ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN FAIRPLANT B.V.
1.

Alle door verkoper gedane aanbiedingen en
prijsopgaven zijn vrijblijvend.

2.

Een overeenkomst komt tot stand wanneer
verkoper de opdracht schriftelijk heeft bevestigd en
tevens een eventueel overeengekomen
betalingszekerheid, waaronder een onherroepelijke
(geconfirmeerde) letter of credit, door de verkoper
schriftelijk is geaccepteerd.
Een bestelling gedaan door de koper , via e-mail, fax
of telefonisch, word tevens als bindend voor
Fairplant B.V. beschouwd.
a. Eventueel later gemaakte aanvullende
afspraken of wijzigingen alsmede
mondelinge toezeggingen door personeel
van verkoper of namens hem gedaan door
zijn agenten of andere voor hem
werkende vertegenwoordigers, binden de
verkoper alleen vanaf het moment dat
deze schriftelijk door hem zijn bevestigd.

3.

Tenzij beide partijen schriftelijk anders zijn
overeengekomen, dient betaling van de door
verkoper verkochte goederen binnen 30 dagen na
de factuurdatum plaats te vinden in de
overeengekomen valuta.

4.

De verkoper heeft het recht een order te annuleren
als op het moment van levering de koper nog niet
tijdig heeft voldaan aan zijn vroegere
betalingsverplichtingen ten opzichte van de
verkoper danwel ten opzichte van andere
schuldeisers. De verkoper kan tevens van dit recht
gebruik maken als de informaties betreffende de
kredietwaardigheid van de koper door de verkoper
als onvoldoende worden beschouwd. Aan
dergelijke annuleringen kan de koper geen rechten
ontlenen en zal de verkoper nimmer door hem
aansprakelijk kunnen worden gesteld.

5.

Annulering van een order door de koper is in
beginsel niet mogelijk. Wanneer de koper een order
niettemin geheel of ten dele annuleert, ten gevolge
van welke oorzaak dan ook, dan zal de verkoper dat
alleen behoeven te accepteren wanneer de
goederen nog niet ter verzending aan de
vervoerder zijn afgegeven en op voorwaarde dat de
afnemer annuleringskosten betaalt, die tenminste
gelijk zijn aan 30% van de factuurwaarde van de
geannuleerde goederen te vermeerderen met BTW.
Tevens is de verkoper in dat geval gerechtigd alle
tot dan gemaakte en te maken kosten (onder
andere kosten van voorbereiding, verzorging,
opslag en dergelijke) in rekening te brengen
onverminderd het recht van verkoper op
vergoeding wegens winstderving en overige schade.
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6.

Bij aflevering zal de koper de goederen dienen te
controleren op zichtbare gebreken. Bij geen gehoor
binnen 72 uur na levering, of na aftekening van de
transportopdracht impliceert de koper dat hij akkoord
gaat met de geleverde kwaliteit, soort, eenvormigheid en
hoeveelheid, en dat deze overeenkomstig is met de
bestelling.
Indien de goederen naar het oordeel van de koper niet
zouden voldoen ingevolge een verborgen gebrek, moet
de koper onmiddellijk en uiterlijk binnen 72 uren na
vaststelling van het beweerde onzichtbare gebrek de
verkoper in kennis stellen.
Bij een geconstateerd gebrek verplicht de koper zich om
geen verdere teeltmatige acties en/of verdere
handelingen uit te voeren op het geleverd materiaal en
tevens om alles naar vermogen uit te voeren om de
kwaliteit van de planten te waarborgen tot nader order.

7.

Fairplant B.V. zal nimmer aansprakelijk zijn voor de
hergroei van de geleverde goederen. Het is te allen tijde
de verantwoordelijkheid van de koper te beoordelen of
de omstandigheden, waaronder de klimatologische,
geschikt zijn voor de goederen.

8.

In geval van overmacht - als zodanig gelden onder meer
teeltmislukking, virussen, natuurramp, werkstaking,
brand, in- en uitvoerbelemmeringen - danwel in geval
van andere omstandigheden, waardoor nakoming van de
overeenkomst van de verkoper niet of niet tijdig kan
worden verlangd, heeft de verkoper het recht om naar
keuze, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot
enige schadevergoeding te zijn gehouden, bij enkele
schriftelijke kennisgeving hetzij de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk te ontbinden hetzij de uitvoering van deze
overeenkomst op te schorten tot aan het moment dat
een einde is gekomen aan de overmacht situatie.
Als de overeenkomst door de verkoper door overmacht
moet worden ontbonden maar reeds gedeeltelijk is
uitgevoerd, is de koper verplicht de verkoopprijs van de
geleverde goederen te voldoen.

9.

Fairplant staat in voor de soortechtheid en de
gezondheid van het geleverde materiaal en de
afgesproken kwaliteit. Fairplant B.V. is niet aansprakelijk
voor incidentele schade of vervolgschade.
De Fairplant B.V. is met name niet aansprakelijk voor
Agrobacterium tumefaciens, tenzij visueel waargenomen
op de onderstam en/of planten bij en/of tijdens levering
en die nog niet zijn opgeplant door de koper, in welk
geval Fairplant B.V. aansprakelijkheid beperkt is tot het
vergoeden van de kostprijs van de gebrekkige
planten/onderstammen. De koper aanvaardt dat
Fairplant BV nooit kan worden aangesproken voor
schade die voortvloeit uit verwondingen, schade aan
eigendom, financieel verlies, gederfde winst,
personeelskosten, schade aan derden of verlies van
inkomen, of welke schade ook, andere dan de kosten van
de aangekochte planten.
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