
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN  

 

Algemeen  
Leverancier: Willems Balgoy gevestigd aan de Houtsestraat 11, 6613 AC Balgoij en  

geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76342883, website 

www.willemsbalgoy.nl en telefoon: 024-6412632.  

 

Wederpartij: de wederpartij van Leverancier  

 

Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden 

 

Artikel 1: Toepasselijkheid 

1. Leverancier verkoopt gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, zaaizaden, land- en 

tuinbenodigdheden en verricht diensten in verband met het voorgaande. 

 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, 

offertes, en overeenkomsten terzake het leveren van (voornoemde) goederen en 

verrichten van diensten door Leverancier aan Wederpartij met inbegrip van door 

Leverancier verstrekte adviezen en/of mededelingen.  

 

3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk 

uitgesloten, behoudens voor zover de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden 

door Leverancier schriftelijk is aanvaard. 

 

4. Afwijkingen en/of aanvullingen op de Voorwaarden gelden slechts indien zij 

schriftelijk tussen Leverancier en Wederpartij zijn overeengekomen. Deze gelden 

uitsluitend voor de specifieke overeenkomst waarbij de afwijkende bedingen worden 

gemaakt.   

 

5. De Voorwaarden gelden ook voor andere overeenkomsten, inclusief vervolg- of 

aanvullende overeenkomsten, waarbij Leverancier en Wederpartij partij zijn. 

 

Artikel 2: Aanbod 

1. Alle aanbiedingen en offertes van Leverancier, in welke vorm dan ook zijn 

vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Uitsluitend een door Leverancier 

schriftelijk gedaan aanbod is geldig.  

 

2. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Wederpartij een aanbod heeft aanvaard 

en Leverancier de overeenstemming schriftelijk heeft bevestigd en/of uitvoering geeft 

aan de bestelling of opdracht. Daarnaast komt een overeenkomst tot stand indien de 

Wederpartij een bestelling plaatst en Leverancier de bestelling schriftelijk bevestigd 

en/of uitvoering aan de bestelling geeft. Leverancier kan haar aanbod tot het moment 

van definitieve overeenstemming herroepen.  

 

3. Leverancier heeft het recht kennelijke vergissingen, waaronder begrepen onjuiste 

offerteprijzen of verschrijvingen te vervangen, door de juiste gegevens. Deze 

vergissingen kunnen niet tot gebondenheid of aansprakelijkheid leiden.  

 

4. Wijzigingen in de overeenkomst zijn eerst bindend voor Leverancier nadat 

Leverancier deze wijzigingen binnen acht dagen schriftelijk heeft aanvaard.  

http://www.willemsbalgoy.nl/


Artikel 3: Prijzen 

1. Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW en/of door de overheid geheven heffing. 

 

2. Indien zich na het tot stand komen van de overeenkomst maar voor de datum van 

levering prijswijzigingen ten laste van Leverancier voordoen, is Leverancier 

gerechtigd de prijsverhoging en eventuele meerkosten bij Wederpartij in rekening te 

brengen.  

 

3. Indien Leverancier de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst 

verhoogt dan is Wederpartij bevoegd om de overeenkomst door een schriftelijke 

buitengerechtelijke verklaring te ontbinden. 

 

Artikel 4: Levering 

1. Levering vindt plaats overeenkomstig de voorschriften van respectievelijke de Wet 

Gewasbeschermingsmiddelen en Biocide en de Meststoffenwet en de daarop 

gebaseerde besluiten en/of andere overheidsmaatregelen. 

 

2. Een overeengekomen termijn voor de levering en/of uitvoering van een overeenkomst 

is niet bindend en louter indicatief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk als verbindend en 

als fatale termijn aanvaard door Leverancier.   

 

3. Leverancier zal niet in verzuim zijn, dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld na 

afloop van de overeengekomen termijn en Wederpartij haar daarbij een redelijke 

termijn voor nakoming heeft gesteld die onbenut is verstreken. 

 

4. In geval van franco-levering bepaalt Leverancier de wijze van vervoer. De goederen 

worden geacht aan Wederpartij te zijn geleverd op het moment waarop zij zijn gelost 

op het adres van de wederpartij of op een ander door Wederpartij voor levering 

opgegeven adres.  

 

5. Ingeval van niet franco-levering worden de goederen geacht aan Wederpartij te zijn 

geleverd op het moment dat deze op het bedrijf van Leverancier door Wederpartij in 

ontvangst zijn genomen, hetgeen in ieder geval is gebeurd zodra deze goederen op het 

door of vanwege Wederpartij gezonden transportmiddel zijn geladen. Onder niet 

franco-levering valt in ieder geval het ophalen van goederen door Wederpartij bij 

Leverancier. 

