
 

 

AgroExact ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 
  
Inhoud 
Artikel 1 Definities 
Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst 
Artikel 3 Prijzen 
Artikel 4 Abonnement 
Artikel 5 Leveringstermijnen 
Artikel 6 Aflevering en risico 
Artikel 7 Betaling 
Artikel 8 Eigendom en geheimhouding bij Abonnement 
Artikel 9 Eigendom bij Overige Producten 
Artikel 10 Ruilen/Retourneren 
Artikel 11 Garantie/Klachten 
Artikel 12 Aansprakelijkheid 
Artikel 13 Overmacht 
Artikel 14 Verzuim/Ontbinding 
Artikel 15 Privacy 
Artikel 16 Rechtskeuze en bevoegde rechter 
 
1. Definities  
1.1 In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:  

a. Abonnementen (Abonnement e.v.): een door Klant betaalde dienst tot het verkrijgen van 
een inzagerecht in Data. 
b. Advies: Elk middels de Applicatie aan Klant beschikbaar gesteld advies. 
c. AgroExact: AgroExact B.V. handelend onder de naam “AgroExact”, geregistreerd bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer 75011298.  
d. Applicatie: door AgroExact aan Klant aangeboden applicatie die toegang geeft tot Data. 
e. Contactpersoon: de natuurlijk persoon of natuurlijke personen die namens Klant als 
contactpersoon geregistreerd staat bij AgroExact. 
f. Data: door AgroExact gegenereerde gegevens die door AgroExact voor inzage aan Klanten 
beschikbaar gemaakt kunnen worden. 
g. Klant: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die bij AgroExact een Product gaat 
afnemen, afneemt of heeft besteld.  
h. Meetpunten: locaties waarop weerstations van AgroExact zijn geplaatst, die AgroExact 
voorzien van Data. 
i. Overeenkomst: iedere overeenkomst, al dan niet op afstand tot stand gekomen, voor de 
koop en/of het afnemen van Producten tussen Partijen.  
j. Overige Producten: ieder Product of Producten met uitzondering van Abonnementen. 
k. Overige Gebruiker: de natuurlijk persoon of natuurlijke personen die door Klant 
geregistreerd wordt als gebruiker van een Product van AgroExact namens de Klant met 
uitzondering van Contactpersoon. 
l. Partijen: Klant en AgroExact. 
m. Prijzen (Prijs e.v.): de prijs die AgroExact hanteert bij het aanbieden van een Product of de 
kosten voor het gebruik van een Product. 
n. Producten (Product e.v.): alle artikelen en/of Abonnementen die Klant bij AgroExact 
bestelt en/of afneemt.  
o. Website: de website van AgroExact, te vinden op de volgende domeinnaam: 
www.agroexact.com.  

1.2 Deze voorwaarden, welke AgroExact Klant heeft doen toekomen, zijn van toepassing op alle 
offertes, mededelingen, afspraken, overeenkomsten of leveringen van welke aard dan ook tussen 
AgroExact en Klant. 

http://www.agroexact.com/


 

 

1.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op een bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden 
gelden slechts indien zij tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.  
1.4 Op de Overeenkomst zijn uitsluitend de Voorwaarden van AgroExact van toepassing. Eventuele 
door Klant gehanteerde- en van toepassing verklaarde Algemene voorwaarden worden bij het 
aangaan van de Overeenkomst door AgroExact uitdrukkelijk van de hand gewezen.  
 
2. Aanbieding en Overeenkomst  
2.1. Alle offertes en aanbiedingen van AgroExact zijn geheel vrijblijvend en hieraan kunnen geen 
rechten worden ontleend. Eventuele toezeggingen van AgroExact, binden AgroExact alleen indien 
deze door bevoegde vertegenwoordigers van Agroexact zijn bevestigd.  
2.2 Als er kennelijke verschrijvingen, druk- en zetfouten zijn gemaakt, dan is AgroExact hieraan niet 
gebonden. Dat betekent dat van AgroExact niet kan worden verlangd het Product te verkopen aan 
Klant op basis van de druk- of zetfout.  
2.3 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een bestelling van een Product heeft 
geplaatst en deze bestelling door AgroExact schriftelijk is aanvaard. 
 
