M I L I E U B E W U S T E V E R D E E LT E C H N I E K

ALGEMEEN
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Wederpartij of Koper: de partij die een zaak bij de Agricult
inkoopt, hierna wederpartij
b. Opdrachtnemer = Verkoper = Agricult
c. De zaak kan inhouden produkt, kennis of diensten.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeen
komsten en aanbiedingen tot het leveren van zaken en
diensten in welke vorm dan ook door Agricult BV. Van deze
voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor ons slechts
bindend, indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn
bevestigd.
1.3 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging zijn wij op
geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschik
te/onbevoegde leden van ons personeel of personen door ons
in het kader van de overeenkomst ingeschakeld.
1.4 Algemene (inkoop)voorwaarden van onze wederpartij, zijn
niet van toepassing, tenzij dit door ons uitdrukkelijk schrifte
lijk wordt bevestigd.
AANBIEDINGEN
2.1 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij
de aanvraag door onze wederpartij verstrekte gegevens.
2.2 Tenzij anders aangegeven, zijn alle prijzen exclusief BTW, af
fabriek/magazijn. Aan onze catalogi, prijslijsten en andere
prijsaanbiedingen is de grootst mogelijke zorg betracht voor
een juiste vermelding van prijzen en technische omschrijvin
gen. Mochten er desondanks toch nog onjuistheden in
voorkomen dan kan de koper daaraan geen rechten ontlenen.
2.3 Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden ons alleen,
indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd of akkoord
verklaard.
2.4 De opgegeven prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en andere
kostenfaktoren. Wanneer één van deze niet voorzienbare
kostprijsbestanddelen na de aanbieding, maar voor de
levering wordt verhoogd, in het bijzonder in- en/of uitvoer
rechten, belastingen en/of de wisselkoers van de gulden
tegenover de buitenlandse valuta, waarin wij de goederen
hebben gekocht, hebben wij het recht die verhogingen in alle
redelijkheid door te berekenen.
LEVERING
3.1 Levering vindt plaats af fabriek/magazijn, tenzij anders
overeengekomen. Elke andere overeengekomen lokatie van
levering moet met een normale vrachtauto te bereiken zijn.
Extra kosten i.v.m. moeilijke bereikbaarheid of levering op een
andere plaats dan bovengenoemd zijn voor rekening van de
koper. Het risico van het geleverde gaat over op de weder
partij op het moment van levering dan wel op het moment dat
de zaken op het door wederpartij opgegeven adres ter
ontvangst wordt aangeboden, of vanaf het moment van eerste
aanbieding.
3.2 Bij leveringen naar het buitenland zijn de verzendkosten
steeds voor rekening van de wederpartij, tenzij anders
overeengekomen.
3.3 Wij zijn vrij in de keuze van de wijze van verzending. Een door
de wederpartij gewenste afwijkende wijze van verzending is
altijd voor zijn rekening en risico.
3.4 De opgegeven of besproken levertijd geldt nooit als fatale
termijn. Indien de overeengekomen levertijd is overschreden,
is de wederpartij bevoegd om ons bij aangetekende brief een
redelijke nadere termijn voor de levering te stellen. Pas na
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 verschrijding van die termijn kunnen wij aansprakelijk
o
worden gesteld voor termijnoverschrijding.
3.5 Wederpartij is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst
te nemen. Indien wederpartij de door ons af te leveren zaken
niet in ontvangst neemt, worden de zaken voor zijn rekening
en risico opgeslagen. Indien de Koper ondanks sommatie van
ons de zaken niet binnen één maand heeft opgehaald, hebben
zij het recht de zaken aan derden te verkopen en de oorspron
kelijke wederpartij voor de kosten en eventueel verlies
aansprakelijk te houden. De wederpartij
is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor
genoemde opslag en de door ons gemaakte (extra) verzend- 
en administratiekosten te vergoeden.
3.6 Wij zijn gerechtigd extra arbeidsuren en kosten in rekening te
indien de aflevering vertraging oploopt door omstandigheden
die hem niet zijn toe te rekenen.
OVERMACHT
4.1 In het bijzonder geldt als overmacht, oorlog, oorlogsgevaar,
burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden,
brand en andere ernstige storingen in ons bedrijf of dat van
onze leveranciers.
4.2 Bij overmacht waaronder tevens begrepen alle omstandig
heden waardoor wij in de normale uitoefening van ons bedrijf
belemmerd worden, hebben wij naar keuze of het recht om de
termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen
of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd zonder
gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat weder
partij in welke vorm ook gehouden zijn tot voldoening van
enige schadevergoeding.
BETALING
5.1 Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen te geschie
den binnen 14 dagen na faktuurdatum, hetzij kontant, hetzij
op een door ons aan te wijzen rekening en zonder enige aftrek
of verrekening.
5.2 Wij zijn te allen tijde gerechtigd voorschotten te vragen op te
leveren goederen.
5.3 Er is pas aan de betalingsverplichting voldaan indien het
volledige hierbij behorende geldbedrag, inclusief eventuele
rente, kosten e.d., in ons bezit is in de vorm van kontanten of
bijschrijving op onze bank- of girorekening.
5.4 Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald,
wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn
en hebben wij, zonder dat daarvoor enige in gebreke stelling
is vereist, recht op vergoeding van rente gelijk aan 1% per
maand vanaf de vervaldag.
5.5 Alle redelijk gemaakte kosten, ter inning van de vordering,
zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening
van de nalatige wederpartij, waarbij de buitengerechtelijke
kosten worden gefixeerd op 15 % van het achterstallig bedrag
met een minimum van 115,00 euro.
EMBALLAGE
6.1 Emballage, waarvoor statiegeld in rekening wordt gebracht,
blijft ons eigendom en dient binnen 6 maanden te worden
geretourneerd. Overige verpakkingen worden niet door ons
retour genomen en zijn niet bij de koopprijs inbegrepen.
6.2 De voor emballage berekende bedragen hebben het karakter
van een waarborgsom en indien de terug ontvangen emballa
ge in goede staat verkeert en is voorzien van de door ons
aangebrachte merken, etiketten en opschriften, vindt derhalve
vergoeding/verrekening van de betreffende bedragen plaats.

