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ALGEMENE VOORWAARDEN NOVACROPCONTROL 
 

  

Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 

opdrachten, inclusief alle vervolgopdrachten en aanvullende 

werkzaamheden, welke door NovaCropControl (hierna te noemen: 

“NovaCropControl”), gevestigd te (5175 PS) Loon op Zand, 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

819657876 worden uitgevoerd. Deze algemene voorwaarden zijn 

eveneens opgesteld voor de rechtsopvolger(s) van NovaCropControl 

en/of  aan NovaCropControl gelieerde ondernemingen en/of 

vennootschappen. 

2. In deze algemene voorwaarden wordt onder het begrip 

“wederpartij” iedere rechtspersoon en/of natuurlijke persoon die 

met NovaCropControl een opdracht heeft gesloten, dan wel een 

aanbod daartoe heeft ontvangen, aangeduid. 

3. In deze algemene voorwaarden wordt onder het begrip 

“opdracht” verstaan alle afspraken die NovaCropControl met de 

wederpartij heeft gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot, de 

opdracht waarin de omvang van de dienstverlening van 

NovaCropControl is vastgelegd, de onderhavige algemene 

voorwaarden alsmede alle andere (aanvullende) afspraken die 

tussen de wederpartij en NovaCropControl zijn gemaakt. 

4. In deze algemene voorwaarden wordt onder het begrip “(blad-

)monster” het door de wederpartij ter beschikking gesteld materiaal 

zoals, maar niet beperkt tot, een stukje grond en/of blad en/of 

gewas, met het doel dit door NovaCropControl te laten analyseren 

op de aanwezigheid van voedingsstoffen. 

5. In deze algemene voorwaarden wordt onder het begrip 

“bundel” verstaan de door de wederpartij op voorhand ingekochte 

hoeveelheid metingen. 

6. In deze algemene voorwaarden wordt onder het begrip 

“rapportage” verstaan het door NovaCropControl opgestelde 

verslag waarin de onderzoeksresultaten terzake de metingen 

worden weergegeven. 

 

Offerte 

7. Alle offertes van NovaCropControl zijn geldig gedurende dertig 

(30) dagen en kunnen door NovaCropControl worden herroepen, 

ook na aanvaarding daarvan door de wederpartij, mits de 

herroeping door NovaCropControl onverwijld geschiedt. 

8. NovaCropControl kan niet aan haar offertes en/of 

aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs 

kan begrijpen dat de offertes en/of aanbiedingen, dan wel een 

onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

9. Een samengestelde prijsopgave verplicht NovaCropControl niet 

tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een 

overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of 

offertes gelden niet voor toekomstige orders.  

 

Duur/beëindiging/wijziging en einde van de opdracht 

10. Tenzij partijen anders overeenkomen wordt de opdracht voor 

onbepaalde tijd aangegaan en kan te allen tijde worden opgezegd 

met in achtneming van een opzegtermijn van een maand. 

NovaCropControl zal alsdan alle reeds uitgevoerde, maar niet in 

rekening gebrachte werkzaamheden bij de wederpartij in rekening 

brengen.  

11. Een wijziging en/of aanvulling van de opdracht komt slechts 

tot stand nadat NovaCropControl hier schriftelijk mee heeft 

ingestemd. 

12. Partijen kunnen de opdracht met in achtneming van het 

overige in de onderhavige algemene voorwaarden bepaalde 

schriftelijk beëindigen. Indien de wederpartij recht heeft op 

(gedeeltelijke) restitutie van reeds ingekochte bundels dan zal 

NovaCropControl het aan de wederpartij te restitueren bedrag 

vergoeden conform de alsdan geldende tarieven. 

13. NovaCropControl behoudt zich het recht voor om de opdracht 

in gedeelten uit te voeren en te factureren, zulks met in achtneming 

van de redelijkheid en de billijkheid. 

