ALGEMENE VOORWAARDEN AGRA-MATIC MINERAAL (Onderdeel van AGRA-MATIC BV)
ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door de afdeling Agra-Matic Mineraal van Agra-Matic worden uitgevoerd o.a. in
het kader van de mestboekhouding, gecombineerde opgave en Kringloopwijzer, hierna te noemen “Agra-Matic”.
2. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen zulks
schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die
met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
4. De door Agra-Matic te vervaardigen/maken adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. zullen hierna worden
aangeduid als “de bescheiden”. Onder “de bescheiden” worden in deze algemene voorwaarden met name schriftelijke bescheiden
verstaan. Onder “schriftelijk” wordt naast vastlegging op papier tevens verstaan de vastlegging op andere media, zoals op
computerschijven, op cd-roms, diskettes en andere gegevensdragers.
5. Het door de opdrachtgever zonder commentaar accepteren van een offerte of behouden opdrachtbevestiging, waarop of waarin naar
deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de
overige bepalingen onverlet.
ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN
1. Overeenkomsten c.q. aanvullingen op of wijzigingen van een overeenkomst, alsmede aanvullingen op of wijzigingen van de algemene
voorwaarden - een en ander al dan niet mondeling overeengekomen - worden eerst na schriftelijke bevestiging door Agra-Matic bindend.
2. Indien de opdrachtgever niet binnen drie werkdagen na datum opdrachtbevestiging zijn eventuele bezwaren aan Agra-Matic kenbaar
heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst tussen partijen juist en volledig weer te geven.
ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van Agra-Matic zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een
vrijblijvende offerte c.q. aanbieding door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Agra-Matic het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na
ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Getoonde en/of verstrekte brochures, voorbeelden van de bescheiden alsmede andere door Agra-Matic verstrekte gegevens zijn zo
nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
3. De in het vorige lid van dit artikel genoemde brochures, voorbeelden en gegevens blijven te allen tijde eigendom van Agra-Matic en
dienen op eerste verzoek van Agra-Matic te worden teruggezonden. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van Agra-Matic niet
worden vermenigvuldigd, noch mag aan derden inzage worden gegeven.
4. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst door de overheid
en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen, is Agra-Matic gerechtigd
deze wijzigingen aan de opdrachtgever door te berekenen.
ARTIKEL 4: DERDEN
1. Indien Agra-Matic dit voor een goede uitvoering van de overeenkomst wenselijk acht, heeft Agra-Matic het recht bepaalde
werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.
2. Indien de opdracht met zich meebrengt dat Agra-Matic met niet door haar bij de uitvoering ingeschakelde derden dient samen te werken,
heeft de opdrachtgever de verplichting een leider onder hen aan te stellen, alsmede de onderlinge taakverdeling te bepalen en te
bewaken. De opdrachtgever kan deze bevoegdheid in overleg met Agra-Matic en onder nader overeen te komen condities, aan AgraMatic delegeren.
ARTIKEL 5: LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN
1. Opgegeven termijnen waarbinnen werkzaamheden door Agra-Matic moeten zijn verricht c.q. de bescheiden moeten zijn geleverd kunnen
nimmer worden beschouwd als fatale termijn. Bij niet of niet-tijdige levering van de bescheiden c.q. beëindiging van de werkzaamheden
dient Agra-Matic derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. Bij levering in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door Agra-Matic per transactie worden
gefactureerd.
3. Levering van de bescheiden vindt plaats op het moment dat Agra-Matic deze aan de opdrachtgever c.q. aan de instantie dan wel andere
derde die deze dient te ontvangen verzendt. Het risico betreffende de geleverde bescheiden gaat over op de opdrachtgever op het
moment van levering.
4. Indien het niet mogelijk blijkt de bescheiden aan de opdrachtgever te leveren, dan wel de overeengekomen werkzaamheden te verrichten,
wegens een oorzaak welke valt toe te rekenen aan of anderszins volgens de wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende
opvattingen voor rekening en risico dient te blijven van de opdrachtgever, behoudt Agra-Matic zich het recht voor de bescheiden voor
rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan. Agra-Matic stelt de opdrachtgever in kennis van de verrichte opslag en/of de
belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de opdrachtgever
Agra-Matic in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de bescheiden e.d. te leveren.
