
 

 

Algemene Verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden voorwaarden van Fruitteelt- en loonbedrijf S.G. 

Geurts alsmede van Betuwshoogstamfruit. 

Deze voorwaarden zijn onder uitdrukkelijke terzijdestelling van alle daarmee in strijd zijnde voorwaarden van de 

opdrachtgever of de cliënt van toepassing in de verhouding tussen de opdrachtgever of cliënt en Fruitteelt- en 

loonbedrijf S.G. Geurts dan wel Betuwshoogstamfruit. 

Opdrachten. 
1.1. Fruitteelt- en loonbedrijf S.G. Geurts en Betuwshoogstamfruit, hierna “S.G. Geurts” te noemen, zijn 
onderdelen van het agrarische bedrijf van S.G. Geurts te Kesteren welke zich bezig houdt met o.a. fruitteelt, 

verkoop van op het bedrijf geteelde agrarische producten, agrarische loonwerkzaamheden uitvoert voor fruittelers 
en particulieren, en voorts zich bezig houdt met alles op het gebied van de fruitteelt met als specialisatie de 
hoogstamfruitboom. 

Ook taxaties, cursussen en opleidingen behoren tot de werkzaamheden. 

1.2.Client of opdrachtgever is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht 

door een ander wordt verstrekt dan de cliënt, kan de opdrachtnemer een schriftelijke opdracht, ondertekend door 

de cliënt, verlangen. 
Alle aanbiedingen, (elk onderdeel van) verkoopovereenkomsten, het leveren van adviezen, diensten en goederen, 
geschieden op deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden tenzij partijen schriftelijk anders 
overeenkomen. 

1.3.S.G. Geurts bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de opdracht wordt uitgevoerd. 
1.4.S.G. Geurts neemt door de aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich. S.G. Geurts voert 
de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig beroepsbeoefenaar uit. Niet wordt ingestaan voor 

enig beoogd resultaat. 

1.5.Opdrachtgever dient alle voor behandeling van de opdracht noodzakelijke gegevens en informatie aan S.G. 

Geurts te verschaffen. Indien hieraan niet wordt voldaan, is S.G. Geurts gerechtigd tot opschorting van de 

uitvoering van de opdracht. 
1.6.Onder opdrachten kan worden verstaan het door S.G. Geurts leveren van goederen en diensten, zulks mede 
bestaande uit het leveren van fruit en aanverwante goederen, het verrichten van werkzaamheden, het leveren van 
adviezen en verzorgen van trainingen en opleidingen. 

1.7.Opdrachtgever dient S.G. Geurts onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die van belang zijn 

voor de uitvoering van de opdracht. Voorts staat opdrachtgever in voor de juistheid, volledigheid en de 

betrouwbaarheid van de aan S.G. Geurts verstrekte gegevens en informatie. 

Werklonen en vergoedingen. 

2.1. S.G. Geurts is gerechtigd om periodiek haar tarieven aan te passen. 

2.2 Naast het werkloon wordt de opdrachtgever aan S.G. Geurts verschuldigd de eventuele kosten die bestaan 
zoals, maar daartoe niet beperkt, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, vertaalkosten, kadasterkosten, kosten 
uittreksels en dergelijke. 

2.3. Op eerste verzoek zal S.G. Geurts de opdrachtgever een specificatie van zijn facturen gepaard gaande kosten 

verstrekken. 

Facturering en betaling. 

3.1.Door het verlenen van de opdracht en de aanvaarding daarvan door S.G. Geurts, aanvaardt de opdrachtgever 

aansprakelijkheid voor de voldoening van de met betrekking tot de opdracht verzonden facturen. 

3.2.De opdrachtgever is aan S.G. Geurts een voorschot verschuldigd op het aan haar toekomende, indien en voor 

zover door S.G. Geurts ter zake een voorschot in rekening wordt gebracht. 
3.3.S.G. Geurts is gerechtigd gedurende de uitvoering van de opdracht tussentijds te declareren. 
3.4.Indien de opdrachtgever een ander is dan de cliënt, is zowel de opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk 

aansprakelijk voor de voldoening van al hetgeen aan S.G. Geurts toekomt. 

3.5De betalingstermijn van de declaraties is veertien dagen na factuurdatum tenzij anders op de betreffende 

factuur vermeld. 
3.6.Alle financiële en andere zaken welke tijdelijk aan S.G. Geurts toekomen of in haar bezit verkeren en welke 

toebehoren aan cliënt of opdrachtgever, zullen mogen strekken tot voldoening van hetgeen welke aan S.G. Geurts 
ten titel van werkloon dan wel enige andere vergoeding voor uitgevoerde werkzaamheden en de daarover 
verschuldigde omzetbelasting toekomen. 

3.7.S.G. Geurts houdt de aan de uitvoering van werkzaamheden bestede tijd bij in eenheden van een half uur, 

waarbij voor mechanische werkzaamheden een half uur als drie vierde uur zal worden gerekend en declareert de 

aldus geregistreerde tijd in beginsel maandelijks. 

3.8.Op eerste verzoek van cliënt of de opdrachtgever verstrekt S.G. Geurts een volledige specificatie van de aan de 

opdracht bestede tijd. 

3.9.Alle overeengekomen prijzen zijn, behoudens wanneer zulks expliciet anders is vermeld, exclusief 
Omzetbelasting. 

