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Leverings- en betalingsvoorwaarden van AgriDirect BV 
 
 

1. Algemene bepalingen 
1.1 Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. 
1.2 Deze betalings- en leveringsvoorwaarden 

zijn bindend nadat AgriDirect BV van de cliënt 
een getekend opdrachtformulier heeft 
ontvangen dan wel door uitvoering van 
activiteiten door AgriDirect BV. 

1.3 Een verwijzing door cliënt naar de eigen 
voorwaarden, wordt door AgriDirect BV niet 
aanvaard. Op elke opdracht aan AgriDirect BV 
zijn uitsluitend onderstaande voorwaarden van 
toepassing. 

 

2. Levering 
2.1 De in prijslijsten, offertes en 

opdrachtbevestigingen genoemde aantallen 
adressen en het daadwerkelijk aantal 
geleverde adressen kunnen van elkaar 
afwijken tengevolge van door AgriDirect BV 
aangebrachte wijzigingen in de database. Deze 
afwijkingen hebben geen invloed op de 
uitvoering van de overeenkomst noch op de 
rechten en verplichtingen van partijen. 

2.2 Bij opdrachtverstrekking aan AgriDirect BV 
geldt het op dat moment bekende aantal 
adressen als besteld waarbij eventueel 
geleverde meer- of minder adressen verrekend 
worden. 

 

3. Gebruik van gegevens 
3.1 Alle door AgriDirect BV geleverde informatie 

uit de database is uitsluitend bestemd voor 
intern gebruik door de cliënten dient nimmer 
op enigerlei wijze aan derden bekend te 
worden gemaakt, noch is het toegestaan deze 
informatie toe te vertrouwen aan derden, 
bijvoorbeeld adressenbureaus of andere 
bureaus uit de dienstverlenende sector, met 
uitzondering van direct-service-organisatie die 
uitsluitend ten behoeve van en in opdracht van 
de cliënt de geleverde informatie beheren 
en/of verwerken. 

3.2 Alle door AgriDirect BV  geleverde 
huuradressen zijn bestemd voor eenmalig 
gebruik door de cliënt waaronder niet 
begrepen herhaal acties door cliënt ten 
gevolge van positieve respondenten op het 
eenmalige gebruik door cliënt. 

3.3 AgriDirect BV is gerechtigd middels 
steekproeven bij controle adressen het gebruik 
door cliënt te controleren. 

3.4 Voor elk gebruik van door AgriDirect BV 
geleverde adressen in strijd met deze 
voorwaarden verbeurt cliënt per overtreding 
een door de rechter onverminderbare boete 
van € 300.000 per overtreding. 

 
 
 

 

4. Prijzen 
4.1 AgriDirect BV doet prijsopgaaf volgens de op 

dat tijdstip geldende tarieven. 
4.2 AgriDirect BV behoudt zich het recht voor om 

correcties aan te brengen in prijsopgaven,  
contractprijzen en facturen waarin door 
administratieve of andere oorzaken fouten zijn 
geslopen. 

4.3 Kosten als gevolg van door de cliënt of diens 
vertegenwoordigers veroorzaakte vertraging 
worden extra in rekening gebracht. 

 

5. Betaling 
5.1 De cliënt betaalt in Euro. 
5.2 AgriDirect BV is steeds gerechtigd BTW in 

rekening te brengen. AgriDirect BV is te allen 
tijde gerechtigd een gehele of gedeeltelijk 
vooruitbetaling te vragen. Deze 
vooruitbetaling dient  de cliënt te voldoen 
binnen 10 dagen na het daartoe strekkend  
verzoek, doch eveneens vóór de uitvoering van 
de opdracht. Bij in gebreke blijven hiervan, is 
AgriDirect BV gerechtigd haar werkzaamheden 
te staken tot de gehele voldoening van de 
nota’s. De gemaakte kosten, waaronder 
begrepen kosten van derden, zijn dan 
onmiddellijk opeisbaar. 

5.3 In geval de Cliënt in verzuim is met de 
volledige betaling van de door AgriDirect BV 
aan de Cliënt gefactureerde bedragen, dan 
is de Cliënt aan AgriDirect BV (onder andere) 
de buitengerechtelijke (incasso)kosten 
verschuldigd, AgriDirect BV maakt in 
afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het 
Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van 
het Besluit vergoeding voor 
buitengerechtelijke incassokosten aanspraak 
op een vergoeding en betaling van de 
buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke 
nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag 
gelijk aan 12 % per jaar van de totaal 
openstaande hoofdsom met een minimum 
van €250,- voor iedere gedeeltelijke of 
volledig onbetaald gelaten factuur. Indien 
een opdracht van 1 tot 21 dagen voor de 
overeengekomen datum van levering of 
uitvoering wordt geannuleerd, om welke 
reden dan ook, heeft AgriDirect BV het recht 
bovenop de gemaakte kosten, waaronder 
begrepen de kosten van derden, 30% van 
het oorspronkelijke te facturen bedrag in 
rekening te brengen. 
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6. Overmacht 
6.1 AgriDirect BV beijvert zicht haar  

verplichtingen na te komen, maar indien dit 
onmogelijk is door overmacht in enigerlei 
vorm, dan wordt een naar omstandigheden 
aangepaste termijn aan de levertijd 
toegevoegd. In geen geval is AgriDirect BV 
aansprakelijk voor enige dientengevolge 
door de cliënt geleden schade. Onder 
overmacht is onder andere begrepen: ziekte 
of ongeval van één van de medewerkers en 
het niet (tijdig) nakomen van de 
verplichtingen door toeleveranciers als bv. 
een telemarketingbureau of een 
mailverwerkingsbedrijf. 