6.3 I ndien emballage niet in goede staat, dan wel in het geheel
niet binnen de gestelde termijn wordt geretourneerd, hebben
wij het recht vergoeding, verrekening gedeeltelijk of geheel
niet toe te passen en in gevallen van ernstig beschadigde
emballage hebben wij het recht om de kostprijs van de
emballage bij de wederpartij in rekening te brengen.

10.2

EIGENDOMSVOORBEHOUD
7.1 Na aflevering blijven geleverde goederen ons eigendom tot
het moment, dat de wederpartij volledig aan al zijn verplich
tingen, voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst
heeft voldaan.
7.2 Blijft de wederpartij volgens het vorige lid in gebreke dan
verplicht hij zich reeds nu voor alsdan om zijn volledige
medewerking te verlenen, teneinde ons in de gelegenheid te
stellen de betreffende goederen bij hem terug te halen.
TER BESCHIKKING STELLEN VAN INFORMATIE DOOR DE
WEDERPARTIJ
8.1 De wederpartij is gehouden alle informatie en gegevens,
welke Agricult volgens haar oordeel en dat van de wederpartij
nodig heeft voor het correct uitvoeren van een opdracht tot
het leveren van een zaak, tijdig en wel voor het verstrekken
van de definitieve opdracht, schriftelijk ter beschikking te
stellen.
8.2 Het in het vorige lid bepaalde, geldt in het bijzonder voor:
de eisen die door de wederpartij aan een zaak worden
gesteld;
de omstandigheden waaronder de opdracht uitgevoerd dient
te worden; de omstandigheden waaronder geleverde zaak
(bijv. apparatuur) moet funktioneren.
8.3 Indien aan lid 8.1 en 8.2 niet, niet goed/volledig of niet tijdig
wordt voldaan, vervallen alle rechten op garantie en aanspra
kelijkheid.