14. NovaCropControl maakt voor de uitvoering van haar 

werkzaamheden gebruik van bundels. Eenmaal ingekochte bundels 

zijn geldig gedurende één jaar na aankoop. Indien de wederpartij na 

ommekomst van dat jaar alsnog van een niet aangewend gedeelte 

van een reeds aangeschafte bundel gebruik wenst te maken is 

NovaCropControl gerechtigd eventuele prijsstijgingen bij de 

wederpartij in rekening te brengen. 

 

Uitvoering van de opdracht 

15. De wederpartij zal NovaCropControl zo goed mogelijk 

infomeren, ook gedurende de uitvoering van de opdracht. Indien 

NovaCropControl als gevolg van een incompleet dossier en/of 

onvolledige informatievoorziening extra werkzaamheden dient uit 

te voeren dan is zij gerechtigd deze werkzaamheden bij haar 

wederpartij in rekening te brengen. 

16. NovaCropControl behoudt zich het recht voor bepaalde 

werkzaamheden te laten verrichten door derden. De 

toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt 

uitdrukkelijk uitgesloten. 

17. Indien NovaCropControl een termijn geeft waarbinnen zij de 

opdracht uitvoert dient deze termijn slechts als indicatie. 

18. De wederpartij is vrij om NovaCropControl te benaderen met 

het communicatiemiddel naar keuze, zoals bijvoorbeeld maar niet 

beperkt tot telefoon, internet, post.nl of koeriersdienst. 

NovaCropControl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden 

gehouden indien een communicatiemiddel niet naar behoren 

functioneert. De wederpartij dient in het geval van een geschil aan 

te tonen dat het door haar verzonden bericht NovaCropControl 

heeft bereikt. 

19. Indien NovaCropControl de opdracht op een door de 

wederpartij aan te wijzen locatie uitvoert dan zijn de rusttijden en 

arbeidsduur van NovaCropControl gelijk aan de bij de wederpartij 

gebruikelijke werkuren en -tijden, tenzij anders schriftelijk tussen 

NovaCropControl en de wederpartij is overeengekomen.  

20. Indien NovaCropControl meer- en/of overwerk dient te 

verrichten, dan is NovaCropControl gerechtigd deze 

werkzaamheden op basis van het eerder met de wederpartij 

overeengekomen tarief, exclusief omzetbelasting, bij haar 

wederpartij in rekening te brengen. Indien er geen uurtarief is 

overeengekomen dan brengt NovaCropControl deze 

werkzaamheden naar eigen inzicht bij de wederpartij in rekening, 

zulks met in achtneming van de redelijkheid en de billijkheid. 

21. De wederpartij is verplicht om NovaCropControl toegang te 

verschaffen tot de door de wederpartij aangewezen werkplek en 

NovaCropControl alle materialen ter beschikking te stellen welke zij 

redelijkerwijs nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht. De 

eventuele gevolgen van het niet nakomen van deze verplichting(en) 

komen voor rekening en risico van de wederpartij. 

22. NovaCropControl bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt 

uitgevoerd, en houdt daarbij voor zoveel mogelijk rekening met de 

door de wederpartij kenbaar gemaakte wensen. 

23. Voorafgaand aan het aangaan van de opdracht dient de 

wederpartij NovaCropControl te informeren over (verplichte) 

bedrijfssluiting(en) en verplichte vrije dagen. Indien gedurende de 

duur van de opdracht een aanvullende bedrijfssluiting bekend wordt 

dan dient de wederpartij NovaCropControl daarover per 

ommegaande te informeren. NovaCropControl is gerechtigd om de 

kosten van een in deze bepaling genoemde bedrijfssluiting bij de 

wederpartij in rekening te brengen. 

24. NovaCropControl behoudt zich het recht voor om vakantie en 

andere verhinderdata op te nemen. NovaCropControl zal de 

wederpartij zo vroeg mogelijk informeren over deze verhinderdata, 

doch uiterlijk 24 uur van te voren. NovaCropControl houdt bij het 

inplannen van vakantie en andere verhinderdata voor zoveel 

mogelijk rekening met de wensen van de wederpartij, maar is 

daaraan niet gebonden. 

