ALGEMENE VERKOOP VOORWAARDEN BEUTECH-AGRO
Artikel 1 Begrippen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Beutech-Agro: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Beutech-Agro,
statutair gevestigd te Steenwijk, Nederland, kantoorhoudende te (8331 VC) Steenwijk,
Nederland, aan de Oevers 11.
• Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die zich in verband met de koop van
goederen of levering van diensten jegens Beutech-Agro heeft verbonden of met dat doel
met deze in onderhandeling is.
• Partijen: Wederpartij en Beutech-Agro.
• Rechtsbetrekking: de tussen Partijen te sluiten of gesloten overeenkomst alsmede elke
wijziging daarvan of aanvulling daarop, waaronder begrepen daartoe strekkende
onderhandelingen, aanbiedingen, offertes en opdrachten waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn.
• Producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie en alle resultaten van
dienstverlening door Beutech-Agro, die het onderwerp zijn van een overeenkomst.
• Systemen: Producten bestaande uit meerder onderdelen, tezamen een geheel vormend,
bijvoorbeeld een opslag- of afdeksysteem (zoals bassins en silo’s) voor mest, (vervuild)
water en slib.
• Order: iedere opdracht van Wederpartij in welke vorm dan ook.
Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle tussen Partijen
geldende rechtsbetrekkingen.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
Wederpartij, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van Wederpartij zijn niet van
toepassing, en worden middels deze bepaling uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Wederpartij, aan wie eenmaal deze voorwaarden ter beschikking zijn gesteld, wordt
geacht van de toepasselijkheid er van op de hoogte te zijn.
5. Wederpartij wordt geacht de toepasselijkheid van deze voorwaarden mede te
aanvaarden met betrekking tot latere overeenkomsten, al dan niet voortvloeiende uit de
eerste Rechtsbetrekking, met Beutech-Agro.
6. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk door
Beutech-Agro worden aanvaard en vervolgens schriftelijk worden vastgelegd. Indien en
voor zover van deze algemene voorwaarden is afgeweken, zonder dat daarbij de
toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige
bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht. Afwijkingen gelden slechts
voor de enkele overeenkomst waarop zij betrekking hebben.
Artikel 3. Offerte en overeenkomst
1. De door Beutech-Agro uitgebrachte offertes (alsmede prijzen, aanbiedingen,
leveringstijden) zijn voor zowel Beutech-Agro als Wederpartij geheel vrijblijvend en gelden
slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order door Wederpartij. De geldigheid
van een offerte is dertig (30) dagen, tenzij anders vermeld. Na aanvaarding hiervan heeft
Beutech-Agro het recht het aanbod, de prijs, de leveringstijd en/ of de offerte binnen vijf (5)
werkdagen na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding door de Wederpartij te herroepen.
Beutech-Agro mag prijswijzigingen doorvoeren in geval van stijgingen van grondstofprijzen
en van het loonniveau.
2. Beutech-Agro kan niet aan haar offerte worden gehouden indien Wederpartij had
behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke
vergissing of verschrijving bevatte.
3. Wederpartij wordt geacht hetgeen met Beutech-Agro te zijn overeengekomen zoals is
omschreven in de opdrachtbevestiging van Beutech-Agro, indien Beutech-Agro op de
achtste (8e) dag na verzending van de opdrachtbevestiging niet van Wederpartij het
schriftelijk bericht heeft ontvangen dat de inhoud van de bevestiging afwijkt van hetgeen
zou zijn overeengekomen.
4. Ten opzichte van Wederpartij strekt het schriftelijke aanbod of orderbevestiging van
Beutech-Agro tot volledig bewijs van de inhoud van de overeenkomst, behoudens door
Wederpartij te leveren tegenbewijs.
5. Alle prijzen genoemd door Beutech-Agro zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders
aangegeven.
Artikel 4. Levering en aflevering
1. Opgegeven leveringstijden gelden niet als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen. Wederpartij dient Beutech-Agro derhalve in gebreke te stellen en een
redelijke termijn te geven alsnog na te komen zonder dat Wederpartij het recht tot
ontbinding of schadevergoeding heeft. Overschrijding van de opgegeven termijn met
maximaal de redelijke termijn geeft Wederpartij niet het recht de Order te annuleren, de
ontvangst of de betaling van de Producten te weigeren, c.q. op te schorten en/ of enigerlei
schadevergoeding van Beutech-Agro te eisen.