 
7. Aansprakelijkheid 
7.1 De door AgriDirect BV verrichte 

werkzaamheden zijn van zodanige aard, dat 
het welslagen of mislukken ervan niet 
nauwkeurig kan worden gemeten en 
bovendien is de mate van succes sterk 
afhankelijk van de haar ter beschikking staande 
informatie. AgriDirect BV kan derhalve niet 
aansprakelijk gesteld worden voor 
gevolgschade, door de cliënt voorziene 
bedrijfsschade of enigerlei andere door de 
cliënt geleden schade als gevolg van door 
AgriDirect BV verrichte werkzaamheden. 

7.2 Evenmin kan AgriDirect BV aansprakelijk 
worden gesteld voor enige schade die door 
onachtzaamheid, het verrichten of nalaten van 
handelingen of anderszins door vertraging bij 
de aflevering mocht ontstaan. 

7.3 AgriDirect BV kan niet instaan voor de juistheid 
dan wel de nauwkeurige overbrenging of 
aflevering van informatie. 

 

8. Exclusiviteit van in scanners van 
AgriDirect BV verzamelde informatie 

8.1 Exclusief voor cliënten in scanners van 
AgriDirect BV verzamelde informatie blijft 
exclusief tot het moment van de volgende 
scanner. De exclusiviteit van de verzamelde 
informatie wordt tot die tijd gegarandeerd 
binnen de branche waarbinnen de cliënt 
werkzaam is. 

 

9. Auteursrechten 
9.1 AgriDirect BV bezit het auteursrecht terzake 

van de door haar geleverde informatie en 
terzake van de lijsten met namen en adressen, 
diskettes, cliëntenkaarten en dergelijke, die op 
basis van deze informatie zijn vervaardigd. De 
cliënt mag geen ander gebruik maken van de 
bedoelde informatie, dan krachtens de 
overeenkomst met AgriDirect BV en deze 
voorwaarden is toegestaan. Het auteursrecht 
terzake van enig ontwerp of creatief werk ligt 

bij AgriDirect BV, tenzij zij dit uitdrukkelijk aan 
de cliënt heeft overgedragen. 

 

10. Ontbinding 
10.1   De overeenkomst tussen partijen wordt,  

       onder voorbehoud van de rechten van beide 
partijen, ontbonden indien een van de 
partijen in staat van faillissement wordt 
verklaard, dan wel uit andere hoofde 
gedwongen in haar liquidatie treedt 
(uitgezonderd in het geval van 
herstructurering of fusie). 

10.2 De overeenkomst wordt eveneens 
ontbonden In geval dat een van de partijen 
de andere partij in kennis stelt dat er 
inbreuk is gemaakt op de overeenkomst of 
deze algemene voorwaarden en de 
tegenpartij binnen vier weken na deze 
kennisgeving geen deugdelijke stappen 
heeft ondernomen om de contractbreuk 
ongedaan te maken. 

10.3 AgriDirect BV behoudt zich het recht voor 
contracten met of zonder opgaaf van 
redenen te weigeren of te beëindigen. 

10.4 Indien de cliënt de overeenkomst op grond 
van dringende redenen wenst te beëindigen 
is deze 20% verschuldigd van de 
overeengekomen hoofdsom indien wel 
volledig nagekomen zou zijn. 

 

11. Overdracht 
11.1 Voor beide partijen geldt dat de  

overeenkomst niet overdraagbaar is. 
  

12. Kennisgeving 
12.1 Alle kennisgevingen op grond van de 

overeenkomst worden geacht te zijn gedaan 
twee kantoordagen nadat ze per post, fax of 
e-mail zijn verzonden. 

 

13. Afwijkende voorwaarden 
13.1 Afwijkingen op deze voorwaarden en/of 

algemene bepalingen zijn alleen dan 
bindend wanneer deze schriftelijk worden 
vastgelegd door een hiertoe bevoegd 
functionaris van AgriDirect BV en niet 
mondeling of op andere wijze. 

 

14. Geschillen 
14.1 Bij geschillen over de overeenkomst, 

waaronder begrepen de weigering een 
factuur van AgriDirect BV te betalen, is 
Nederlands recht van toepassing en  
onderwerpen cliënt en AgriDirect BV zich 
aan het oordeel van de bevoegde rechter in 
het arrondissement waar AgriDirect BV 
gevestigd is, tenzij AgriDirect BV verkiest het 
geschil voor te leggen aan de bevoegde 
rechter in het arrondissement waarin cliënt 
is gevestigd. 

 


