Algemene handel en levering voorwaarden SB Soli Plant BV
ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, adviezen, transacties en
overeenkomsten – hoe ook genaamd – (voor zover niet anders is overeengekomen), waarbij SB Soli
Plant BV (hierna benoemd als ‘de vennootschap’) partij is, alsmede op de uitvoering daarvan in de
ruimste zin des woords.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover de vennootschap
zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Afwijkingen gelden uitsluitend voor de aanbieding,
levering of overeenkomst waarvoor zij gemaakt zijn.
ARTIKEL 2 – OVEREENKOMST
2.1. Voor overeenkomsten waarvoor gezien de aard en de omvang ervan geen offerte c.q.
orderbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer
te geven behoudens reclame binnen 8 dagen na de factuurdatum.
2.2. De vennootschap is bevoegd om – indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht – voor een
juiste uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de afnemer
zullen worden doorberekend.
ARTIKEL 3 – PRIJZEN
3.1. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van de vennootschap: gebaseerd op levering aan het
bedrijf, magazijn of andere opslagplaats in Nederland van afnemer; exclusief BTW en andere
overheidsheffingen.
3.2. Meerwerk zal aan de afnemer in rekening worden gebracht. Zodra het de vennootschap duidelijk
wordt dat er sprake zal zijn van meerwerk, zal de afnemer hiervan in kennis worden gesteld.
3.3 In geval van wijziging van kostenbepalende factoren na het sluiten van de overeenkomst,
behoudt de vennootschap zich het recht voor deze wijziging aan koper door te berekenen.
ARTIKEL 4 – AFLEVERING
4.1. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt levering aan huis/bedrijf van de afnemer.
4.2. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen. Opgegeven levertijden zijn nooit te beschouwen als fatale termijn, tenzij
uitdrukkelijk anders en schriftelijk is overeengekomen.
4.3. Overschrijding van de levertijd geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding tenzij dit
schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen. De afnemer zal in andere gevallen eerst dan
aanspraak kunnen maken op schadevergoeding wegens overschrijding van de levertijd indien de
afnemer de vennootschap ter zake schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de afnemer de
vennootschap een redelijke termijn heeft gegund alsnog aan haar verplichting te voldoen.
4.4. In geval van franco levering wordt de wijze van vervoer door de vennootschap bepaald. Het
vervoer behoeft niet verder te geschieden dan tot daar, waar het voertuig over een behoorlijk
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berijdbare weg kan komen, alwaar afnemer verplicht is de goederen in ontvangst te nemen. De
goederen worden geacht aan afnemer afgeleverd te zijn op het moment waarop de lossing is
voltooid. Lossing van het gekochte zal alleen plaatsvinden in overleg tussen afnemer en de
vennootschap, maar wel immer binnen een door de vennootschap te bepalen redelijke termijn,
waarbij de afnemer er –als hij bij de aflevering niet aanwezig/niet vertegenwoordigd is– voor dient te
zorgen dat degene die is belast met de aflevering van de goederen, toegang heeft tot de afgesloten
ruimte waarin de goederen moeten worden opgeslagen. Indien afnemer de in dit lid genoemde
verplichtingen niet nakomt, zijn de daardoor noodzakelijke extra kosten voor zijn rekening.
4.5. In geval van niet franco levering of afgehaald, worden de goederen geacht aan afnemer
afgeleverd te zijn op het moment dat deze op het bedrijf van de vennootschap geladen zijn.
4.6 De zaak is voor risico van de afnemer van de aflevering af, zelfs al is de eigendom nog niet
overgedragen. Derhalve blijft de afnemer de koopprijs verschuldigd, ongeacht teniet gaan of
achteruitgang van zaken door een oorzaak, die niet aan de vennootschap kan worden toegerekend
en ook al geschiedt de inontvangstneming door de afnemer onder diens protest.
4.7 Indien de goederen om aan afnemer te wijten redenen niet op of omstreeks het afgesproken
tijdstip zijn afgeleverd, worden deze niettemin geacht in opdracht en voor risico van de afnemer bij
de vennootschap opgeslagen te zijn.
