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Algemene Voorwaarden Allcrop 
 
Artikel 1. Toepasselijkheid 
1.1 Op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan Allcrop tot de verkoop en 
levering door Allcrop van producten en diensten, en op elke overeenkomst met 
Allcrop zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing.  
1.2 De toepasselijkheid van de voorwaarden van koper/afnemer worden hierbij 
uitdrukkelijk afgewezen. 
 
Artikel 2. Offertes en Opdrachten  
2.1 Alle offerten zijn vrijblijvend 
2.2 Opdrachten geplaatst door de afnemer gelden als onherroepelijk. 
 
Artikel 3. Analyse- en opbrengstgegevens 
3.1 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de correctheid, volledigheid 
en/of nauwkeurigheid van vermelde analysegegevens op de producten. 
3.2 Aan de door Allcrop uitgebrachte proefberekening, getoonde resultaten op 
website en andere uitgebrachte en weergegeven resultaten kunnen geen rechten 
worden ontleend.  
 
Artikel 4. Advies en Activiteiten 
4.1 Alle adviezen van Allcrop worden naar beste eer en geweten gedaan. Aan de 
gegeven adviezen kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
Artikel 5. Prijzen 
5.1 De prijzen zijn exclusief BTW. 
 
Artikel 6. Levering en Leveringsvoorwaarden 
6.1 Indien bij een overeenkomst onvoldoende of geen beschikbaarheid is, zullen 
Allcrop en de afnemer met elkaar overleggen om tot een oplossing te komen. 
6.2 Allcrop heeft het recht om voor de uitvoering van de overeenkomst, of delen 
daarvan, derden in te schakelen. 
6.3 Overeengekomen leverdata zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders 
overeengekomen. 
6.4 De overeengekomen leveringsvoorwaarden zijn overeenkomstig de laatste 
versie van de Incoterms zoals opgesteld door de Internationale Kamer van 
Koophandel. 
6.5 De producten van Allcrop worden franco geleverd tenzij anders 
overeengekomen. 
 
Artikel 5. Betalingen 
5.1 Afnemer is verplicht de facturen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder 
aftrek te voldoen.  
5.2 Afnemer is rechtstreeks in verzuim indien het factuurbedrag niet binnen de 
gestelde betalingstermijn door Allcrop is ontvangen. 
5.3 Allcrop is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van 
afnemer te verlangen alvorens tot levering over te gaan.  
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Artikel 6. Aansprakelijkheid  
6.1 Allcrop wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijk af voor de gevolgen van 
gebruik, activiteiten en maatregelen die genomen worden door de afnemer t.a.v. 
toepassing en gebruik van producten en diensten van Allcrop. 
6.2 Allcrop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de opslag bij afnemer.  
6.3 De doppen op de producten van Allcrop zijn verzekerd middels breekrand. 
Afwijkende of gebroken breekranden dienen bij ontvangst door de afnemer per 
omgaande (binnen 1 dag) per mail te worden gemeld bij Allcrop. 
 
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud  
7.1 Afnemer mag de producten niet verder verkopen of doorverkopen.  
 
Artikel 8. Overmacht 
8.1 Gebeurtenissen en omstandigheden waarmee Allcrop ten tijde van het 
aangaan der overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan 
de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door afnemer kan 
worden verlangd zoals: oorlogsgevaar of oorlog, gehele of gedeeltelijke 
mobilisatie, oproer, sabotage, overheidsingrijpen, overstroming, verkeers- en 
bedrijfsontwrichtingen, brand of andere vernietigingen in fabrieken of 
magazijnen. zo mede ook toeleveranciers of producenten van Allcrop, die, op 
welke grond dan ook hun verplichtingen niet nakomen. 
8.2 Allcrop heeft onder geen beding de verplichting om de producten van andere 
bronnen te verwerven.  
8.3 In het geval van overmacht heeft Allcrop het recht om de overeenkomst te 
ontbinden zonder gebonden te zijn tot het betalen van schadevergoeding. 
 
Artikel 9. Intellectuele Eigendomsrechten 
9.1 Afnemer erkent dat de intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, 
merkenrechten, handelsnaamrechten etc.) met betrekking tot de van Allcrop 
aangeschafte producten, of met betrekking tot de door Allcrop ter beschikking 
gestelde zaken als bijvoorbeeld analyserapporten, documentatie, 
studiemateriaal,  berusten bij Allcrop. 
 
Artikel 10. Klachten 
10.1 Klachten schorten de betalingsverplichting niet op. 
10.2 Geen klacht is toegelaten op grond van onvermijdelijke natuurlijke 
afwijkingen van kleur en analyse discrepanties van de producten t.a.v. monsters, 
analyses die in het offertestadium gehanteerd zijn. 
10.3 Klachten betreffende manco's, op inhoud, aantallen of betreffende de 
emballage kunnen slechts gedaan worden direct na ontvangst van de producten 
door de afnemer. 
10.4 Klachten aangaande inhoud per producteenheid zijn slechts toegelaten bij 
producten met onbeschadigde breekrand. 
10.5 In geen geval is Allcrop aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade hoe ook 
genaamd en uit welken hoofde ook geleden. 
 
Artikel 11. Toepasselijk recht en Bevoegde rechter 
11.1 Alle geschillen zullen berecht worden binnen het arrondissement 
waarbinnen Allcrop is gevestigd, voor zover het geschil tot de competentie van 
een rechtbank behoort. 
11.2 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 


