
 

Algemene voorwaarden van AgroWizard B.V., gevestigd te 5928 SZ Venlo aan de 

Villafloraweg 1, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 80210201. 

 

Artikel 1 Definities en toepasselijke voorwaarden 

 

1.1. In deze Algemene Voorwaarden (verder: “Voorwaarden”) van AgroWizard B.V. (hierna: “AgroWizard”) gelden 

de volgende definities: 

1. Abonnement: de Overeenkomst met de Klant tot gebruik van het Platform, gebruik van de Appli-

caties en gebruik van de Hardware en/of de koop of huur van de Hardware op basis waarvan de 

Klant aan AgroWizard een maandelijkse vergoeding is verschuldigd. 

2. Applicaties: softwareapplicaties ontwikkeld door of in opdracht van AgroWizard die via het Plat-

form op grond van de Overeenkomst aan de Klant worden aangeboden. 

3. Data: alle (gewas- kweek- en/of teelt)data van de Klant die door middel van het Platform worden 

opgeslagen en/of uitgewisseld met de Klant of derden. 

4. Datalijnen: de overdracht van Data tussen twee of meer afzonderlijke communicatiekanalen (zo-

als computers en/of sensoren). 

5. Directe Schade: onder Directe Schade wordt verstaan: 

a. redelijke kosten die de Klant moet maken om de prestatie(s) van AgroWizard aan de Overeenkomst te laten 

beantwoorden; 

b. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade indien en voor zover deze kosten 

na voorafgaande goedkeuring van AgroWizard door de Klant zullen worden gemaakt; 

c. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming en/of vermindering van (verdere) schade, indien en voor zover de 

Klant aantoont dat het maken van deze kosten (zowel in omvang als in noodzaak) redelijkerwijze noodzakelijk 

zijn om het onmiddellijk dreigend gevaar van Directe Schade in de zin van artikel 1.1.4. sub a af te wenden of te 

beperken. 

6. End User License Agreement (EULA): de licentieovereenkomst die onderdeel uitmaakt van de met de Klant te 

sluiten Overeenkomst. 

7. Hardware: de in de Overeenkomst omschreven hardware die de Klant van AgroWizard koopt of van AgroWizard 

huurt. 

8. Indirecte Schade: alle schade die niet valt onder de definitie van Directe Schade, zoals onder meer gevolg-

schade, geleden verlies, gederfde of te derven inkomsten, hogere productiekosten, winstderving, letselschade, 

schade aan dieren, immateriële schade (“smartengeld”), schade als gevolg van tegenvallende kweek-, teelt- of 

oogstresultaten, hogere productie- en/of oogstkosten, gemiste besparingen, milieuschade, verminderde goodwill, 

schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van schadeaanspraken van derden jegens de Klant, schade als 

gevolg van verminking, vernietiging, verlies of niet (meer) toegankelijk zijn van gegevens, data of documenten, 

rente alsmede kosten ter voorkoming, beperking of vaststelling van schade en/of ter verkrijging van voldoening bui-

ten rechte 

9. Klant: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die van AgroWizard aanbiedingen ontvangt of met AgroWizard 

overeenkomsten sluit. 

10. Locatie: elke afzonderlijke kas-, teelt- of kweekomgeving van een Klant. 



 

11. Overeenkomst: iedere overeenkomst, die tussen AgroWizard en de Klant tot stand komt, onder meer en met 

name doch niet uitsluitend met betrekking tot het – al dan niet op grond van een Abonnement, gebruik van het Plat-

form door de Klant en/of de koop of huur van hardware, alle wijzigingen en aanvullingen daarop en alle rechtshan-

delingen ter uitvoering van de Overeenkomst. 

12. Partijen: AgroWizard en de Klant gezamenlijk. 

13. Platform: een door AgroWizard ontwikkeld (internet)platform waarmee geautomatiseerd Data opgehaald en ver-

werkt kunnen worden en waarop door AgroWizard Applicaties worden aangeboden. 

14. Software: de door AgroWizard ontwikkelde programmatuur en/of programmamodules (waaronder tevens maar 

niet uitsluitend zijn begrepen de door AgroWizard gebruikte algoritmes) die onderdeel zijn van het Platform. 

15. Zone: iedere afzonderlijke kweek-, teelt- of kasomgeving van een Klant binnen een Locatie. 

 

1.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden deze Voorwaarden voor alle aanbiedingen van en Overeen-

komsten met AgroWizard. 

 

1.3. Afwijkingen of aanvullingen op de Voorwaarden of een Overeenkomst behoeven uitdrukkelijke voorafgaande 

schriftelijke instemming van AgroWizard. 

 

1.4. Indien en voor zover de Overeenkomst bepalingen bevat die strijdig zijn met deze Voorwaarden prevaleert het 

bepaalde in de Overeenkomst. 

 

1.5. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk tussen 

Partijen zijn overeengekomen. 

 

1.6. De toepasselijkheid van eventueel door de Klant gehanteerde inkoop- of andere algemene voorwaarden, wordt 

uitdrukkelijk door AgroWizard van de hand gewezen. 

 

Artikel 2 Aanbieding; totstandkoming en inhoud Overeenkomst 

 

2.1. Tenzij de aanbieding, offerte, concept-samenwerkingsovereenkomst, enzovoort, (verder: “aanbieding”) uitdruk-

kelijk een geldigheidsduur vermeldt, is een aanbieding van AgroWizard geheel vrijblijvend en komt een Overeen-

komst pas tot stand na een schriftelijke bevestiging door AgroWizard (waaronder begrepen een bevestiging per e-

mail), of indien AgroWizard uitvoering aan een Overeenkomst geeft. Indien een aanbieding wordt aanvaard door de 

Klant, heeft AgroWizard het recht de aanbieding binnen vijf werkdagen na  ontvangst van de aanvaarding te her-

roepen. 