10.3

GEHEIMHOUDING
9.1 Wederpartij zal alle zowel schriftelijke (tekeningen, data,
software etc.) als mondelinge van Agricult verkregen informa
tie strikt vertrouwelijk behandelen. Alle informatie blijft
eigendom van Agricult en zal door de wederpartij aan
niemand getoond of geopenbaard worden en de wederpartij
zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van informatie
waarop geheimhouding rust kennis kunnen nemen. Mocht
de in dit lid omschreven geheimhouding bewust dan wel
onbewust niet nagekomen worden, dan verplicht de weder
partij zich reeds nu om alsdan alle schade en opbrengst
dervingen hierdoor veroorzaakt te vergoeden. Het in dit lid
bepaalde geldt in het bijzonder indien er sprake is van nieuwe
produktontwikkelingen, produkten, produktkombinaties of
maatoplossingen of nieuwe/bijzondere adviezen e.d.
9.2 De wederpartij zal zijn verplichtingen op grond van het vorige
lid opleggen aan zijn medewerkers en door hem ingeschakel
de derden.
9.3 Indien wederpartij in eigendom wordt overgedragen, gaan
alle geheimhoudingsverplichtingen uit deze voorwaarden mee
over op de nieuwe eigenaar, ook als de relatie/samenwerking
wordt beëindigd.

10.5

RECHTEN VAN INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM
10.1 Agricult bv behoudt alle auteursrechten, alsmede alle overige
rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door
hem verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekenin
gen, modellen, programmatuur en offertes etc., tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is bevestigd. Deze stukken
blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke
toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond
of op andere wijze gebruikt of openbaar gemaakt worden,
ongeacht of aan wederpartij daarover kosten in rekening zijn

10.4

gebracht. Wederpartij is gehouden deze zaken op eerste
verzoek retour te zenden aan opdrachtnemer.
Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden en hij verplicht
zich reeds nu dat, voor zoverre op onze produkten (inclusief
produkten van geest) niet door enig bijzonder recht van
industriële / intellectuele eigendom als octrooi-, ontwerp of
modellenrecht worden beschermd, hij in geen geval, op wiens
naam ook, patenten/octrooien of andere vormen van produkt-,
ontwerp- modelrecht of merkregistratie tracht te verkrijgen op
produkten/kennis van ons. Het is de wederpartij niet toege
staan kennis en/of produkten van ons na te maken, te
exploiteren of anderen daartoe gelegenheid te geven. Indien
de wederpartij zich aan het in dit lid omschrevene toch
schuldig maakt, zal naast alle schade, kosten, gederfde en
hierdoor in de toekomst gederfde inkomsten, een terstond
opeisbare boete van 45.000 euro per overtreding door de
wederpartij aan ons verschuldigd zijn.
Het is verboden de serienummers en merktekens van onze
produkten te wijzigen. Het aanbrengen van een ander
merkteken waarmee de schijn gewekt kan worden dat het
produkt van de wederpartij of van derden afkomstig is, is
verboden.
Indien producten door Agricult verzegeld zijn door middel
van een lak-, aluminium- en/of andere verzegeling, is het
éénieder, behalve bevoegde medewerkers van Agricult,
ten strengste verboden deze verzegeling te verbreken c.q.
te verwijderen, op straffe van een direct opeisbare boete van
45.000 euro per overtreding + 4.500 euro per dag dat het
geleverde produkt dusdanig onverzegeld is geraakt dat het
verzegelde deel geopend zou kunnen worden, zonder dat dit
bij ons schriftelijk gemeld is. De wederpartij moet er als een
goed huisvader voor zorgdragen dat de verzegeling niet
verbroken c.q. verwijderd wordt. Iedere zegelverbreking,
c.q. verwijdering c.q. ontbreken van (een) verzegeling, dient
terstond schriftelijk aan ons te worden gemeld.
Indien men zich toch op één of andere wijze zonder de
verzegeling te verbreken c.q. te verwijderen toegang verschaft
tot het verzegelde deel, zal dit gezien en behandeld worden
alsof verzegeling verbroken c.q. verwijderd is, met bijbehoren
de boetes.