2. Als plaats van levering geldt de vestigingsplaats van Wederpartij indien die in Nederland
is en de Nederlandse staatsgrens indien Wederpartij in het buitenland is gevestigd, een en
ander tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3. Beutech-Agro is gerechtigd de Order in gedeelten uit te voeren. In dat geval wordt
eveneens in gedeelten gefactureerd. Met de levering van de Producten gaat het risico mee
over.
4. Voor zover het Product bestaat uit meerdere onderdelen, tezamen vormend een
Systeem, heeft Beutech-Agro aan haar (deel-) leveringsplicht voldaan door de geleverde
zaken eenmaal aan te bieden op het afgesproken tijdstip aan Wederpartij en te monteren
en installeren conform het montageschema. Het aanbod van levering en montage wordt
met levering gelijkgesteld. Bij weigering van in ontvangstnamen van de Producten door
Wederpartij zal Beutech-Agro deze tot dertig (30) dagen na aanbieding (doen) opslaan, in
welk geval de kosten van (retour-) vracht alsmede van opslag voor rekening van
Wederpartij komen.
5. Voor zover het Product bestaat uit losse zaken heeft Beutech-Agro aan haar
leveringsplicht voldaan door de Producten eenmaal aan te bieden op het afgesproken
tijdstip aan Wederpartij. Het aanbod van levering wordt met levering gelijkgesteld. Bij
weigering van in ontvangstnamen van de Producten door Wederpartij zal Beutech-Agro
deze tot dertig (30) dagen na aanbieding (doen) opslaan, in welk geval de kosten van
(retour-) vracht alsmede van opslag voor rekening van Wederpartij komen.
6. In geval van opslag als bedoeld in de twee voorgaande leden zal Beutech-Agro
Wederpartij schriftelijk berichten dat de Producten binnen genoemde termijn van dertig (30)
dagen (ter montage en installatie) afgenomen dienen te worden, welke termijn een fatale
termijn is en bij gebreke waarvan Beutech-Agro bevoegd is de overeenkomst te ontbinden.
7. Transport, waaronder begrepen het laden en lossen, vindt plaats franco aan Wederpartij
dan wel tot aan de grens, conform lid 3, mits de Order een waarde heeft van minimaal €
1.500. Voor transport naar de Waddeneilanden geldt dat alle kosten in verband met de
overvaart in rekening worden gebracht. Orders met een waarde minder dan € 1.500 en
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leveringen in het buitenland worden geleverd tegen vergoeding van volledige
transportkosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
8. Transport, waaronder begrepen het laden en lossen, vindt plaats voor risico van
Wederpartij, ongeacht in wiens opdracht transport plaatsvindt of te wiens laste het
transportrisico door vervoerder wordt gebracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Artikel 5. Annulering
Indien Wederpartij de aan Beutech-Agro verstrekte Order geheel of gedeeltelijk annuleert,
is Wederpartij verplicht om aan Beutech-Agro alle met het oog op de uitvoering van de
Order redelijke gemaakte (on)kosten te vergoeden, zulks onverminderd het recht van
Beutech-Agro op schadevergoeding wegens winstderving alsmede van de overige uit de
bewuste annulering voortvloeiende schaden en kosten.
Artikel 6. Reclame
Eventuele reclames dienen binnen acht (8) dagen na ontvangst van de Producten
schriftelijk en gedetailleerd door Wederpartij aan Beutech-Agro te worden opgegeven. Niet
gereclameerd kan worden over gemonteerde Producten zoals bijvoorbeeld silo- en
bassinfolie. Evenmin kan worden gereclameerd over Producten welke buiten het
programma van Producten van Beutech-Agro vallen en speciaal voor Wederpartij zijn
ingekocht. Wederpartij wordt geacht de Producten zonder bezwaren te hebben
geaccepteerd wanneer niet uiterlijk binnen de in het eerste lid genoemde termijn na
ontvangst schriftelijk wordt gereclameerd. Indien Beutech-Agro na deze termijn
desalniettemin aan de reclamatie aandacht schenkt, geschiedt zulks onverplicht en kan
Wederpartij daaraan geen rechten ontlenen.
