
Productaansprakelijkheid
voor sierteeltproducten
Bloemen en planten zijn belangrijk in het leven. Ze dragen niet alleen bij aan 
een geluksgevoel, maar ook aan de gezondheid van mensen. Van verschillende 
sierteeltproducten is bekend dat deze in meer of mindere mate schadelijk 
kunnen zijn voor mens en dier. Belangrijk is dat consumenten bij aanschaf 
weten wat ze kopen. Om de kans op nadelige gevolgen door het gebruik te 
minimaliseren, moeten sierteeltproducenten hun gebruikers goed informeren 
over een juist gebruik.

HEEFT U VRAGEN OVER DE PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID, OF OVER DE INHOUD VAN DEZE FOLDER? 
U KUNT EEN MAIL STUREN NAAR REGELGEVING@ROYALFLORAHOLLAND.COM

Waarom productinformatie toevoegen
Door productinformatie toe te voegen aan 
bloemen en planten kunnen wij als sector:

 1. de consument attenderen op de product-
eigenschappen (prikt, giftig, scherpe naalden 
etc.) van de bloemen en planten.  

2. ons indekken tegen risicoaansprakelijkheid 
voor eventuele schadelijke gevolgen van het 
gebruik van sierteeltproducten.  Immers, de 
wet stelt dat de leverancier aansprakelijk is 
voor eventuele schade indien de consument 
niet gewaarschuwd is. Leveranciers behoren 
hun afnemers goed te informeren over een 
juist gebruik van sierteeltproducten om hen te 
behoeden voor eventuele nadelige gevolgen. 
Doen zij dit niet, en ontstaat er schade, dan kan 
deze verhaald worden op de leveranciers. Het is 
dus ook in het eigen belang van de ondernemer.

Daarom adviseren alle onderstaande keten- 
partijen hun leveranciers, afnemers c.q. leden de 
volgende tekst te hanteren bij hun producten:

Dit product is uitsluitend bestemd voor 
decoratieve doeleinden en niet voor 
inwendig gebruik. Het product kan bij 

onjuiste toepassing, consumptie, aanraking 
en/of overgevoeligheid leiden tot schadelijke 
gevolgen voor mens en/of dier.

Deze tekst is juridisch getoetst, en wordt opgeno-
men in de veilingreglementen en de productspe-
cificaties. Voor handelaren is het verstandig deze 
tekst op te nemen in de leveringsvoorwaarden.
De tekst kan vermeld worden op de verpakking 
(fust of hoes) of op een steek- of hangetiket. Alleen 
als er onvoldoende ruimte is voor de volledige 
tekst, kan ook een korte tekst gebruikt worden:

Bestemd voor decoratie en niet voor 
consumptie

Of een pictogram (deze zijn te downloaden op 
www.vbn.nl/symbolen) 

Als er nog meer risico’s zijn, dient de leverancier 
deze er ook bij te vermelden.
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VOOR CONSUMPTIE



Productinformatie: hoe en waar?
Het informeren van de consument met product- 
informatie is bij planten makkelijker dan bij 
bloemen. Informatie die de plantenteler op de 
pot of een steeketiket aanbrengt, komt meestal 
direct bij de consument terecht.
Snijbloemen worden echter in de meeste gevallen 
niet consumentklaar verhandeld via de veiling. De 
consumentklare producten worden vaak pas ver-
derop in de keten gemaakt. We adviseren daarom 
iedereen in de keten die omverpakkingen gebruikt 
om productinformatie zichtbaar te maken.

Telers
Als plantenteler of snijbloementeler wordt u 
geadviseerd bovenstaande tekst op uw potten, 
hoezen of steeketiketten te plaatsen. Als u al 
bedrukte hoezen of potten, of steeketiketten 
gebruikt kunt u uw leverancier vragen de tekst 
toe te voegen. 
Voert u snijbloemen in meermalig fust zonder 

hoezen aan, dan kunt u de tekst op uw informa-
tiekaartjes laten drukken.
Maakt u nog geen gebruik van bedrukte hoezen, 
potten of steeketiketten, dan kunt u van de nood 
ook een deugd maken door niet alleen te wijzen 
op het juiste gebruik van het product, maar er bij-
voorbeeld ook verzorgingstips aan toe te voegen.
Het plaatsen van de tekst op potten, hoezen 
of steeketiketten betekent een investering, 
waarmee u eventuele aansprakelijkheidsclaims 
beperkt, én die u de mogelijkheid geeft een  
modern, volwaardig product aan te bieden,  
compleet met gebruiksinformatie.

Handelaren
Bovenstaande tekst kan ontbreken, of bij de 
verwerking verdwijnen doordat u als handelaar 
de bloemen bijvoorbeeld overpakt, plantenarran-
gementen of boeketten maakt. In dat geval wordt 
u geadviseerd de tekst alsnog toe te voegen bij 
de producten.

Voorbeelden waar de 
productinformatie geplaatst 
kan worden

Samenwerking essentieel
Het is heel belangrijk dat alle schakels in de keten de handen ineenslaan en dat we het 
samen doen als sierteeltketen. Het begint bij de productie. Telers hebben de eerste 
verantwoordelijkheid, maar de productie is als beginschakel volledig afhankelijk van de 
volgende schakels. Uiteindelijk zijn we als gehele keten verantwoordelijk. Laten we daarom 
die verantwoordelijkheid samen oppakken, als telers, groothandel en detailhandel.


