
Algemene Voorwaarden Maiszaad.com 
 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, hoe ook genaamd, (hierna: de overeenkomst), 

aangegaan door Maiszaad.com, handelsnaam van Gebr. Verkooyen Handelsmij BV gevestigd te Hokkenberg 3, 4772 PD 
Langeweg (hierna te noemen: Maiszaad.com) met afnemers of opdrachtgevers (hierna te noemen: afnemer). Alle 
producten die via Maiszaad.com worden aangeboden zijn afkomstig van OSEVA a.s., Potoční 1436, 696 81 Bzenec, 
Tsjechië (hierna te noemen: OSEVA). Deze voorwaarden kunnen ook worden ingeroepen door werknemers van 
Maiszaad.com en door derden die door Maiszaad.com worden ingeschakeld. 

2. Indien Maiszaad.com door omstandigheden buiten haar wil en/of schuld de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk 
kan nakomen, wordt dit aangemerkt als overmacht voor Maiszaad.com. Maiszaad.com is in dat geval niet aansprakelijk 
voor de schade die ontstaat door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst. 

3. a. Indien een afnemer bezwaar heeft tegen de wijze, waarop de overeenkomst door Maiszaad.com is uitgevoerd, moet die 
afnemer onmiddellijk na de levering van het product of na het verlenen van de dienst zijn bezwaren aan Maiszaad.com 
schriftelijk melden.  
b. Indien de gebreken pas later aan het licht komen, moeten de bezwaren binnen zeven dagen na constatering van de 
gebreken of nadat constatering daarvan redelijkerwijs mogelijk was schriftelijk aan Maiszaad.com worden gemeld.  
c. Indien afnemer niet tijdig de bezwaren schriftelijk kenbaar heeft gemaakt, wordt aangenomen dat Maiszaad.com de 
overeenkomst naar behoren heeft uitgevoerd. 

4. Betaling. Voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient afnemer facturen van Maiszaad.com 
binnen veertien dagen na factuurdatum te betalen uitsluitend door storting of overmaking op een der op de factuur 
vermelde rekeningen, zonder dat afnemer enige korting of schuldvergelijking mag toepassen. Na het verstrijken van 
veertien dagen na factuurdatum dan wel het overeengekomen andere betalingstijdstip, is afnemer van rechtswege in 
verzuim. Afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd, gelijk aan 
de Depositorente van de Europese Centrale Bank vermeerderd met een opslag van 6,75%. Onverminderd aan 
Maiszaad.com verder toekomende rechten komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, voortvloeiende uit of 
verband houdende met incasso van de vordering(en) en de handhaving van de overige rechten van Maiszaad.com voor 
rekening van afnemer. De buitengerechtelijke kosten (waaronder mede begrepen kosten van door Maiszaad.com 
ingeroepen juridische bijstand) worden vastgesteld op 15% van hetgeen afnemer aan Maiszaad.com verschuldigd is met 
een minimum van € 150, tenzij Maiszaad.com aannemelijk maakt dat deze kosten op een hoger niveau liggen. Bij 
nalatigheid in tijdige betaling is Maiszaad.com tevens gerechtigd alle leveranties, onverschillig uit welke overeenkomst met 
afnemer deze voortvloeien, te staken en de betrokken overeenkomsten, zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden 
te beschouwen, een en ander onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding. Tevens worden in dat geval alle 
betalingsverplichtingen van afnemer jegens Maiszaad.com terstond opeisbaar. Indien Maiszaad.com vaststelt dat de 
financiële toestand van afnemer onbevredigend of onzeker moet worden geacht heeft Maiszaad.com ten allen tijde het 
recht alvorens met levering aan te vangen of verder te gaan gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de koopsom te 
verlangen dan wel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van afnemer te bedingen door 
middel van een bankgarantie dan wel anderszins. 

5. Maiszaad.com behoudt zich de eigendom van door haar geleverde goederen voor totdat afnemer de koopsom van de 
betreffende goederen geheel heeft betaald. Indien een factuur van Maiszaad.com ter zake van geleverde goederen niet 
tijdig wordt betaald door afnemer of Maiszaad.com op afnemer een vordering heeft wegens tekortschieten in de nakoming 
van een overeenkomst heeft Maiszaad.com de bevoegdheid de door haar geleverde goederen als haar eigendom terug te 
vragen. 

6. Maiszaad.com behoudt zich ten allen tijde het recht voor haar vordering(en) op afnemer te verrekenen met bedragen die 
afnemer verschuldigd is of zal worden aan Maiszaad.com. 

7. Mocht in verband met de uitvoering van een met Maiszaad.com gesloten overeenkomst schade ontstaan, dan geldt het 
volgende: 
a. Indien de schade het gevolg is van een verplichtende overheidshandeling dan wel van niet in rekening gebrachte 
diensten en/of adviezen, is Maiszaad.com voor die schade niet aansprakelijk.  
b. Indien de schade is veroorzaakt door een gebrekkig product als geleverd door Maiszaad.com, dan valt de 
aansprakelijkheid hiervan niet bij Maiszaad.com maar bij OSEVA. Deze aansprakelijkheid wordt beperkt tot het bedrag dat 
in het desbetreffende geval uit hoofde van de door OSEVA gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitgekeerd, 
vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt.  
c. Indien de schade is veroorzaakt door een door Maiszaad.com in rekening gebrachte gebrekkige dienst of advies, dan is 
de aansprakelijkheid van Maiszaad.com beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van door de 
haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat 
volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt. 

8. Het recht op schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van Maiszaad.com ter zake van gebreken in geleverde 
goederen, verrichte diensten of verstrekte adviezen zal vervallen door verloop van één jaar na het tijdstip van (af) 
levering. 

9. Inkoopvoorwaarden van afnemers worden door Maiszaad.com niet aanvaard, noch geheel noch gedeeltelijk. 
10. Op alle overeenkomsten met Maiszaad.com is Nederlands recht van toepassing. Alleen de rechter in Breda is bevoegd van 

geschillen tussen Maiszaad.com en afnemer kennis te nemen. 
 
Deze voorwaarden staan gepubliceerd op http://www.maiszaad.com/algemenevoorwaarden.pdf.  
 