25. Het is de wederpartij bekend dat de ter analyse aangeboden 

(blad-)monsters vóór 9.00 uur in de ochtend genomen moeten 

worden. (Blad-)monsters welke na 9.00 uur in de ochtend worden 

genomen zijn minder nauwkeurig. Indien hierover een geschil 

ontstaat tussen NovaCropControl en haar wederpartij zal de 

wederpartij moeten kunnen aantonen dat het (blad-)monster vóór 

9.00 uur in de ochtend is genomen en dat verder alle door 

NovaCropControl gegeven richtlijnen voor het nemen van (blad-

)monsters in acht zijn genomen. Deze richtlijnen houden onder 

meer in, maar zijn niet beperkt tot, de volgende voorschriften: 

• het te onderzoeken gewas moet droog zijn; 

• jong en oud blad moet apart worden bemonsterd; 

• voor de meeste gewassen bestaat een representatief monster 

uit 30 bladeren; 

• op de website van NovaCropControl   

(http://www.novacropcontrol.nl/) staan de meest actuele 

handleidingen terzake de wijze waarop (blad-)monsters dienen te 

worden genomen. 

 

Prijzen & Betaling 

26. Alle prijzen zijn bindend en exclusief de daarover 

verschuldigde omzetbelasting. 

27. Facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum 

zonder verrekening of andere inhouding aan NovaCropControl te 

worden voldaan.  

28. Indien de wederpartij zijn/haar betalingsverplichting(en) 

jegens NovaCropControl niet nakomt dan verbeurt de wederpartij 

een contractuele boete ten bedrage van 15% van het openstaande 

factuurbedrag met een minimum van 40 euro, onverminderd de 

verschuldigde wettelijke rente. 

29. Indien de wederpartij na aanmaning in gebreke blijft het 

openstaande bedrag aan NovaCropControl te voldoen is 

laatstgenoemde gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten 

totdat de wederpartij het volledige bedrag, inclusief rente-en 

incassokosten, aan NovaCropControl heeft voldaan. 

30. Van de inkomende betalingen worden eerst de verschuldigde 

rente- en incassokosten voldaan. Van het alsdan resterende bedrag 

zullen de oudst openstaande facturen worden voldaan. 

31. NovaCropControl is te allen tijde bevoegd om alvorens een 

opdracht uit te voeren een voorschot te bedingen. 

 

 

32. Indien de wederpartij de openstaande bedragen niet voldoet 

als gevolg van faillissement, surcéance van betaling, wet 

schuldsanering natuurlijke personen, onder bewindstelling, 

curatele, overlijden, beslaglegging op (een gedeelte van) zijn/haar 

goederen of liquidatie van zijn/haar onderneming is de vordering 

direct opeisbaar, onverminderd het recht van NovaCropControl om 

de meerdere schade op de wederpartij te verhalen. 

33. De wederpartij is niet gerechtigd tot verrekening van het door 

hem/haar aan NovaCropControl verschuldigde. 

34. NovaCropControl behoudt zich het recht voor om afgifte van 

alle bescheiden, welke zij namens de wederpartij ten behoeve van 

de uitvoering van de opdracht heeft ontvangen, op te schorten tot 

het moment dat alle openstaande bedragen (inclusief rente en 

incassokosten) aan NovaCropControl zijn voldaan.  

35. NovaCropControl behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor 

om rapportages pas ter beschikking te stellen aan de wederpartij 

nadat alle aan NovaCropControl verschuldigde bedragen zijn 

voldaan. 

 

Aansprakelijkheid 

36. De aansprakelijkheid van NovaCropControl is behoudens opzet 

of grove schuld van NovaCropControl of haar leidinggevende 

ondergeschikten, beperkt tot het bedrag dat de door haar 

afgesloten verzekering uitkeert. Indien de aansprakelijkheid niet valt 

onder een door NovaCropControl afgesloten verzekering is de 

aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag wat NovaCropControl in de 

twaalf (12) maanden voorafgaande aan de toerekenbare 

tekortkoming bij haar wederpartij in rekening heeft gebracht. Indien 

de aansprakelijkheid een serie van toerekenbare tekortkomingen 

omvat dan geldt deze serie als één (1) toerekenbare tekortkoming.  