GARANTIE
11.1 Tenzij anders overeengekomen gelden voor door ons gelever
de goederen de door onze leveranciers vastgestelde garantie
bepalingen. Op standaardprodukten welke door ons zijn
aangepast al dan niet op verzoek van de wederpartij, speciaal
vervaardigde produkten, nieuw ontwikkelde produkten en
produkten in een niet standaard samenstelling/combinatie
geven wij geen garantie tenzij schriftelijk anders overeen
gekomen.
11.2 Het nakomen van de garantieverplichtingen geldt als enige en
algehele schadevergoeding; elke verdere aansprakelijkheid
uit welke hoofde ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
11.3 Alle garantieverplichtingen vervallen in het geval:
er nabewerkingen, wijzigingen of reparaties zonder onze
voorafgaande toestemming zijn uitgevoerd.
- het geleverde niet goed en op de gebruikelijke wijze is
onderhouden.
- het geleverde onoordeelkundig of niet conform de bestem
ming is gebruikt.
- indien het geleverde wordt ingezet / gebruikt bij nieuwe
toepassingen, produktontwikkelingen, maatoplossing door
middel van nieuwe toepassingen van het geleverde en
innovaties met gebruikmaking van het geleverde in het
algemeen -ook indien dit geschiedt in samenwerking met
Agricult bv. tenzij anders door ons vooraf schriftelijk
bevestigd en akkoord verklaard.

- indien de wederpartij niet, niet behoorlijk/volledig of niet
tijdig voldoet aan enige verplichting, waaronder betalings
verplichting voortvloeiend uit de met wederpartij gesloten
overeenkomst(en).
- indien bij een verzegeld produkt alle zegels wordt verbroken.
11.4 Indien een wederpartij die het geleverde anders dan de
oorspronkelijke bestemming gaat gebruiken, garantie wil
genieten, zal hij dit voor de aankoop van het geleverde
schriftelijk bij Agricult moeten aanvragen. Deze aanvraag
moet in ieder geval bevatten: een duidelijke omschrijving over
hoe het geleverde gebruikt gaat worden; welke prestaties de
wederpartij verwacht van het geleverd en in welke gevallen de
wederpartij recht denkt te hebben op garantie.
AANSPRAKELIJKHEID
12.1 Behoudens beroep op garantie en behoudens opzet of grove
schuld aan onze zijde, is alle aansprakelijkheid onzerzijds
voor schade aan het geleverde of schade ten gevolge van
(gevolgschade) gebreken in of aan verkochte goederen,
zowel bij wederpartij als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten.
12.2 Behoudens opzet of grove schuld zijn wij evenmin aansprake
lijk voor fouten van ons personeel, als wel van personen
die door ons in het kader van de overeenkomst worden
ingeschakeld.
12.3 Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen/
schade voortvloeiende uit onjuistheden, fouten of gebreken
in door derden of wederpartij ter beschikking gestelde
gegevens.
12.4 Daar door de verkoper geen controle over de opslag/
bewaring, vervoer, verwerking, mengingen, gebruik, toepas
singen, weersomstandigheden etc. kan worden uitgeoefend,
zullen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een minder
goede werking of schade of gevolgschade ontstaan door
gebruik van onze producten, in het bijzonder geldt dit
voor gewasbeschermingsmiddelen, hulpstoffen en bladmest
stoffen.
12.5 Aan onze spuitapparatuur wordt altijd de grootst mogelijke
zorg besteed. Doch wij aanvaarden geen aansprakelijkheid
voor een slecht resultaat, (spuit-)schade en/of gevolgschade
als gevolg van onze spuitapparatuur, daar wij op veel faktoren
geen controle en invloed hebben. Zoals de diverse omstandig
heden op het moment van uitvoer, zoals gebruikte gewasbe
schermingsmiddelen, het weer, materiaal, deskundigheid van
de persoon of personen in kwestie en andere, voor een goed
functioneren van onze spuitapparatuur van belang zijnde
omstandigheden en randvoorwaarden.
12.6 Adviezen worden altijd met de grootst mogelijke zorg gegeven
op basis van de op dat moment beschikbare gegevens en
omstandigheden. Doch wij aanvaarden geen aansprakelijk
heid voor een slecht resultaat, schade en/of gevolgschade als
gevolg van het gegeven advies, daar wij op veel faktoren geen
controle en invloed hebben. Zoals de diverse omstandigheden
op het moment van uitvoer, zoals het weer, materiaal,
deskundigheid van de persoon of personen in kwestie etc.
Dit geldt in het bijzonder voor adviezen m.b.t. het gebruik van
onze spuitapparatuur, gewasbeschermingsmiddelen,
hulpstoffen en bladmeststoffen.
RECLAMES
13.1 Reclames t.a.v. zichtbare gebreken dienen te geschieden
binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen voor verbor
gen gebreken dienen reclames binnen 14 dagen, nadat een
gebrek is of kan worden ontdekt, te geschieden.
13.2 Alleen reclames bij aangetekend schrijven worden in behan
deling genomen.
13.3 Indien de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn wordt
overschreden, dan wel het door ons geleverde reeds is
verwerkt, vervalt het recht op reclame.