 

6. Leverancier is bevoegd om verkochte zaken in gedeelten af te leveren en voor elk 

gedeelte afzonderlijk betaling te verlangen.  

 

7. Indien een levering onverhoopt in strijd is met bovengenoemde regelgeving of het 

product gebrekkig is, is Leverancier uitsluitend aansprakelijk overeenkomstig het 

onderstaande artikel 11. 

 

 

 

 

 

 

 



Artikel 5: Advisering  

1. Leverancier zal bij de uitvoering van de overeenkomst, advisering inbegrepen, de zorg 

van een goed opdrachtnemer in acht nemen. 

 

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens 

Leverancier vereist, heeft Leverancier voor het uitvoeren van bepaalde 

werkzaamheden de bevoegdheid personen aan te wijzen, waaronder ook derden 

worden begrepen. Wederpartij verstrekt hierbij een onherroepelijke machtiging aan 

Leverancier om namens hem de (eventuele) algemene voorwaarden van de 

aangewezen derde te aanvaarden. 

 

3. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Leverancier aangeeft 

dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen 

dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan 

Leverancier worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst 

benodigde gegevens niet tijdig aan Leverancier zijn verstrekt, heeft Leverancier het 

recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging 

voortvloeiende kosten alsmede tijdsbesteding tegen een uurtarief van € 75,00 aan 

Wederpartij in rekening te brengen.  

 

4. Voor schade ontstaan als gevolg van een onjuist advies is Leverancier uitsluitend 

aansprakelijk overeenkomstig het bepaalde onder artikel 11.  

 

Artikel 6: Klachten  

1. Wederpartij is verplicht om onmiddellijk na levering van de goederen deze te 

onderzoeken en te controleren op eventuele gebreken en vast te stellen of de geleverde 

goederen voldoen aan de overeenkomst. 

 

2. Klachten met betrekking tot zichtbare afwijkingen aan en/of gebreken van geleverde 

goederen, dienen binnen acht (8) dagen na ontvangst door of vanwege Wederpartij 

schriftelijk bij Leverancier te worden ingediend, zulks op straffe van verval van enig 

vorderingsrecht. Wederpartij moet daarbij de (vermeende) gebrekkige goederen voor 

onderzoek aan Leverancier ter beschikking stellen. 

 

3. Klachten van Wederpartij met betrekking tot zichtbare gebreken van de door 

Leverancier geleverde goederen zijn uitgesloten indien Wederpartij die goederen heeft 

verwerkt en/of heeft geleverd aan derden.  

 

4. Klachten met betrekking tot afwijkingen aan en/of gebreken van geleverde goederen 

die eerst later, maar binnen één (1) maand, gerekend vanaf de dag van levering en/of 

voltooiing van de opdracht, aan het licht treden, moeten binnen acht (8) dagen nadat 

de afwijking en/of het gebrek aan de wederpartij redelijkerwijs had kunnen blijken, 

schriftelijk bij Leverancier worden ingediend, op straffe van verval van enig 

vorderingsrecht.  

 

5. Ieder klacht- of vorderingsrecht van Wederpartij ter zake van een gebrek van door 

Leverancier geleverde goederen is vervallen, indien na het leveren van die goederen 

en/of diensten twee (2) maanden of meer zijn verstreken. Deze fatale termijn geldt ook 

in het geval Wederpartij pas na genoemde tweemaandstermijn bekend wordt met 

gebreken.   



6. Ieder vorderingsrecht van Wederpartij verjaart door verloop van één jaar na aflevering 

van de zaak en/of voltooiing van de opdracht.  

 

7. Indien een klacht gegrond is dan heeft Leverancier de keus de goederen met het 

gebrek te herstellen of te vervangen dan wel het voor deze goederen verschuldigde 

factuurbedrag te crediteren en terug te betalen.  

 

8. Wederpartij zal aan het gegrond zijn van een klacht geen recht op wijziging of 

ontbinding van de overeenkomst en/of korting en/of compensatie van enig door de 

Wederpartij verschuldigd bedrag kunnen ontlenen. 

 

9. Indien Leverancier naar aanleiding van een klacht genoodzaakt is om een deskundige 

in te schakelen om de gegrondheid van de klacht te laten onderzoeken, dan draagt 

Wederpartij de kosten van dit onderzoek indien blijkt dat de voornoemde klacht 

ongegrond is. 

 

10. Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is Leverancier 

uitsluitend aansprakelijk overeenkomstig het bepaalde onder artikel 11.  

