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Aanleiding
Op alle rechtsverhoudingen tussen FT Equipment and Irrigation gevestigd te (4696 RA)
Stavenisse, aan de Kerkstraat 32, verder te noemen, FT, en haar Klant alsmede aan deze
wederpartijen verbonden derden, verder te noemen Klant, tezamen te noemen Partijen, zijn
alleen deze algemene voorwaarden, verder te noemen ‘Voorwaarden’, van toepassing. De
Overeenkomst tussen Partijen komt tot stand, zodra de offerte schriftelijk is bevestigd.
Indien enige bepaling van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige
bepalingen onverkort van toepassing.

Artikel 1- Toepasselijkheid en geldigheid
1.1 Deze Voorwaarden bestaan uit artikel 1 tot en met artikel 11.
1.2 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, aanvragen van, aanbiedingen en
offertes aan, en overeenkomsten met de Klant.
1.3 FT is gerechtigd levering van de Producten uit te stellen dan wel op te schorten indien
- Bij FT gerechtvaardigde twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van Klant;
- Het (nagenoeg) vaststaat dan wel aannemelijk is dat Klant niet aan de voorwaarden
van de Overeenkomst zal (kunnen) voldoen.

Artikel 2 – Offerte/aanbiedingen
2.1 Offertes hebben een beperkte geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is
aangegeven. FT heeft steeds het recht een door Klant aanvaarde offerte binnen twee
werkdagen na ontvangst van de aanvaarding hiervan te herroepen. Aan informatie uit
offertes, reclamematerialen of van de website van FT kan Klant geen rechten ontlenen.
2.2 Een aanbieding of (prijsopgave) van FT bindt haar niet en geldt slechts als een
uitnodiging tot het plaatsen van een order door Klant.

Artikel 3 – Betaling en prijzen
3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle genoemde bedragen exclusief BTW.
3.2 Als betalingstermijn geldt de genoemde vervaldatum op factuur.
3.3 Indien Klant meent dat het gefactureerde bedrag onjuist is, dient hij dit binnen 2 dagen
na factuurdatum aan FT schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken. Van eventuele
opschorting van de betalingsverplichting kan pas sprake zijn na voorafgaande schriftelijke
toestemming van FT.
3.4 Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee FT bij het aangaan van de
overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden, komen voor rekening van
Klant.
3.5 Alle betalingen door Klant aan FT dienen te worden gedaan op een door FT aan te
wijzen bankrekeningnummer, zonder opschorting of verrekening, in euro’s en uiterlijk 30
dagen na factuurdatum. Voorschotten dienen op de factuurdatum zelf te worden betaald. Dit
betreffen ‘voor de voldoening bepaalde termijnen’ in de zin van artikel 6:83a BW.
3.6 Bij gebreke van volledige en tijdige betaling zoals bedoeld in lid 3.5 treedt Klant van
rechtswege in verzuim met in ieder geval de volgende gevolgen:
a. Klant wordt een rente verschuldigd van 1,5% per maand over de openstaande
factuur/facturen;
b. Klant wordt buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van de
openstaande factuur/facturen met een minimum van €250,00;
c. Indien FT Klant ter zake haar betalingsverplichtingen in rechte betrekt wordt Klant
eveneens, in aanvulling op lid 3.6a en lid 3.6b, de daadwerkelijke kosten die FT
daarvoor dient te maken (zoals advocaatkosten, deurwaarderskosten, griffierrechten
etc.) verschuldigd.

2

Algemene Voorwaarden | FT Equipment & Irrigation
3.7 Door Klant gedane betalingen strekken steeds eerst in mindering op alle verschuldigde
kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien
Klant vermeldt dat betaling betrekking heeft op (een) latere factu(u)r(en).
3.8 FT is te allen tijde gerechtigd van Klant zekerheidsstelling en/of vooruitbetaling te
verlangen voor de nakoming door Klant van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Zulks
geldt in ieder geval bij enige overschrijding van enige betalingstermijn, of enige andere
tekortkoming ten aanzien van deze overeenkomst of ten aanzien van andere
overeenkomsten zijdens Klant. Klant zal hieraan op eerste verzoek voldoen.

