
ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

 

Artikel 1 DEFINITIES 

 

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

AV:  de onderwerpelijke algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden; 

Overeenkomst:   iedere onder lid 2.1 bedoelde overeenkomst; 

Afnemer:   ieder die met ons een overeenkomst als bedoeld onder lid 2.1 afsluit; 

Dagen:    alle kalenderdagen; 

Reclames:  alle grieven van de afnemer over kwaliteit of kwantiteit van de geleverde goederen 

en / of diensten; 

Plaats van bestemming:  de plaats waar de goederen volgens overeenkomst moeten worden geleverd, voor 

zover levering niet af- magazijn plaatsvindt. 

 

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID 

 

2.1 Deze AV zijn van toepassing op al onze offertes, overeenkomsten van koop en verkoop en werkzaamheden 

die wij aangaan. Tevens zijn deze AV van toepassing op alle door ons verstrekte adviezen. 

 

2.2 Indien een afnemer die een overeenkomst met ons sluit eigen algemene voorwaarden heeft die op de te 

sluiten overeenkomst van toepassing zouden zijn, dan gelden de voorwaarden van deze wederpartij slechts voor 

zover wij schriftelijk daarmee hebben ingestemd. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende 

voorwaarde dat onze AV van toepassing zijn. 

 

2.3 Van het gestelde in lid 2.1 en 2.2 kan bij schriftelijke door beide partijen getekende overeenkomst worden 

afgeweken. Indien in zo geval slechts op één of meer punten van onze AV wordt afgeweken, blijven de overige 

bepalingen daarvan onverkort van kracht. 

 

Artikel 3 TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN 

 

3.1 Onze offertes zijn vrijblijvend. 

 

3.2 Geoffreerde prijzen gelden slechts voor de geoffreerde hoeveelheden en omgekeerd. 

 

3.3 Een overeenkomst met ons komt tot stand op een van de volgende wijzen:   

a. door schriftelijke bevestiging onzerzijds van een door de afnemer gegeven opdracht, mits die bevestiging is 

getekend door een, tot het aangaan van de overeenkomst, bevoegde persoon; 

b. door het bereiken van een schriftelijk op het bij ons in gebruik zijnde opdrachtformulier neergelegde 

overeenstemming en ondertekenen daarvan door onze vertegenwoordiger en de afnemer, tenzij wij uiterlijk op de 

vierde dag daarna schriftelijk aan de afnemer te kennen geven dat wij onze toestemming aan de overeenkomst 

onthouden, in welk geval geen overeenkomst tot stand is gekomen, behoudens indien daarvóór reeds geheel of 

gedeeltelijk door ons is gepresteerd. 

 

3.4 Op wijzigingen en / of aanvullingen van gesloten overeenkomsten is lid 3.3 van overeenkomstige toepassing. 

 

3.5 Wij behouden alle rechten op de gegevens voorkomende in onze offertes en de daarbij gevoegde monsters en 

gebruiksvoorschriften. 

 

 Artikel 4 PRIJZEN 

 

4.1 In onze prijzen, die – tenzij anders overeengekomen – altijd netto – derhalve exclusief verzekering, vracht, 

rechten en omzetbelasting – zijn vastgesteld zijn slechts begrepen de in de overeenkomst met name aangeduide 

leveranties van goederen en de deskundige begeleiding bij normale omstandigheden. 

 

4.2 Indien in de overeenkomst niet een bindende prijs is bepaald geldt de door ons in het algemeen gehanteerde 

prijs op de dag van levering. 

 

4.3 Indien in gevallen waarin de afnemer heeft gekozen voor een systeem van prijsberekening op basis van 

areaalbestrijding en / of –bestuiving het aantal vierkante meters te beschermen en / of te bestuiven gewas groter is 

dan waarvoor blijkens onze factuur Bestrijders en / of Bestuivers zijn geleverd wordt de totale prijs aan de reële 

situatie aangepast. 

 

Artikel 5 LEVERING EN RISICO 

 

5.1 Levering geschiedt, afhankelijk van wat wordt overeengekomen, door afgifte van de goederen aan de afnemer 

of doordat de afnemer de goederen bij ons bedrijf afhaalt. Vanaf dat moment is de afnemer eigenaar van de 

goederen. 

 

5.2 Wij bepalen het tijdstip van levering. Levertijden worden door ons opgegeven op basis van de door ons 

betrokken toeleveranciers aan ons verstrekte gegevens. Blijkt gedurende de uitvoering van de overeenkomst dat 

vertraging in de uitvoering optreedt ook al is de oorzaak hiervan gelegen bij ons personeel en / of onze 

toeleveranciers, dan zal de levertijd met zoveel dagen worden verlengd als de opgetreden vertraging heeft 

belopen. 