De aansprakelijkheid van NovaCropControl heeft slechts betrekking 

op directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de 

omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft 

op schade in de zin van deze algemene voorwaarden; 

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige 

prestatie van NovaCropControl aan de overeenkomst te laten 

beantwoorden, tenzij deze niet aan NovaCropControl toegerekend 

kunnen worden; 

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van 

schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben 

geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze 

algemene voorwaarden. 

37. NovaCropControl is onder geen enkele omstandigheid 

gehouden tot vergoeding van schade welke is veroorzaakt door 

toepassing van de door haar geadviseerde producten en/of 

methoden. Schade veroorzaakt aan gewassen, alsook schade 

ontstaan door structuurbederf van de bodem en schade door het 

niet bereiken van een bepaald teelresultaat zal nimmer te 

beschouwen zijn als schade.  

38. NovaCropControl is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of 

andere gevolgschade en/of gederfde winst en/of gemiste 

besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie welke is ontstaan 

als gevolg van de door NovaCropControl gegeven rapportages en/of 

verrichte werkzaamheden.  

39. NovaCropControl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de 

overschrijding van de datum waarop de opdracht dient te zijn 

uitgevoerd. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij 

NovaCropControl derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. 

NovaCropControl dient daarbij een redelijke termijn te worden 

geboden om alsnog uitvoering te geven aan de opdracht. 

40. NovaCropControl is niet aansprakelijk, indien zij fouten maakt 

als gevolg van (onjuiste en/of onvolledige) informatie welke zij van 

de wederpartij heeft ontvangen, daaronder is mede begrepen de 

informatie welke door derden in opdracht van de wederpartij aan 

NovaCropControl ter beschikking is gesteld.  

41. NovaCropControl maakt voor de uitvoering van de opdracht 

mogelijk gebruik van derden. NovaCropControl is niet aansprakelijk 

voor eventueel door deze derden gemaakte fouten. 

42. NovaCropControl verricht de werkzaamheden naar haar beste 

vermogen. NovaCropControl kan echter nimmer garanderen dat het 

beoogde resultaat daadwerkelijk wordt behaald.  

43. NovaCropControl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld 

door anderen dan haar wederpartij. De wederpartij vrijwaart 

NovaCropControl voor aanspraken en claims van derden. De 

wederpartij zal NovaCropControl de kosten vergoeden die zij maakt 

of zal maken in verband met het verweer tegen dergelijke 

aanspraken van derden, die verband houden met dan wel 

voortvloeien uit door NovaCropControl verrichte werkzaamheden 

uit hoofde van de opdracht(en) met de wederpartij. 

44. De wederpartij is verplicht om de aansprakelijkheid van 

NovaCropControl in de relatie met haar opdrachtgevers en overige 

derden voor zoveel mogelijk contractueel uit te sluiten en, indien 

redelijkerwijs mogelijk, te verzekeren. 

45. NovaCropControl is voor een goede uitvoering van de 

opdracht vrijwel altijd afhankelijk van een goed functionerende 

internetverbinding alsmede goed functionerende hard- en software. 

NovaCropControl is nimmer aansprakelijk voor schade welke 

voortvloeit indien voornoemde hard- en software en/of 

internetverbinding niet en/of niet voldoende functioneert. 
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46. NovaCropControl levert slechts een rapportage aan. Het is aan 

de wederpartij, en/of een door de wederpartij ingeschakelde derde, 

om de gegevens in de rapportage te analyseren en/of te 

interpreteren en op basis daarvan te beoordelen of er een wijziging 

in het toedienen van voedingstoffen dient te worden doorgevoerd. 

Indien er schade ontstaat door de onjuiste analyse en/of 

interpretatie van de door NovaCropControl in het kader van de 

opdracht ter beschikking gestelde rapportages, is NovaCropControl 

daarvoor in geen enkel geval aansprakelijk. 