 

2.2. Indien de Klant bij AgroWizard mondeling of per telefoon, e-mail of fax een bestelling plaatst of een opdracht 

verstrekt, wordt de inhoud van de Overeenkomst volledig bewezen door middel van de aan de hand van deze be-

stelling/opdracht door AgroWizard aan de Klant verstrekte opdrachtbevestiging, tenzij de Klant onmiddellijk na ont-

vangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk zijn bezwaren tegen deze opdrachtbevestiging kenbaar maakt. 

 

2.3. Alle bestellingen, orders of opdrachten, door vertegenwoordigers, tussenpersonen of werknemers opgenomen, 

binden AgroWizard niet eerder dan nadat deze door AgroWizard schriftelijk/per e-mail zijn bevestigd. 

 

2.4. Elke Overeenkomst met de Klant wordt aangegaan onder de voorwaarde dat de Klant (ook) een End User Li-

cence Agreement (EULA) met AgroWizard sluit. 



 

Artikel 3  Industriële en intellectuele eigendom 

 

3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, berusten alle industriële en intellectuele eigendomsrechten van 

de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan de Klant ter beschikking gestelde Applicaties, Software, 

Hardware, door AgroWizard gebruikte algoritmes, websites, databestanden, Hardware en/of andere gegevens (zo-

als analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes en/of voorbereidend materiaal daarvan), afbeeldingen, 

technische specificaties, programmatuur, ontwerpen, logo’s, beeldmerken, huisstijlen uitsluitend bij AgroWizard, 

haar licentiegevers of toeleveranciers. Van de klant ontvangen onbewerkte c.q. ruwe data blijven te allen tijde ei-

gendom van de klant. 

 

3.2. Tenzij uitdrukkelijk anders in de Overeenkomst is overeengekomen, verkrijgt de Klant op grond van de Over-

eenkomst uitsluitend een niet exclusief, niet overdraagbaar, gebruiksrecht. Het is de Klant verboden het gebruiks-

recht aan een derde te verpanden, te verhuren, te sublicentiëren of anderszins te bezwaren. Ieder ander of verder-

gaand recht van de Klant op gebruik of verveelvoudiging is uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

3.3. Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding die betrekking heeft op het vertrouwelijk karakter dan wel op 

auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van industriële of intellectuele eigendom van AgroWi-

zard in/uit de Software, websites, databestanden en/of Hardware te verwijderen of te wijzigen.  

 

Artikel 4 Prijzen/indexering Abonnement 

 

4.1. Alle door AgroWizard genoemde prijzen (waaronder de tarieven voor Abonnementen) zijn in euro’s, exclusief 

BTW en exclusief eventuele andere verplichtingen/heffingen en belastingen.  

 

4.2. Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders met de Klant is overeengekomen, heeft AgroWizard het recht 

om het tarief van een door de Klant met AgroWizard afgesloten Abonnement, (telkens) na het verstrijken van een 

periode van 12 (maanden) te wijzigen op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consu-

mentenprijsindex (CPI) reeks alle 8/13 huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS). Het gewijzigde tarief voor het Abonnement wordt berekend volgens de formule: het gewijzigde 

tarief voor het Abonnement is gelijk aan het geldende tarief voor het Abonnement op de wijzigingsdatum, vermenig-

vuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin het 

tarief voor het Abonnement wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt zestien 

kalendermaanden voor de kalendermaand waarin het tarief voor het Abonnement wordt aangepast. Het tarief wordt 

niet aangepast indien deze indexering zou leiden tot een lager tarief voor het Abonnement. Het laatste geldende 

tarief voor het Abonnement blijft dan ongewijzigd tot de eerstvolgende indexering. 

 

4.3. AgroWizard heeft het recht om elke verandering van de factoren die op de prijs van AgroWizard van invloed 

zijn, waaronder inkoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten, verzekeringstarieven, vrachttarieven, overige 

heffingen of belastingen, door te berekenen aan de Klant. 

 

4.4. De door de Klant aan AgroWizard te betalen vergoeding(en) voor de op grond van de Overeenkomst door 

AgroWizard te leveren diensten is vastgelegd in de Overeenkomst en wordt berekend op basis van het aantal 

Hardware-modules die de Klant huurt, de Applicatie(s) die de Klant gebruikt en de toegang tot het Platform. 

 



 

4.5. Indien Klant meer Hardware-modules of Applicaties gebruikt dan het aantal Hardware-modules of Applicaties 

dat inbegrepen is in het door Klant in de Overeenkomst afgesproken pakket, is de Klant een aanvullend tarief per 

Hardware-module of Applicatie verschuldigd. De hoogte van het tarief is vastgelegd in de Overeenkomst en de to-

taal verschuldigde vergoeding wordt aan het einde van ieder Abonnementsjaar op basis van nacalculatie bij Klant 

in rekening gebracht. 

 

4.6. Als door aanvullende wensen van de Klant de prestaties die AgroWizard op grond van de Overeenkomst moet 

leveren worden uitgebreid, kan sprake zijn van meerwerk dat voor vergoeding in aanmerking komt. Als AgroWizard 

meent dat van meerwerk sprake is, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk melding maken onder opgave van de te ver-

wachten meerkosten.  

 

Artikel 5 Betalingen 

 

5.1. De betaling van facturen van AgroWizard zal dienen te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurda-

tum, tenzij schriftelijk/per e-mail anders is overeengekomen.  

 

De betaling zal – tenzij door AgroWizard anders aangegeven op de factuur – dienen te geschieden in Nederland, 

en wel op een door AgroWizard aangehouden bankrekening bij een (vestiging van een) in Nederland gevestigde 

bank. 

 

5.2. De betaling van facturen van AgroWizard die betrekking hebben op de maandelijks verschuldigde kosten voor 

het Abonnement dienen door de Klant telkens bij vooruitbetaling voor telkens de eerste dag van de maand te wor-

den voldaan. De Klant verstrekt daarvoor aan AgroWizard een incassomachtiging. 

 

5.3. De Klant kan zich jegens AgroWizard niet beroepen op verrekening of op opschorting. 

5.4. Na het verstrijken van de overeengekomen termijn voor betaling is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. 

De Klant is vanaf dat moment, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. 