 

Artikel 7: Overmacht 

1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan staking, brand, 

diefstal, vergaan of verlies van goederen tijdens transport, waterschade, overstroming, 

storing in levering energie, overheidsmaatregelen, uitvoerverbod, pandemie, corona, 

ziekte in distributiekanaal, oorlog, mobilisatie, transport-, uitvoer-, of 

invoerbelemmeringen en werknemersuitsluiting, zal Leverancier na schriftelijke 

mededeling aan Wederpartij gerechtigd zijn ook bindend overeengekomen levertijd- 

of termijn met de duur van de belemmering te verlengen. Indien Leverancier wegens 

overmacht niet aan haar leveringsverplichtingen kan voldoen, heeft Wederpartij het 

recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te 

ontbinden, tenzij de duur van de overmacht zulks niet rechtvaardigt.   

 

Artikel 8: Betaling 

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen of betaling direct per kas 

geschiedt, dient betaling uiterlijk te geschieden binnen veertien (14) dagen na 

factuurdatum. De betaling dient te geschieden zonder korting of aftrek door 

bijschrijving van het volledige verschuldigde bedrag op de bankrekening van 

Leverancier. De opschorting of verrekening van de betalingsverplichting door 

Wederpartij is uitgesloten. 

 

2. Bij gebreke van tijdige en volledige betaling is Wederpartij vanaf de vervaldag van de 

factuur tot het moment van volledige betaling van rechtswege de wettelijke 

handelsrente verhoogd met vier (4) procent per jaar over het verschuldigde aan 

Leverancier verschuldigd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling of sommatie 

vereist is. 

 

3. De door of ten behoeve van Wederpartij gedane betalingen strekken ter voldoening 

van kosten, rente en vervolgens op de hoofdsom van de langst openstaande opeisbare 

facturen, ook al vermeldt Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere 

factuur. 



4. Bij gebreke van tijdige en volledige betaling door Wederpartij is Leverancier voorts 

gerechtigd, onverminderd de overige aan Leverancier toekomende rechten: 

- alle ten name van Wederpartij openstaande vorderingen onmiddellijk op te eisen; 

- de overeenkomst - en eventuele andere overeenkomsten met de Wederpartij - 

geheel of gedeeltelijk eenzijdig te ontbinden en/of de uitvoering van de 

overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk op te schorten tot het moment dat 

Wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen met inbegrip van de vergoeding van 

rente en kosten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.   

 

5. In alle gevallen waarin Leverancier een sommatie, een ingebrekestelling of een 

exploot aan Wederpartij doet uitbrengen om deze tot nakoming te bewegen, is 

Wederpartij verplicht alle daarvoor gemaakte redelijke kosten, zowel in als buiten 

rechte aan Leverancier te voldoen. De buitengerechtelijke incassokosten worden bij 

voorbaat vastgesteld op 15% van de hoofdsom. 

 

6. Wederpartij is in geval van een gerechtelijke procedure, in afwijking van het 

liquidatietarief, gehouden alle daadwerkelijke door Leverancier gemaakte juridische 

kosten terzake van die procedure, aan Leverancier te vergoeden. 

 

7. Indien Leverancier voor of tijdens de uitvoering van een overeenkomst aanleiding 

heeft om op goede grond te vrezen dat Wederpartij zijn betalingsverplichting niet 

nakomt en/of te vrezen heeft dat Wederpartij in verminderde mate kredietwaardig is, is 

Leverancier gerechtigd niet of niet verder te leveren, indien Wederpartij niet akkoord 

gaat met levering onder rembours of bij vooruitbetaling.  

 

Artikel 9:Wijziging  

1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd dan kan dit 

gevolgen hebben voor overeengekomen termijnen en/of hogere kosten meebrengen 

dan eerder berekend in de overeenkomst. Wederpartij aanvaardt de eventuele hogere 

kosten en/of een uitgestelde leveringstermijn ten gevolge van de wijziging.  

 

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht 

1. Alle door Leverancier geleverde goederen blijven eigendom van Leverancier tot het 

moment van volledige betaling van al hetgeen Wederpartij uit hoofde van enige 

overeenkomst aan Leverancier verschuldigd is. 

 

2. Indien Wederpartij niet of niet tijdig aan één van zijn verplichtingen voldoet dan is 

Leverancier bevoegd alle goederen, welke Leverancier aan Wederpartij heeft geleverd 

als haar eigendom terug te vorderen. Leverancier is, indien geen volledige betaling 

van de goederen heeft plaatsgevonden, ook in geval van doorlevering van de goederen 

door Wederpartij aan een derde, niet zijnde een consument, haar eigendom op te eisen. 