4.8. Het is de vennootschap toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien
een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is
de vennootschap bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
4.9. In geval van overmacht (waaronder onder meer wordt verstaan staking, brand, water-, vorst- en
stormschade, overheidsmaatregelen, pandemie, werkstaking, bedrijfsbezetting, mobilisatie,
transport-, uitvoer- of invoerbelemmeringen en werknemersuitsluiting) zal de vennootschap na
schriftelijke mededeling aan de afnemer, gerechtigd zijn de levertijd met de duur van de
belemmering te verlengen en/of de overeenkomst te ontbinden. Indien de vennootschap wegens
overmacht niet aan zijn leveringsplicht kan voldoen, heeft de afnemer het recht, behalve indien de
duur van de overmacht zulks niet rechtvaardigt, de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
4.10. In geval is verkocht met feitelijke aflevering op afroep, dient afnemer de afroeping zodanig te
stellen, dat binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst alle goederen volledig zijn
afgeroepen, tenzij schriftelijk een andere afroeptermijn werd overeengekomen. Indien afnemer
hiermede in gebreke blijft, is de vennootschap na sommatie aan de afnemer gerechtigd de nog
resterende goederen aan afnemer aan te bieden en onmiddellijke betaling te vorderen, dan wel de
overeenkomst te ontbinden zonder dat een nadere sommatie of rechterlijke tussenkomst daartoe is
vereist en aanspraak te maken op vergoeding van alle door hem geleden schade.
4.11. De vennootschap aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor producten die door afnemer
worden aangekocht en die feitelijk niet op het bedrijf van afnemer zijn toegestaan.
4.12. De vennootschap heeft het recht om zonder opgaaf van redenen niet of niet verder te leveren,
indien afnemer niet akkoord gaat met levering onder rembours of bij vooruitbetaling.
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ARTIKEL 5 – EMBALLAGE
5.1. Indien emballage in rekening wordt gebracht, dient deze tegelijk met het factuurbedrag te
worden voldaan. Restitutie van hetgeen krachtens dit artikel aan de vennootschap is betaald, vindt
alleen plaats bij franco inlevering van voor hergebruik geschikte emballage binnen drie maanden na
de dag van aflevering.
5.2. Het is afnemer verboden emballage voor andere producten/doeleinden te gebruiken.
5.3. Afnemer is gehouden de vennootschap te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade
welke voor de vennootschap mocht ontstaan als direct of indirect gevolg van overtreding door
afnemer van het gestelde in lid 2.
ARTIKEL 6 – RECLAMES OF KLACHTEN
6.1. De afnemer kan op een tekortkoming in de prestatie geen beroep meer doen indien hij niet
binnen bekwame tijd nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten
ontdekken, bij de vennootschap ter zake schriftelijk en met omschrijving van de klacht en opgave van
het ordernummer, een klacht heeft ingediend.
6.2. Onder de bekwame tijd wordt verstaan binnen acht werkdagen na ontvangst van de zaken en/of
het opleveren van het werk en/of beëindigen van de diensten.
6.3. Reclames en klachten wegens manco of afwijking van de vermelde specificatie of uiterlijk
waarneembare beschadigingen moeten, om geldig te zijn, door de afnemer tijdens het in ontvangst
nemen doch in ieder geval terstond daarna, aan de vennootschap worden gemeld. In geval de
afnemer meent, dat het door de vennootschap geleverde niet overeenstemt met wat de
vennootschap heeft verkocht dient hij de vennootschap onmiddellijk op de hoogte te stellen en de
gelegenheid te geven de geleverde goederen te bezichtigen. Door de afnemer reeds verwerkte zaken
worden geacht door hem te zijn goedgekeurd en aanvaard. In alle gevallen, waarin niet franco wordt
geleverd, heeft de afnemer het recht de zaken op eigen kosten voor de verlading goed te keuren,
mits hij de vennootschap tijdig van de voorgenomen keuring op de hoogte stelt.
6.4. De afnemer dient klachten over facturen binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk bij de
vennootschap in te dienen onder vermelding van het factuurnummer en met omschrijving van de
klacht.