5. Indien de opdrachtgever ook na verloop van de termijn als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te
voldoen, is de opdrachtgever door het enkele verloop van die termijn in verzuim en heeft Agra-Matic het recht de overeenkomst schriftelijk
en met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden,
kosten en/of renten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Agra-Matic is alsdan bevoegd de bescheiden te vernietigen en
voor opdrachtgever bestelde materialen te retourneren aan de leverancier.
6. Het voorgaande laat de verplichting van de opdrachtgever de bedongen prijs voor het uitgevoerde deel van de werkzaamheden te
voldoen, onverlet. Eventueel aan Agra-Matic door haar toeleveranciers in verband met de uitvoering van de ontbonden overeenkomst in
rekening gebrachte kosten, zullen eveneens voor rekening van opdrachtgever komen.
Het bovenstaande doet niet af aan de overige aan Agra-Matic ter beschikking staande middelen en haar toekomende vorderingen, welke
Agra-Matic krachtens de wet of overeenkomst in geval van een tekortkoming van opdrachtgever worden toegekend.
7. Agra-Matic is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen door de opdrachtgever,– vooruitbetaling of zekerheid van
de opdrachtgever te verlangen, alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.
ARTIKEL 6: VERSTREKKEN GEGEVENS, VOORTGANG LEVERING, WERKZAAMHEDEN
1. De opdrachtgever is verplicht alle gegevens, welke Agra-Matic nodig acht voor het uitvoeren van de overeenkomst, in de gewenste vorm
en op een door Agra-Matic nader te bepalen tijdstip aan Agra-Matic te verstrekken.
2. Indien de opdrachtgever (een deel van) de gegevens niet tijdig aanlevert, behoudt Agra-Matic zich het recht voor de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Agra-Matic is niet
aansprakelijk voor de eventuele gevolgen die voortkomen uit deze vertraging, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – de overschrijding
van de termijn waarbinnen Agra-Matic namens de opdrachtgever een vergunningaanvraag kan indienen, en is gerechtigd de (extra)
kosten die hiervan het gevolg zijn aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Lid 2 van dit artikel is eveneens van toepassing indien de leveringen c.q. werkzaamheden door overige oorzaken buiten de schuld van
Agra-Matic niet als voorzien of zonder onderbreking kunnen geschieden.
4. Door het verstrekken van de gegevens aan Agra-Matic, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander
intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart opdrachtgever Agra-Matic in en buiten rechte voor alle gevolgen,
zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.
5. De opdrachtgever zal Agra-Matic tijdig informeren over ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn en relevant zijn of kunnen
zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en het mogelijk verlenen van aanvullende en/of nieuwe opdrachten.
6. De opdrachtgever draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De opdrachtgever vrijwaart Agra-Matic voor
gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de door of namens opdrachtgever aangereikte gegevens.
7. Indien tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden blijkt, dat deze niet op de voorziene wijze uitvoerbaar zijn - hetzij ten
gevolge van aan Agra-Matic bij het aangaan van de overeenkomst niet bekende omstandigheden, hetzij door overmacht aan de zijde van
Agra-Matic -, heeft Agra-Matic het recht te vorderen dat de aan Agra-Matic verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de voorziene
uitvoering van de werkzaamheden mogelijk wordt, behoudens wanneer zulks ten gevolge van de onbekende omstandigheden of
overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Agra-Matic heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de additioneel gemaakte en/of nog te
maken kosten.
8. Alle onkosten welke door Agra-Matic worden gemaakt ten verzoeke van de opdrachtgever komen geheel voor rekening van
laatstgenoemde, tenzij anders is overeengekomen.
9. Indien, buiten de overeengekomen werkzaamheden, aanvullende c.q. extra werkzaamheden dienen te worden verricht (meerwerk),
zal Agra-Matic de opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen en daarbij tevens vermelden welke (extra) kosten hier mee
gemoeid zijn. Meerwerk dient schriftelijk tussen Agra-Matic en de opdrachtgever overeengekomen te worden.
ARTIKEL 7: VERTROUWELIJKE INFORMATIE
1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de
overeenkomst van elkaar hebben verkregen en waarvan zij weten dan wel (hadden) kunnen vermoeden dat die informatie
vertrouwelijk behandeld moet worden. Een en ander tenzij een partij ingevolge wet- en/of regelgeving dan wel een rechterlijke
uitspraak gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken.
2. Partijen staan er voor in dat hun personeel en andere personen, die onder hun supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van
de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel zullen houden.
