ALGEMENE VOORWAARDEN
1.

Toepasselijkheid

1.1

Dutch Farmer Solutions (“DFS”) is een onderneming die ten doel heeft op commerciële wijze
de balans tussen milieu en veehouderij door de
schadelijke uitstoot van stikstof op de boerderij
sterk te verminderen. DFS heeft daartoe een
procedé ontwikkeld welke zij tegen betaling ter
beschikking stelt aan de veehouderij.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en diensten,
verricht of te verrichten door DFS, en op de
rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of
daarmee verband houden.
1.3 Deze voorwaarden zijn bedongen ten behoeve
van DFS, de bestuurders van DFS en van
alle personen die, al dan niet krachtens een
arbeidsovereenkomst, voor DFS werkzaam zijn
of waren.
2.

Opdracht

2.1

Alle opdrachten worden geacht te worden
gegeven aan en aanvaard door DFS. Dit
geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door
een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De
werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2
Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

2.2 De opdrachtgever vrijwaart DFS tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van
rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een
en ander het gevolg is van grove nalatigheid of
opzet van DFS.
2.3 Indien twee of meer (rechts)personen gezamenlijk
partij zijn bij een rechtsverhouding met DFS, dan
zijn zij ieder hoofdelijk gehouden om de verplichtingen die daaruit voortvloeien na te komen.
3.

Vergoeding en kosten (verschotten)

3.1 De kosten van uitvoering van de opdracht
door DFS omvatten het overeengekomen
maandbedrag voor de verwerking van de dunne
fractie, alsmede de verschotten.
3.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen,
is DFS bevoegd om, ook tijdens de duur van de
opdracht, het hiervoor genoemde vergoeding
per m3 te wijzigen.
3.3 Verschotten zijn de werkelijk gemaakte kosten van derden die DFS ten behoeve van de
opdrachtgever aanvullend betaalt (reiskosten,
kosten van uittreksels en kosten van deskundigen en controleurs).
3.4 Jaarlijks wordt een minimum hoeveelheid m3
te verwerken fractie overeengekomen.
3.5 Op basis van het jaarlijks vastgestelde volume
te verwerken fractie, worden maandelijks voorschotfacturen verstuurd. Aan de hand van het
werkelijk jaarlijks verbruik wordt jaarlijks een
afrekening gemaakt, welke dient als basis voor het
nieuw vast te stellen te betalen maandelijks voorschot. De afrekening en bepaling van de hoogte
van het voorschot vindt plaats binnen drie maanden na elk boekjaar (eindigend op 31 december).
3.6 Indien het volume te verwerken fractie
substantieel wijzigt (meer dan 5%) is DFS
bevoegd tussentijds, op basis van een herberekende m3 prijs, een nieuwe voorschotnota vast
te doen stellen.
4.

Betaling

4.1 De werkzaamheden en verschotten worden
periodiek, in beginsel maandelijks, afgerekend.
4.2 De vervaldatum van iedere factuur van DFS
bedraagt 14 dagen. Betaling zal geschieden
zonder verrekening of schuldvergelijking binnen de factuurtermijn. Het is de ondernemer
niet toegestaan de betaling van de facturen op
te schorten in verband met mogelijk toerekenbaar tekortschieten van DFS in de nakoming
van haar verbintenis of onrechtmatig handelen
door DFS.

4.3 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de wettelijke
handelsrente, althans de wettelijke rente,
verschuldigd.
4.4 Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn
alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze bedragen ten minste 15% van
het factuurbedrag, met een minimum van €
750.
4.5 Indien DFS ter verkrijging van betaling van
de facturen, de wettelijke (handels)rente en/
of de buitengerechtelijke incassokosten een
gerechtelijke procedure entameert tegen de
opdrachtgever, dan wordt de opdrachtgever de
werkelijke kosten van deze procedure verschuldigd, waarbij de kosten worden berekend naar
het in de opdracht overeengekomen uurtarief
vermenigvuldigd met de door DFS aan deze
(incasso)procedure bestede tijd, vermeerderd
met alle externe kosten, waaronder griffierechten en deurwaarderskosten.
4.6 Indien een factuur, voorschot of depot niet
binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan
DFS haar werkzaamheden opschorten, nadat
de opdrachtgever daarvan op de hoogte is
gesteld. DFS is niet aansprakelijk voor schade
die ontstaat als gevolg van deze opschorting
van de werkzaamheden.
5.

