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ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 

 

1.Toepasselijkheid 
1.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van 
CHECKIT agri&food test, hierna te noemen “Gebruiker”. De toepasselijkheid van algemene 
voorwaarden van de Wederpartij worden uitdrukkelijk afgewezen.  

1.2.Van bepalingen van deze algemene voorwaarden kan slecht uitdrukkelijk bij schriftelijke en door 
beide partijen getekende overeenkomst worden afgeweken.  

1.3.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, 
voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken 

1.4.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of 
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene 
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en Wederpartij zullen alsdan in overleg 
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen 
te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in 
acht wordt genomen. 

1.5.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze 
algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 

1.6.Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden 
geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene 
voorwaarden. 

1.7.Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet 
dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou 
verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te 
verlangen. 

 

2.Offertes, aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten 

2.1.De offertes en aanbiedingen van de Gebruiker zijn vrijblijvend. 

2.2.Een overeenkomst komt tot stand door: 

• schriftelijke en volledige aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van Gebruiker. Voor 
zover de Wederpartij de offerte van Gebruiker aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte 
betekenis, maken deze afwijkingen geen deel uit van de overeenkomst met Gebruiker en komt 
een overeenkomst tot stand overeenkomstig de offerte.  

• schriftelijke bevestiging en volledige aanvaarding door Gebruiker van een door de Wederpartij 
gegeven opdracht, tenzij deze opdracht voordien schriftelijk door de Wederpartij is herroepen, 
mits die bevestiging is getekend door een of meer tot het aangaan van de overeenkomst 
bevoegde perso(o)n(en). 

• levering van de zaken, en wel uitsluitend met betrekking tot de overeenkomstig de pakbon 
geleverde zaken, wanneer geen uitdrukkelijke schriftelijke opdrachtbevestiging plaats vindt. 

2.3.Een offerte vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de 
tussentijd niet meer beschikbaar is. 

2.4.Gebruiker kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij 
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een 
kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

2.5.Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van 
de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes 
gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

 

3.Prijzen en prijsstijging  
3.1.De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, andere belastingen en heffingen 
en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en 
verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven 

3.2.Gebruiker behoudt zich het recht voor de prijzen periodiek te wijzigen. Elke nieuwe prijsnotering 
stelt de voorafgaande buiten werking ten opzichte van na die nieuwe prijsnotering geplaatste orders.  

3.3.Indien Gebruiker met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te 
allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd 
is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit 
een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een 
stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van 
de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 

3.4.Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer 
bedraagt dat 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is 
uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de 
overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid is 
om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de 
prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge 
de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal 
plaatsvinden. 

 

4.Contractsduur 
Overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst 
anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 

 

5.Levertijd en levering  
5.1.Gebruiker verplicht zich tot aflevering binnen een redelijke termijn nadat de koopovereenkomst 
tot stand is gekomen. Gebruiker zal zich bij de uitvoering van de leveringsplicht steeds naar 
vermogen inzetten. Echter een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Bij niet tijdige 
aflevering dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en Gebruiker een 
redelijke termijn te gunnen om alsnog de overeenkomst na te komen. 

5.2.De op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms (International 
commerce terms) zijn op de overeenkomst van toepassing. Levering geschiedt af fabriek of 
Gebruiker (EXW).. 

5.3.De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking 
worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van 
informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Gebruiker gerechtigd de zaken op 
te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij. 

5.4.Het is Gebruiker toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in 
gedeelten worden geleverd, is Gebruiker bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. 

 

6.Uitvoering en wijziging overeenkomst 

6.1.Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

6.2.Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen 
waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade 
(daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.  

6.3.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering 
daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in 
onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. 

 

7.Overmacht 

7.1.Indien Gebruiker door overmacht niet aan één of meer van haar verplichtingen kan voldoen, 
heeft Gebruiker het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk op te schorten voor een nader te noemen termijn, dan wel de overeenkomst zonder 
rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, door middel van een daartoe 
strekkende schriftelijke kennisgeving aan de Wederpartij.  

7.2.Wanneer de Wederpartij van Gebruiker een mededeling omtrent opschorting in verband met 
overmacht ontvangt en de daarin genoemde termijn van opschorting langer is dat een (1) maand 
te rekenen van het bericht van opschorting, is de Wederpartij gerechtigd de overeenkomst 
(gedeeltelijk) te ontbinden voor de producten waarop de opschorting betrekking heeft door middel 
van schriftelijke kennisgeving daarvan binnen veertien (14) dagen na onze mededeling van de 
opschorting. 

7.3.Tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 
onaanvaardbaar zou zijn, is Gebruiker niet gehouden tot vergoeding van schade en eventueel 
gemaakte kosten ten gevolge van opschorting of ontbinding wegens overmacht.  

7.4.Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid die Gebruiker niet kan worden 
toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, 
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, zoals onder 
meer: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, staking, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, 
fabrieksstoornis, stoornis in de aanlevering van energie of grondstoffen/halffabrikaten, ziekte van 
personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door onze toeleveranciers of 
ingeschakelde (onder)aannemers. 

