
 

 

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN BOEKHORST HORRSEN B.V.  
h.o.d.n. FARMINC 

(KvK-nummer: 101467 14) 

 
Artikel 1. Algemene voorwaarden van Boekhorst Horssen B.V. h.o.d.n. Farminc  
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, contractvoorstel, opdrachtbevestiging, 

bestelbon of overeenkomst tussen van Boekhorst Horssen B.V., hierna te noemen: “Farminc”, en haar klant, voor zover 
van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De klant wordt geacht deze algemene 
voorwaarden volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk te aanvaarden door het enkele feit van de door hem 
geplaatste bestelling of opdracht. Behoudens een voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord vanwege Farminc, 
wordt geen enkele afwijking van deze algemene voorwaarden aanvaard. In geval van een dergelijke door Farminc 
aanvaarde afwijking met betrekking tot een bepaalde clausule van deze algemene voorwaarden, blijven alle andere 
bepalingen onverkort van toepassing. Er kunnen schriftelijk bijzondere voorwaarden worden afgesproken. In geval van 
tegenstrijdigheid hebben de bijzondere voorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden. Farminc mag de algemene 
voorwaarden wijzigen. Wijzigingen worden van kracht zodra Farminc deze heeft meegedeeld aan de klant, dan wel op 
het bij die mededeling door Farminc genoemde tijdstip. 
1.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de klant, voor de uitvoering 
waarvan door de klant derden dienen te worden betrokken.  
1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  
1.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn 
of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 
Farminc en de klant 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.  
1.6. 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.  
1.7. 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.  
1.8. Indien Farminc niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen 
daarvan niet van toepassing zijn, of dat Farminc in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte 
naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.  
1.9. Met ‘schriftelijk’ wordt in deze algemene voorwaarde ook per e-mail bedoeld.  
 
Artikel 2 Offertes en aanbiedingen  
2.1. Alle offertes en aanbiedingen van Farminc zijn niet-bindend en informatief, zijn geldig voor 30 dagen vanaf de dag 
van hun verzending en kunnen te allen tijde worden herroepen door Farminc. De aanbieding is gebaseerd op de door de 
klant verstrekte informatie. Als blijkt dat deze informatie onjuist is, mag Farminc de aanbieding aanpassen en komen de 
kosten voor rekening van de klant.  
2.2. Farminc kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat 
de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.  
2.3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, 
eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfs-, verzend- en 
administratiekosten, die integraal ten laste van de klant zijn.  
2.4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding 
opgenomen aanbod, dan is Farminc daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze 
afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De eventueel hieruit voortvloeiende kosten 
worden in rekening gebracht.  
2.5. Een overeenkomst tussen Farminc en de klant komt tot stand wanneer de klant (i) een opgemaakte offerte aanvaardt 
door ondertekening, al dan niet digitaal; (ii) door bevestiging door de klant; of (iii) na het verzoek van de klant om te 
leveren. Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen, is elke geplaatste bestelling of 
opdrachtbevestiging bindend voor de klant. Een annulering van de bestelling dient schriftelijk te gebeuren en is slechts 
geldig mits schriftelijke aanvaarding door Farminc. In geval van een door Farminc aanvaarde annulering is de klant aan 
Farminc, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, steeds een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de 
totale prijs van de opdracht of bestelling verschuldigd, met een minimum van 500 EUR, onverminderd het recht van 
Farminc om vergoeding van hogere schade te vorderen. 
2.6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Farminc niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht of 



 

 

bestelling tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor 
toekomstige orders.  
2.7. Farminc is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de klant 
zekerheid te verlangen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. Indien zulks 
wordt geweigerd of nagelaten, heeft Farminc het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat de klant hierdoor een 
recht op schadevergoeding verkrijgt. 
2.8. Farminc is bevoegd om indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de aan haar 
verstrekte opdracht of bestelling, bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de 
klant zullen worden doorberekend. 
2.9. De klant is gehouden Farminc tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen, welke nodig zijn voor de correcte 
uitvoering van de overeenkomst. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 
Farminc zijn verstrekt, heeft Farminc het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de 
vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de klant in rekening te brengen. 
2.10. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Farminc de uitvoering van die 
onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande 
fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
 
