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Bijlage met betrekking tot bevestiging en bij deelname aan GVS     
gelden onderstaande Gebruikersvoorwaarden  

 
Doelstelling en info gegevens GVS 
GVS heeft  tot doel voor de deelnemers, zijnde de gebruikers, om op de best mogelijke nauwkeurige wijze 
(structurele) netto vergelijkingen (benchmarking) en gegevens tot stand te brengen van de uitbetaalde 
prijsvorming, gerealiseerde producties en opbrengsten voor het basisproduct . Hiermee kunnen deelnemers 
(individuele telers en organisaties) de eigen positionering en referentie inzien ten opzichte van (de gemiddelden 
van het taal van) de andere organisaties/bedrijven en ontvangen hiermee voorts een grote hoeveelheid 
gerealiseerde historische gegevens omtrent prijsvorming en waar van toepassing op basis van verdere 
abonnementen betreffende producties, opbrengsten en cumulatieve gegevens via de diverse Trends modules als 
hier op is geabonneerd.  
Met deze vergelijkingen en gegevens kunnen deelnemers aan GVS: 

• Bij de Prijsvergelijking c.q. benchmarking de prijsvorming bewaken, refereren, beoordelen en meten aan 

de doelstellingen. 

• Bij de Opbrengstvergelijkingen  zich spiegelen ten opzichte van de resultaten bij andere bedrijven en ten 

opzichte van vorige jaren.  

• Het nodige inzicht verkrijgen met de historische cijfermatige ontwikkelingen van (dagelijkse, wekelijkse, 

cumulatieve en jaarlijkse ) prijsvorming, productie en opbrengsten en verdere aanvullende informatie 

GVS wil voor alle deelnemende individuele telers en organisaties de toegankelijkheid, anonimiteit, 
vertrouwelijkheid en vergelijkbaarheid borgen, waardoor ook de metingen  en gegevens behouden blijven voor 
alleen de deelnemers (per product). Het is derhalve belangrijk dat de metingen en gegevens absoluut niet mogen 
terechtkomen bij derden. 
Daartoe moet de vertrouwelijkheid van deelname en gegevens gezekerd zijn  op basis van de toepassing en aan 
te houden gebruiksvoorwaarden in dit document vermeld voor alle deelnemers, waarbij alle deelnemers aan GVS 
zich verplichten en dienen te houden na aanmelding, bevestiging van deelname en toegang hebben tot het 
systeem GVS via logingegevens. 
Voorts gelden de volgende voorwaarden: 

1. Deelnemers gebruiken en houden zich aan de instructie volgens de bevestiging bij deelname en 
vermelde instructie en toelichting welke vermeld staat in GVS . 

2. De verstrekte gegevens aan deelnemer staan altijd vermeld onder voorbehoud van wijzigingen, 
drukfouten of exacte juistheid. Aan de geleverde gegevens via tabellen, grafieken rapportages kunnen 
geen rechten worden ontleend. GreenMatch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele 
gevolgschade,  voorziene bedrijfsschade of enigerlei andere door de deelnemer geleden schade als 
gevolg van de door GVS samengestelde gegevens.  

3. Indien de deelnemer zelf gegevens verwerkt in het systeem, zullen deze gegevens 100% kloppend 
moeten zijn ten opzichte van de werkelijke verwerkte volumes en uitbetaalprijzen conform de facturen of 
periodieke afrekeningen van de betreffende verkooporganisatie en/of telervereniging en volgens de  
instructie van GVS (met betrekking tot het document Toelichting en Instructie, zie in hoofdmenu van 
GVS). Voorts moet de opgave van verrekening van tarieven door de verkooporganisatie en/of 
telervereniging op juiste, kloppend en complete wijze worden aangeleverd en/of bevestigd door de 
deelnemer ten behoeve van de berekende correctiefactoren ten en te maken Nettovergelijking 
rapportages in het systeem van GVS.  

4. Tenzij anders vermeld zijn de gegevens met betrekking tot gegevens in tabellen, grafieken of andere 
afbeeldingen gemiddeld en gewogen vermeld in de Trends delen van GVS. Dat wil zeggen dat de 
geleverde gegevens zoveel mogelijk op landelijk niveau zijn berekend of ingeschat, tenzij anders 
vermeld. . 

5. De rapportages van de Prijsvergelijkingen en Opbrengstvergelijkingen  zijn strikt vertrouwelijk en mogen 
absoluut niet worden verspreid, gekopieerd of op andere wijze worden doorgestuurd naar derden. Het is 
voorts ook niet toegestaan om mondeling gegevens door te geven over voornoemde rapportages, 
zonder toestemming van GreenMatch. 

6. De rapportages van en uit GVS zijn alleen bedoeld voor intern gebruik voor kennis (zie ook 
inleiding/doelstelling) en eventuele analyse in het kader van de afzetwikkeling en opbrengsten voor en 
van de deelnemer aan GVS. Het abonnement aan GVS is niet overdraagbaar. GreenMatch is en blijft 
eigenaar van de gegevens. Dit geldt ook voor alle gegevens in de Trends modules. 

7. Indien niet aan voorgaande punten wordt voldaan of op andere wijze niet de gebruikersvoorwaarden niet 
zijn aangehouden door de deelnemer aan GVS, is GreenMatch gerechtigd het abonnement van de 
gegevens stop te zetten en de geleden schade of verlies in rekening te brengen bij de 
abonnementhouder c.q. deelnemer aan GVS, met een minimum bedrag van € 10.000,- 
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