3. Prijzen 
3.1 De prijzen van AgroExact zijn geldig voor de looptijd van een aanbieding. 
3.2 AgroExact heeft het recht de prijzen voor Producten tussentijds eenzijdig te wijzigen. Klant wordt 
minimaal 1 maand voor het intreden van de wijzigingen schriftelijk van de wijzigingen op de hoogte 
gebracht. Klant heeft de mogelijkheid de Overeenkomst met betrekking tot dat Product schriftelijk 
op te zeggen met ingang van de datum waarop de wijziging plaatsvindt. 
3.3 De door AgroExact vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting.  
 
4. Abonnement 
4.1 AgroExact biedt op haar Website Abonnementen aan. Klant heeft bij het aangaan van een 
Abonnement de keuze om toegang te krijgen tot Data van 5 (vijf), 8 (acht) en 12 (twaalf) 
Meetpunten, afhankelijk van het type Abonnement. Klant ontvangt gedurende de looptijd van het 
Abonnement een recht tot inzage in de Data van de door hem gekozen Meetpunten. Dit recht tot 
inzage wordt hem geboden middels toegang tot de Applicatie. 
4.2 Aanvullend op Abonnement die recht tot inzage van Meetpunten geven, biedt AgroExact op haar 
Website Abonnementen aan met Advies tot gewasbescherming, of aanvullende Abonnementen 
waardoor toegang tot Data en Advies via externe platformen geboden kan worden.  
4.3 De Abonnementen worden voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij partijen schriftelijk anders zijn 
overeengekomen.  
4.4 Op AgroExact rust jegens Klant de verplichting om zich in te spannen om op elk moment inzage te 
verschaffen in de Data die onderdeel uitmaken van het betreffende Abonnement. 
Overmachtssituaties zijn hiervan uitgezonderd. 
4.5 AgroExact kan een Advies uitbrengen aan Klant. Een Advies betreft een geheel vrijblijvende dienst 
die Klant van dienst kan zijn. Een Advies is enkel bestemd voor Klant. Klant kan geen enkel recht aan 
het Advies ontlenen. 
 
5. Leveringstermijn  
5.1 Een door AgroExact opgegeven leveringstermijn is gebaseerd op de omstandigheden van het 
moment van bestelling en betreft een verwacht tijdstip bij benadering. In geval van een Abonnement 
verkrijgt Klant toegang tot de Data van de door hem gekozen Meetpunten vanaf de aanvang van de 
looptijd. Overige Producten worden bezorgd op het aangegeven adres van Klant, tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de leveringstermijn door AgroExact of bij het niet 
op voorraad zijn van Producten heeft Klant geen recht op schadevergoeding.  
5.2 Indien Klant niet op de afgesproken dag en/of tijdstip aanwezig is om de goederen in ontvangst 
te nemen of af te halen, kan AgroExact de kosten voor het opnieuw aanbieden en eventuele 
opslagkosten aan Klant in rekening brengen.  



 

 

 
 
6. Aflevering en risico  
Bij (af)levering gaat het risico voor de Producten over op Klant. Indien Klant de Producten niet of niet 
tijdig afneemt, is hij zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim.  
 
