Algemene Voorwaarden Nemavisie
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten met Nemavisie deze voorwaarden
van toepassing.
Artikel 2. Opgave en Opdrachten
2.1 Het bemonsteren met quad is uitgangspunt van de offerte en/of opdracht tenzij
anders overeengekomen en/of de methode anders vraagt.
2.2 De afnemer ontvangt van de opgegeven percelen een opdrachtbevestiging van
Nemavisie.
2.3 Uitvoering van de overeenkomst met quad onder normale droge weer- en
grondomstandigheden.
2.4 Nemavisie is niet gebonden aan beloftes, toezeggingen, overeenkomsten aan/met
opdrachtgever die door derden zijn gemaakt tenzij schriftelijk door Nemavisie bevestigd.
Artikel 3. Uitvoering
3.1 De monsternemer neemt voor bemonstering contact op met teler. Teler geeft vooraf
het startpunt van de bemonstering aan.
3.2 Nemavisie heeft het recht om voor de uitvoering van de overeenkomst, of delen
daarvan, derden in te schakelen.
3.3 Overeengekomen data zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Artikel 4. Uitslagen/Resultaten
4.1 Het gevraagde en bevestigde tijdstip wanneer de afnemer de resultaten ontvangt zijn
indicatief.
4.2 Nemavisie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de uitslagen die uit het
onderzoek naar voren zijn gekomen.
Artikel 5. Advies en Activiteiten
5.1 Alle adviezen van Nemavisie worden naar beste eer en geweten gedaan. Aan de
gegeven adviezen kunnen geen rechten worden ontleend.
5.2 Monsternemers en medewerkers van Nemavisie doen hun werkzaamheden naar
beste eer en geweten.
5.3 Aan de door Nemavisie getoonde en uitgebrachte adviezen, als ook de door
Nemavisie getoonde proefberekeningen en resultaten kunnen geen rechten worden
ontleend.
Artikel 6. Prijzen
6.1 De prijzen zijn exclusief BTW
Artikel 7. Betalingen
7.1 Afnemer is verplicht de facturen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek te
voldoen.
7.2 Afnemer is rechtstreeks in verzuim indien het factuurbedrag niet binnen de gestelde
betalingstermijn door Nemavisie is ontvangen. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft,
is afnemer aan Nemavisie alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd die
tenminste 15% van het factuurbedrag bedragen, met een minimum van €40,-.
7.3 Nemavisie is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van afnemer
te verlangen alvorens tot uitvoering over te gaan.
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Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 Nemavisie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
Nemavisie is uitgegaan van door of namens afnemer verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens.
8.2 In geen geval is Nemavisie aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade hoe ook
genaamd en uit welken hoofde ook geleden.
8.3 Indien Nemavisie niettemin aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van Nemavisie beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van
de order/het perceel, althans tot dat gedeelte van het perceel waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
8.4 De aansprakelijkheid van Nemavisie is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag
dat op basis van de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval
wordt uitbetaald.
Artikel 9. Overmacht en Verzuim
9.1 Gebeurtenissen en omstandigheden waarmee Nemavisie ten tijde van het aangaan
der overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale quad
uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door afnemer kan worden verlangd
zoals: niet gerooid perceel, weersomstandigheden als overmatige regenval en vorst,
overstroming, gelden als overmacht.
9.2 In het geval 9.1 van toepassing zijnde heeft Nemavisie het recht om de
overeenkomst te ontbinden zonder gebonden te zijn tot het betalen van
schadevergoeding.
Artikel 10. Klachten
10.1 Klachten schorten de betalingsverplichting niet op.
10.2 Klachten kunnen slechts per e-mail aan Nemavisie worden gedaan.
Artikel 11. Toepasselijk recht en Bevoegde rechter
11.1 Op alle overeenkomsten van en met Nemavisie is het Nederlands recht van
toepassing tenzij anders overeengekomen.
11.2 Alle geschillen zullen berecht worden binnen het arrondissement waarbinnen
Nemavisie is gevestigd.
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