3. Het is Agra-Matic toegestaan te publiceren over door haar verrichte diensten en werkzaamheden alsmede om methodes,
(deel)analyses, e.d. te hergebruiken, mits dit anoniem geschiedt, desgewenst zodanig dat de privacy van de opdrachtgever
gewaarborgd blijft.
ARTIKEL 8: RISICO VAN OPSLAG INFORMATIE
1. Agra-Matic verplicht zich om zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van de opdrachtgever afkomstige gegevens c.q. informatie. Behoudens tegenbewijs, wordt Agra-Matic geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.
2. De opdrachtgever draagt het risico ter zake beschadiging of teloorgaan van bij Agra-Matic of derden opgeslagen gegevens c.q. informatie,
tenzij de beschadiging of teloorgang te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Agra-Matic, haar directie en/of
leidinggevend personeel.

ARTIKEL10: RECLAME
1. De opdrachtgever is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de bescheiden c.q. de beëindiging van de werkzaamheden tot controle
ervan over te gaan. Indien de opdrachtgever zichtbare fouten en/of onvolkomenheden constateert die de opdrachtgever redelijkerwijs bij
een eerste controle van de bescheiden c.q. het resultaat van de werkzaamheden kan constateren, dient de opdrachtgever Agra-Matic
hiervan binnen 2 werkdagen op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan Agra-Matic.
2. Overige reclames, ook ter zake van verrichte werkzaamheden, dienen per aangetekend schrijven binnen 5 werkdagen na ontvangst van
de bescheiden aan Agra-Matic te worden gemeld. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Agra-Matic
is kenbaar gemaakt, worden de bescheiden geacht in goede staat te zijn ontvangen en de verrichte werkzaamheden geacht correct te zijn
verricht.
3. Agra-Matic heeft bij het opstellen van de bescheiden creatieve en intellectuele vrijheid om op basis van eigen inzichten, eigen methodes
en eigen interpretaties tot bepaalde conclusies te komen. Hiertegen kan nimmer gereclameerd worden.
4. Reclames schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
5. Agra-Matic dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
6. Indien herberekening c.q. wijziging, anders dan op grond van het bepaalde in artikel 11 lid 5, noodzakelijk blijkt, geschiedt dat
slechts voor rekening en risico van Agra-Matic indien Agra-Matic daarmee vooraf schriftelijk heeft ingestemd.
7. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 11.
ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE
1. Een tekortkoming van Agra-Matic jegens de opdrachtgever is toerekenbaar indien Agra-Matic:
a. bij de uitvoering van de opdracht tekort schiet op een wijze, die een goed, met de voor de opdracht vereiste vakkennis en middelen
uitgerust en zorgvuldig handelend adviesbureau had kunnen en moeten vermijden, en
b. nadat zij door de opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en daarbij gesommeerd om de gevolgen van de tekortkoming binnen
een redelijke termijn te herstellen, en
c. aan deze sommatie niet of niet tijdig heeft voldaan.
2. In geval van een toerekenbare tekortkoming is Agra-Matic slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade bestaande uit:
a. de noodzakelijke kosten van de aanpassing van het ontwerp, de studie of de rapportage indien en voor zover deze kosten voor
rekening van de opdrachtgever zijn gekomen;
b. de kosten van het herstel van gebreken en van de door die gebreken rechtstreeks veroorzaakte schade;
c. de in redelijkheid gemaakte en door de opdrachtgever vergoede kosten van andere bij het project of de realisatie van het object
betrokken contractanten van de opdrachtgever, indien en voor zover deze kosten een rechtstreeks gevolg zijn van de toerekenbare
tekortkoming van Agra-Matic.
3. In de in lid 2 bedoelde kosten zijn nimmer begrepen kosten die in de bouwsom zouden zijn begrepen als de opdracht van de aanvang af
goed zou zijn uitgevoerd. Tot de rechtstreekse schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, omzetderving, waardevermindering van
producten en vergelijkbare schaden.
4. Voor vergoeding van andere schade dan onder lid 2 a, b of c genoemd, is Agra-Matic slechts aansprakelijk indien en voor zover de
tekortkoming is te wijten aan eigen opzet of grove onzorgvuldigheid van Agra-Matic.