 

5.5. Na het verstrijken van de overeengekomen termijn voor betaling is AgroWizard gerechtigd de wettelijke han-

delsrente ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag vanaf de dag waarop de Klant in 

verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening. 

 

5.6. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van 

de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Klant dat de voldoe-

ning betrekking heeft op een latere factuur. 

 

5.7. Indien de Klant in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen is de Klant ge-

houden alle door AgroWizard gemaakte buitengerechtelijke kosten (conform het Besluit Vergoeding voor Buitenge-

rechtelijke Incassokosten), proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor zijn rekening te nemen en vol-

ledig te betalen. Onder deze kosten zijn ook begrepen andere en/of hogere kosten dan de krachtens de wet te be-

groten proceskosten alsmede eventuele kosten van een faillissementsaanvraag. 

 

5.8. Onverminderd het bepaalde in artikel 5.4, is de Klant in geval van faillissement(saanvraag), (aanvraag tot) sur-

seance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Klant, (aanvraag tot) toelating tot een wettelijke 

schuldsaneringsregeling of ondercuratelestelling van de Klant, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van 



 

rechtswege in verzuim. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet 

tijdig haar verplichtingen uit hoofde van de met AgroWizard gesloten Overeenkomsten nakomt (waaronder begre-

pen haar betalingsverplichting op grond van de door AgroWizard gestuurde facturen). 

5.9. In de gevallen bedoeld in het vorige lid heeft AgroWizard ook het recht om zonder rechterlijke tussenkomst of-

wel de uitvoering van de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) op te schorten en/of de toegang tot het Platform 

dan wel de Applicatie(s) op te schorten, ofwel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schrifte-

lijk verklaring te ontbinden, onverminderd het recht van AgroWizard tot het vorderen van volledige schadevergoe-

ding. 

5.10. Indien AgroWizard een vordering heeft op een derde die gelieerd is aan de Klant (bijvoorbeeld een moeder-

, zuster- of dochtermaatschappij) en deze onderneming komt in staat van surséance van betaling dan wel faillis-

sement te verkeren, dan stemt de Klant er reeds nu voor alsdan mee in dat AgroWizard deze vordering kan ver-

rekenen met elke vordering die de Klant op AgroWizard kan hebben, ook indien de vordering van AgroWizard op 

dat moment nog niet opeisbaar is. 

 

Artikel 6 Levertijden  

 

6.1. De door AgroWizard opgegeven levertijden, waaronder begrepen opleverdata, zijn een indicatie en zullen nim-

mer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 

6.2. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten van Agro-

Wizard, kan de Klant bij een overschrijding van de levertijd (waaronder begrepen opleverdata) tot veertien dagen, 

zelfs na ingebrekestelling, geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst. 

Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan veertien dagen, dient de Klant AgroWizard schriftelijk in ge-

breke te stellen. In deze ingebrekestelling dient de Klant AgroWizard een redelijke termijn voor de nakoming te ge-

ven. 

 

6.3. De levertijd, waaronder begrepen opleverdata, begint op de dag waarop door de Klant een schriftelijke bevesti-

ging/bevestiging per e-mail van het ontstaan van de Overeenkomst van  

AgroWizard is ontvangen, echter niet eerder dan nadat de Klant heeft voldaan aan alle eventuele bijzonderheden, 

verband houdend met de uitvoering van de Overeenkomst die eerst door de Klant tot stand moeten worden ge-

bracht. 

 

Artikel 7 Inloggen en gebruik van Platform 

 

7.1. Iedere door Klant geautoriseerde afzonderlijke gebruiker dient zich separaat te autoriseren door het invoeren 

van een gebruikersnaam en wachtwoord. De Klant dient te waarborgen dat haar gebruikers zorgvuldig en vertrou-

welijk omgaan met het aan hen verstrekte wachtwoord adequaat beveiligen en dat zij hun inloggegevens niet delen 

met derden. 

 

7.2. De (software)functionaliteiten, diensten en Hardware die AgroWizard aan Klant levert zijn afhankelijk van de 

door Klant gekozen diensten. De Klant is zijn keuze met AgroWizard overeengekomen in de Overeenkomst. De 

Klant is gedurende de looptijd van de Overeenkomst gerechtigd op ieder moment de gekozen diensten te upgraden 



 

naar een uitgebreider pakket. Het downgraden van een gekozen pakket is gedurende de looptijd van de Overeen-

komst zonder voorafgaande toestemming van AgroWizard niet mogelijk en kan slechts in het kader van een verlen-

ging van de Overeenkomst. 

 

7.3. De volgende voorwaarden en beperkingen gelden ten aanzien van de toegang tot het Platform en het gebruik 

van de Hardware, Software en Applicaties door de Klant, maar ook voor eventuele upgrades van en wijzigingen op 

de Software:  

a) AgroWizard verleent de Klant enkel een niet exclusieve, herroepbare en niet overdraagbare licentie tot het ge-

bruik van de Software en toegang tot het Platform zoals opgenomen in de Overeenkomst; 

b) het is de Klant niet toegestaan de Software en/of Applicaties en/of Hardware gedeeltelijk te kopiëren, te wijzigen, 

te decompileren, aan reverse engineering te onderwerpen, te disassembleren of aan te passen of van de Software 

of gedeelten daarvan afgeleide werken te creëren;  

c) De Klant is gerechtigd om een onbeperkt aantal gebruikers (zoals werknemers van Klant en externe consultants) 

toegang te verlenen tot het Platform onder de voorwaarde dat die toegang louter wordt verleend ten behoeve van 

de eigen bedrijfsvoering van de Klant op de eigen locatie(s) van de Klant. De Klant staat er ten opzichte van Agro-