47. Indien NovaCropControl wel een inhoudelijk advies geeft naar 

aanleiding van een door haar opgestelde rapportage dan is de 

aansprakelijkheid van NovaCropControl beperkt tot hetgeen in deze 

algemene voorwaarden is bepaald.  

 

Reclames 

48. Onverminderd in artikel 6:89 BW is bepaald vervalt een 

vordering tot schadevergoeding in ieder geval na één (1) jaar 

waarop de wederpartij zich bewust is geworden van de schade en 

van NovaCropControl als (mogelijk) aansprakelijke partij.  

49. Reclames dienen schriftelijk bij NovaCropControl te worden 

ingediend door middel van een aangetekend schrijven. Reclames 

met betrekking tot de hoogte van het factuurbedrag dienen binnen 

zeven (7) dagen na factuurdatum te worden ingediend.  

 

Levering 

50. (Blad-)monsters worden door de wederpartij aangeboden door 

een door haar aan te wijzen vervoerder, zoals bijvoorbeeld maar 

niet beperkt tot post.nl of een koeriersdienst. NovaCropControl is 

niet aansprakelijk voor hetgeen met het (blad-) monster gebeurt 

tijdens het transport. Indien het (blad-)monster beschadigd het door 

NovaCropControl opgegeven adres bereikt zal NovaCropControl de 

wederpartij hierover informeren. NovaCropControl is nimmer 

aansprakelijk voor vertraging tijdens het transport. 

NovaCropControl spant zich ervoor in dat de onderzoeksresultaten 

de eerstvolgende werkdag na ontvangst van de (blad-)monsters op 

het door de wederpartij opgegeven adres beschikbaar worden 

gesteld. 

51.  Levering van de onderzoeksresultaten geschiedt in beginsel 

aan het door de wederpartij opgegeven (e-mail)adres, mits partijen 

anders overeengekomen zijn. 

52. De door NovaCropControl opgegeven levertermijnen zijn 

slechts een indicatie. De levertermijn is gebaseerd op feiten en 

omstandigheden zoals bekend waren tijdens het aangaan van de 

opdracht. NovaCropControl is niet aansprakelijk indien de 

levertermijn wordt overschreden De levertermijn is gebaseerd op 

feiten en omstandigheden zoals bekend waren tijdens het aangaan 

van de opdracht. NovaCropControl is niet aansprakelijk indien de 

levertermijn wordt overschreden en zulks geeft de wederpartij dan 

ook niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de oorzaak 

daarvan is gelegen in opzet en/of grove schuld zijdens 

NovaCropControl. 

 

Overmacht 

53. Als NovaCropControl haar verplichtingen jegens een 

wederpartij niet, dan wel niet behoorlijk, kan nakomen als gevolg 

van overmacht, worden deze verplichtingen opgeschort gedurende 

de periode dat deze overmacht voortduurt. 

54. Onder “overmacht” wordt in deze algemene voorwaarden 

verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en jurisprudentie 

wordt geregeld, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet 

voorzien, waarop NovaCropControl geen invloed kan uitoefenen, 

maar waardoor NovaCropControl niet in staat is haar verplichtingen 

jegens de wederpartij na te komen. NovaCropControl is 

bijvoorbeeld niet in staat haar verplichtingen jegens de wederpartij 

na te komen, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot in geval van 

ziekte van haarzelf en/of haar personeelsleden en/of haar directe 

gezinsleden bestaande uit haar partner en haar kinderen alsmede 

familieleden in eerste graad, stagnatie in haar onderneming of de 

onderneming(en) die NovaCropControl inschakelt voor de 

uitvoering van de opdracht, natuurrampen, technische storingen, 

stakingen ect. 