Artikel 7. Aansprakelijkheid Beutech-Agro
Beutech-Agro aanvaardt alleen de wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor
zover dat uit dit artikel blijkt.
1. Indien Wederpartij stelt schade te hebben geleden als gevolg van een toerekenbare
tekortkoming aan de zijde van Beutech-Agro, dient Wederpartij zowel de tekortkoming als
de toerekenbaarheid aan te tonen.
2. De totale aansprakelijkheid van Beutech-Agro wegens toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de overeenkomst is vanaf de levering van de Producten beperkt tot
vergoeding van directe schade tot maximaal de (aflopende) percentages overeenstemmend
met die genoemd in het bij het Product verstrekte garantiecertificaat.
3. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan
het maximaal door de verzekering van Beutech-Agro uit te keren bedrag.
4. Non-conformiteit van de Producten wordt gelijkgesteld met een toerekenbare
tekortkoming en geldt derhalve in dat geval de regeling zoals in dit artikel omschreven.
5. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan;
- de redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Beutech-Agro
aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed
indien Wederpartij de overeenkomst heeft ontbonden;
- de redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade,
voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze
voorwaarden;
- de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover
Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in
de zin van deze voorwaarden
6. Een tekortkoming kan slechts aan Beutech-Agro worden toegerekend indien haar schuld
treft.
7. Beutech-Agro aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de schade zijn oorzaak vindt in
het niet nakomen door Wederpartij van de in de overeenkomst en/ of in de onderhavige
voorwaarden gestelde regels of gegeven aanwijzingen van Beutech-Agro, of indien er
anderszins sprake is van eigen schuld.
8. Beutech-Agro aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van verlies en/
of diefstal van zaken.
9. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de
aansprakelijkheid van Beutech-Agro beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die
overeenkomst bedongen prijs exclusief BTW, met in achtneming van het hiervoor in artikel
7.2 bepaalde.
10. Indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, komt niet voor vergoeding in aanmerking.
11. De aansprakelijkheid van Beutech-Agro wegens toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Wederpartij Beutech-Agro
onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn
ter zuivering van de tekortkoming, en Beutech-Agro ook na die termijn toerekenbaar in de
nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Beutech-Agro
in staat is adequaat te reageren. Wederpartij is niet bevoegd de vermeende tekortkoming
zelf te (doen) herstellen, alvorens Beutech-Agro daartoe toestemming heeft gegeven.
Indien Wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming eventuele gebreken toch
door een derde laat herstellen, is Beutech-Agro niet gehouden de daarmee gepaard
gaande kosten te voldoen. Ook vervalt alsdan eventueel door Beutech-Agro gegeven
garantie. Oevers 11 Steenwijk
12. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat
Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij BeutechAgro meldt.
13. Wederpartij vrijwaart Beutech-Agro voor alle aanspraken van derden wegens
productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door Wederpartij
aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Beutech-Agro geleverde zaken,
behoudens indien en voor zover Wederpartij bewijst dat de schade is veroorzaakt door die
zaken. Voor vergoeding van die schade komt alleen in aanmerking die schade waartegen
Beutech-Agro verzekerd is.
14. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
15. Beutech-Agro staat niet in voor onjuist/ ondeskundig verkeerd gebruik/ verwerking door
Wederpartij of door derden van Producten. Indien Wederpartij niet stipt al zijn verplichtingen
is nagekomen, is Beutech-Agro daarvoor op geen enkele wijze aansprakelijk. Beutech-Agro
staat op geen enkele wijze in voor werkzaamheden door derden verricht en is op geen
enkele wijze aansprakelijk voor werkzaamheden door derden verricht.
16. In geval van leveringen buiten Nederland is Wederpartij verantwoordelijk voor kennis en
juiste en volledige naleving van alle op grond van (lokale, nationale en Europese)
regelgeving of gebruiken geldende normen (bijvoorbeeld met betrekking tot dakbelasting),
voorschriften en voorwaarden met betrekking tot de levering en montage van de Systemen
en Producten van Beutech-Agro. Wederpartij zal Beutech-Agro op de hoogte stellen en
houden van voornoemde normen, voorschriften en voorwaarden. Wederpartij is gehouden
Beutech-Agro te vrijwaren voor schade die laatstgenoemde lijdt als gevolg van niet juiste
en/ of niet volledige naleving van de normen, voorschriften en voorwaarden.

