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 Overeenkomst inzake gebruik  
            MPS kwekersvignet door    
  handelaren 
 
 MPS          Nederland 
 
 

 
Ondergetekenden: 
 
1. Stichting MPS 

Gevestigd te De Lier aan de Leehove 65a, te dezen rechtsgeldig  
vertegenwoordigd door D. de Vries, verder te noemen MPS, 

 
en 
 
Naam : 
Adres   : 
Rechtsgeldig vertegenwoordiger : 
MPS-nummer    : 
Verder te noemen   : 
 
 
In aanmerking nemend: 
 
• Dat MPS eigenaar is van de vignetten;   
• Dat de uitingsvorm van het vignet uitsluitend bestaat uit het gebruik van:  

o MPS-productie vignet(ten) met het MPS-nummer verplicht daarin vermeld.  
• Dat de vignetten uitsluitend mogen worden gebruikt door de handelaar die bij MPS is 

aangesloten, waarbij de handelaar minimaal is gecertificeerd voor Florimark GTP. 
• Dat de vignetten uitsluitend mogen worden gebruikt op producten afkomstig van MPS 

producenten. De handelaar is verantwoordelijk voor correct gebruik van de vignetten en 
de juiste MPS-kwalificaties. 

• Dat de producent geïnformeerd is over het gebruik van zijn vignet door de handelaar en 
toestemt in het gebruik. 

• Dat de handelaar een register van leveranciers bijhoudt  dat actueel is. Dit register moet 
inzichtelijk zijn voor CI, MPS en afnemers. 

• Controle van de hiervoor genoemde werkwijze vindt jaarlijks plaats door een audit van 
Florimark GTP.  

• Jaarlijks een extra controle op actualiteit van het register en het juiste gebruik van het 
kwekersvignet op kosten van de handelaar. 

• MPS, dan wel de uitvoerende C.I., behoudt zich het recht voor, om indien noodzakelijk, 
een extra controle uit te (laten) voeren op kosten van de handelaar.  

• Voor de aanvullende specifieke eisen ten aanzien van het gebruik van de vignetten 
verwijzen we naar bijlage 1.  

 
 
 
 



 
Overeenkomst vignetgebruik door handelaren 17052021  2/2 
 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 
 
1. MPS verleent aan ondergetekende handelaar voor onbepaalde tijd, vanaf de dag van 

ondertekening van deze overeenkomst, het recht om de vignetten zoals eerder 
genoemd in deze overeenkomst te gebruiken. MPS verstrekt daartoe aan 
ondergetekende handelaar de originele print van het vignet digitaal. 

 
2. Het is aan ondergetekende handelaar toegestaan om de vignetten te gebruiken 

volgens de voorschriften bij deze overeenkomst. 
 

3. Deze overeenkomst kan door beide partijen worden opgezegd, met inachtneming van 
een opzegtermijn van drie maanden. Deze overeenkomst kan met onmiddellijke 
ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden opgezegd indien 
ondergetekende handelaar niet voldoet aan de onderhavige bepalingen en /of sprake 
is van faillissement, surseance van betaling of onderbewindstelling van 
ondergetekende handelaar. De bij afloop van het contract bestaande voorraad mag 
alsdan niet meer worden uitgeleverd en dient door ondergetekende handelaar te 
worden vernietigd.  

 

Aldus opgemaakt in tweevouden voor akkoord ondertekend te 

 

______________________________ d.d. __________________ 

 

 
Stichting MPS:      Handtekening gemachtigde: 

 

 

 

 

D. de Vries _________________________ 

      

 Naam:____________________ 

   
Datum van ondertekening: _______________ 
 
 
 
Bijlage 1: Gebruiksvoorschriften van het vignet door handelaren 


	Aldus opgemaakt in tweevouden voor akkoord ondertekend te
	______________________________ d.d. __________________