 

Geheimhouding 

55. Het is de wederpartij niet toegestaan om de door 

NovaCropControl in het kader van de opdracht ter beschikking 

gestelde rapportages zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van NovaCropControl aan derden, niet zijnde de 

directe opdrachtgever van de wederpartij, te verstrekken. Indien dat 

toch gebeurd, dan verbeurt de wederpartij jegens NovaCropControl 

een direct opeisbare en niet voor korting of verrekening vatbare 

boete van 7.500,- euro, onverminderd het recht van 

NovaCropControl om de meerdere schade op de wederpartij te 

verhalen. Indien de in deze bepaling voornoemde bescheiden in het 

kader van de uitvoering van de opdracht aan een door de 

wederpartij ingeschakelde derde dienen te worden overhandigd dan 

zal de wederpartij haar verplichtingen voortvloeiende uit deze 

algemene voorwaarden opleggen aan de door hem/haar 

ingeschakelde derde. 

 

 

Intellectuele Eigendomsrechten 

56. NovaCropControl behoudt zich alle rechten van intellectuele 

eigendom voor, één en ander in de ruimste zin van het woord. Het 

intellectuele eigendomsrecht omvat tevens alle in het kader van de 

uitvoering van de opdracht uitgebrachte (online-)rapportages. De 

wederpartij erkent dat NovaCropControl de rechthebbende is. 

57. De wederpartij is bevoegd om de door NovaCropControl in het 

kader van de opdracht ter beschikking gestelde materialen, zoals 

maar niet beperkt tot de rapportages aan te wenden voor eigen 

gebruik. De rapportages en de overige in het kader van de opdracht 

ter beschikking gestelde materialen mogen door de wederpartij niet 

worden vermenigvuldigd en/of aan derden ter beschikking worden 

gesteld, tenzij NovaCropControl hier uitdrukkelijk toestemming voor 

heeft gegeven. De wederpartij is verplicht om een eventuele 

schending van het in deze bepaling per ommegaande aan 

NovaCropControl te melden.  

58. Indien dat de wederpartij haar verplichtingen uit hoofde van 

deze bepaling niet nakomt, dan verbeurt de wederpartij jegens 

NovaCropControl een direct opeisbare en niet voor korting of 

verrekening vatbare boete van 10.000 euro, onverminderd het recht 

van NovaCropControl om de meerdere schade op de wederpartij te 

verhalen. 

59. Het is NovaCropControl toegestaan om de in het kader van de 

opdracht met de wederpartij vergaarde kennis naar eigen inzicht te 

gebruiken, mits de identiteit van de wederpartij onherkenbaar 

wordt gemaakt. 

 

Eigendomsvoorbehoud 

60. NovaCropControl behoudt zich de eigendom voor van alle door 

haar geleverde en nog te leveren producten totdat de koopprijs 

volledig is voldaan. 

61. Zolang de eigendom van het geleverde product nog niet 

(volledig) op de wederpartij is overgegaan, is het de wederpartij niet 

toegestaan het product over te dragen aan derden, te verpanden of 

in gebruik af te staan. 

62. De wederpartij dient het eigendom van NovaCropControl 

zorgvuldig als herkenbare eigendom van NovaCropControl te 

bewaren. 

63. De wederpartij is verplicht om NovaCropControl te informeren 

indien haar eigendom wordt geclaimd door een derde. 

64. De wederpartij verleent NovaCropControl te allen tijde 

toegang tot de ruimte(n) waar het product wat onder 

eigendomsvoorbehoud is geleverd ligt opgeslagen. 

 

Schuldeisersverzuim 

65. Indien de wederpartij de rapportages niet op de 

overeengekomen leveringsdatum afneemt, bijvoorbeeld omdat zij 

niet voldoet aan haar verplichtingen jegens NovaCropControl en 

NovaCropControl dientengevolge de rapportages niet aan de 

wederpartij ter beschikking stelt, zal NovaCropControl de 

rapportages opslaan Gedurende het schuldeisersverzuim komen de 

gevolgen van eventuele kwaliteitsachteruitgang, zoals maar niet 

beperkt tot, het niet actueel zijn van de gegevens in de in bewaring 

genomen rapportage voor rekening en risico van de wederpartij. De 

wederpartij kan het verzuim slechts zuiveren indien zij haar 

verplichtingen jegens NovaCropControl volledig nakomt. 