6.5. Indien de reclame gegrond is, zal de schade worden vergoed volgens de regeling welke is
opgenomen in artikel 8 lid 7.
ARTIKEL 7 – BESPUITING EN ONTSMETTING
7.1. In deze algemene voorwaarden wordt onder “bespuiting” verstaan: bespuitingen door de
vennootschap of derden, alsmede de toepassing van grondontsmettings- en
gewasbeschermingsmiddelen, en alle werkzaamheden die daarmee verband houden alsmede
advisering daaromtrent.
7.2. Behoudens het hierna in lid 3 van dit artikel bepaalde, dient uitvoering van de bespuiting te
geschieden binnen de daarvoor overeengekomen periode. De overeengekomen periode is geen
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fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet-tijdige uitvoering dient de
afnemer de vennootschap derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
7.3. De vennootschap heeft in afwijking van het in lid 2 van dit artikel bepaalde de bevoegdheid de
uitvoering van de bespuiting te weigeren dan wel uit te stellen totdat zich een haars inziens geschikt
tijdstip voordoet, indien de weersomstandigheden, de aard en de hoedanigheden van het te
bewerken object, de daarop staande gewassen, de afsluiting of isolatie van kassen of warenhuizen en
eventuele andere omstandigheden zich in zodanige vorm manifesteren dat de uitvoering van de
bespuiting naar het inzicht van de vennootschap niet naar behoren kan geschieden. Bij deze
beoordeling zal de vennootschap zich baseren op de in de branche hiervoor gebruikelijke
maatstaven.
7.4 In geval van weigering of uitstel als bedoeld in lid 3 van dit artikel is de vennootschap nimmer
gehouden tot enige schadevergoeding aan de afnemer. De vennootschap kan nimmer aansprakelijk
worden gesteld voor onverwachte of wisselende weersomstandigheden welke zich tijdens of na het
spuiten mochten voordoen, zoals - maar niet uitsluitend – nachtvorst of veel neerslag.
7.5 De afnemer is jegens de vennootschap gehouden tot het nemen van die maatregelen vóór,
tijdens en na de invoering van de bespuiting, welke noodzakelijk zijn ter voorkomen van schade(n)
aan en bij derden. Iedere aansprakelijkheid van de vennootschap voor schade die direct of mede het
gevolg is van het niet nemen van de maatregelen als in dit artikel genoemd en aangegeven, is
uitgesloten.
7.6. De afnemer wordt steeds geacht op de hoogte te zijn van alle vereiste maatregelen bij middelen,
die hijzelf krachtens de wetgeving mag toepassen. 7.7. De afnemer wordt steeds geacht kennis te
hebben genomen van officiële publicaties betreffende (toepassing van) gewasbeschermings-,
ontsmettings-, en besmettingsmiddelen en van alle etiketwaarschuwingen en
toepassingsvoorschriften kenbaar uit de aan de afnemer meegeleverde emballage. Tevens wordt de
afnemer geacht kennis genomen te hebben van alle officiële publicaties betreffende toepassing van
installaties, constructies en werkwijzen in de land- of tuinbouw, en ter zake van de wettelijke
verplichtingen voor gevaarlijke en milieubelastende stoffen.
ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID
8.1 Leveranciers van de vennootschap zijn te allen tijde aansprakelijk voor de door hen geleverde
producten en overige zaken.
8.2 Het risico dat de geleverde zaken of diensten naar hun aard niet geschikt zijn voor de
toepassing(en) die de afnemer daaraan wil geven, berust bij de afnemer.
8.3 De afnemer verplicht zich vóór het gebruik van de geleverde zaken de daarop betrekking
hebbende etiketten, bijsluiters, gebruiksaanwijzingen e.d. zorgvuldig te lezen en niet in strijd met de
instructies van die documenten te handelen. De afnemer dient zelf vast te stellen of het wettelijk is
toegestaan een bepaalde zaak toe te passen op een bepaald gewas en op een door de afnemer
voorgenomen wijze. De vennootschap aanvaardt ter zake geen enkele verantwoordelijkheid en/of
aansprakelijkheid.