7.5.Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de 
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het 
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is zij gerechtigd 
om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De 
Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke 
overeenkomst.  

 

8.Betaling 
8.1.Betaling dient te geschieden binnen 20 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan 
te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.  

8.2.Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de 
Wederpartij van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot 
het moment van voldoening van het volledige bedrag, is de Wederpartij een rente verschuldigd 
van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente 
verschuldigd is.  

8.3.De Gebruiker heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in 
de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente 
en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 

8.4.De Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, 
indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. 
Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de 
opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. 

8.5.Onverminderd het recht nakoming en/of schadevergoeding te vorderen, danwel de 
overeenkomst te ontbinden, is Gebruiker gerechtigd de uitvoering van alle overeenkomsten met 
de Wederpartij uit welke hoofde ook op te schorten indien en zo lang zij ten aanzien van haar 
betalingsverplichting jegens Gebruiker in verzuim is. 

8.6.In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Wederpartij zullen de 
betalingsverplichtingen van de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar zijn en is Gebruiker bevoegd 
de verdere uitvoering van de overeenkomsten met haar onmiddellijk op te schorten, dan wel tot 
ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd ons recht 
schadevergoeding te vorderen. 

8.7.Indien betaling in termijnen is overeengekomen wordt bij niet tijdige betaling van een termijn 
het gehele restantbedrag terstond opeisbaar zonder ingebrekestelling. Het in de laatste zin van 
lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing. 

8.8.De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar aan Gebruiker 
verschuldigde.  

8.9.Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De 
Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 
BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 

 

9.Eigendomsvoorbehoud 

9.1.Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van 
Gebruiker totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten 
overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. 

9.2.Afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen 
slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening door de Wederpartij worden 
doorverkocht of gebruikt. In geval van doorverkoop is de Wederpartij verplicht van haar afnemers 
een eigendomsvoorbehoud te bedingen. 

9.3.Het is de Wederpartij niet toegestaan de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te 
verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. 

9.4.Voor het geval Gebruiker de in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft 
de Wederpartij door middel van acceptatie van deze voorwaarden bij voorbaat haar 
onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker er en door Gebruiker aan te 
wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich 
bevinden en die zaken terug te nemen. 

 

10.Ontbinding 
10.1.Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de 
overeenkomst te ontbinden, indien:  

• de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; 



• na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond 
geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; 

• de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de 
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of 
onvoldoende is; 

• Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Gebruiker kan worden 
gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal 
nakomen; 

10.2.indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de 
overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien 
aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker 
kan worden gevergd.  

10.3.Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij 
onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij 
zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

10.4.Ontbinding vindt plaats door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de 
wederpartij. 

10.5.Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot 
vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.  

10.6.Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot 
vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 

10.7.Indien de overeenkomst is ontbonden, moeten reeds geleverde zaken kosteloos aan 
Gebruiker worden geretourneerd. Bovendien is Gebruiker gerechtigd onmiddellijke afgifte van de 
zaken aan Gebruiker te verlangen van degene in wiens handen deze zich bevinden. De zaken 
blijven voor risico van de Wederpartij, totdat Gebruiker die hebben ontvangen en goedgekeurd. 

10.8.Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zal Gebruiker 
de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en 
afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, 
integraal in rekening worden gebracht. 

 

11.Incassokosten 
Als de Wederpartij in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn 
verplichtingen dan heeft Gebruiker het recht incassomaatregelen te nemen. Alle gerechtelijke en 
buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening komen voor rekening van de Wederpartij. 

 

12.Aansprakelijkheid  
12.1.Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen 
in deze bepaling is geregeld.  

12.2.Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker 
is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 

12.3.Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan als gevolg van 
verkeerd gebruik of als resultaat van verkeerde interpretatie door de afnemer van de geleverde 
zaken. 

12.4.De Wederpartij dient zelf te beoordelen of de zaken geschikt zijn om voor de beoogde teelten 
resp. onder de lokale omstandigheden kunnen worden gebruikt. De Gebruiker aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor afwijkende resultaten van het  product. 

12.5.Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid 
van Gebruiker beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de 
order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

12.6.De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der 
uitkering van zijn of de verzekeraar van de leverancier in voorkomend geval. 

12.7.Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.  

12.8.Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de 
oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de 
zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 
Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker 
toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, 
voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade 
als bedoeld in deze algemene voorwaarden.  

12.9.Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, 
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.  

12.10.De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de 
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten. 

 

13.Vrijwaring 
13.1.De Wederpartij vrijwaart Gebruiker tegen aanspraken van derden, waaronder mede begrepen 
aanspraken tot  vergoeding van schade en kosten die het bepaalde in lid 5 en 6  te boven gaan. 

13.2.Indien Gebruiker door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden 
om Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in 
dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van 
adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te 
gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen 
integraal voor rekening en risico van de Wederpartij. 