Beëindiging en ontbinding

5.1 Beëindiging van de overeenkomst vindt plaats
door opzegging met inachtneming van een
opzegtermijn van 6 maanden. Tussentijdse
beëindiging van de overeenkomst leidt tot
een niet voor matiging vatbare schadevergoedings-verplichting ter hoogte van de
resterende termijnen van de overeenkomst.
Tussentijdse ontbinding van de overeenkomst
is alleen mogelijk indien sprake is van een
omstandigheid als genoemd onder artikel 5.3.
5.2 Na afloop van de contractperiode heeft de
ondernemer een optie tot verlengen. De voorwaarden en tarieven zullen herzien worden,
waarbij partijen in onderhandeling zullen treden over de voorwaarden en bedingen van de
voortgezette overeenkomst.
5.3 Opzegging dient te geschieden per aangetekende brief, althans op zodanige wijze dat objectief
vast te stellen is dat de medecontractant kennis
heeft genomen van de opzegging.

maanden voorafgaand aan de gebeurtenis
waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in
rekening is gebracht, met een maximum van €
50.000.
6.2 Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt
dat door DFS een (rechts)persoon of derde die
geen deel uitmaakt van DFS wordt ingeschakeld
om werkzaamheden in verband met de uitvoering van een opdracht te verrichten, is DFS niet
aansprakelijk voor fouten die door deze (rechts)
persoon of derde worden gemaakt.
6.3 (Rechts)personen of derden die in verband
met de uitvoering van een opdracht worden
ingeschakeld, willen mogelijk hun aansprakelijkheid beperken. Alle aan DFS verstrekte
opdrachten houden tevens de bevoegdheid in
die aansprakelijkheidsbeperking mede namens
de opdrachtgever te aanvaarden.
6.4 Indien in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan dieren, zaken of
personen wordt toegebracht waarvoor DFS aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt
tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke
verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende
geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het
bedrag van het eigen risico dat krachtens die
verzekeringsovereenkomst in het betreffende
geval voor rekening van DFS komt.
6.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89
Burgerlijk Wetboek, vervalt een aanspraak tot
schadevergoeding, indien niet binnen een jaar
nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd
bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij
de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
7.

Schade, aansprakelijkheid en boete

5.4 Onverminderd alle rechten van partijen is DFS
gerechtigd de overeenkomst tussentijds te
(doen) ontbinden, met onmiddellijke ingang en
zonder rechterlijke tussenkomst, door middel
van een bij aangetekende brief gedane verklaring indien de onderneming van de ondernemer wordt ontbonden of wordt vereffend, in
staat van faillissement wordt verklaard of aan
hem/haar, al dan niet voorlopig, surseance van
betaling is aangevraagd dan wel verleend of de
wet schuldsanering natuurlijke personen op
hem van toepassing wordt verklaard;

7.1

De ondernemer is verplicht bij (dreigende)
schade in of aan de “DFS” installatie daarvan
onverwijld kennis te geven aan DFS.

5.5 In geval van tussentijdse ontbinding als bedoeld
in artikel 5.3 is DFS jegens de ondernemer
niet gehouden tot welke vorm van schadevergoeding dan ook.

7.3 Te allen tijde is de schade van DFS beperkt tot
maximaal het bedrag dat door haar verzekeraar
wordt vergoed en, indien de schade niet door
de verzekeraar wordt vergoed, tot maximaal
het bedrag van 12 maal het in de exploitatie
overeenkomst genoemde maandbedrag.

5.6 (Partiële) vernietiging van de overeenkomst
zijdens de ondernemer op grond van wilsgebreken (bedrog, dwaling, misleiding) is uitgesloten.
6.

Aansprakelijkheid DFS

6.1 Iedere aansprakelijkheid van DFS is beperkt
tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke
verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met
het bedrag van het eigen risico, dat krachtens
die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van DFS komt.
Indien om welke reden dan ook geen uitkering
krachtens genoemde verzekering plaatsvindt,
is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een
bedrag van de voorschotnota’s, dat in de twaalf

7.2 DFS is niet aansprakelijk voor bedrijfs- of
andere indirecte schade van de ondernemer of
voor schade als gevolg van belemmeringen in
het gebruik van de “DFS” installatie die door
derden of door gebruik in afwijking van deze
overeenkomst is veroorzaakt, of die is ontstaan
ten gevolge van schade als bedoeld in het
vorige lid, die niet omgaand is gemeld.

8.

Toepasselijk recht / bevoegde rechter

8.1 Tenzij anders is overeengekomen is Nederlands
recht van toepassing. Ook als van overeenkomsten een vertaling in een andere taal worden
gemaakt blijft niettemin uitsluitend de Nederlandse tekst, indien voorradig, juridisch leidend.
8.2 Alle geschillen inclusief geschillen met betrekking tot het bestaan, de geldigheid of naar
aanleiding van overeenkomsten die daarvan
het gevolg zijn, zullen, met uitsluiting van alle
overige instanties, in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.
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