Wizard voor in dat de in opdracht van de Klant aangesloten gebruikers zich houden aan de voorwaarden en beper-

kingen zoals vastgelegd in de Overeenkomst;  

d) de installatie en het deugdelijk onderhoud van de voor de het gebruik van de Software en/of Applicaties vereiste 

hardware/software met toebehoren is voor rekening, risico en verantwoording van de Klant;   

e) de auteursrechten en alle overige rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot het Platform (waaronder 

begrepen de Software), de Hardware en de Applicaties komen uitsluitend toe aan AgroWizard of aan haar licentie-

gevers/toeleveranciers. Niets in de Overeenkomst strekt tot algehele of gedeeltelijke overdracht van zodanig recht.  

f) Indien de Klant gebruik maakt van een Applicatie, is Klant gebonden aan de gebruiksvoorwaarden die met de 

betreffende derde zijn overeengekomen. Klant onderkent dat AgroWizard geen partij wordt bij die afspraken. 

g. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om de door AgroWizard op de Hardware aangebrachte verzege-

ling(en)/stickers te verwijderen of de Hardware zonder voorafgaande toestemming van AgroWizard fysiek te ope-

nen. Indien de Klant dit lid overtreedt, geeft AgroWizard geen enkele garantie meer op de prestaties van de Hard-

ware. Overtreding van dit verbod is tevens strafbaar op grond van de wet- en regelgeving omtrent reverse enginee-

ring. Om die reden behoudt AgroWizard zich het recht voor om eventuele schade die AgroWizard lijdt of nog zal 

lijden door overtreding van dit verbod op de Klant te verhalen. 

 

7.4. Als de Klant op grond van de Overeenkomst recht heeft op integratie met één (of meer) externe applicatie(s), 

hardware of externe (data)bronnen door middel van een in opdracht van de Klant door een derde te ontwikkelen 

“API”-koppeling (Application Programming Interface), is de Klant gerechtigd om, door middel van de ontwikkelde 

API, data vanuit de externe bron in het Platform te importeren. AgroWizard is niet verantwoordelijk voor deze API-

koppeling, noch is zij aansprakelijk voor enige uit deze API-koppeling of daarmee geïmporteerde data voortvloei-

ende schade. 

 

Teneinde een dergelijke integratie tussen het Platform en de externe bron tot stand te brengen is AgroWizard be-

reid op verzoek van de Klant alle technische informatie te verstrekken die noodzakelijk is om de desbetreffende API 

te ontwikkelen en de integratie tot stand te brengen. De ontwikkeling en het aansluitende gebruik van de API is ge-

heel voor rekening en risico van de Klant. 

 

 

 



 

Artikel 8 Verkoop en levering Hardware 

 

8.1. Als tussen Partijen in de Overeenkomst zijn overeengekomen dat Klant tevens Hardware van AgroWizard 

koopt, gelden de voorwaarden zoals vervat in dit artikel. 

 

8.2. Klant is gehouden de installatie van de Hardware en de daarbij behorende werkzaamheden (waaronder maar 

niet beperkt tot data-migratie naar opvolgende ICT-systemen) op eigen kosten en voor eigen rekening en risico uit 

te (laten) voeren 

 

8.3.  AgroWizard staat er voor in dat de door AgroWizard te verkopen en te leveren Hardware bij aflevering ge-

schikt is voor normaal gebruik en voldoet aan de tussen Partijen schriftelijk overeengekomen specificaties. Levering 

van door de Klant gekozen third-party-hardware, is geheel voor rekening en risico van Klant. 

 

8.4.  AgroWizard zal de Hardware afleveren of laten afleveren op een door de Klant aan te wijzen locatie of loca-

ties. In dat geval zal AgroWizard de Klant, zo mogelijk tijdig vóór de aflevering, in kennis stellen van het tijdstip 

waarop hij of de ingeschakelde vervoerder voornemens is de Hardware af te leveren. De door AgroWizard aange-

geven aflevertijden zijn steeds indicatief. Het bepaalde in artikel 6 is van overeenkomstige toepassing.  

 

8.5. Klant draagt voor iedere Locatie zorg voor een omgeving die voldoet aan de door AgroWizard in voorkomend 

geval gespecificeerde vereisten voor de Hardware, onder meer betreffende de temperatuur, luchtvochtigheid en 

technische omgevingseisen. 

 

8.6. Vanaf het moment dat de Hardware is geleverd, draagt Klant het risico van verlies of schade aan de Hardware. 

Klant dient zelf voor een passende verzekering van dit risico te zorgen. 

 

8.7. Indien Klant door AgroWizard te leveren Hardware weigert, niet op een overeengekomen ophaalmoment af-

haalt, foutieve informatie over het afleveradres verstrekt en/of levering van Hardware door andere aan Klant toere-

kenbare redenen niet mogelijk is, is AgroWizard gerechtigd de Hardware voor risico van de Klant op te slaan. Kos-

ten voor (externe) opslag van Hardware komen voor rekening van de Klant. Indien de betreffende Hardware niet 

binnen één (1) maand door de Klant is afgehaald of afgeleverd is bij de Klant, is AgroWizard tevens gerechtigd de 

Hardware aan derden af te staan of te verkopen. Voorgaande doet niet af eventuele openstaande betalingsver-

plichtingen van de Klant en geeft de Klant niet het recht op creditering van reeds voor de Hardware betaalde bedra-

gen. 

 

8.8. De Klant dient de geleverde Hardware – op straffe van verval van alle aanspraken - zo spoedig mogelijk, maar 

in ieder geval binnen zeven (7) dagen na aflevering te controleren op eventuele beschadigingen of andere gebre-

ken. Voor zover sprake is van aan de buitenkant waarneembare beschadigingen, zoals transportschade, dient 

Klant binnen tweeënzeventig (72) uur na aflevering hiervan melding te doen aan AgroWizard. Indien de Klant be-

schadigingen of andere gebreken vaststelt, dient de Klant dit onverwijld en schriftelijk bij AgroWizard te melden. De 

Klant dient bij de melding voldoende te motiveren welke beschadigingen of gebreken er zijn en dient voldoende be-

wijs aan AgroWizard mee te sturen om de gegrondheid van de melding te kunnen beoordelen. 

 

8.9. Indien de Klant niet binnen de in het vorige lid bedoelde termijn een beschadiging of gebrek aan AgroWizard 

meldt, wordt de Hardware geacht zonder beschadigingen en gebreken te zijn afgeleverd. 