 

14.Gebruik en garantie 
14.1.De door Gebruiker geleverde zaken zijn uitsluitend bedoeld voor het testen van ziektes op 
gewassen, dieren of levensmiddelen en zullen voldoen aan de productspecificaties zoals door 
Gebruiker gepubliceerd. 

14.2.Gebruiker garandeert dat de geleverde prestaties naar haar vermogen zullen voldoen aan de 
hierbij behorende productspecificaties. De productspecificaties gelden echter niet als garantie. In het 
geval het geleverde niet voldoen aan de productspecificaties zal de Wederpartij hierover 
geïnformeerd worden.Gebruiker staat er voorts niet voor in dat de geleverde prestaties voldoen aan 
het doel dat de Wederpartij hieraan geeft.  

14.3.Elke eventuele garantie van de zijde van de Gebruiker vervalt, indien de Wederpartij de zaken 
bewerkt, danwel laat bewerken, gebruikt na de houdbaarheidsdatum, herverpakt, dan wel laat 
herverpakken of onjuist gebruikt. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het 
gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan 
uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, 
extreme regenval of temperaturen) et cetera. 

14.4.De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na 
levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn 

overeengekomen. Indien de door Gebruiker verstrekte garantie een zaak betreft die door een 
derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak 
ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.  

 

15.Gebreken, klachttermijnen 

15.1.Indien een zaak een gebrek vertoont waarover tijdig is gereclameerd is Gebruiker verplicht 
de gebrekkige zaken te vervangen, dan wel gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de 
ontvangen koopsom terug te betalen. Van welke van deze mogelijkheden gebruik wordt gemaakt, 
staat uitsluitend ter beoordeling van Gebruiker. 

15.2.De Wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - 
te onderzoeken. Hierbij dient de Wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst 
beantwoordt, te weten: 

• of de juiste zaken zijn geleverd;  

• of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen; 

• of de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze 
ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of 
handelsdoeleinden. 

15.3.Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de Wederpartij deze 
binnen 5 werkdagen na aflevering schriftelijk onder vermelding van partij-, afleverbon- en/of 
factuurgegevens aan Gebruiker te melden 

15.4.Niet-zichtbare gebreken dient de Wederpartij binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk 
onder  vermelding van partij-, afleverbon- en/of factuurgegevens aan Gebruiker te melden. 

15.5.Klachten moeten zodanig zijn beschreven dat Gebruiker of een derde deze kan verifiëren. 
Hiertoe dient de Wederpartij tevens een registratie bij te houden ten aanzien van het gebruik van 
de zaken en, in geval van doorverkoop van de zaken, van zijn kopers. De Wederpartij is verder 
verplicht de schade ten aanzien waarvan zij een klacht bij Gebruiker indient zoveel mogelijk te 
beperken. 

15.6.Indien de Wederpartij geen melding maakt binnen de genoemde termijnen, wordt haar 
klacht niet in  behandeling genomen en vervallen zijn rechten. 

15.7.Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit haar betalingsverplichting niet op. De 
Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde 
zaken. 

 

16.Informatievoorziening 
Door Gebruiker gegeven informatie in welke vorm dan ook kent een vrijblijvend karakter. 
Beschrijvingen, aanbevelingen en illustraties in brochures, website en folders zijn zo nauwkeurig 
mogelijk afgestemd op ervaringen in proeven en praktijk. Gebruiker aanvaardt echter in geen 
enkel geval op grond van zulke informatie aansprakelijkheid voor afwijkende resultaten in het 
geteelde product. De Wederpartij dient zelf te beoordelen of de zaken geschikt zijn om voor de 
beoogde teelten en/of onder de lokale omstandigheden te worden gebruikt.  

 

17.Intellectuele eigendom  
Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de 
Auteurswet en andere wet- en regelgeving op het gebied van Intellectueel Eigendom. Gebruiker 
heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis 
ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie 
van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht. 

 

18.Geschillenbeslechting  
18.1.Tenzij Gebruiker en Wederpartij in onderling overleg arbitrage zijn overeengekomen, zal elk 
geschil worden beslecht door de in eerste aanleg bevoegde burgerlijke rechter te ´s 
Hertogenbosch, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.   

18.2.In geval van een geschil zullen Gebruiker en Wederpartij echter in eerste instantie in 
onderling overleg, of anders middels mediation, tot een oplossing trachten te komen, alvorens het 
geschil aan een arbitragecommissie dan wel aan de burgerlijke rechter wordt voorgelegd.   

18.3.Gebruiker blijft te allen tijde bevoegd de Wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet 
bevoegde rechter. 

 

19.Toepasselijk recht 
Op elke overeenkomst tussen Gebruiker en Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering 
wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De 
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.  

 

20.Vindplaats en wijziging voorwaarden  
20.1.Deze voorwaarden worden met elke levering meegestuurd, aanvullend te vinden op de 
website van checkit agri&food test 

20.2.Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten 
tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.  

20.3.De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg 
daarvan. 

 
Den Bosch juli 2007 