7. Betaling  
7.1 De Prijzen voor het gebruik van het Abonnement zijn jaarlijks verschuldigd aan AgroExact. Klant is 
de Prijs één week voor aanvang van het desbetreffende jaar verschuldigd aan AgroExact. De Prijzen 
voor het Abonnement staan op de Website vermeld. Indien AgroExact bij de aanvang van het jaar 
nog geen betaling voor het Abonnement voor het desbetreffende jaar heeft ontvangen, verkeert de 
Klant direct – en zonder een schriftelijke ingebrekestelling - in verzuim. 
7.2 Klant geeft aan AgroExact een machtiging af om de jaarlijkse prijs voor het Abonnement te 
incasseren van de bankrekening van Klant. AgroExact incasseert de prijs zodra deze door Klant 
verschuldigd is.  
7.3 Ten aanzien van Overige Producten dient Klant de prijs bij het sluiten van de Overeenkomst direct 
te voldoen middels bancaire betaling. Te allen tijde geldt een maximale betalingstermijn van twee 
weken na het sluiten van de Overeenkomst.  
7.4 Klanten die Overige Producten in gebruik hebben, betalen jaarlijks voor aanvang van het 
betreffende jaar een overeengekomen bijdrage voor dataverzending- en opslag, en indien mogelijk, 
beregeningsadvies. Klant geeft aan AgroExact een machtiging af om deze jaarlijkse kosten voor de 
Overige Producten te incasseren van de bankrekening van Klant. AgroExact incasseert de prijs zodra 
deze door Klant verschuldigd is.  
7.5 Klant ontvangt bij het sluiten van de Overeenkomst de factuur; Klant ontvangt een jaarlijkse 
factuur voor het Abonnement en de jaarlijkse kosten voor de Overige Producten. 
7.6 Uitsluitend AgroExact heeft het recht op verrekening. Het recht op verrekening of opschorting 
door Klant is uitgesloten.  
7.7 Indien Klant niet tijdig betaalt, is hij verplicht de volledige buitengerechtelijke incassokosten te 
voldoen, te vermeerderen met de dan geldende wettelijke handelsrente over de hoofdsom. 
 
8. Eigendom en geheimhouding bij Abonnement 
8.1 AgroExact heeft forse investeringen gedaan in het verkrijgen van de Data. Partijen erkennen dat 
het welslagen van de Overeenkomst in grote mate afhankelijk is van het in stand houden van het 
vertrouwelijke karakter van de Data. AgroExact blijft te allen tijde eigenaar van de Data. Klant 
verkrijgt enkel een inzagerecht voor de looptijd van het Abonnement. Klant draagt ervoor zorg dat 
enkel het Contactpersoon en Overige gebruikers de mogelijkheid van inzage hebben in de Data. Het 
aantal Overige gebruikers is gelimiteerd tot 2 (twee), 4 (vier), 9 (negen). 
8.2 Het is Klant slechts toegestaan om de Data voor eigen gebruik te raadplegen. Het is Klant expliciet 
niet toegestaan om: 

a. de Data voor zichzelf of voor anderen te kopiëren, of; 
b. derden, anders dan de Contactpersoon en Overige gebruikers, inzage te geven in de Data, 
of; 
c. op enig andere wijze de Data te delen met derden; 
d. Data in welke vorm dan ook beschikbaar te hebben, zodra het Abonnement is geëindigd. 

Indien Klant of een Contactpersoon namens Klant, of een Overige gebruiker namens Klant, in strijd 
handelt met één van deze bepalingen (a t/m d) is Klant een direct opeisbare en niet voor matiging 
vatbare boete verschuldigd van € 25.000,= per overtreding tot een maximum van € 2.500.000,=, 
onverminderd de mogelijkheid voor AgroExact om de daadwerkelijke schade van Klant te vorderen. 
8.3 Alle intellectuele-eigendomsrechten en/of andere rechten, al dan niet geregistreerd, die rusten 
op de geleverde Producten, waaronder tevens begrepen aan Klant beschikbaar gestelde software, 
zijn eigendom van en blijven uitdrukkelijk berusten bij AgroExact. 
 