 



 

8.10. Klant is zelf verantwoordelijk om door AgroWizard geleverde Hardware na aflevering te installeren en te confi-

gureren. De Klant dient hierbij alle door AgroWizard gegeven aanwijzingen en eventuele bij de Hardware geleverde 

instructies of documentatie strikt te volgen. Medewerkers van AgroWizard kunnen, tegen betaling, de Klant op Lo-

catie ondersteunen bij de installatie. 

 

8.11. De Klant aanvaardt dat de Hardware alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals Klant die 

aantreft op het moment van aflevering. Op de door AgroWizard geleverde Hardware rust uitsluitend de door de fa-

brikant gegeven garantie. Informatie over de fabrieksgarantie is op aanvraag bij AgroWizard beschikbaar. 

 

8.12. Garantie geldt in geen geval voor beschadigingen of gebreken: 

(1) die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik,  

(2) die géén verband houden met de ondeugdelijkheid van de gebruikte materialen en/of de fabricage,  

(3) die zijn ontstaan als gevolg van het onjuist opslaan of bewaren van de Hardware, of  

(4) die het gevolg zijn van klimatologische of andere externe invloeden. 

 

8.13. Indien sprake is van schending van een fabrieksgarantie geldt een “carry-in garantie” en is Klant gehouden 

voor eigen rekening en risico de gebrekkige Hardware aan de desbetreffende producent te retourneren. Verder-

gaande garantie wordt door AgroWizard niet verleend. 

 

8.14. Klachten geven de Klant niet het recht om (een deel van) de betaling(en) op te schorten; ook verrekening 

door de Klant met een mogelijke tegenvordering wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

Artikel 9 Huur Hardware 

 

9.1. Als tussen Partijen in de Overeenkomst is overeengekomen dat Klant tevens Hardware van AgroWizard huurt, 

gelden de voorwaarden zoals vervat in dit artikel. 

 

9.2. De huur is onlosmakelijk verbonden met het Abonnement en vangt aan en eindigt te allen tijde op de datum en 

het tijdstip waarop het Abonnement eindigt.  

 

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient de Klant de gehuurde zaken bij einde huurovereenkomst bij 

AgroWizard te retourneren. AgroWizard zal bij einde huurovereenkomst de klant voorzien van verpakkingsmateria-

len en instructies met betrekking tot de verzending van te retourneren zaken. Het is de Klant niet toegestaan om de 

gehuurde zaken anders dan met behulp van de door AgroWizard aangeleverde verpakkingsmaterialen en instruc-

ties te verzenden en of retourneren. Eventuele schade als gevolg van verlies, diefstal, beschadiging, enzovoort, 

van de Hardware komt in dat geval voor rekening van de Klant. 

 

9.3. Vanaf aanvang van het Abonnement tot de beëindiging van het Abonnement draagt de Klant het volledige ri-

sico van diefstal, verduistering, verlies of beschadiging van de Hardware. Klant dient zelf voor een passende verze-

kering van dit risico te zorgen. 

 

9.4. Alle kosten van gebruik van de Hardware zijn voor rekening van de Klant. 

 



 

9.5. De Klant zal de gehuurde Hardware als een goed huurder overeenkomstig de aard en bestemming gebruiken. 

De Klant is verplicht om AgroWizard te allen tijde op eerste verzoek toegang tot de gehuurde Hardware te verschaf-

fen. 

 

9.6. De Klant verklaart de gehuurde zaken in goede staat te hebben ontvangen.  

9.7. De Klant zal gedurende de duur van de Overeenkomst het noodzakelijke dagelijks onderhoud en met inachtne-

ming van door AgroWizard verstrekte of te verstrekken instructies verrichten en de kosten van dit dagelijks onder-

houd dragen. De Klant zal de gehuurde Hardware overeenkomstig de aard en bestemming uitsluitend zelf gebrui-

ken en noch geheel noch gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur, gebruik of bewaring geven. Het is de Klant 

voorts verboden om op de gehuurde Hardware enig ander gebruiks- of zekerheidsrecht te vestigen.  

 

9.8. Het is de Klant verboden om de gehuurde Hardware dan wel rechten of verplichtingen uit hoofde van de Over-

eenkomst zonder voorafgaande schriftelijke/per e-mail instemming van AgroWizard geheel of gedeeltelijk aan der-

den over te dragen of in te brengen in een personenvennootschap of rechtspersoon. 

 

9.9. De Klant dient de handleidingen, gebruiks- en veiligheidsinstructies van de gehuurde Hardware alsmede alle 

instructies van AgroWizard nauwgezet in acht te nemen. 

 

9.10. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het 

gebruik van accessoires of enige andere oorzaak, zulks ter beoordeling van AgroWizard, dan worden de kosten 

daarvan afzonderlijk en extra aan de Klant in rekening gebracht. Het is de Klant verboden om zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming/per e-mail van AgroWizard veranderingen in of aan gehuurde Hardware aan te brengen 

dan wel zelf reparaties aan de gehuurde Hardware uit te (laten) voeren. 

 

9.11. De Klant is aansprakelijk voor alle schade aan de gehuurde Hardware toegebracht of daaraan ontstaan tij-

dens de duur van de Overeenkomst, dan wel de duur dat hij de gehuurde Hardware onder zich heeft. De Klant is 

verplicht elke schade en elk gebrek aan de gehuurde Hardware onmiddellijk schriftelijk/per e-mail aan AgroWizard 

te melden. Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde Hardware buiten schuld of risico van de Klant is ont-

staan, heeft de Klant recht op vervanging daarvan gedurende de verdere duur van de Overeenkomst, mits voorra-

dig en beschikbaar voor verhuur.  