5. De in totaal, op grond van het in de leden 1 en 2 onder b en c bepaalde, door Agra-Matic te vergoeden schade is beperkt tot het
bedrag van de opdrachtsom, echter met een maximum van 1 miljoen euro.
6. Indien de opdrachtgever consument is, is het bepaalde in de leden 2 t/m 5 van overeenkomstige toepassing, tenzij deze bepalingen in dat
geval als onredelijk bezwarend kunnen worden aangemerkt.
7. Het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding vermindert niet diens verplichtingen te betalen conform de opdracht.
8. Indien toekenning van de in de voorgaande leden bedoelde schadevergoeding in de gegeven omstandigheden, waaronder de bijzondere
technische aspecten, de relatieve omvang van de opdracht binnen een project, de aard en de ernst van de tekortkoming en de
draagkracht van partijen, tot voor Agra-Matic kennelijk onaanvaardbare gevolgen zou leiden, kan de rechter, als bedoeld in artikel 15, die
schadevergoeding matigen. Leidt toekenning van de in de voorafgaande leden bedoelde schadevergoeding in een bijzonder geval tot
kennelijk onaanvaardbare gevolgen voor de opdrachtgever, dan kan het scheidsgerecht binnen de wettelijke grenzen een hogere
schadevergoeding vaststellen, mits de tekortkoming van Agra-Matic aan haar eigen opzet of grove onzorgvuldigheid te wijten is en de
opdrachtgever deze schade niet geheel of gedeeltelijk elders kan verhalen of had kunnen verhalen.
9. Onverminderd het in de voorafgaande leden bepaalde, is Agra-Matic bij opdrachten die betrekking hebben op de totstandkoming van een
object, alleen aansprakelijk voor schaden die niet worden gedekt onder een gebruikelijke CAR- verzekering of daarmee gelijk te stellen
andere verzekering(en).
10. Indien bij een opdracht betrekking hebbende op de totstandkoming van een object geen turn-key opdracht aan Agra-Matic is verstrekt, is
Agra-Matic niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen in de niet aan haar opgedragen fasen van het bouwproces en de daaraan
ontleende gegevens. Agra-Matic is evenmin aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen, die ontstaan bij de verwerking, aanvulling of
wijziging van door haar verstrekte gegevens door opdrachtgever of in diens opdracht door derden.
11. De bevoegdheid van de opdrachtgever zich op een tekortkoming van Agra-Matic te beroepen, vervalt indien de opdrachtgever niet binnen
bekwame tijd nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij
Agra-Matic heeft geprotesteerd. Bedoelde bevoegdheid vervalt in elk geval indien zodanig protest niet uiterlijk binnen vijf jaar, te rekenen
vanaf de beëindiging van de opdracht, op de hiervoor vermelde wijze is gedaan. Ieder vorderingsrecht ter zake vervalt, indien niet uiterlijk
binnen twee jaar na dit protest de rechtsvordering aanhangig is gemaakt.
12. Onverminderd het bepaalde in de voorafgaande leden, is Agra-Matic jegens de opdrachtgever alleen aansprakelijk voor schending van
rechtsvoorschriften, inbreuk op rechten dan wel op rechtens beschermde belangen van derden, indien deze voorschriften, rechten of
belangen algemeen bekend zijn bij op het desbetreffende gebied werkzame adviesbureaus of wanneer de opdrachtgever Agra-Matic
uitdrukkelijk op het bestaan van zodanige voorschriften of rechten heeft gewezen, dan wel het adviesbureau ter zake een onderzoek heeft
opgedragen. Schadevergoedingen die voortvloeien uit de in dit lid omschreven aansprakelijkheid zijn begrepen in het totaal te vergoeden
bedrag zoals omschreven in lid 5 van dit artikel.
Wordt Agra-Matic zelf ter zake van een schending of inbreuk, als hier bedoeld, door derden aangesproken, dan is de opdrachtgever op
overeenkomstige wijze gehouden Agra-Matic te vrijwaren en schadeloos te stellen.
13. Opdrachtgever is verplicht Agra-Matic te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, voortvloeiend of verband houdende met de uitvoering
van de werkzaamheden van Agra-Matic waaronder doch niet beperkt tot opgelegde boetes.
14. De door Agra-Matic ingeschakelde derden (waaronder doch niet beperkt tot aan Agra-Matic gelieerde ondernemingen) kunnen eveneens
een beroep doen op deze algemene voorwaarden, meer in het bijzonder doch niet uitsluitend de daarin opgenomen
aansprakelijkheidsbeperkingen.