Artikel 4 – (Limitering van) Aansprakelijkheid
4.1 In geen geval is FT aansprakelijk voor de manier waarop Klant gebruik maakt van de
door FT geleverde producten.
4.2 Klant zal FT vrijwaren en gevrijwaard houden voor alle aanspraken van derden voor
vergoeding van schade verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst.
4.3 Iedere aansprakelijkheid van FT is in ieder geval beperkt tot maximaal 100% van de
factuurwaarde van de door Klant bij FT geplaatste order, althans tot dat gedeelte van de
order waardoor de aansprakelijkheid betrekking heeft. Wanneer FT is verzekerd en haar
verzekering daadwerkelijk naar aanleiding van de betreffende aansprakelijkheid uitkeert, is
haar aansprakelijkheid beperkt tot dat uitgekeerde bedrag.
4.4 FT is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten in de door Klant
verstrekte informatie, zoals voorgeschreven werkwijzen, aanwijzingen en instructies, en voor
schade die het gevolg is van door Klant of in haar opdracht voor derden uitgevoerde
werkzaamheden.
4.5 De gevolgen van de naleving (door FT of derden) van wettelijke voorschriften of
beschikkingen van overheidswege zijn voor rekening van Klant, ongeacht of de
oorzaak/noodzaak van die naleving aan Klant, FT of een derde te wijten is.
4.6 Ieder vorderingsrecht uit welke hoofde dan ook van Klant op FT verjaart uiterlijk één jaar
na het leveren van de producten.
4.7 FT is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Klant of derden, waaronder
mede begrepen gevolgschade (zoals het niet (tijdig) kunnen betelen van de bodem,
structuurbederf van de grond, schade aan gewassen, gederfde winst, verminderde
opbrengst enz.), immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.

Artikel 5 – Garantie
5.1 Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van de offerte en naar het
redelijke oordeel van FT genoegzaam is aangetoond dat de producten niet behoorlijk
functioneren, zal FT de keus hebben:
a. hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos nieuw te leveren tegen
retournering van de ondeugdelijk gebleken producten,
b. hetzij de betreffende producten deugdelijk te repareren,
c. hetzij Klant alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs
te verlenen.
Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties zal FT ter zake van zijn
garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal FT tot geen enkele verdere
(schade)vergoeding zijn gehouden.
5.2 Indien FT producten aan Klant aflevert welke FT van haar toeleveranciers heeft
verkregen, is FT nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van
Klant gehouden dan waarop FT ter opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
5.3 FT staat uitdrukkelijk niet in voor aanbeveling of adviezen ter zake van de installatie of
het gebruik van de producten, noch staat FT in voor zodanige adviezen of instructies van
Klant aan zijn afnemers.
5.4 De producten blijven volledig voor risico van Klant in het geval door FT aan de producten
reparatieactiviteiten worden verricht, tenzij de reparatie het gevolg is van een gebrekkige
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prestatie van FT en niet in redelijkheid van Klant verwacht kan worden dat hij de producten
voor het bovenstaande risico verzekert.
5.5 Bij aankoop van gebruikte producten is lid 5.1 niet van toepassing. Mochten de gebruikte
producten niet naar behoren functioneren en was dit wel vermeld op de factuur, wordt bij de
volgende aankoop een compensatie in rekening gebracht, in overleg tussen de Partijen.

Artikel 6 – Afleveringstermijn en levering
6.1 De door FT opgegeven afleveringstermijn voor producten is vrijblijvend en is gebaseerd
op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor FT geldende omstandigheden en,
voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan FT verstrekte
gegevens. De levertijd zal door FT zo veel mogelijk in acht worden genomen.
6.2 Genoemde termijn gaat in op de datum van de schriftelijke offertebevestiging door FT.
Indien FT voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig
heeft die door Klant moeten worden verstrekt, gaan de termijnen in op de dag dat alle
benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van FT, doch niet eerder dan op de
datum van de schriftelijke offertebevestiging.
6.3 Bij overschrijding van enig termijn heeft Klant geen recht op (schade)vergoeding ter
zake. Klant heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de
overschrijding van het termijn zodanig is dat van Klant redelijkerwijs niet kan worden
verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de overeenkomst in stand laat.
6.4 De (af)levering van de producten, inclusief de kosten van de (af)levering en de overgang
van het risico geschieden, indien dit in de offerte tot uitdrukking is gebracht, volgens de in het
handelsverkeer gebruikelijke condities, zoals Franco, FOB, CIF, en CF en in al zulke
gevallen zijn de van tijd tot tijd geldende Incoterms van Internationale Kamer van
Koophandel te Parijs daarop van toepassing.
6.5 Bezorgkosten zijn voor rekening van Klant.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over
op Klant nadat deze al hetgeen hij ter zake van krachtens overeenkomst afgeleverde of af te
leveren producten aan FT verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder
mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst
verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede eventuele krachtens
zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden.
7.2 De Klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten zorgvuldig
en als herkenbaar eigendom van FT te bewaren, en deze te verzekeren tegen risico’s als
brand, ontploffing, schade en diefstal. Op eerste verzoek van FT daartoe zal Klant alle
rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan FT.
7.3 Indien en zolang FT eigenaar van de producten is, zal Klant FT onverwijld schriftelijk op
de hoogste stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren is gegaan dan wel is
beschadigd, of de producten is beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt
gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Voorts zal Klant FT op FT haar eerste
verzoek mededelen waar de producten, waarvan FT de eigenaar is, zich bevinden.
7.4 Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal Klant onmiddellijk de
beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van FT.