 

 

9. Eigendom bij Overige Producten 
9.1 Klant verkrijgt het eigendom op de Overige Producten nadat alle vorderingen van AgroExact op 
Klant zijn voldaan.  
9.2 In geval van inbeslagname, (dreigend) surseance van betaling of faillissement van Klant, zal Klant 
onmiddellijk AgroExact waarschuwen en de deurwaarder, bewindvoerder of curator wijzen op de 
rechten van AgroExact.  
9.3 Zowel Klant als AgroExact worden geacht eigenaar te zijn van de data die wordt vergaard met de 
door Klant gekochte en in gebruik genomen Overige Producten. Voor zover vereist verleent Klant 
AgroExact toestemming om, al dan niet op afstand, alle data die Klant door het gebruik van Overige 
Producten vergaard te kopiëren voor de gehele duur van het gebruik van Overige Producten. Zowel 
Klant als AgroExact zijn los van elkaar bevoegd om over deze data te beschikken.  
9.4 Het is AgroExact niet toegestaan om zonder toestemming van de betreffende Klant de data die 
afkomstig is van door Klant gekochte en in gebruik genomen Overige Producten te delen met derden. 
De Applicatie biedt Klant de mogelijkheid om de in dit lid genoemde toestemming te geven. 
9.5 Het is Klant niet toegestaan om de data die wordt vergaard met de door Klant gekochte en in 
gebruik genomen Overige Producten te gebruiken om AgroExact concurrentie aan te doen door 
ofwel deze data zelf te verkopen of op enig andere wijze met potentiële concurrenten van AgroExact 
te delen. Het risico dat een partij een potentiële concurrent van AgroExact is, ligt volledig bij Klant. 
Klant is jegens AgroExact verplicht alle schade als gevolg van het verkopen of op andere wijze delen 
van deze data met potentiële concurrenten van AgroExact te voldoen. 
9.6 Alle intellectuele-eigendomsrechten en/of andere rechten, al dan niet geregistreerd, die rusten 
op de geleverde Overige Producten zijn eigendom van en blijven uitdrukkelijk berusten bij AgroExact. 
 
10. Ruilen/Retourneren  
10.1 Ruilen of retourneren van een bij AgroExact gekocht Product is mogelijk binnen 30 dagen na 
leveringsdatum. AgroExact is alleen gehouden een verzoek tot ruilen of retourneren te honoreren 
binnen deze termijn na overlegging van: de (originele) aankoopfactuur; het ongebruikte, 
onbeschadigde en complete Product; de oorspronkelijke, onbeschadigde verpakking van het Product. 
10.2 AgroExact is niet verplicht gekochte Producten te ruilen of retour te nemen indien het Product 
onjuist is gebruikt of is beschadigd.  
 
11. Garantie/Klachten  
11.1 AgroExact verleent een garantie van twee jaar op de nieuw door haar verkochte Producten.  
11.2 Indien Klant een beroep doet op een door AgroExact gegeven garantie, dient Klant AgroExact 
binnen veertien (14) dagen in staat te stellen het Product te onderzoeken. Een vervangen c.q. 
teruggenomen Product wordt (weer) eigendom van AgroExact en dient bij AgroExact te worden 
ingeleverd.  
11.3 Buiten de garantie vallen gebreken aan de Producten, die zijn ontstaan als gevolg van normale 
slijtage, of door enige van buiten afkomende oorzaak, zoals schade ontstaan tijdens transport door 
Klant of door grove onzorgvuldigheid aan de zijde van Klant dan wel door het Product voor een 
bestemming te gebruiken waarvoor het niet is bedoeld. 
11.4 Geen recht op garantie bestaat, indien het Product verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt, indien 
het Product in aanraking is overreden door een voertuig of op grove wijze contact heeft gemaakt met 
voorwerp, of indien zonder toestemming van AgroExact het Product is gewijzigd.  
11.5 AgroExact verschaft geen enkele garantie ten aanzien van een Advies.  
 