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8.4 De vennootschap kan op geen enkele wijze door de afnemer aansprakelijk worden gesteld voor
de schade van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband
staande met door de vennootschap geleverde of ter beschikking gestelde zaken of diensten, tenzij
een dergelijke schade te wijten is aan eigen opzet of grove schuld, waaronder is begrepen eigen
opzet of grove schuld van de leidinggevende ondergeschikten.
8.5 De vennootschap kan op geen enkele wijze door de afnemer aansprakelijk worden gesteld voor
schade van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband
staande met door de vennootschap geleverde of ter beschikking gestelde, doch door derden
gefabriceerde, samengestelde of geleverde zaken of diensten, waaronder begrepen de onvoldoende
werking van bespuitingen, zij het dat de vennootschap de afnemer zo mogelijk de nodige inlichtingen
zal verschaffen om verhaal te zoeken op die derde.
8.6 De afnemer vrijwaart de vennootschap voor aanspraken van de in deze Algemene Voorwaarden
bedoelde derden tegenover wie de vennootschap zich niet op deze voorwaarden kan beroepen.
8.7 Voor de door een afnemer geleden schade, welke is veroorzaakt of het gevolg is van een door de
vennootschap geleverd product of geleverde dienst en waarvoor de vennootschap rechtens
aansprakelijk is, heeft de afnemer recht op een schadevergoeding: a. Indien die schade voor de
vennootschap geheel of gedeeltelijk gedekt is door een verzekering: maximaal tot een bedrag gelijk
aan de door de vennootschap ontvangen verzekeringsuitkering plus het eigen risico van de
vennootschap bij die verzekering; b. In andere gevallen: maximaal tot een bedrag van € 50.000
(zegge vijftigduizend euro).
8.8 Voor leveringen, bespuitingen en/of bewerkingen uitgevoerd en geleverd door derden, zoals een
loonbedrijf en door de vennootschap gefactureerd namens dat loonbedrijf, aanvaardt de
vennootschap geen enkele aansprakelijkheid. De verantwoordelijk en mogelijk hieruit voortkomende
aansprakelijkheid ten gevolge van de door de vennootschap gefactureerde leveringen en/of
diensten, bij het optreden van welke schade dan ook, ligt geheel bij genoemde derden en/of
loonbedrijven. Afnemer gelieve er goede nota van te nemen, dat de vennootschap van alle directe en
indirecte schade, in de algehele zin gevrijwaard is, op grond van deze door afnemer geaccepteerde
voorwaarden. Onder genoemde derden en loonbedrijven wordt mede verstaan: in het kader van
burenhulp in het algemeen, maar door de vennootschap gefactureerd.
ARTIKEL 9 – GARANTIE
9.1 De werking van de door de vennootschap geleverde zaken is van veel factoren afhankelijk die
buiten de invloedsfeer van de vennootschap liggen. De vennootschap spant zich in met de haar
beschikbare kennis de afnemer zo goed mogelijk te adviseren over de in zijn situatie toe te passen
gewasbeschermingsmiddelen. De gebruiker van de geleverde zaken blijft echter te allen tijde zelf
verantwoordelijk voor de toepassing van die zaken. De vennootschap geeft om die reden geen
garantie over de juiste werking van de geleverde zaken.
9.2 Tenzij door de vennootschap een bepaald resultaat schriftelijk is gegarandeerd, staat zij niet in
voor de effectiviteit van de toepassing van bij de bespuiting gebruikte middel(en), noch voor
bepaalde resultaten bij het gebruik van geleverde zaken. De vennootschap is gehouden bespuitingen
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uit te voeren op een wijze die overeenkomt met hetgeen van een vakbekwaam spuiter redelijkerwijs
kan worden verlangd.
9.3 Voor zover door de vennootschap garantie is gegeven, geldt deze niet indien de schade het
gevolg is van een onjuiste handelswijze van de afnemer. Onder onjuiste handelswijze wordt onder
meer verstaan: het niet opvolgen van alle door de vennootschap gegeven instructies met betrekking
tot de gekochte zaken en/of bespuiting alsmede het niet naleven van gebruiksaanwijzingen bij
geleverde zaken.