 

5.3 Tenzij anders overeengekomen reizen de goederen voor rekening en risico van ons, behalve indien het 

transport door de voertuigen van de afnemer of de voertuigen door de afnemer aangezocht wordt verzorgd. Het 

risico van schade en / of verlies gaat over op de afnemer op het tijdstip dat de goederen worden ingeladen in zijn 

voertuig, respectievelijk uitgeladen uit de voertuigen van BioPol BV of de door BioPol BV aangezochte voertuigen. 

 

 

 

 

5.4 De afnemer kan jegens ons geen rechten op vergoeding van enige schade op welke wijze ook geleden ten 

gevolgen van verlate levering doen gelden. De afnemer vrijwaart ons tegen eventuele aanspraken die derden uit 

hoofde van verlate levering jegens ons (pogen) geldend (te) maken. 

 

5.5 Indien goederen die overeenkomstig lid 5.1 geleverd zijn door omstandigheden die niet aan ons toe te rekenen 

zijn en niet van onze wil onafhankelijk zijn, niet naar de door de afnemer opgegeven plaats van bestemming 

vervoerd kunnen worden, dan houden wij die goederen voor rekening en risico van de afnemer te zijner 

beschikking. 

 

5.6 Wij behouden ons voor de levering in door ons vast te stellen gedeelten te laten plaatsvinden. In dat geval 

wordt de levering geacht te zijn geschied door het op de in lid 5.1 aangegeven wijze van leveren van de eerste 

deelpartij.  

 

5.7 Indien één der partijen als gevolg van omstandigheden die niet aan haar toegerekend kunnen worden niet aan 

haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de overeenkomst binnen 30 dagen nadat het overmacht 

veroorzakende feit zich voordeed, bij schriftelijke aan de andere partij gerichte verklaring geheel of gedeeltelijk te 

ontbinden, zonder dat zij tot enige schadeloosstelling jegens de andere partij gehouden is. Onder omstandigheden 

die niet aan een partij toegerekend kunnen worden, wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, 

brand, fabricagestoornis, werkstaking, uitsluiting, storm, sneeuwdruk, verkeersstoornis, ziekte van personeel, niet 

of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door onder leveranciers. 

 

5.8 Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen en andere dergelijke gegevens 

gelden niet als tekortkomingen. 

 

Artikel 6 BETALING 

 

6.1 Alle betalingen die krachtens deze AV aan ons dienen te worden gedaan moeten zonder aftrek of 

schuldvergelijking, binnen 30 dagen na datum van facturering voor ons kosteloos te onzen kantore of door 

bijschrijving op onze bank- of girorekening geschieden. Betaling dient te geschieden in de valuta waarin is 

gefactureerd. Wij zijn bevoegd een exclusieve betalingstermijn te hanteren. 

 

6.2 Indien wij redenen hebben te verwachten dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen zijn wij 

bevoegd van de afnemer vooruitbetaling of zekerheidsstelling voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen te 

vorderen. Indien de afnemer weigert aan ons daartoe strekkend verzoek te voldoen, hebben wij het recht de 

koopsom onmiddellijk op te eisen, dan wel de koopovereenkomst bij verklaring te ontbinden, onverminderd ons 

recht op volledige schadevergoeding. 

 

6.3 Indien is overeengekomen dat goederen onder rembours aan de afnemer worden verzonden en de afnemer 

weigert bij aankomst op de plaats van bestemming van de goederen deze of de vrachtprijs te betalen wordt de 

overeenkomst door ons onmiddellijk bij verklaring ontbonden. 

 

6.4 Indien een overeenkomst krachtens lid 6.2 of 6.3 wordt ontbonden komen alle transportkosten, eventuele 

andere kosten, alsmede de door ons gederfde winst voor rekening van de afnemer. 

 

6.5 Indien de afnemer niet binnen de termijn genoemd in lid 6.1 volledig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij 

in gebreke. Zodra de afnemer in gebreke is, is hij gehouden aan ons een rente te betalen over het totaal opeisbare 

bedrag, zonder dat wij voor de rentevergoeding een afspraak behoeven te maken. Valutakoersen vallen buiten 

beschouwing, doordat het totaal opeisbare bedrag, gerekend vanaf het moment van de totstandkoming van de 

overeenkomst, aan ons wordt vergoed. 

