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ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE DELFT
RESEARCH GROUP B.V., TEVENS HANDELEND ONDER DE NAAM GROEN AGRO CONTROL,
gevestigd te Delfgauw.
(gedeponeerd onder nr. 001265 te KvK, Delft)

Artikel 1
Algemeen
1.1
In hierna te noemen algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtnemer: Delft Research Group
B.V., tevens handelend onder de naam Groen Agro Control, en onder opdrachtgever: de rechtspersoon die
aan opdrachtnemer een opdracht, zoals in deze voorwaarden bedoeld, verstrekt.
1.2
De algemene leveringsvoorwaarden hebben betrekking op alle aanbiedingen, opdrachten en betrekkingen,
geleverd of te leveren door opdrachtnemer.
1.3
De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de
algemene voorwaarden. In dat geval zullen de voorwaarden van opdrachtnemer te allen tijde voorrang
hebben. Op van de leveringsvoorwaarden afwijkende condities kan slechts een beroep worden gedaan
indien zij door de directie van opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2
Overeenkomsten
2.1
Overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komen mondeling of schriftelijk tot stand.
2.2
Het inzenden van monsters ter analyse door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer wordt als een
totstandkomen van een mondelinge overeenkomst beschouwd.
2.3
Een verslag van een bespreking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarin tot een overeenkomst wordt
gekomen en welk verslag aan de wederpartij is verstuurd, geldt als een bewijs van het bestaan van de
onderhavige overeenkomst, onverminderd het bepaalde onder 2.2 en behoudens het tegenbewijs.
2.4
Een overeenkomst komt schriftelijk tot stand door acceptatie door de opdrachtgever van een door de
opdrachtnemer verstrekte offerte, of door bevestiging door de opdrachtnemer van een door de
opdrachtnemer gegeven order.
2.5
Ingeval van acceptatie door de opdrachtnemer van een door de opdrachtgever verstrekte order, geldt de
verwoording van de opdracht door de opdrachtnemer als bindend, tenzij binnen 8 dagen na acceptatie de
opdrachtgever zijn bezwaren tegen die verwoording aan de opdrachtnemer heeft kenbaar gemaakt.
Artikel 3
Annulering, onderbreking of verlenging
3.1
Levertijden worden op weeknummer afgesproken. De opdracht zal worden uitgevoerd binnen de in overleg
met opdrachtgever in de offerte gestelde termijn, tenzij zulks onmogelijk blijkt. De termijn waarbinnen het
werk moet zijn uitgevoerd, vangt aan na het totstandkomen van de overeenkomst doch niet eerder dan na
ontvangst van alle door opdrachtnemer benodigde informatie en gegevens alsmede na verkrijging van alle
noodzakelijke vergunningen, goedkeuringen en ontheffingen. Indien overschrijding van de termijn dreigt
zal opdrachtnemer de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Overschrijding van de
levertijd door opdrachtnemer kan nimmer leiden tot aansprakelijkheidsstelling en hieruit voortvloeiende
eisen tot schadevergoeding door opdrachtgever.
3.2
Opdrachtgever is verplicht alle kosten en schade te vergoeden die rechtstreeks voortvloeien uit eenzijdige
annulering of onderbreking van de overeenkomst. Indien de opdrachtgever een gesloten overeenkomst
eenzijdig annuleert, blijft hij tot betaling verplicht van het bedrag dat hij verschuldigd zou zijn als de
overeenkomst niet zou zijn opgezegd, tenzij de oorzaak van deze annulering aan de opdrachtnemer is toe te
schrijven.
3.3
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om resultaten van diensten of goederen terug te vorderen indien
de wederpartij de voorwaarden of overeenkomst niet naleeft.
Artikel 4
Prijzen en betaling
4.1
Opdrachten worden aangenomen op basis van een vaste prijs of op basis van nacalculatie. Tenzij anders is
vermeld, zijn alle door de opdrachtnemer in de offerte genoemde bedragen exclusief omzetbelasting.
4.2
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na datering van de
factuur. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor tussentijdse rekeningen te zenden of vooruitbetaling te
verlangen. Dergelijke tussentijdse betalingen of vooruitbetalingen hebben altijd het karakter van een
voorschot.
4.3
Indien de overeengekomen termijn waarbinnen de opdracht voltooid moet zijn buiten toedoen van de
opdrachtnemer met meer dan drie maanden wordt overschreden, zal de prijs alsnog worden bepaald op
basis van nacalculatie, waarbij het oorspronkelijke overeengekomen bedrag als richtprijs zal gelden.
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4.4

Opdrachtnemer zal bij te late betaling 1,5 % rente per maand over het factuurbedrag in rekening brengen
vanaf de dag dat de opdrachtgever in gebreke is gebleven te voldoen aan de betalingsverplichting. Indien
betaling moet worden bewerkstelligd door inschakeling van derden, komen de daaruit voortvloeiende
kosten voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen alsdan
tenminste 15 % van het te incasseren bedrag.

