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Artikel 1 Toepasselijkheid Reglement 

a. Treur Kaas stelt emballage -uitsluitend- ter beschikking voor uitvoering van transacties tussen Treur 
Kaas en haar leveranciers en afnemers, en uitsluitend voor transport van kaas en aanverwante 
producten onderdeel uitmakend van de transacties tussen Treur Kaas en haar directe leveranciers en 
afnemers, en wenst middels dit Reglement te komen tot heldere afspraken met haar leveranciers en 
afnemers; 

b. Dit Reglement is van toepassing op alle emballage geleverd door Treur Kaas; 

c. Dit Reglement maakt onderdeel uit van uw overeenkomst met Treur Kaas. 

Artikel 2 Begripsbepalingen 

a. Met “Treur Kaas” wordt bedoeld de vennootschap E.M. Treur en Zn BV, gevestigd en 
kantoorhoudende aan Rietveld 93, 3443 XB Woerden; 

b. Indien in dit Reglement wordt gesproken van een “transactie” vloeit deze voort uit een met Treur 
Kaas gesloten overeenkomst, met Treur Kaas gemaakte afspraken of een door bemiddeling van Treur 
Kaas tot stand gekomen overeenkomst, om kaas of aanverwante artikelen af te nemen of te leveren; 

c. Met “gebruiker” wordt bedoeld de partij die als gevolg van een transactie met Treur Kaas emballage 
geleverd krijgt. Hieronder worden mede begrepen opvolgende partijen ingeval de emballage niet 
retour wordt geleverd aan Treur Kaas maar wordt gebruikt voor een vervolgtransactie, zij het dat zulks 
uitsluitend op aanwijzing dan wel met goedkeuring van Treur Kaas mag plaatsvinden; 

d. Onder “emballage” worden verstaan alle soorten emballage als genoemd onder artikel 4. 

Artikel 3 Gebruik van Treur emballage 

a. U mag van Treur Kaas verwachten dat emballage schoon is en geen gebreken vertoont en daar 
besteden wij veel aandacht aan. Indien u van mening bent dat emballage niet in een goede staat 
verkeert vragen wij u dat zo spoedig mogelijk te melden. 

b. Treur emballage mag uitsluitend worden gebruikt voor de transacties tussen Treur Kaas en haar 
klanten en leveranciers. Emballage mag op geen enkele wijze aan anderen in gebruik worden 
gegeven. 

c. Het is niet toegestaan Treur Kaas emballage te gebruiken voor andere doeleinden, voor producten 
van derden of voor activiteiten die toekomstig gebruik door Treur Kaas kunnen schaden; 

d. De gebruiker mag het uiterlijk van de emballage niet veranderen, beplakken, beschilderen en ook 
niet op andere wijze van merktekens, symbolen of namen voorzien. 

e. De gebruiker dient ervoor te zorgen dat emballage in een goede staat blijft verkeren, schoon en 
zonder gebreken. Daartoe dient emballage droog en stofvrij te worden opgeslagen. 

f. Door het ondertekenen van het (digitale of papieren) transportdocument bevestigt de ontvanger 
mede de goede en onbeschadigde ontvangst van de op het transportdocument vermelde emballage. 
Indien ontvanger niet aanwezig is tijdens levering wordt de controle en ondertekening verricht door de 
chauffeur van Treur Kaas. Ontvanger is gehouden onjuistheden of onvolkomenheden schriftelijk 
binnen twee werkdagen aan Treur te melden. 

g. Een opvolgende emballagegebruiker welke Treur Kaas emballage gebruikt voor de uitvoering van 
een transactie met Treur Kaas wordt eveneens aangemerkt als gebruiker van deze emballage. 

Artikel 4 Statiegeld 

De navolgende tarieven zijn door Treur Kaas vastgesteld met ingang van 1 januari 2023. Deze 
tarieven betreffen statiegeld hetgeen belast zal worden over het saldo van emballage die niet binnen 
21 dagen na levering is geretourneerd. 
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Emballagesoort  Tarief statiegeld 
 EBT kaasbox  € 300,- (inclusief alle planken) 
 TBT kaasbox  € 750,- (inclusief alle planken) 
 Vervangen losse plank €   10,-  (per stuk) 
 Rolcontainer  € 250,- 
 RVS stapelrek  € 300,- 
 Treur krat  €     3,86 
 CBL krat  €     3,86 
 Pallet   €     8,50 (Europallet) 
  

Tarief per stuk. Ten aanzien van statiegeld wordt geen BTW in rekening gebracht. Treur houdt zich 
het recht voor om tarieven periodiek aan te passen. 

Voor emballage waarvoor Treur Kaas niet aantoonbaar statiegeld in rekening heeft gebracht kan ook 
geen statiegeld worden gecrediteerd, met uitzondering van CBL kratten. 

Artikel 5 Retourlevering emballage 

De verantwoordelijkheid voor de retourlevering van Treur Kaas emballage ligt bij de ontvanger. Als 
bewijs van levering en retour ontvangst geldt het transportdocument van Treur Kaas. 

Artikel 6 Boetebeding 

Indien boxen of rolcontainers worden gebruikt voor andere doeleinden dan omschreven in artikel 2 
van dit Reglement, geldt dit als ongeoorloofd gebruik en is Treur Kaas gerechtigd een onmiddellijk 
opeisbare boete in rekening te brengen ter hoogte van 200% van het tarief statiegeld. 

Artikel 7 Eigendom, risico en aansprakelijkheid 

a. Onder Artikel 4 genoemde kaasboxen, rolcontainers, stapelrekken en Treur kratten zijn en blijven 
eigendom van Treur Kaas. Genoemde dan wel in rekening gebrachte bedragen gelden als statiegeld, 
betaling van deze gelden is geen grond voor eigendomsoverdracht, het eigendom blijft bij Treur Kaas. 

b. Treur Kaas kan op eerste vordering haar emballage terugeisen en afgifte daarvan verlangen. Het 
risico van verloren gaan of beschadigen van door Treur Kaas ter beschikking gestelde emballage is 
voor rekening van de gebruiker. 

c. Gebruiker is verantwoordelijk voor beschadiging, vanaf het moment van fysieke levering aan 
gebruiker. Treur Kaas behoudt zich het recht voor om de kosten van herstel van verontreinigingen 
en/of beschadigingen te belasten aan de geregistreerde ontvanger van emballage. 

Artikel 8 Reclamaties 

Reclamaties naar aanleiding van correspondentie, overzichten en nota’s dienen binnen veertien 
kalenderdagen na verzending van de hiervoor omschreven bescheiden duidelijk omschreven en 
gespecificeerd bij de administratie van Treur Kaas te worden ingediend. 

Artikel 9 Geschillen 

Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen voortvloeiende uit deze 
overeenkomst of uit nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste aanleg 
uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Op alle diensten zijn van toepassing de 
algemene voorwaarden van Stichting “Nederlandse Zuivelbeurs”. 

 

Dit reglement is kosteloos ter inzage en/of verkrijgbaar bij Treur Kaas te Woerden en op onze website 
www.treurkaas.nl. Hiermee komen eerdere regelingen ten aanzien van emballage te vervallen. 
         Woerden, 17 januari 2023 