 

3. Totdat volledige betaling is ontvangen van al hetgeen Wederpartij aan Leverancier 

verschuldigd is, is Wederpartij niet bevoegd door Leverancier geleverde goederen aan 

derden in onderpand te geven, te verpanden of in eigendom over te dragen. Dit beding 

heeft, voor zover mogelijk, tevens goederenrechtelijke effect.  

 

 

 



4. Wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van Leverancier de onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te merken als het eigendom van 

Leverancier alsmede op eerste verzoek van Leverancier de onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren tegen diefstal, brand- en 

waterschade. 

 

5. Indien Leverancier goederen van Wederpartij onder zich heeft, is Leverancier 

gerechtigd de afgifte van die goederen op te schorten tot het moment van voldoening 

van alle kosten die Leverancier heeft gemaakt in de uitvoering van de overeenkomst, 

onverschillig of deze betrekking hebben op voormelde of andere goederen. Dit 

retentierecht bestaat ook in geval Wederpartij surseance van betaling is verleend of in 

geval van faillissement. 

 

Artikel 11: Beperking aansprakelijkheid 

1. Leverancier verstrekt, behalve een eventuele garantie van de producent van de aan de 

Wederpartij geleverde goederen, geen garantie, tenzij Leverancier de garantie 

schriftelijk en ondubbelzinnig aan Wederpartij heeft verstrekt.  

 

2. Leverancier is niet aansprakelijk voor een toepassing van het goed in strijd met de 

etiketvoorschriften, adviezen of anderszins onjuist gebruik van het geleverde goed. 

 

3. Leverancier staat niet in voor de deugdelijke werking van de geleverde goederen, 

aangezien diverse factoren zoals gebruik volgens etiketvoorschriften, opslag en 

bewaring, weersinvloeden en aan- of afwezigheid van (micro) organismen op 

(landbouw)grond het resultaat kunnen beïnvloeden.  

 

4. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan 

doordat Leverancier is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of 

onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheden voor haar kenbaar 

waren.  

 

5. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, al dan niet ontstaan in verband met door 

haar verstrekte mededelingen en/of toelichtingen en/of adviezen in de ruimste zin van 

het woord, ten aanzien van laden, lossen, vervoer, opslag, bewaring, gebruik, de 

samenstelling en/of geschiktheid van de geleverde of te leveren goederen.  

 

6. Iedere aansprakelijkheid van Leverancier voor indirecte schade of gevolgschade, 

waaronder bedrijfsschade, schade door het in het verkeer brengen van goederen, 

(groei) schade aan gewassen en/of landbouwproducten alsmede (stagnatie)schade door 

verlies of vertraging van productie, verlies van opdrachten en/of klanten en/of het door 

Wederpartij niet kunnen voldoen aan (goederentermijn) contracten en/of gederfde 

winst althans andere economische verliezen, is uitgesloten.  

 

7. Leverancier is bij overmacht niet gehouden tot enige vergoeding van enige schade. 

 

8. Indien Leverancier voor een gebeurtenis die tot schade bij Wederpartij heeft geleid 

verzekerd is, dan is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot het bedrag van 

de door de verzekeraar gedane uitkering in het desbetreffende geval verhoogd met het 

eigen risico van Leverancier.  

 



9. Indien Leverancier, met in achtneming van al het voorgaande, aansprakelijk mocht 

zijn voor door Wederpartij geleden schade en de schade wordt niet gedekt door een 

uitkering van de verzekeraar dan is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot 

het door Leverancier aan Wederpartij gefactureerde bedrag voor die geleverde 

goederen of diensten, ongeacht of de vordering van Wederpartij is gebaseerd op 

overeenkomst, onrechtmatige daad of een andere rechtsgrond.   

 

10. De beperking en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet ingeval van opzet of 

grove schuld van Leverancier. 

 

11. Wederpartij vrijwaart Leverancier en/of door haar ingeschakelde personen hierbij van 

alle aanspraken van derden ter zake van een gebrek of tekortkoming bij of tijdens de 

uitvoering van de overeenkomst alsmede als gevolg van gebruik van door Leverancier 

geleverde goederen en/of verstrekte adviezen.  

 

Artikel 12: Geschillen 

1. Op alle door Leverancier gesloten overeenkomsten en hieruit voortvloeiende nadere 

overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.  

2. Alle geschillen die ontstaan, voortvloeien of verband houden met een overeenkomst 

met Leverancier en daarop gebaseerde vervolgovereenkomsten worden exclusief 

voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Gelderland, tenzij de 

kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, in welk geval de gewone 

competentieregels gelden.  

 

 

Deze algemene voorwaarden gelden per 1 november 2020. 


