Algemene voorwaarden van Botden & van Willegen B.V., gevestigd te Sambeek, Nederland.
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Deze algemene voorwaarden gelden met uitsluiting van door koper eventueel gehanteerde voorwaarden.
Bijzondere bepalingen die van onze algemene voorwaarden afwijken zijn slechts bindend indien deze
bijzondere bepalingen schriftelijk door ons zijn aanvaard.
Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen zonder inachtneming van enig voorschrift worden herroepen.
Overeenkomsten komen derhalve enkel tot stand indien de overeenkomst schriftelijk door ons is bevestigd
Alle goederen worden geleverd af kwekerij en reizen voor rekening en risico van de koper.
Verpakkingsmateriaal wordt tegen kostprijs aan de koper in rekening gebracht en niet teruggenomen.
Eventuele licentiekosten zijn in de prijs inbegrepen.
Betaling dient door de koper te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting.
Betalingen van de koper strekken altijd tot betaling van de oudste bij Botden & van Willegen B.V. openstaande
vordering(en), uit welke hoofde ook ontstaan.
Koper is in gebreke door het enkel verloop van de betalingstermijn zonder dat enige ingebrekestelling is
vereist.
Bij niet-tijdige betaling is koper een rente verschuldigd van 1,25 % per maand, te rekenen vanaf de
vervaldatum, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
De buitengerechtelijke (incasso) kosten komen voor rekening van koper en worden gefixeerd op 15 % van de
openstaande bedragen, zulks met een minimum van € 750,-.
Wij staan in voor de soortechtheid van de door ons geleverde goederen, niet voor hergroei.
Ter zake van plantmateriaal kan, gelet op de aard van dit levend product, geen enkele aansprakelijkheid
worden aanvaard dan in de onderhavige algemene voorwaarden bedoelde en met name niet voor de
intrinsieke kwaliteit van het geleverde (waaronder begrepen levensvatbaarheid, gezondheid en virusstatus van
het plantmateriaal) waardoor mogelijkerwijze materiële dan wel immateriële schade zou kunnen ontstaan.
Vanwege de genetische instabiliteit van de planten en het onvoorziene karakter van de mutaties kan de koper
geen compensatie, schadeloosstelling, kosten of uitgaven van Botden & van Willegen B.V. vorderen, wanneer
zich ondanks het feit dat alle mogelijke voorzorgsmaatregelen op het niveau van de selectie zijn genomen, een
verborgen onvolmaaktheid of afwijking van genetische, medische, anatomische of fysiologische aard mocht
voordoen.
Reclames moeten door koper schriftelijk bij ons worden ingediend binnen 8 dagen na ontvangst der goederen.
Indien de klacht gegrond is, zijn wij slechts gehouden, zulks te onzer keuze, danwel voor de afgekeurde
goederen nieuwe te leveren, danwel de koper te crediteren voor de factuurwaarde van de afgekeurde
goederen. Wij zijn jegens koper nimmer aansprakelijk voor schade welke koper door verkeerde leveringen
mocht lijden.
Indien door overmacht, waaronder in ieder geval zullen zijn begrepen, ziekte, vorst, hagelslag, overstroming in
het gewas en andere onvoorziene omstandigheden, geen normale oogst wordt verkregen zijn wij ontslagen
van onze leveringsverplichting, zonder jegens koper schadeplichtig te zijn.
De door ons vermelde levertijden worden bij benadering vastgesteld. Overschrijding van de levertijd kan
nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding. Wanneer de goederen na het
verstrijken van de levertijd door koper niet zijn afgenomen, staan de goederen te zijner beschikking,
opgeslagen voor zijn rekening en risico.
Indien de goederen zijn voorzien van een plantenpaspoort en/of het gezondheidscertificaat, afgegeven door de
Nederlandse Plantenziektenkundige Dienst of een andere officieel gerechtigde instantie, zijn wij jegens koper
nimmer aansprakelijk op grond van gezondheidsbepalingen welke in het land van doorvoer of bestemming
gelden.
Wij zijn jegens koper tot geen enkele vrijwaring hoe ook genaamd, gehouden.
De pallets waarop de bomen worden geleverd, met name doch niet beperkt tot de genummerde stalen pallets,
blijven eigendom van Botden & van Willegen B.V. Deze pallets moeten op ons eerste verzoek, in goede staat
aan ons ter beschikking worden gesteld. Indien koper hiertoe, om welke reden dan ook, niet in staat is, dan wel
indien de pallets beschadigd zijn, is Botden & van Willegen B.V. gerechtigd, te onzer keuze, dan wel de
kostprijs van de desbetreffende pallet(s) in rekening te brengen, dan wel statiegeld in rekening te brengen voor
de periode dat de pallets niet ter beschikking worden gesteld.
Geschillen betreffende de kwaliteit van de geleverde goederen worden bij uitsluiting berecht door het
Nederlands Scheidsgerecht voor de Boomkwekerij, gevestigd te ’s-Gravenhage zulks op basis van het
reglement van voornoemd scheidsrecht. Alle andere geschillen worden bij uitsluiting berecht door de
Arrondissements-Rechtbank te ’s-Hertogenbosch.
Indien sprake is van transacties met in Nederland gevestigde fruittelers, zijn - voor zover daarvan in deze
algemene voorwaarden niet is afgeweken c.q. deze algemene voorwaarden daarin niet voorzien - de
Algemene Verkoopvoorwaarden voor levering van vruchtbomen aan fruittelers in Nederland (VVFN) van
toepassing.
Indien van deze algemene voorwaarden ten behoeve van buitenlandse kopers een in enig vreemde taal
opgestelde versie wordt verstrekt, blijven - in geval van interpretatieverschillen - de oorspronkelijke - in de
Nederlandse taal opgestelde - algemene voorwaarden gelden.
Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing.