ARTIKEL 10 – EIGENDOMSVOORBEHOUD
10.1 De afnemer wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door de
vennootschap geleverde of nog te leveren zaken. De vennootschap blijft eigenaar van alle door haar
geleverde of nog te leveren zaken, zolang de afnemer de vorderingen van de vennootschap
betreffende de tegenprestatie van al deze zaken niet heeft voldaan. Indien de vennootschap in het
kader van deze koopovereenkomsten ten behoeve van de afnemer door de afnemer te vergoeden
werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de afnemer ook deze
vorderingen van de vennootschap geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom
voor de vorderingen, die de vennootschap tegen de afnemer mocht verkrijgen wegens
tekortschieten van de afnemer in één of meer van zijn verplichtingen jegens vennootschap.
10.2 Het is de afnemer niet toegestaan om zolang hij de in 10.1 omschreven tegenprestatie niet
heeft verricht, op de door de vennootschap geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos
pandrecht te vestigen. Indien de afnemer desondanks de zaken door levert is de afnemer verplicht
de vordering, die hij ter zake heeft verkregen, aan de vennootschap over te dragen.
10.3 Op de afgeleverde zaken, die door betaling in eigendom van de afnemer zijn overgegaan en zich
nog in handen van de afnemer bevinden, behoudt de vennootschap zich hierbij reeds nu voor alsdan
pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders
dan de in artikel 3:92 lid 2 BW opgenoemde, die de vennootschap dan uit welken hoofde dan ook
nog tegen de afnemer mocht hebben.
10.4 In geval de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken
niet nakomt is de afnemer verplicht de zaken op eerste verzoek, zonder dat enige ingebrekestelling
nodig is, aan de vennootschap terug te geven, in welk geval de afnemer zal worden gecrediteerd
voor de marktwaarde van de zaken op de dag van terugname. De vennootschap is gemachtigd de
gebouwen en terreinen waar de zaken zich bevinden te betreden, teneinde haar eigendommen te
doen weghalen. Voor het geval de zaken zich bevinden in ruimten of op terreinen van anderen dan
de afnemer, dient de afnemer er voor zorg te dragen en maakt de afnemer zich deswege sterk dat de
vennootschap te allen tijde de ruimten of terreinen ongehinderd kan betreden.
ARTIKEL 11 – BETALING
11.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient de betaling te geschieden binnen de op de
factuur vermelde termijn.
11.2 De afnemer doet afstand van zijn recht om zich tegenover de vennootschap op
schuldvergelijking te beroepen.
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11.3 De volledige koopprijs is onmiddellijk opeisbaar bij overschrijding van de betalingstermijn
alsmede indien de afnemer surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt
verklaard, wanneer beslag op zijn goederen wordt gelegd, in geval van liquidatie of staking van zijn
bedrijf.
11.4 Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden is de afnemer over het
openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand. Rente over een gedeelte van de
maand wordt berekend over een volle maand.
11.5 Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle
verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst
openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
ARTIKEL 12 – INCASSOKOSTEN
12.1 Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn
verplichtingen, dan komen de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte volledig voor
rekening van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van
een geldsom, dan verbeurt hij in ieder geval een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog
verschuldigde bedrag e.a. met een minimum van €75,-.
12.2 Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen
ook deze voor vergoeding in aanmerking
12.3 De opdrachtgever is over de gemaakt incassokosten de wettelijke handelsrente verschuldigd.
ARTIKEL 13 – DIVERSE BEPALINGEN
13.1 Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van
toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of de wet zijn, dan zal slechts de betreffende
bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer
bepalingen, welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) zonder op hun beurt in
strijd te komen met de openbare orde of de wet en zullen overigens deze algemene voorwaarden
volledig van kracht blijven.
ARTIKEL 14 – TOEPASSELIJK RECHT
14.1 Op alle overeenkomsten, die de afnemer met de vennootschap aangaat is het Nederlands recht
van toepassing.
14.2 Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de arrondissementsrechtbank te
’Alkmaar, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de
kantonrechter en onverminderd de bevoegdheid van de vennootschap om desgewenst het geschil
ter kennisname te brengen van de rechter van de woonplaats van de afnemer.
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