Artikel 8. Garantie
1. Beutech-Agro geeft op de Producten, voor zover die bestaan uit meerdere onderdelen,
tezamen vormend een Systeem, garantie conform het bij het Product verstrekt
garantiecertificaat.
2. Op los geleverde materialen en onderdelen geeft Beutech-Agro geen garantie, ook al zijn
deze zaken gelijktijdig met een systeem, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, geleverd.
Artikel 9. Monsters, modellen en voorbeelden
1. Ingeval van fabricage of montage van Producten, al dan niet volgens door Wederpartij
verstrekt monster, model, tekeningen of andere aanwijzingen, staat Wederpartij er jegens
Beutech-Agro voor in dat door de fabricage en/ of levering van die Producten geen merk,
octrooi, gebruiks- of handelsmodel of enig ander recht van derden wordt aangetast. Mocht
blijken dat dit wel het geval is, dan is Beutech-Agro gerechtigd terstond de fabricage of
levering te staken en vergoeding van de gemaakte kosten benevens die van
schadevergoeding van Wederpartij te verlangen zonder dat Beutech-Agro jegens
Wederpartij tot schadevergoeding gehouden is.
2. Indien door Beutech-Agro een monster, model of voorbeeld van Producten is getoond of
verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van indicatie: de
hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld
afwijken, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat wordt geleverd conform het getoonde of
verstrekte monster, model of voorbeeld.
3. Afbeeldingen, tekeningen, maatopgaven en dergelijke die Beutech-Agro verstrekt in
catalogi, circulaires of anderszins zijn niet bindend en zijn alleen bedoeld om een algemene
voorstelling te geven van hetgeen Beutech-Agro biedt, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat
wordt geleverd conform het verstrekte.
4. Afwijkingen geven Wederpartij niet het recht de ontvangst of de betaling der Producten te
weigeren of enigerlei vergoeding te vragen.
Artikel 10. Afwijkingen
1. Beutech-Agro is bevoegd Producten te leveren die op de navolgende punten afwijken
van de in de koopovereenkomst omschreven zaken:
-maten;
-kleuren;
-gewicht.
2. Beutech-Agro kan niet worden aangesproken op afwijkingen in maat, kleur of gewicht die
het gevolg zijn van een natuurlijk proces (uitzetting, inklinking, verkleuring e.d.).
Artikel 11. Betaling en incasso
1. Beutech-Agro is te allen tijde gerechtigd een aanbetaling, vooruitbetaling of zekerheden
te verlangen alvorens tot levering of verdere levering over te gaan en bij weigering van
opdrachtgever haar verplichtingen op schorten. Leveringen aan niet in Nederland
gevestigde Wederpartijen geschieden slechts na vooruitbetaling van het totaal door
Wederpartij te betalen bedrag.
2. Betaling, verminderd met de aanbetaling, dient te geschieden binnen, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen, acht (8) dagen na factuurdatum door middel van overmaking op
de bankrekening van Beutech-Agro. Het betreft hier een fatale termijn. Na het verstrijken
van de overeengekomen betalingstermijn is Wederpartij in verzuim en is de wettelijke
handelsrente (artikel 6:119a BW) vermeerderd met twee procent (2%) verschuldigd.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Wederpartij zijn de
verplichtingen van Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
4. Wederpartij is niet bevoegd een door haar verschuldigde betaling te verrekenen met
enige vordering die zij op Beutech-Agro. pretendeert te hebben, danwel eigenhandig een
korting te verrekenen.
5. Door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats
van de verschuldigde rente en kosten en strekken in de tweede plaats ter afdoening van
opeisbare vorderingen/ facturen die het langst openstaan, zelfs indien Wederpartij vermeldt
dat de voldoening betrekking heeft op een latere vordering/ factuur.
6. Is Wederpartij in gebreke of verzuim dan komen de kosten ter verkrijging van voldoening
in en buiten rechte voor rekening van Wederpartij. Indien Beutech-Agro evenwel aantoont
hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook
deze kosten voor vergoeding in aanmerking. Ook de kosten van een premature
faillissementsaanvraag vallen onder kosten zoals hier bedoeld.