 

Cursussen  

NovaCropControl verzorgt cursussen en trainingen. De bepalingen 

66 tot en met 75 zijn specifiek bedoeld voor cursussen en trainingen 

welke door NovaCropControl of een door haar aangewezen persoon 

worden georganiseerd. Indien een bepaling in het geval van een 

cursus en/of training strijdig is met een bepaling uit de overige 

algemene voorwaarden dan prevaleert in het geval van een cursus 

en/of training het bepaalde in bepalingen  66 tot en met 75. 

66. Het is de wederpartij niet toegestaan om het in het kader van 

de cursus verstrekte materiaal te openbaren en/of te wijzigen 

zonder voorafgaande toestemming van NovaCropControl. 

67. Het is de wederpartij niet toegestaan om het, in het kader van 

een door NovaCropControl gegeven cursus, verstrekte materiaal te 

gebruiken voor een door de wederpartij te geven cursus en/of 

training of te gebruiken om een soortgelijke cursus en/of training te 

ontwikkelen. 

68. NovaCropControl kan een minimaal aantal deelnemers voor 

een cursus vaststellen. Indien drie (3) weken voor aanvang van de 

cursus het minimum aantal deelnemers niet is behaald dan kan 

NovaCropControl de cursus en/of training kosteloos annuleren. Het 

reeds betaalde cursusgeld zal aan de wederpartij worden 

geretourneerd. 

69. NovaCropControl kan een cursus tot drie (3) weken voor 

aanvang van de cursus kosteloos annuleren indien één of meerdere 

docent(en) onverwachts uitvallen. 

70. NovaCropControl kan een cursus tot drie (3) weken voor 

aanvang van de cursus kosteloos annuleren indien de beoogde 

cursuslocatie onverwachts niet beschikbaar is. 

71. Indien een cursus drie (3) weken voor aanvang van de cursus 

wordt geannuleerd dan is de aansprakelijkheid van 

NovaCropControl beperkt tot het bedrag wat zij bij de wederpartij in 

rekening brengt voor het volgen van de cursus. De wederpartij kan 

geen aanspraak maken op een hoger bedrag. 

72. De wederpartij kan de cursus annuleren tot vier (4) weken 

voor aanvang van de cursus. In dat geval is de wederpartij € 40,00 

inschrijfgeld aan NovaCropControl verschuldigd. Indien de 

wederpartij binnen vier (4) weken voor aanvang van de cursus en/of 

training annuleert is hij het volledige cursusgeld aan 

NovaCropControl verschuldigd. Tussentijds annuleren van deelname 

aan een cursus is niet mogelijk. 

73. De wederpartij mag zich kosteloos laten vervangen indien hij 

verhinderd is. 

74. De aansprakelijkheid van NovaCropControl is beperkt tot 

hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.  

75. Naast het bepaalde in de overige algemene voorwaarden is 

NovaCropControl niet aansprakelijk indien de wederpartij 

zelfstandig advies geeft. De wederpartij geeft advies aan derden 

voor eigen rekening en risico. NovaCropControl is op geen enkele 

wijze aansprakelijk indien een derde schade lijdt als gevolg van een 

advies gegeven door een (gewezen) cursist, dan wel deelnemer aan 

een training. De wederpartij vrijwaart NovaCropControl voor 

aanspraken uit deze bepaling. 

 

Forumkeuze & Toepasselijk recht 

76. Op de opdrachten tussen NovaCropControl en de wederpartij 

is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

77. Eventuele geschillen tussen NovaCropControl en haar 

wederpartijen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter 

in het arrondissement Zeeland-West-Brabant, tenzij 

NovaCropControl er om haar moverende reden voor kiest het 

geschil aan een andere rechter voor te leggen. 

78. De onderhavige algemene voorwaarden zijn opgemaakt in de 

Nederlandse taal. Bij vertaling van de algemene voorwaarden in een 

andere taal geldt de Nederlandse versie als authentiek en dienen de 

gehanteerde begrippen in de context van de Nederlandse taal en 

rechtsstelsel te worden gelezen en geïnterpreteerd.  