 

9.12. De Klant dient de gehuurde Hardware op de overeengekomen datum en tijdstip aan AgroWizard te retourne-

ren in dezelfde staat als waarin hij de gehuurde Hardware heeft ontvangen bij aanvang van de Overeenkomst. De 

Klant is aansprakelijk voor alle noodzakelijke kosten alsmede voor schade als gevolg van het geheel of gedeeltelijk 

teniet gaan of verloren gaan van de gehuurde Hardware ten gevolge van diefstal, verduistering, brand, of welke 

andere oorzaak dan ook. De Klant blijft aansprakelijk voor de gehuurde Hardware totdat AgroWizard de gehuurde 

Hardware daadwerkelijk weer in haar bezit heeft. 

 

9.13. Indien de Klant niet in staat is om – om welke reden dan ook – de gehuurde Hardware bij het einde van de 

Overeenkomst ter beschikking van AgroWizard te stellen, dient de Klant aan AgroWizard een door AgroWizard te 

bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde Hardware. Onder 

vervangingswaarde wordt verstaan de nieuwprijs op de schadedatum. 

 

 

 



 

Artikel 10 Support, onderhoud en ontwikkeling van het Platform 

 

10.1. De Klant heeft het recht de meest recente versie van de Software te gebruiken. Zolang Klant de in de Over-

eenkomst op grond van het Abonnement overeengekomen vergoeding tijdig en geheel aan AgroWizard betaalt, 

worden nieuwe versies (“updates”) van de Software zonder extra kosten automatisch ter beschikking gesteld aan 

de Klant. Upgrades (uitgebreider pakket, zie tevens artikel 7.2) van de Software of aanverwante (nieuwe) applica-

ties worden alleen tegen betaling aan de Klant ter beschikking gesteld. 

10.2. AgroWizard spant zich er voor in maar garandeert niet dat de Software zonder onderbreking, fouten of ove-

rige gebreken zal werken of dat steeds alle fouten en gebreken worden verbeterd. 

10.3. AgroWizard zal zich inspannen om een optimale beschikbaarheid van en toegang tot het Platform te waarbor-

gen. In geval van verminderde beschikbaarheid van het Platform, zal AgroWizard zich inspannen om beschikbaar-

heid van het Platform op de kortst mogelijke termijn te herstellen. 

 

10.4. AgroWizard is gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot het Platform en/of de daarop 

beschikbare Applicaties (tijdelijk) te blokkeren of uit te schakelen of het gebruik daarvan te beperken voor zover dit 

van tijd tot tijd redelijkerwijs noodzakelijk is: 

a) om preventief of regulier onderhouds- of upgrade werkzaamheden uit te voeren;  

b) in geval van een werkelijke of vermoede beveiligingsinbreuk; en/of  

c) in geval van een ander (dreigend) noodgeval;  

dit alles zonder dat de Klant het recht heeft om schadevergoeding te vorderen van AgroWizard of om (gedeeltelijke) 

terugbetaling van betaalde vergoedingen te vorderen. AgroWizard zal zich inspannen deze maatregelen tot een 

minimum te beperken en zal zich inspannen om de Klant tijdig te informeren 

 

10.5. Gebreken aan de Software die de werking van de Software niet geheel of gedeeltelijk beperken of blokkeren 

maar de prestaties ervan slechts verminderen of bemoeilijken, worden door AgroWizard onderzocht. Een oplossing 

wordt door AgroWizard verstrekt in een volgende versie van de Software 

 

10.6. In geval van gebreken aan de Software die regulier gebruik van de Software onmogelijk maken zal AgroWi-

zard zich inspannen om op de kortst mogelijke termijn die gebreken te verhelpen. Als het gebrek dermate complex 

is dat een oplossing op korte termijn niet mogelijk is, zal AgroWizard een “work-around” aanbieden teneinde aan de 

Klant de mogelijkheid te bieden om verder te werken met de Software. 

 

Artikel 11 gebruik en opslag van Data & Fair use 

 

11.1. Alle Data van Klant die door middel van het Platform wordt opgeslagen en verwerkt, worden door AgroWizard 

opgeslagen op een externe server. De Klant is gerechtigd om op ieder moment haar Data uit het Platform te expor-

teren en/of derden (voor eigen rekening en risico) toegang te verlenen tot die Data. 

 

11.2.  AgroWizard is niet gehouden de Data opgehaald bij Klant en/of derden op volledigheid en/of juistheid te con-

troleren. AgroWizard zal de Data verwerken zoals die worden aangeleverd door Klant en/of derde(n). AgroWizard is 

nooit aansprakelijk voor eventuele fouten en/of omissies in de betreffende Data en AgroWizard is evenmin aan-

sprakelijk voor de gevolgen van beslissingen die door de Klant op basis van die Data gemaakt worden. 

 

11.3. AgroWizard is evenmin gehouden om te controleren of zij bevoegd is om Data van de Klant en/of derden te 

ontvangen en/of AgroWizard bevoegd is die Data te bewerken en met de Klant te delen. Klant vrijwaart AgroWizard 



 

voor alle claims van derden die verband houden met onbevoegde ontvangst en/of onbevoegde verwerking of ver-

strekking van Data. 

 

11.4. Partijen komen overeen dat AgroWizard gerechtigd is om de aan de klant toebehorende Data, geanonimi-

seerd, te bewaren en te gebruiken voor eigen doeleinden (waaronder, maar niet beperkt tot, het gebruiken van de 

Data als basis voor het kunnen opstellen van marktinzichten of het innoveren en/of optimaliseren van het Platform 

en/of de Software). AgroWizard is niet gerechtigd om deze Data te delen met derden, anders dan in onderling over-

leg en na voorafgaande instemming van de Klant. 

 

11.5. Ten aanzien van de verwerking van Data via het Platform en over de Datalijnen door Klant geldt een “fair use 

policy”. Als AgroWizard bijvoorbeeld constateert dat de Klant een API (zoals bedoeld in artikel 7.4 van deze Voor-

waarden) niet gebruikt in het kader van de uitwisseling van Data met het Platform of indien de Klant naar het oor-

deel van AgroWizard de API te frequent gebruikt of buitensporig veel Data via de API en/of een Datalijn uitwisselt, 

is AgroWizard gerechtigd toegang tot de API, de Datalijn en/of het Platform op te schorten of af te sluiten of andere 

beschermende maatregelen te treffen, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. 