ARTIKEL 12: BETALING
1. Betaling dient binnen 14 dagen na de declaratiedatum (artikel 9.6) te geschieden, ook indien conform artikel 5.4 e.v. niet kan worden
geleverd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
A. zal de opdrachtgever aan Agra-Matic een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 1% per maand cumulatief te berekenen
over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
B. zal de opdrachtgever, na daartoe door Agra-Matic te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn
15% van de hoofdsom met een absoluut minimum van € 150,00;
Het onder A en B genoemde laat onverlet de Agra-Matic overigens krachtens de wet of overeenkomst toekomende middelen en ter
beschikking staande rechten
3. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Agra-Matic bevoegd de nakoming van de jegens de
opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is
geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Agra-Matic het
redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de opdrachtgever te twijfelen.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken
vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de opdrachtgever bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk
vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, één of meer tegenvorderingen op Agra-Matic, uit welken hoofde ook verkregen, te verrekenen
met enige vordering van Agra-Matic op opdrachtgever.
ARTIKEL 13: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.
1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de overeenkomst tussen de opdrachtgever en AgraMatic ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en/ of enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de
opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling wordt aangevraagd, of door executoriale
beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of
handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de
bewindvoerder ter zake van de (voorlopige) surseance van betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
2. Ingeval de overeenkomst overeenkomstig het vorige lid wordt ontbonden, wordt al hetgeen door opdrachtgever, uit welken hoofde ook,
aan Agra-Matic verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.
ARTIKEL 14: ANNULERING EN ONTBINDING
1. De opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke
bepalingen, onder voorbehoud van het recht de overeenkomst te annuleren c.q. op te zeggen.
2. Ingeval van annulering c.q. opzegging van de overeenkomst door de opdrachtgever, is deze gehouden alle kosten, schaden alsmede de
gederfde winst aan Agra-Matic te vergoeden.
3. De opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Agra-Matic ter zake.
4. Door de opdrachtgever reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
1. Op de tussen Agra-Matic en de opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter, waarbij Agra-Matic te allen tijde de bevoegdheid
toekomt een zaak aanhangig te maken bij de bevoegde sector van de rechtbank te Arnhem.

ARTIKEL 9: HONORARIUM, KOSTEN EN DECLARATIE
1. Het bedrag dat aan honorarium bij de opdrachtgever in rekening wordt gebracht wordt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, berekend op basis van het aantal bestede uren, onder toepassing van de op het moment van tot stand komen van de overeenkomst geldende
uurtarieven van Agra-Matic.
2. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van
algemeen erkende feestdagen) van 08.00 tot 18.00 uur en voor de overige tussen partijen overeengekomen tijdstippen. Voor
werkzaamheden buiten de normale werkdagen wordt een toeslag op de uurtarieven berekend.
3. De door Agra-Matic gehanteerde prijzen alsmede de in aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en
eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer, doch niet uitsluitend, bestaan uit reiskosten en declaraties van ingeschakelde derden.
4. Agra-Matic is gerechtigd een voor een opdracht overeengekomen vast honorarium te verhogen indien tijdens de uitvoering van de
overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in onvoldoende mate door partijen werd
ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, deze onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van AgraMatic en in redelijkheid niet van Agra-Matic kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen het overeengekomen
honorarium.
5. Indien een gemaakte afspraak - waaronder mede te verstaan een kantoorbezoek bij Agra-Matic - door opdrachtgever niet of niet tijdig
wordt nagekomen, dan wordt de daarvoor gereserveerde tijd, op basis van de onder lid 1 bedoelde uurtarieven van Agra-Matic, aan de
opdrachtgever in rekening gebracht. Niet tijdige nakoming omvat onder meer het annuleren van een gemaakte afspraak minder dan 24
uren van tevoren.
6. Agra-Matic zal aan de opdrachtgever gedurende de looptijd van een opdracht iedere 3 weken een declaratie voor de verrichte
werkzaamheden in de daaraan voorafgaande periode doen toekomen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of anders uit de
opdracht voortvloeit.
7. In geval van onenigheid over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, wordt de urenregistratie van Agra-Matic vermoed,
derhalve behoudens door opdrachtgever te leveren tegenbewijs, correct en volledig te zijn.
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