 

6.6 Indien wij tot het nemen van incassomaatregelen zijn gedwongen, is de afnemer – onverminderd het gestelde 

in lid 6.7 – gehouden de door ons te maken interne kosten te vergoeden. Wij worden in ieder geval geacht tot het 

nemen van incassomaatregelen gedwongen te zijn indien de afnemer meer dan 60 dagen ten aanzien van zijn 

betalingsverplichtingen jegens ons in gebreke is. 

 

6.7 Indien wij een uit een overeenkomst voortvloeiende vordering ter incasso uit handen moeten geven, hetgeen 

wij realiseren, indien de afnemer meer dan 60 dagen ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen jegens ons in 

gebreke is, komen alle aan de inning van die vordering gebonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor 

rekening van de afnemer. Tot deze kosten worden ook gerekende de kosten die vallen op de in reconventie door 

de afnemer aanhangig gemaakte vordering(en) voor zover die uit deze overeenkomst voortvloeit (voortvloeien). 

Deze kosten worden wat hun omvang betreft door onze met de inning belaste advocaat en / of deurwaarder 

bepaald. Hun declaraties zijn bindend. 

 

Artikel 7 RECLAMES 

 

7.1 De afnemer controleert de goederen onmiddellijk na ontvangst door de afnemer op zichtbare gebreken. 

Eenmaal door de afnemer geaccepteerde goederen gelden als correct geleverd, tenzij zij bij redelijke inspectie niet 

te constateren gebreken blijken te hebben. Reclames ten aanzien van geconstateerde gebreken worden door de 

afnemer zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 2 dagen na constatering mondeling bij BioPol BV ingediend en 

uiterlijk binnen 3 dagen na constatering schriftelijk door de afnemer bevestigd. 

 

7.2 Ook als een afnemer van oordeel is dat een hem geleverd goed ondeugdelijk is moet hij onverkort aan zijn uit 

de betrekkelijke overeenkomst voortvloeiende verplichtingen voldoen. Hij is niet gerechtigd door hem 

gepretendeerde uit een in deze AV bedoelde overeenkomst voortvloeiende tegenvordering op ons met zijn 

betalingsverplichtingen jegens ons te compenseren. 
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7.3 Indien het naar ons oordeel waarschijnlijk is dat de toepassing van de door ons geleverde goederen als gevolg 

van aan de afnemer toerekenbare omstandigheden niet tot het ermee beoogde resultaat zal leiden, zijn wij 

gerechtigd verdere leveringen te staken. De afnemer is in dat geval terzake van de geleverde goederen, gehouden 

een evenredig deel van de overeengekomen prijs te voldoen. 

 

7.4 Indien een door ons geadviseerde bestrijdings- c.q. bestuivingsmethode niet tot het gewenste resultaat leidt 

zijn wij gehouden de overeengekomen prijs, te restitueren of, zulks te onzer vrije keuze., de bestrijding c.q. 

bestuiving te hervatten, doch één en ander mits de afnemer bewijst dat de door ons geadviseerde bestrijdings- c.q. 

bestuivingsmethode naar communis opinion onder deskundigen niet geadviseerd had kunnen worden. Indien wij 

de bestrijding c.q. bestuiving hervatten zijn wij gerechtigd de normale prijs daarvoor aan de afnemer in rekening te 

brengen. Indien die prijs hoger is dan de oorspronkelijk overeengekomen prijs, in welk geval de oorspronkelijk 

overeengekomen prijs wordt gecrediteerd. 

 

Artikel 8 AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING 

 

8.1 Wij staan ervoor in dat de goederen voldoen aan de specificaties die wij tevoren daarvan aan de afnemer 

hebben verstrekt. Onze aansprakelijkheid terzake van de geleverde goederen is te allen tijde beperkt tot ten 

hoogste een kosteloze levering van nieuwe goederen. Wij hebben in geval van gebreken aan de goederen, het 

recht te kiezen tussen het terugnemen van de goederen en vervanging van de desbetreffende goederen door 

nieuwe. Wij zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die rechtstreeks of indirect voortkomt uit 

onoordeelkundig gebruik of gebruik niet volgens de voorschriften van de goederen, inclusief maar niet beperkt tot 

de van tijd tot tijd door ons verstrekte handleidingen, door de afnemer of enige derde. 

Wij zijn jegens de afnemer slechts aansprakelijk voor gebreken aan de goederen indien en voor zover de afnemer 

zich houdt aan al zijn verplichtingen, voortkomend uit zijn overeenkomst met ons. 