Artikel 3 Voorwerp van de overeenkomst 
Een beschrijving van de door Farminc voor de klant uit te voeren opdracht of bestelling is opgenomen in een afzonderlijke 
opdrachtbevestiging en/of overeenkomst tussen Farminc en de klant. Het voorwerp van de opdracht of bestelling is strikt 
beperkt tot wat schriftelijk werd overeengekomen. Meerwerk en/of wijzigingen tijdens of na de uitvoering van de op-
dracht of bestelling, mondeling of schriftelijk opgedragen, wordt bijkomend gefactureerd. Verzoeken tot aanpassingen 
moeten zowel door de klant als door Farminc worden goedgekeurd. De verbintenissen aangegaan door Farminc betreffen 
inspanningsverbintenissen. Termijnen zijn dan ook steeds indicatief en niet bindend voor Farminc. Behoudens uitdruk-
kelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, kan vertraging in de uitvoering van de opdracht of bestelling geen 
aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of beëindiging van de opdracht of bestelling ten voordele van de klant. 
 
Artikel 4 Betaling en prijzen 
4.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle overeengekomen prijzen in euro’s vastgelegd. Betaling dient 
steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op het aangegeven rekeningnummer. Farminc is gerechtigd om 
periodiek te factureren. Bank- en andere kosten zijn steeds ten laste van de klant.  
4.2 Farminc heeft het recht om in de contractperiode de prijs te wijzigen in verband met prijsontwikkelingen. Hieronder 
wordt onder meer verstaan: wijzigingen in belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen of 
andere omstandigheden die een verhoging van de kosten voor Farminc met zich meebrengen. Een prijsverhoging 
ingevolge voorgaande prijsontwikkelingen kan worden doorgerekend aan de klant na kennisgave per aangetekend 
schrijven aan de klant van de geldige reden(en) voor de prijswijziging. 
4.3 Wijzigingen gaan in binnen één maand na aankondiging daarvan. Is de klant het niet eens met de wijzigingen van de 
kosten, dan kan de klant binnen acht dagen na de aankondiging van de wijziging de overeenkomst met Farminc schriftelijk 
opzeggen tegen de datum waarop de betreffende wijziging ingaat.  
4.4 Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde kosten en 
renten, en in de tweede plaatse van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de klant dat de 
voldoening betrekking heeft op een latere factuur.  
4.5 Het protesteren van een factuur dient binnen de 8 kalenderdagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven te 
gebeuren en dient steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. Na verloop van voormelde termijn 
wordt de factuur als definitief en onvoorwaardelijk aanvaard beschouwd en kan geen enkele klacht wegens gebreken, 
niet-conformiteit of tekorten, slechte uitvoering of onjuiste facturatie nog worden geformuleerd door de klant. 
Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen, kan een protest in geen geval een uitstel of schorsing van 
betaling in hoofde van de klant verantwoorden. 
4.6. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag is Farminc van rechtswege en 
zonder ingebrekestelling of andere formaliteit, gerechtigd om haar prestaties op te schorten tot na integrale betaling van 
de door de klant verschuldigde bedragen. 
4.7. Het niet onmiddellijk optreden door Farminc tegen een tekortkoming van klant, kan in geen geval worden beschouwd 
als een verzaking van Farminc aan het recht zich later op deze tekortkoming te beroepen. 
4.8. Indien er bij Farminc op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de klant door daden van 
gerechtelijke uitvoering tegen de klant, bij niet- of laattijdige betaling van één of meerdere facturen en/of enige andere 
aanwijsbare gebeurtenis, behoudt Farminc zich uitdrukkelijk het recht voor om de levering op te schorten en voor nog 
uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen. Indien de klant 



 

 

weigert hierop in te gaan, behoudt Farminc zich het recht voor om de leveringen definitief stop te zetten en de 
overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder enige vergoeding te beëindigen. In voorkomend geval is de klant een 
forfaitaire schadevergoeding van 10% van de totale prijs van de opdracht of bestelling verschuldigd, met een minimum 
van 500 EUR, onverminderd de verplichting van de klant tot betaling van hetgeen reeds in overeenstemming met de 
overeenkomst werd gepresteerd. 
 
