocht hebben over een verrichte Dienst, dient u 
zich te wenden tot de betrokken Dienstverlener, zoals ook in de Voorwaarden is vastgelegd (zie artikel 
10 van de Voorwaarden).
Voor alle Producten ter zake waarvan u als Aanbieder gebruik maakt van het Totally 
Service2Fruitconcept geldt dat deze Producten uitsluitend via de Website te koop mogen worden 
aangeboden.
Als Aanbieder doet u aan S2F opgave van het aantal kilo’s Product en de soort(en) Product dat/die u 
voor opslag/koeling aan een Dienstverlener heeft aangeboden. S2F zal van de betrokken 
Dienstverlener eveneens een opgave van het in totaal ten behoeve van u opgeslagen/gekoelde aantal 
kilo’s  Product en de soort(en) Product ontvangen, zulks ter controle van de door u verstrekte opgave, 
waarbij de opgave van Dienstverlener voor S2F leidend is. Alleen voor die (aantal en soort(en) 
Producten die de Dienstverlener die de opslag/koeling verzorgt heeft opgegeven aan S2F kunt u 
gebruik maken van andere Diensten die in het kader van het Totally Service2Fruitconcept worden 
aangeboden. 
Het is u als Aanbieder uitdrukkelijk niet toegestaan om Producten ter zake waarvan u met een of meer 
Dienstverleners bent overeengekomen dat daarvoor het Totally Service2Fruitconcept geldt, op 
enigerlei wijze voor of na het aangaan van de overeenkomst met die betreffende Dienstverlener(s) in 
eigendom over te dragen (anders  dan via verkoop via de Website nadat de opslag/koeling heeft 
plaatsgevonden) of op enigerlei wijze te bezwaren met een persoonlijk of zakelijk recht.
Omdat Dienstverleners middels het Totally Service2Fruitconcept feitelijk de door hen aan u geboden 
Diensten voorfinancieren, zal de Dienstverlener die u de opslag/koeling als Dienst gaat leveren als 
uitdrukkelijke voorwaarde aan het leveren van die Dienst verbinden, dat u zich jegens die 
Dienstverlener verplicht om de Producten via een Veiling middels de Website te koop aan te bieden, 
indien en zodra daartoe naar het redelijke oordeel van de Dienstverlener aanleiding bestaat, omdat (1) 
de kwaliteit van de opgeslagen/gekoelde Producten snel aan het afnemen is, waardoor de mogelijk te 
realiseren opbrengst die dient ter betaling van alle afgenomen Diensten en de vergoeding van S2F 
dusdanig terugloopt, dat onzeker wordt of alle door u te verrichten betalingen aan Dienstverleners en 
S2F middels de gerealiseerde verkoopprijs voor de Producten kunnen worden gedaan; (2) de totale 
kosten van de door u afgenomen Diensten in verhouding tot de opgeslagen/gekoelde hoeveelheid 
Producten en de soort ervan dusdanig zijn opgelopen dat de mogelijk te realiseren verkoopprijs voor 
die Producten onvoldoende zal kunnen zijn om alle betalingen te verrichten die u verschuldigd bent 
aan Dienstverleners en ingevolge de Voorwaarden.
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de Nederlandse 
internationaal privaatrechtelijke conflictregels. Eventuele geschillen ter zake van, voortvloeiende uit of 
verband houdende met deze voorwaarden zullen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan 
de bevoegde rechter te Amsterdam.
Door acceptatie van deze voorwaarden (door het plaatsen van het vinkje ter bevestiging van lezing en 
acceptatie) kunt u als Aanbieder direct gebruik gaan maken van het Totally Service2Fruitconcept. De 
Voorwaarden van S2F zijn eveneens van toepassing op het Totally Service2Fruitconcept.
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