Indien een bij de afnemer of een derde opgetreden schade, waarvoor de afnemer ons aansprakelijk houdt, gedekt 

zal blijken te zijn onder onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zullen wij het aan ons vanwege de verzekeraar 

uitgekeerde bedrag aan de afnemer uitkeren. 

 

8.2 De afnemer dient zich ervan bewust te zijn dat de handel in en toepassing van de goederen een grote mate 

van begeleiding en deskundigheid vereist. Hij dient zich dan ook te houden aan de door ons opgestelde 

voorschriften ten aanzien van behandeling van de goederen, die de afnemer van tijd tot tijd door ons worden 

overhandigd. Wij hebben het recht deze voorschriften zo vaak wij dit nodig achten te wijzigen om de juiste 

behandeling van de goederen te waarborgen. 

 

8.3 De afnemer is verplicht alle voorschriften, instructies, adviezen en handleidingen die hij van ons met betrekking 

tot de goederen ontvangt door te geven aan eventuele verdere afnemers van hem. 

 

8.4 De afnemer vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden, die voortkomen uit het onoordeelkundig gebruik of 

gebruik niet volgens de regels van de goederen door de afnemer of enig persoon, voor wie de afnemer 

aansprakelijk is of aan wie de afnemer de instructies had behoren door te geven. 

 

Artikel 9 GEEN VOORTTELING 

 

9.1 Het is de afnemer verboden door hem van ons betrokken goederen voort te telen anders dan voor zijn eigen 

gebruik overeenkomstig het in de overeenkomst vastgelegde doel waarvoor de goederen zijn geleverd. 

Het is de afnemer eveneens verboden de door hem van ons betrokken goederen en de daarmee voort geteelde 

goederen te verwijderen uit de kas waarin wij die goederen hebben uitgezet.  

 

9.2 Bij overtreding van het voorgaande lid verbeurt de afnemer ten behoeve van ons een onmiddellijke en zonder 

ingebrekestelling opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van €11.150,- voor iedere keer en voor iedere dag 

dat de overtreding wordt voortgezet. De verbeurde boetes dragen wettelijke rente vanaf de dag dat zij verbeurd 

worden. 

 

9.3 Bij overtreding van lid 9.1 hebben wij recht op volledige schadevergoeding boven en naast de op grond van lid 

9.2 verbeurde boetes. 

 

Artikel 10 TOEPASSELIJK RECHT 

 

10.1 Op al onze overeenkomsten of daaruit voortvloeiende c.q. daaraan aangeknoopte overeenkomsten is 

Nederlands recht van toepassing. 

 

Artikel 11 BEVOEGDE RECHTER 

 

11.1 De Rechtbank te Rotterdam, is bij uitsluiting bevoegd de geschillen die uit met ons gesloten overeenkomsten 

voortvloeien te berechten. 

 

Artikel 12 BEWIJS 

 

12.1 Ten aanzien van de geldelijke omvang van de wederkerige verplichtingen uit met ons gesloten 

overeenkomsten voortvloeiende zijn, behoudens tegenbewijs met alle middelen, onze administratieve gegevens 

beslissend. 

 

12.2 Behoudens tegenbewijs met alle middelen gelden tussen de afnemer en ons de op de factuur of vrachtbrief 

vermelde aantallen, maten en gewichten als juist 

 

12.3 Indien krachtens deze overeenkomst een brief die beoogd is om een zeker rechtsgevolg in het leven te 

roepen aangetekend aan de andere partij wordt gezonden, ontstaat het ermee beoogde rechtsgevolg op het 

moment van ter postbezorging, ook al wordt de brief niet door de geadresseerde ontvangen of in ontvangst 

genomen. 

 

Artikel 13 WIJZIGING 

 

13.1 Wij zijn gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving aan onze afnemers deze AV te wijzigen. De gewijzigde 

bepaling(en) treedt (treden) in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum, mits dit wijzigingsbesluit 

voordien bij de Kamer van Koophandel is gedeponeerd. Het wijzigingsbesluit behoeft niet de volledige tekst van de 

gewijzigde AV te bevatten. 

 

13.2 Op overeenkomsten die zijn gesloten overeenkomstig opdrachten door de afnemers verstrekt voor de datum 

van inwerkingtreding van de gewijzigde condities gelden de op de dag van het geven der opdracht gedeponeerde 

AV, óók indien pas na de datum inwerkingtreding van de gewijzigde AV onze opdrachtbevestiging wordt 

verzonden. 

 