 

Artikel 12 Einde Overeenkomst 

 

12.1. De Overeenkomst waarbij met de Klant tevens een Abonnement wordt overeengekomen, wordt voor onbe-

paalde tijd of voor bepaalde tijd gesloten. De looptijd van de Overeenkomst is vastgelegd in de Overeenkomst.  

 

12.2. De Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door beide Partijen met inachtneming van een opzegtermijn van 

één (1) maand worden opgezegd. Indien de Overeenkomst wordt gesloten voor bepaalde tijd, wordt de Overeen-

komst telkens na afloop van de overeengekomen looptijd automatisch (stilzwijgend) verlengd met eenzelfde peri-

ode, tenzij een Partij de Overeenkomst uiterlijk één (1) maand voor het verstrijken van de looptijd schriftelijk opzegt. 

 

12.3. Iedere Partij heeft het recht de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder dat de andere Partij recht 

heeft op schadevergoeding ongeacht de rechtsgrond, door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere 

Partij, als de andere Partij:  

a) in staat van faillissement wordt verklaard;  

b) surséance van betaling aanvraagt;  

c) tekortkomt in de nakoming van enige wezenlijke verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en die Partij, nadat 

de andere Partij haar een schriftelijke ingebrekestelling heeft gezonden waarin haar een termijn van veertien (14) 

dagen wordt gegund om haar verplichtingen alsnog na te komen, haar tekortkoming niet heeft opgeheven; of  

d) een besluit tot liquidatie neemt, dan wel indien die Partij haar ondernemingsactiviteiten feitelijk beëindigt of be-

langrijk verandert of in een andere rechtsvorm voortzet. 

 

12.4. Als de Overeenkomst eindigt:  

a) blijven de artikelen die naar hun aard bestemd zijn om na beëindiging voort te duren tussen Partijen onvermin-

derd van kracht; en  

b) wordt de toegang van de Klant tot het Platform, inclusief alle afzonderlijke in opdracht van Klant aangemaakte 

gebruikers accounts, afgesloten;  

c) eindigt het gebruiksrecht ten aanzien van de Software;  

d) is Klant gerechtigd om binnen 30 dagen na beëindiging van de Overeenkomst zijn Data van het Platform te ex-

porteren, na verloop van welke termijn AgroWizard gerechtigd is de Data te verwijderen.  



 

e) is AgroWizard niet langer gehouden het gebruik van de Applicaties te faciliteren. 

 

12.5. Indien de Klant op het moment van de beëindiging van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 12.3 reeds 

prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhan-

gende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de Klant bewijst dat AgroWizard ten 

aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die AgroWizard vóór de beëindiging van 

de Overeenkomst heeft gefactureerd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbin-

ding direct opeisbaar en behoeven – voor zover reeds betaald – door AgroWizard niet te worden terugbetaald. 

 

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud 

 

13.1. De door AgroWizard verkochte en geleverde Hardware blijft eigendom van AgroWizard totdat de Klant alle 

navolgende verplichtingen uit alle met AgroWizard gesloten Overeenkomsten is nagekomen: 

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren Hardware; 

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens Overeenkomst door AgroWizard verrichte of te verrichten 

werkzaamheden; 

-  eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de Klant van (een) met AgroWizard gesloten Overeen-

komst(en). 

 

13.2. De Klant is niet bevoegd de geleverde Hardware door te verkopen, te verpanden of hier enig ander gebruiks- 

of zekerheidsrecht op te vestigen.  

 

13.3. Indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij zijn verplichtingen 

niet zal nakomen, is AgroWizard gerechtigd om de geleverde Hardware bij de Klant of bij derden die deze zaken 

voor de Klant houden weg te (doen) halen. De Klant is verplicht hierbij alle medewerking te verlenen op straffe van 

een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag van al het door hem aan AgroWizard verschuldigde. 

 

13.4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of (bijvoorbeeld 

door beslaglegging) willen doen gelden, is de Klant verplicht AgroWizard hiervan 

onmiddellijk schriftelijk/per e-mail op de hoogte te stellen. 

 

13.5. De Klant verplicht zich: 

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde respectievelijk gehuurde Hardware te verzekeren en verzekerd te 

houden tegen breuk, beschadiging, brand- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering 

aan AgroWizard ter inzage te geven; 

- alle aanspraken van de Klant op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde 

Hardware op eerste verzoek van AgroWizard aan AgroWizard te verpanden als bedoeld in artikel 3:239 BW; 

- de vorderingen die de Klant verkrijgt jegens zijn afnemers op eerste verzoek van AgroWizard aan AgroWizard 

te verpanden als bedoeld in artikel 3:239 BW; 

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid voor Directe en Indirecte Schade 

 

14.1. Voor alle Directe Schade van de Klant, zoals omschreven in artikel 1 lid 1, veroorzaakt door een aan AgroWi-

zard toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van AgroWizard, 

behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of 



 

aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs 

van de door AgroWizard verkochte en geleverde Hardware en/of verhuurde Hardware (exclusief BTW). Indien de 

Overeenkomst met de Klant ook een Abonnement inhoudt, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs, zoals 

bedoeld in de vorige zin, gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor één jaar.  

 

14.2. Voor alle Indirecte Schade, zoals omschreven in artikel 1 lid 1, is AgroWizard, behoudens in geval van opzet 

of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van 

dwingendrechtelijke bepalingen, niet aansprakelijk. 

 

14.3. Indien de rechter mocht oordelen dat AgroWizard geen beroep toekomt op de beperking en uitsluiting van 

aansprakelijkheid zoals vermeld in leden 1 en 2 van dit artikel, is de totale aansprakelijkheid van AgroWizard voor 

Directe en Indirecte Schade beperkt tot maximaal het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Agro-

Wizard voor het voorval in kwestie wordt uitgekeerd (vermeerderd met het eigen risico) en, bij gebreke van een 

aansprakelijkheidsverzekering of bij gebreke van dekking onder de polis van aansprakelijkheidsverzekering, in elk 

geval tot maximaal een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00). Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor 

groei- en/of bloeistoornissen en/of kwaliteitsvermindering van dieren, gewassen, bloemen, planten en andere teelt-

producten veroorzaakt door of voortvloeiend uit en/of verband houdend met een gebrek in de leverde producten 

en/of verrichte diensten. 