3.10 Bij gebrek aan een reeds overeengekomen of vaste prijs, geschiedt de berekening en facturering van de 

geleverde goederen of diensten op basis van de bij aanvang van de overeenkomst bij S.G. Geurts in gebruik zijnde 

tarieven voor uurloon en de door S.G. Geurts gehanteerde prijslijst voor levering en gebruik van benodigde 

materialen, middelen en stoffen. 
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Opschorting, klachten. 

4.1.Indien een declaratie, dan wel een voorschot als bedoeld in artikel 3, na afloop van de betalingstermijn en 
ondanks schriftelijke aanmaning tot betaling van de zijde van S.G. Geurts, niet wordt voldaan, kan de uitvoering 
van de opdracht worden opgeschort. Van deze opschorting zal de opdrachtgever direct schriftelijk op de hoogte 

worden gebracht. 

4.2.Klachten over declaraties(reclames) dienen uitsluitend schriftelijk bij aangetekend schrijven te worden 

ingediend binnen 8 dagen na factuurdatum. 

Rente en incasso. 

5.1.Indien de opdrachtgever de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de opdrachtgever zonder 

ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever aan S.G. Geurts de wettelijke rente 

verschuldigd over het volledige factuurbedrag. 

5.2.Indien S.G. Geurts incassomaatregelen moet nemen ter incassering van openstaande facturen, wordt de 
opdrachtgever tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van tien procent van de hoogte 
van de openstaande vordering, met een minimum van € 250,00. 

5.3.In dit artikel wordt met opdrachtgever tevens de cliënt bedoeld in het geval van art. 3.4. 

5.4.Indien de opdrachtgever verzuimt om tijdig te betalen zal door S.G. Geurts aan de cliënt een betalings- 

herinnering worden toegestuurd waarvoor, ongeacht het factuurbedrag, het bedrag van de openstaande factuur 

met € 25,-- (ex. 21% btw.) administratiekosten worden verhoogd. 

Aansprakelijkheid en overmacht. 

6.1.Werkzaamheden door S.G. Geurts worden uitgevoerd met uitsluiting van alle aansprakelijkheid, en in het 

bijzonder die de toepassing van chemische of biologische gewasbescherming vormen. 
Indien er in de werkzaamheden welke worden verricht ter uitvoering van de aan S.G. Geurts verstrekte opdracht 
een of meer fouten worden gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden dan wel levering van goederen 
en/of diensten aan opdrachtgever en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de 

aansprakelijkheidsverzekering van S.G. Geurts in het voorkomende geval aanspraak op uitkering geeft, zonder het 
bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars is. 
6.2.Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien S.G. Geurts aansprakelijk is voor de fouten van 
ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht 

gebruikte apparatuur, machines, materialen, meststoffen en bestrijdingsmiddelen, software, gegevensbestanden, 
registers of andere zaken, geen uitgezonderd. 

6.3.Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt eveneens indien S.G. Geurts levering van goederen en/of 

diensten heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid. 

6.4.Deze aansprakelijkheidsbeperking is mede gemaakt ten behoeve van de aan S.G. Geurts verbonden 

medewerkers, partners en waarnemers evenals van alle overigen die op of ten dienste van het bedrijf werkzaam zijn, 

zodat dezen zich tevens op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen. 

6.5.Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van zijn werkzaamheden op te schorten voor de duur van een 

overmachtsituatie. 

Onder overmacht wordt mede verstaan een situatie welke ten tijde van het sluiten van de overeenkomst 

redelijkerwijs niet te verwachten was en buiten de invloedssfeer van de opdrachtnemer ligt. 

Daaronder wordt mede verstaan: overheidsmaatregelen, bijzondere weersomstandigheden, stakingen, 

vervoersafremmingen, ziekten, onlusten en of oorlogen en aan toekenbare tekortkoming in de nakoming en/of 

overmacht aan de zijde van die personen waarvan opdrachtnemer waarvan opdrachtnemer afhankelijk is voor de 

levering van goederen, producten en/of diensten. 

Omvang van het werk. 

7.1.Indien zulks niet uitdrukkelijk schriftelijk tussen S.G. Geurts en opdrachtgever is overeengekomen, draagt 

opdrachtgever er voor zorg dat alle benodigde vergunningen, ontheffingen en overige beschikkingen die noodzakelijk 

zijn om het werk uit te voeren, tijdig en met de juiste inhoud verkregen zijn. 

Archivering. 

8.1. Nadat de opdracht door S.G. Geurts is beëindigd, staan alle in het dossier aanwezige van de opdrachtgever 

afkomstige originele stukken aan deze ter beschikking. De opdrachtgever kan deze desgewenst bij S.G. Geurts 

opvragen. Na verloop van de termijn van 1 jaar zal door S.G. Geurts het dossier worden vernietigd. 

Wijzigingen. 

9.1. S.G. Geurts heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment 

van toezending aan opdrachtgevers, van bekendmaking of op een zodanige datum als genoemd in de bekendmaking 

of publicatie. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten, behoudens in het geval de 

opdrachtgever binnen 14 dagen na de bekendmaking of publicatie van de wijziging met redenen omkleed aangeeft 

niet in te stemmen met een of meerdere wijzigingen zoals opgenomen in de nieuwe algemene voorwaarden. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter. 

10.1.Op de overeenkomst tussen S.G. Geurts en haar opdrachtgevers en cliënten is Nederlands recht van 

toepassing. Geschillen zullen uitsluitend en alleen aanhangig kunnen worden gemaakt bij de Rechtbank Arnhem. 

10.2.Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt blijven de overige 

bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht. 

 

Kesteren, 6 november 2015 