RETOURZENDING VAN GOEDEREN
14.1 Terugname van het geleverde kan uitsluitend plaatsvinden
indien deze zich nog in de ongeschonden originele verpakking
bevinden, tenzij een eventueel gebrek eerst kan worden
geconstateerd na opening van de verpakking.
14.2 Behoudens in het geval een zichtzending uitdrukkelijk is
overeengekomen, kan retourzending van goederen niet
anders plaatsvinden dan na uitdrukkelijke toestemming
onzerzijds.
14.3 Retourzendingen dienen franco te geschieden, onder verwij
zing naar onze schriftelijk toestemming en met bijsluiting van
onze originele paklijst.
ANNULERING
15.1 Bij annulering van de overeenkomst door de wederpartij ten
gevolge van welke oorzaak ook, behouden wij het recht
nakoming te eisen.
15.2 Indien wij een annulering accepteren, zijn wij gerechtigd aan
de wederpartij alle tot dan gemaakte kosten in rekening te
brengen, alsmede een redelijk percentage van het bedrag dat
met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving,
alles met een minimum van 10 % van voornoemd bedrag.
OPSCHORTING EN ONTBINDING
16.1 Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet
aan enige verplichting die voor hem uit de gesloten overeen
komst voortvloeit, dan wel indien hiervoor gegronde vrees
bestaat, alsmede in geval van faillissement of surséance van
betaling van de wederpartij of bij stillegging, verkoop of
liquidatie van diens bedrijf, zijn wij gerechtigd de uitvoering
van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten,
dan wel de overeenkomst te ontbinden, onverminderd andere
aan Agricult bv toekomende rechten.
16.2 De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de
overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding
voortvloeiende schade voortvloeiende schade, gederfde winst
daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.
SCHADE
17.1 Indien wederpartij handelt of heeft gehandeld in strijd met
deze algemene voorwaarden of de aanvulling hierop, is de
opdrachtnemer gerechtigd de schade ontstaan door kosten,
opbrengst-/omzetderving etc. te verhalen op de opdrachtge
ver. Wederpartij accepteert reeds nu voor alsdan deze schade
te vergoeden mits de hoogte hiervan redelijkerwijs bepaald is.
TOEPASSELIJK RECHT
18.1 Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het
Nederlandse recht van toepassing.
18.2 Alle uit door ons gesloten overeenkomsten voortvloeiende
geschillen zullen, voor zover krachtens de betreffende
wettelijke bepalingen mogelijk, met uitsluiting van iedere
andere instantie behoren tot de competentie van het bevoeg
de recht van onze plaats van vestiging, dan wel van de plaats
van vestiging van onze wederpartij.
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