Artikel 5 Incassokosten 
5.1. Indien betaling niet binnen de bepaalde termijn heeft plaatsgevonden, is de klant van rechtswege in verzuim en vanaf 
factuurdatum de wettelijke (handels)rente per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het (nog) openstaande be-
drag, alsmede alle door zijn nalatigheid veroorzaakte schade. 
5.2. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De 
klant is dan een wettelijke rente verschuldigd + 2% over het totale opeisbare bedrag, te herleiden naar een percentage 
per maand, zonder dat de Farminc nog uitdrukkelijk op de rentevergoeding aanspraak hoeft te maken. De rente over het 
opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van 
het volledig verschuldigde bedrag. 
5.3. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de klant. De gerechtelijke kosten 
omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke 
het liquidatietarief van onze rechtsbijstandverlener te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten 
minste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de klant verschuldigde bedrag, zulks met een minimum 
van € 250,00. 
5.4. Farminc heeft het recht de door klant 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. Farminc kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de klant een andere 
volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Farminc kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien 
daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.  
5.5. De klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Farminc verschuldigde. Bezwaren tegen de 
hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De klant 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.  
5.6. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke 
kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden 
berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode 
volgens Rapport Voorwerk II. Indien Farminc echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodza-
kelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke 
en executiekosten zullen eveneens op de klant worden verhaald. De klant is over de verschuldigde incassokosten even-
eens rente verschuldigd. 
 
Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud 
6.1. Hetgeen dat in het kader van de overeenkomst door Farminc aan de klant werd geleverd, blijft integraal en exclusief 
eigendom van Farminc totdat de klant alle verplichtingen uit de met Farminc gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is 
nagekomen. 
6.2. Het door Farminc geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorver-
kocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De klant is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbe-
houd vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.  
6.3. De klant dient steeds datgene te doen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten 
van Farminc veilig te stellen. Indien derden beslag laten leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel 
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om Farminc daarvan onmiddellijk op de hoogte 
te stellen. Voorts verplicht de klant zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te 
houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste 
verzoek aan Farminc ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Farminc gerechtigd tot deze 
penningen. Voorzover als nodig verbindt de klant zich er jegens Farminc bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen 
aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.  
6.4. Voor het geval Farminc zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant bij voorbaat 
onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Farminc en door Farminc aan te wijzen derden om al die plaat-
sen te betreden waar de eigendommen van Farminc zich bevinden en deze terug te nemen. 
 
Artikel 7. Levering  



 

 

7.1. De door Farminc opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en vormen geen essentieel onderdeel van de overeen-
komst met de klant. Farminc zal de opgegeven leveringstermijn naar best vermogen nastreven. De aflevering van zaken 
door Farminc vindt plaats op het tijdstip van verladen ter plaatse waar de verkochte zaken door Farminc ter verlading 
worden aangeboden, ongeacht wie het vervoermiddel, waarin wordt verladen, ter beschikking stelt of de kosten van het 
vervoer draagt.  
7.2. De klant verleent Farminc het recht te allen tijde een deelbare order in twee of meer gedeelten af te leveren en die 
gedeelten terstond in rekening te brengen.  
7.3. Verkochte zaken zijn vanaf het tijdstip van de aflevering voor risico van de klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders 
is overeengekomen.  
7.4. Indien partijen tevoren en uitdrukkelijk, in afwijking van het sub 1 gestelde, zijn overeengekomen dat aflevering zal 
plaatsvinden op het bedrijf van klant, dan zal laatstgenoemde zorg dragen en Farminc garanderen, dat silo’s en andere 
opslagplaatsen, waarin of waar Farminc de af te leveren zaken dient te lossen onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar 
zijn.  
7.5. De klant is verplicht de verkochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op 
het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de klant de afname 
weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de afname c.q. de bezorging, 
zullen de verkochte zaken voor risico van de klant worden opgeslagen. De klant zal in dat geval alle aanvullende kosten, 
waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. Farminc heeft in elk geval het recht om 30 dagen na de terbe-
schikkingstelling van de zaken, na ingebrekestelling, deze zaken voor en namens de klant te (doen) verkopen, onder de 
verplichting de opbrengst aan de klant uit te keren, echter onder aftrek van de aan Farminc toekomende vorderingen, 
daaronder mede begrepen de opslagkosten en overige kosten van doorverkoop.  
7.6. De metingen en/of wegingen zoals die op de door Farminc overlegde meet- en/of weegbrief zijn vermeld, zijn bepa-
lend voor de geleverde hoeveelheid. De klant heeft steeds het recht bij de meting en/of weging tegenwoordig of verte-
genwoordigd te zijn, teneinde de controle daarop uit te oefenen. 
 
Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames  
8.1. De door Farminc te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van 
levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit 
artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik 
buiten Nederland dient de klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen 
aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Farminc kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden 
stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden. 
8.2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 2 dagen na levering, tenzij uit de aard van 
het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Farminc 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. 
8.3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeel-
kundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door 
de klant en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Farminc, de klant of derden aan de zaak 
wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die 
daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven 
wijze. De klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstan-
digheden waar Farminc geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld 
doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.  
8.4. De klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter be-
schikking worden gesteld. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde over-
eenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. 
Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen twee dagen na levering schriftelijk aan Farminc te worden gemeld. Eventu-
ele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen zeven dagen, na ontdekking daarvan, 
schriftelijk aan Farminc te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek 
te bevatten, zodat Farminc in staat is adequaat te reageren. De klant dient Farminc in de gelegenheid te stellen een klacht 
te (doen) onderzoeken. 
8.5. Indien de klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De klant blijft in dat geval ook gehouden 
tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Farminc opdracht gegeven heeft.  
8.6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging 
of schadeloosstelling. In dergelijk geval worden de goederen en/of diensten als definitief en onvoorwaardelijk aanvaard 
beschouwd en kan geen enkele klacht wegens gebreken, niet-conformiteit of tekorten of slechte uitvoering nog worden 



 

 

geformuleerd door de klant. Het aanvaarden van de goederen en/of diensten geldt als bevestiging van de conformiteit 
tussen de bestelde en de geleverde goederen en/of diensten. 
8.7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Farminc de gebrekkige 
zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schrifte-
lijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de klant, ter keuze van Farminc, vervangen of zorgdragen voor herstel 
daarvan of vervangende vergoeding daarvoor aan de klant voldoen. In geval van vervanging is de klant gehouden om de 
vervangen zaak aan Farminc te retourneren en de eigendom daarover aan Farminc te verschaffen, tenzij Farminc anders 
aangeeft.  
8.8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen 
de onderzoekskosten, aan de zijde van Farminc daardoor gevallen, integraal voor rekening van de klant.  
8.9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en 
voorrijdkosten, aan de klant in rekening gebracht worden.  
8.10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren 
jegens Farminc en de door Farminc bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.  
 
Artikel 9. Overmacht  
9.1. Onder "overmacht" wordt verstaan: elke van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor 
nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.  
9.2. Overmacht is bijvoorbeeld (zonder beperking): brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, be-
drijfsstoring, oorlog, noodweer, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het werk, wijziging in de regelgeving, tekort-
koming in de nakoming door een leverancier van Farminc, verzuim door een overheid, regulering of maatregelen van een 
overheidsinstantie, sociale conflicten, tekort aan personeel, stroomstoring/onderbrekingen van het elektriciteitsnetwerk 
(m.i.v. black-out), uitvallen of niet-werkzaam zijn van het internet, de databank of de IT-systemen van Farminc (of van 
diens leveranciers of onderaannemers) en elke andere omstandigheid buiten de controle van Farminc die de uitvoering 
of levering van de opdracht of bestelling door Farminc zou hinderen. Farminc is niet verplicht om het ontoerekenbaar en 
onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Overmacht in hoofde van de klant 
wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
9.3. Indien de overmacht naar het oordeel van Farminc van tijdelijke aard is of zal zijn, heeft deze het recht de uitvoering 
van de overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. 
9.4. Is naar het oordeel van Farminc de overmachtssituatie van blijvende aard of duurt de overmacht langer dan 60 aan-
eengesloten dagen, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan 
verbonden gevolgen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de geleden of te lijden schade, tenzij 
anders is overeengekomen.  
9.5. Farminc is gerechtigd betaling te vorderen van hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd. In dat geval 
wordt naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.  
 