 

14.4. Tenzij de nakoming door AgroWizard blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van AgroWizard 

wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst in alle gevallen alleen indien de Klant 

AgroWizard onverwijld en deugdelijk schriftelijk/per e-mail in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuive-

ring van de tekortkoming wordt gesteld, en AgroWizard ook ná die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de 

nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrij-

ving van de tekortkoming te bevatten, zodat AgroWizard in staat is adequaat te reageren en de tekortkoming te (la-

ten) onderzoeken. 

14.5. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen AgroWizard vervalt door het enkele verloop van 24 (vierentwin-

tig) maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij de Klant vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvorde-

ring tot vergoeding van de schade heeft ingesteld. 

 

14.6. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van AgroWizard laten de ove-

rige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in deze Voorwaarden onverlet. 

 

Artikel 15 Niet toerekenbaar tekortschieten (”overmacht”) 

 

15.1. Een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door AgroWizard, daaronder begrepen enige tussen 

partijen overeengekomen garantieverplichting, kan AgroWizard onder meer niet worden toegerekend indien de oor-

zaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan schuld van AgroWizard of buiten de risicosfeer van AgroWizard 

vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, 

epidemieën, pandemieën, excessieve prijsstijgingen, oproer, molest, brand, blikseminslag, waterschade, overstro-

ming, werkstaking, bedrijfsbezetting, staking, stiptheidsacties, uitsluiting, in- en invoerbelemmeringen, overheids-

maatregelen, defecten aan machines of computers, computervirussen, onbereikbaarheid of beschadiging van (al 

dan niet extern) opgeslagen gegevens of bestanden, storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit, storin-

gen in computernetwerk, datanetwerken, telecommunicatiefaciliteiten of internet, vervoers- en verkeersproblemen, 



 

uitzonderlijke of extreme weersomstandigheden alsmede de stagnatie c.q. onderbreking van leveringen van toele-

veranciers van wie AgroWizard materialen, onderdelen en/of grondstoffen voor de uitvoering van de Overeenkomst 

moet betrekken. 

 

15.2. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de Klant is Agro-

Wizard bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.  

 

Artikel 16 Geheimhouding 

 

16.1. Iedere Partij zal de inhoud van de Overeenkomst en alle vertrouwelijke informatie die in verband hiermee is of 

wordt uitgewisseld, vertrouwelijk behandelen en noch geheel noch gedeeltelijk openbaar maken. 

 

16.2. Artikel 16.1 geldt niet: 

a) indien openbaarmaking wordt vereist door enige wet- of regelgeving, of een bevel of instructie tot openbaarma-

king wordt gegeven door een autoriteit;  

b) indien de vertrouwelijke informatie op of na de datum van de Overeenkomst openbaar is geworden, anders dan 

door een toerekenbare tekortkoming van een Partij, dan wel enig onrechtmatig handelen waarvan de betrokken 

Partij op het moment van openbaarmaking wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat dit onrechtmatig was; of  

c) voor zover openbaarmaking geschiedt aan professionele adviseurs van de openbaar makende partij, onder op-

legging van een gelijkwaardige geheimhoudingsverplichting. 

 

Artikel 17 Overige bepalingen 

 

17.1. Deze Voorwaarden kunnen door een enkele mededeling van AgroWizard aan de Klant worden gewijzigd. Bij 

gebreke van protest binnen dertig dagen na mededeling gelden de gewijzigde Voorwaarden vanaf de dag der me-

dedeling op alle nieuwe Overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de mededeling. 

 

17.2. Indien een bepaling uit deze Voorwaarden nietig is dan wel vernietigd wordt, treedt voor deze bepaling (voor 

zover mogelijk van rechtswege) in de plaats een bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de 

nietige of vernietigde bepaling. Partijen zijn jegens elkaar gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo no-

dig met elkaar in redelijk overleg te treden. De overige bepalingen van de Voorwaarden behouden onverminderd 

hun geldigheid, tenzij dwingendrechtelijke regels zich hiertegen verzetten. 

 

17.3. Alle kennisgevingen of andere mededelingen uit hoofde van de Overeenkomst dienen schriftelijk te worden 

gedaan. 

 

17.4. Klant is niet gerechtigd om de Overeenkomst, of één of meer van haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde 

van de Overeenkomst, over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AgroWizard. 

 

17.5 Wijziging van de Overeenkomst is alleen mogelijk indien de wijziging schriftelijk wordt overeengekomen en 

wordt ondertekend door Partijen. 

 

 

 



 

Artikel 18 Verjaring 

 

Tenzij in deze Voorwaarden anders bepaald en tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten, 

verjaren vorderingsrechten van de Klant uiterlijk na één jaar na het ontstaan daarvan. 

 

Artikel 19  Verwerking persoonsgegevens 

 

19.1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst persoonsgegevens worden 

verwerkt, zullen deze persoonsgegevens door AgroWizard op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden ver-

werkt overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

19.2. AgroWizard zal technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens te beschermen 

tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de 

techniek en de aard van de verwerking. 

 

Artikel 20 Toepasselijk recht en geschillen 

 

20.1. Op alle aanbiedingen van en Overeenkomsten met AgroWizard is Nederlands Recht van toepassing. De toe-

passing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende 

Zaken (“Weens Koopverdrag”) wordt uitgesloten. 

 

20.2. Ten aanzien van geschillen die tussen AgroWizard en de Klant mochten ontstaan is uitsluitend de in de vesti-

gingsplaats van AgroWizard bevoegde rechter bevoegd om hiervan kennis te nemen, tenzij regels van dwingend-

rechtelijke aard zich hiertegen verzetten. 

 

 

 