Artikel 5
Opslag
Opdrachtnemer zal de goederen welke ten behoeve van een onderzoek zijn aangeboden of de restanten
daarvan indien mogelijk gedurende 2 weken na datum van de factuur bewaren. Eventuele kosten hieraan
verbonden zijn in de opdracht vermelde prijs inbegrepen. Opdrachtnemer heeft het recht goederen,
documenten en dergelijke ter zekerheid onder zich te houden zolang opdrachtgever niet aan zijn
verplichtingen voldoet.
Artikel 6
Overmacht
6.1
Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk indien
opdrachtnemer niet aan zijn verplichting jegens de opdrachtgever kan voldoen ten gevolge van overmacht.
Als zodanig worden beschouwd alle omstandigheden die een normale uitoefening van de werkzaamheden
verhinderen, zoals ondermeer oorlogsomstandigheden, brand en andere vernietigingen, bedrijfsstoornissen
in welke vorm dan ook, stakingen, overheidsmaatregelen, diefstal en dergelijke.
6.2
Indien derden, van wie opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk is, hun
verplichtingen jegens opdrachtnemer niet of niet tijdig nakomen op grond van omstandigheden, die volgens
bovenstaande overmacht voor opdrachtnemer zou hebben opgeleverd, zal dit niet of niet tijdig nakomen
door die derden ook voor opdrachtnemer overmacht jegens de opdrachtgever opleveren.
Artikel 7
Opschorting en ontbinding
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen wordt de opdrachtgever indien hij niet, niet behoorlijk
of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien,
alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, liquidatie, of indien hij onder beheer, bewind of
curatele wordt gesteld, geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft opdrachtnemer het recht, zonder
enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ter keuze van de opdrachtnemer, zonder
dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden is doch onverminderd het recht van
opdrachtnemer op vergoeding van de schade die het gevolg is van de wanprestatie en de opschorting of
ontbinding. In deze gevallen is elke vordering die opdrachtnemer ten laste van de opdrachtgever heeft
onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 8
Aansprakelijkheid
Adviezen, analyses en rapporten worden naar beste weten en kunnen door opdrachtnemer uitgevoerd
rekening houdend met de laatste stand der techniek. Schade voortvloeiend uit al dan niet juiste advisering,
onjuiste analyses, onjuiste rapportage of levering van niet juiste produkten, kunnen niet op opdrachtnemer
diens medewerkers, of enig andere betrokkene van opdrachtnemer, bij levering, produktie of
dienstverlening worden verhaald, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of opzet, in welk geval
opdrachtnemer tot geen hogere schadevergoeding verplicht is dan het bedrag gelijk aan de contraprestatie
van de wederpartij.
Artikel 9
Schade
Voor schade bij opdrachtnemer door verontreinigingen in het aangeleverde materiaal alsmede de hierdoor
ontstane gevolgschade is de opdrachtgever volledig aansprakelijk.
Artikel 10 Geheimhouding
10.1
Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van de resultaten van werkzaamheden en zal deze niet ter
kennis brengen anders dan ingevolge wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.
10.2
Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie van vertrouwelijke aard betreffende de
werkwijze van opdrachtnemer. Opdrachtgever zal de door opdrachtnemer uitgebrachte offerte en de daarin
vervatte kennis en ideeën van opdrachtnemer uitsluitend gebruiken ter evaluatie van zijn belang bij de
verlening van de opdracht. Het hier bepaalde is tevens van toepassing op voorstellen tot wijziging,
aanvulling en/of uitbreiding van de opdracht.
10.3
Opdrachtnemer is bevoegd derden in te schakelen en staat in voor geheimhouding door deze derden
overeenkomstig lid 1 en 2. Ten behoeve van derden alsmede ten behoeve van medewerkers van
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opdrachtnemer gelden alle bepalingen betreffende uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van
opdrachtnemer en betreffende vrijwaring door de opdrachtgever voor aanspraak derden.
Artikel 11 Beschikking en auteursrechten
11.1
Uitgebrachte rapporten mogen door opdrachtgever slechts woordelijk, in hun geheel en met vermelding van
de naam van de opdrachtnemer worden gepubliceerd. Publiceren in een andere vorm is uitsluitend
toegestaan na schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
11.2
Het gebruik van het resultaat van de overeenkomst alsmede het gebruik van de naam van de opdrachtnemer
voor commerciële doeleinden, is slechts toegestaan na afzonderlijke schriftelijke toestemming van
opdrachtnemer.
Artikel 12 Toepasselijk recht
Ten aanzien van alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
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