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Algemene leveringsvoorwaarden ALCET Nederland v.o.f. 

Dreesborch 3, 5241 HL Rosmalen 
 
ALCET Nederland v.o.f. is gevestigd in Rosmalen op de Dreesborch 3 en hierna te noemen ALCET. 
 
1. Algemeen 

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van, en op alle overeenkomsten met, 
ALCET. 

b. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk 
zijn overeengekomen. 

 
2. Offerte/opdracht 

a. Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat zij onherroepelijk zijn, en 
hebben – tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald – een geldigheidsduur van dertig dagen, te rekenen vanaf de 
datum van de offerte en/of aanbieding. 

b. Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door schriftelijke aanvaarding door ALCET van een opdracht, dan 
wel door uitvoering van een opdracht door ALCET. 

c. De omvang van overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of aanbieding, inclusief de wijzigingen die 
naderhand in overleg worden aangebracht. 

 
3. Prijzen 

a. De door ALCET opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van 
overheidswege worden opgelegd. 

b. Door ALCET in catalogi of anderszins kenbaar gemaakte prijzen binden ALCET niet. Na totstandkoming van de 
overeenkomst is ALCET gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van onder meer 
tussentijdse verhogingen en/of toeslagen van vrachten, douanetarieven, goederen en/of grondstofprijzen, 
belastingen, lonen of sociale lasten, waardedaling van de Nederlandse en/of stijging van buitenlandse valuta, 
en al die overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken. 

c. In geval van verhoging van de netto prijzen zal de klant gerechtigd zijn de overeenkomst te annuleren, mits hij 
zulks binnen veertien dagen na kennisneming schriftelijk aan ALCET mededeelt. De klant heeft in geval van 
annulering geen recht op schadevergoeding. 

 
4. Uitvoering van de overeenkomst 

a. De overeenkomst zal worden uitgevoerd binnen de in overleg met de klant in de offerte genoemde (geschatte) 
termijn, tenzij dat redelijkerwijze niet haalbaar blijkt. In geval overschrijding van de termijn dreigt, zal ALCET zo 
spoedig mogelijk met de klant overleggen. ALCET zal echter niet door het enkel overschrijden van de termijn 
zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. 

b. Met de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht verbindt ALCET zich tot niet meer dan bij het 
uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden c.q. leveringen. 

c. ALCET baseert zich bij haar advisering omtrent de toepassing van gewasbeschermingsadviezen op de hiervoor 
geldende wettelijke bepalingen. De gebruiksadviezen (toepassingstechnieken, etc.), zowel mondeling als 
schriftelijk verstrekt, berusten op eerder opgedane ervaringen in Nederland en in Zuid Europa. ALCET adviseert 
naar beste weten en volgens de kennis van zaken van dit ogenblik, hetgeen tevens betekent dat ALCET niet 
kan instaan voor onbekende schadelijke gevolgen dia als gevolg van het geadviseerde gebruikt zijn ontstaan 
ten tijde van de advisering. 

d. In geval van verkoop door ALCET van roerende zaken geldt dat ALCET geen andere garantie geeft, dan in de 
offerte is omschreven. ALCET zal uitsluitend meerwerk verrichten na voorafgaande goedkeuring van de klant, 
na welke goedkeuring de kosten van het meerwerk aan de klant in rekening kunnen worden gebracht. 

 
5. Verantwoordelijkheid klant 

a. De klant aanvaardt de verantwoordelijkheid om zich er van te vergewissen of hij beschikt over de eventueel 
noodzakelijke vergunningen/ontheffingen voor het gebruik van de door ALCET geleverde roerende zaken. 

 
6. Levering, risico en eigendom 

a. Roerende zaken worden geleverd af Rosmalen en vanaf het moment van levering gaat het risico in deze zaken 
over op de klant. 

b. In geval van levering van roerende zaken blijft ALCET eigenaar van alle aan de klant afgeleverde zaken, totdat 
de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. 

 
7. Betaling 

a. Betaling dient te geschieden voor levering. ALCET zal de klant hiertoe een gespecificeerde factuur doen 
toekomen. 

b. Bij niet-tijdige betaling is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de wettelijke rente verschuldigd vanaf de 
vervaldag alsmede alle terzake van de incasso gemaakte kosten. 

c. De wederpartij kan bij betaling geen beroep doen op compensatie, inhouding of opschorting. 
 
8. Aansprakelijkheid 
ALCET is slechts aansprakelijk voor het technisch correct functioneren van de geleverde roerende zaken ten tijde van  
de levering. ALCET is niet aansprakelijk voor schade voortkomend uit het gebruik van de roerende zaken, even min als 
voor schade welke ontstaat ondanks het toepassen van de geleverde roerende zaken. 