7. Vorderingen van Beutech-Agro op Wederpartij zijn direct en ineens opeisbaar indien:
- na het sluiten van de overeenkomst Beutech-Agro omstandigheden ter kennis komen die
Beutech-Agro goede grond geven te vrezen dat Wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal
voldoen;
- Wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst en/ of onderhavige voorwaarden niet
stipt nakomt.
8. In genoemde gevallen is Beutech-Agro gerechtigd de verdere uitvoering van de
overeenkomst op te schorten, de overeenkomst te ontbinden, schadevergoeding te
vorderen, een en ander sluit niet uit de bevoegdheid van Beutech-Agro om gebruik te
maken van haar overige rechten, waaronder het recht op nakoming.
9. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/ of materialen
waarvan Beutech-Agro zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te
bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan
wel dermate bezwaarlijk en/ of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de
overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, heeft Beutech-Agro het recht
de overeenkomst met Wederpartij te ontbinden zonder dat daardoor enige gehoudenheid
tot schadevergoeding jegens Wederpartij ontstaat.
Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
Alle aan Wederpartij geleverde Producten blijven eigendom van Beutech-Agro, totdat alle
bedragen die Wederpartij uit welken hoofde dan ook aan Beutech-Agro verschuldigd is,
waaronder uitdrukkelijk begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan BeutechAgro zijn voldaan.
Artikel 13. Overmacht
1. Geen der Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe
verhinderd is als gevolg van overmacht en derhalve niet is te wijten aan zijn schuld, noch
krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening
komt. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van
toeleveranciers van Beutech-Agro.
2. Wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben
Partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen
reeds ingevolgde de overeenkomst is gepresteerd is, wordt dan naar verhouding
afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
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Artikel 14. Aansprakelijkheid Wederpartij
1. Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door of (mede) een gevolg is
van haar gedragingen in strijd met de in de overeenkomst en/ of de algemene voorwaarden
opgelegde verplichtingen en verboden en/ of de door Beutech-Agro gegeven aanwijzingen.
2. Wederpartij vrijwaart Beutech-Agro voor alle aanspraken van derden betreffende deze
schade.
Artikel 15. Verjaring
Vorderingen op Beutech-Agro verjaren na verloop van één (1) jaar na het ontstaan, dan wel
bekend worden van de vorderingen.
Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op deze voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten is Nederlands recht van
toepassing. Met betrekking tot overeenkomsten als bedoeld in artikel 6:247 lid 2 BW wordt
echter uitdrukkelijk bepaald dat afdeling 3, titel 5 van Boek 6 BW buiten toepassing blijft.
Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op onderhavige overeenkomst.
2. Naast de rechter die volgens de normale regels van het Nederlands Burgerlijk
Procesrecht bevoegd is van een gerezen geschil kennis te nemen is voorts altijd de rechter
van de Arrondissementsrechtbank Zwolle bevoegd van een geschil kennis te nemen.
Artikel 17. Slotbepalingen
1. Indien één of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig of op andere wijze niet
verbindend zou(den) zijn, wordt daardoor de geldigheid van de overige artikelen van deze
voorwaarden niet aangetast.
2. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de
overeenkomst voort te duren, blijven na het einde van die overeenkomst bestaan.
3. Het is Beutech-Agro toegestaan de in enige overeenkomst met Wederpartij omschreven
rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van
Beutech-Agro worden overgedragen dient Beutech-Agro Wederpartij hiervan voorafgaand
op de hoogte te stellen en heeft Wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.
Beutech-Agro is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.
4. Het is Partijen niet toegestaan de overeenkomst of rechten en/ of verplichtingen uit de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de andere partij(en) bij deze overeenkomst.
5. Indien Beutech-Agro op basis van de omstandigheden die haar op dat moment bekend
zijn en hadden moeten zijn in alle redelijkheid meent rechtsgeldig een opschorting,
ontbinding- en / of vernietigingsrecht te kunnen uitoefenen, is Beutech-Agro niet gehouden
tot betaling van de wettelijke rente, in het geval later mocht komen vast te staan dat zij
bedoelde recht(en) niet rechtsgeldig heeft uitgeoefend.
6. Aan de opschriften bij de artikelen komt geen zelfstandige betekenis toe. In deze
voorwaarden is een rubricering per artikel uitsluitend ter identificatie aangebracht. Deze
dient bij de interpretatie zo nodig buiten beschouwing te blijven.