Artikel 10 Aansprakelijkheid  
10.1. Iedere verbintenis aangegaan door Farminc in het kader van een overeenkomst beheerst door deze algemene 
voorwaarden betreft een inspanningsverbintenis die naar best weten en kunnen zal worden uitgevoerd door Farminc.  
10.2. Indien Farminc aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is 
geregeld.  
10.3.Farminc kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade. Ook niet indien deze schade direct of indirect verband 
houdt met vertraging of opschorting. Farminc is enkel aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste 
roekeloosheid.  
10.4.Farminc is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de klant is uitgegaan van door of 
namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.  
10.5. Als Farminc aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat met betrekking tot deze 
schade per gebeurtenis wordt uitgekeerd door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Farminc. Wanneer het 
maximum verzekerde bedrag hoger is dan het bedrag van de opdracht of bestelling, dan is Farminc slechts aansprakelijk 
tot de hoogte van het bedrag van de opdracht, dat verband houdt met de geleverde diensten of goederen.  
10.6.Schade zoals bedrijfs- en/of stagnatieschade, gevolgschade, omzet- en/of winstderving, productieverlies of 
waardevermindering van producten is van vergoeding uitgesloten.  
10.7.Als de klant door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade, dan kan de klant deze claim niet 
doorleggen aan Farminc. 
10.8. Alle rechtsvorderingen van de klant tegenover Farminc, aanspraken op schadevergoedingen daaronder begrepen, 
vervallen 3 maanden nadat de betreffende vordering is ontstaan. 
 



 

 

Artikel 11 Vrijwaring 
De Klant vrijwaart Farminc voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst 
schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Farminc toerekenbaar is. Indien Farminc uit dien hoofde door 
derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden Farminc zowel buiten als in rechte bij te staan en onver-
wijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen 
van adequate maatregelen, dan is Farminc, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en 
schade aan de zijde van Farminc en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.  
 
Artikel 12 Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens  
12.1. Beide partijen zijn verplicht om alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de andere partij 
ontvangen geheim te houden. Dit geldt tevens voor ingeschakelde derden.  
12.2. Informatie is vertrouwelijk als dit door één van de partijen als zodanig is aangeduid.  
12.3. Wanneer Farminc als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(hierna: AVG) optreedt gelden de volgende bepalingen:  
a. Farminc is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Farminc noodza-
kelijk is voor het correct opstellen en uitvoeren van de overeenkomst.  
b. Wanneer Farminc persoonsgegevens verwerkt geschiedt dit met de uiterste behoorlijkheid en zorgvuldigheid en over-
eenkomstig de AVG.  
c. Farminc gebruikt de persoonsgegevens slechts voor zover dit nodig is om de klant van dienst te kunnen zijn. De per-
soonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van 
de overeenkomst.  
d. Farminc treft technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau met betrekking tot per-
soonsgegevens te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.  
12.4. Wanneer de betrokkene een beroep wil doen op één van de rechten die zij op basis van de AVG heeft, dan kan dit 
verzoek schriftelijk worden ingediend via info@farminc.nl. Farminc zal dit verzoek binnen de wettelijke termijnen in be-
handeling nemen.  
12.5. Farminc verstrekt uw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering 
van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mocht Farminc uw gegevens om andere rede-
nen verstrekken aan derden dan vraagt Farminc eerst om toestemming. 
 
Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen 
13.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Farminc partij is, is uitsluitend het 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. 
13.2. De rechter van de rechtbank Oost-Brabant is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet 
dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Farminc het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet be-
voegde rechter.  
13.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil 
in onderling overleg te beslechten.  

 
Artikel 14 Vindplaats en wijziging voorwaarden  
14.1. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.  
14.2. De algemene voorwaarden worden aan de klant ter beschikking gesteld.  
14.3. Ook staan de algemene voorwaarden vermeld op de site : www.farminc.nl  
 
Artikel 15 Inwerkingtreding  
Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2021. 

http://www.farminc.nl/