4

Algemene Voorwaarden | FT Equipment & Irrigation

Artikel 8 – Intellectuele eigendom
8.1 Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt FT de auteursrechten,
octrooirechten en alle overige rechten van industriële en/of intellectuele eigendom op de
door haar aangeboden service, geleverde producten, verrichte werkzaamheden, verstrekte
schriftelijke informatie enz.
8.2 Alle informatie, mondeling of schriftelijk, die door FT aan Klant wordt verstrekt, blijft
eigendom van FT en mag door Klant alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het
verstrekt is.
8.3 FT behoudt de auteursrechten op gedeelde informatie via sociale media kanalen.
Onderzoeken en resultaten mogen door Klant niet gebruikt worden voor eigen doeleinden,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met FT.

Artikel 9 – Overmacht
9.1 Indien FT door een niet-toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens
Klant kan voldoen is sprake van een overmachtstoestand, is Klant niet bevoegd de
overeenkomst te ontbinden en wordt de nakoming van de verplichtingen van FT opgeschort
voor de duur van de overmachtstoestand.
9.2 Indien enige overmachtstoestand twee maanden heeft geduurd, heeft FT het recht de
overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
9.3 In geval van een overmachtstoestand heeft Klant geen recht op enige
(schade)vergoeding, ook niet als FT als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht
hebben.
9.4 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie
wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop FT
geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Klant
geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in
redelijkheid niet van FT kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van
het sluiten van de overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden mede
gerekend: staking, uitsluiting, brand en/of maatregelen van enige overheidsinstantie,
alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
9.5 Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmacht toestand
schriftelijk op de hoogte stellen.

Artikel 10– Afwikkeling van geschillen
10.1 Op de overeenkomst is alleen Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het
Weens Koopverdrag.
10.2 Uitsluitend de rechtbank die bevoegd is ter zake van de gemeente waar FT gevestigd
is, is bevoegd om geschillen te beslechten die voortvloeien uit overeenkomst, tenzij FT kiest
voor een wettelijk relatief bevoegde rechter.

Artikel 11 – Wijziging, opschorting en vernietiging
11.1 FT behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Klant wordt
geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard, zodra deze schriftelijk zijn
ontvangen.
11.2 In de navolgende gevallen is Klant van rechtswege in verzuim en heeft FT het recht de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder dag enige ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst vereist is, buitengerechtelijk te ontbinden:
a. Indien Klant haar faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt,
dan wel in staat van faillissement wordt verklaar, (voorlopige) surséance van
betaling wordt verleend, dan wel Klant krachtens wetsbepaling onder bewind,
beheer of curatele wordt gesteld;
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b. Indien Klant (onderdelen van) haar onderneming althans haar activiteiten geheel
of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt dan wel staakt;
c. Indien ten laste van Klant conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
d. Indien FT goede grond heeft te vrezen dat Klant tekort zal schieten in de
nakoming van haar verplichtingen, of indien Klant reeds tekort is geschoten.
11.3 In geval ontbinding door FT op grond van lid 11.2 wordt Klant aan FT van rechtswege
en bedrag verschuldigd van 100% van de uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde
prijs.
11.4 Het voorgaande laat de overige rechten van FT onverlet.
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