12. Aansprakelijkheid  
12.1 Iedere aansprakelijkheid van AgroExact (inclusief ongedaanmakingsverplichtingen) is beperkt tot 
de directe schade, tot maximaal de waarde van de betreffende Producten waarover werd 
gereclameerd. De aansprakelijkheid van AgroExact is verder beperkt tot maximaal het bedrag dat de 
verzekeraar van AgroExact in het voorkomende geval uitkeert. Tenzij wettelijk anders is/wordt 



 

 

bepaald, is AgroExact niet aansprakelijk voor (overige) schade van Klant of derden, waaronder 
begrepen gevolgschade, immateriële schade, omzetverlies of bedrijfsschade. 
12.2 Het Advies is een extra dienst die AgroExact aan Klant kan aanbieden. Een Advies betreft een 
geheel vrijblijvende dienst die Klant van dienst kan zijn. Een Advies is enkel bestemd voor Klant. Klant 
kan geen enkel recht aan het Advies ontlenen. Het gebruik van een Advies door de Klant is volledig 
voor eigen rekening en risico van de Klant. Klant doet afstand van haar recht om eventuele schade als 
gevolg van een Advies te verhalen op AgroExact. Klant vrijwaart AgroExact bovendien voor elke vorm 
van schade die zij of een contractspartij van Klant lijdt als gevolg van het gebruik van een Advies aan 
Klant. 
  
13. Overmacht  
13.1 Indien AgroExact door een omstandigheid die buiten de macht en invloedssfeer van AgroExact 
ligt (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Klant kan voldoen, worden haar verplichtingen 
opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.  
13.2 In geval van een overmachtssituatie rust op AgroExact de verplichting zich in te spannen om zo 
spoedig mogelijk wederom aan haar verplichtingen te voldoen. Klant doet op voorhand afstand van 
een eventuele vordering uit hoofde van enige vorm van schade zolang de overmachtssituatie 
voortduurt. 
13.3 Indien enige overmachtstoestand langer dan 2 maanden heeft geduurd, heeft elk van de 
partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.  
13.4 Van een overmachtssituatie is in ieder geval sprake in de volgende gevallen:  
Hevig stormachtig weer, overstroming, blikseminslag, hagelbuien en andere extreme 
weersomstandigheden, vandalisme. 
 
14. Verzuim/ontbinding  
14.1 Indien Klant, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit 
enige Overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is Klant zonder nadere schriftelijke 
mededeling, na verval van de betalingstermijn in verzuim. AgroExact is dan gerechtigd de 
Overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Opschorting in geval van Abonnement betekent dat 
Klant gedurende de schorsingstermijn geen inzage krijgt in de Data. 
14.2 In geval van (dreigende) surseance van betaling of faillissement of een (tijdelijke) stopzetting 
van het bedrijf van Klant, heeft AgroExact het recht alle Overeenkomsten met Klant met 
onmiddellijke ingang te beëindigen middels opzegging en alle vorderingen in een keer op te eisen.  
 
15. Privacy  
15.1 AgroExact verwerkt persoonsgegevens van Klant in het kader van: het aangaan van een 
Overeenkomst en/of het geven van toegang tot de Applicatie; het aangaan, uitvoeren en ontbinden 
van een Overeenkomst; en het voldoen aan wettelijke verplichtingen en het behandelen van 
incidenten en geschillen. De hiervoor genoemde verwerking(en) zijn aangemeld bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens).  
15.2 Bij het aangaan van een Overeenkomst stemt Klant in met de verwerking van 
persoonsgegevens. Op de verwerking van diens persoonsgegevens is, naast deze Voorwaarden, het 
Privacy Statement van AgroExact van toepassing dat op de Website is gepubliceerd. AgroExact kan 
voor zover noodzakelijk voor bovengenoemde doeleinden persoonsgegevens verstrekken aan een 
groepsmaatschappij. 
 
16. Rechtskeuze en bevoegde rechter  
Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van 
het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten, 
Wenen 11 april 1980, Trb. 1981, 184 en 1986, 61), is uitgesloten. Alle geschillen zullen worden 
voorgelegd aan de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch.  

 


