Algemene voorwaarden van SoilMania B.V.
Klant verricht. De toepasselijkheid van algemene
voorwaarden van de Klant wordt op voorhand van de hand
gewezen.
Begripsomschrijvingen

Offertes

SoilMania: de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid SoilMania B.V., kantoorhoudende aan
Vennenweg 9, te (5807 EH) Oostrum, ingeschreven onder
KvK-nummer 75725754;

Offertes van SoilMania zijn gebaseerd op informatie die
door of namens de Klant werd verstrekt. De Klant staat in
voor de juistheid en volledigheid van verstrekte informatie.

Diensten: alle door SoilMania verrichte diensten,
waaronder begrepen advisering, onderzoek, installatie,
reparatie, onderhoud, digitale diensten, waaronder
begrepen het verlenen van toegang tot platforms en/of
Software, verhuur en leasing van Producten, een en ander
overeenkomstig een Overeenkomst;
Functionaliteit: het door de Klant kunnen verzamelen,
opslaan en verwerken van data met behulp van de
Producten en toegankelijke Software, overeenkomstig een
Overeenkomst;
Klant: de partij die krachtens een Overeenkomst Producten,
Software en/of diensten van SoilMania afneemt;
Offerte: ieder formeel aanbod van SoilMania tot het
leveren van Producten, Software en/of Diensten en de
daarvoor geldende voorwaarden;
Overeenkomst: iedere rechtsbetrekking waarop deze
Algemene Voorwaarden door SoilMania van toepassing
werden verklaard;
Producten: alle door SoilMania geleverde producten,
waaronder begrepen Sensoren en alle overige zaken die
SoilMania op enigerlei wijze aan de Klant ter beschikking
stelt;
Sensoren: de door SoilMania geleverde dan wel krachtens
verhuur ter beschikking gestelde meetapparatuur,
waaronder begrepen sensoren, (reserve)onderdelen,
batterijen, opladers, loggers en actoren;
Software: alle door SoilMania ter beschikking gestelde
(toegang tot) programmatuur die nodig is met het oog op
de Functionaliteit;
Specificaties: alle op Producten en of Software betrekking
hebbende gebruiksaanwijzingen, technische
omschrijvingen, installatievoorschriften, protocollen en
onderhoudsprocedures.
Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk op alle door
SoilMania uitgebrachte offertes, te leveren en/of ter
beschikking gestelde Producten, Software en/of Diensten,
aangenomen opdrachten en de uitvoering daarvan,
alsmede op alle overige prestaties die SoilMania voor de

SoilMania kan eerder uitgebrachte Offertes aanpassen
indien blijkt dat door de Klant aangeleverde informatie
onjuist dan wel onvolledig was.
Offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur
van 30 dagen.
Overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke
aanvaarding door de Klant van de betreffende Offerte
binnen de geldigheidsduur daarvan. Aanvaarding per e-mail
geldt als schriftelijke aanvaarding.
SoilMania heeft het recht de Overeenkomst – meer in het
bijzonder de daarin opgenomen prijzen en/of andere
voorwaarden – aan te passen indien tijdens het aangaan
van de Overeenkomst van onjuiste dan wel onvolledige
uitgangspunten werd uitgegaan.
Uitvoering
SoilMania zal de Overeenkomst naar beste inzicht en
vermogen uitvoeren.
Producten, Software en Diensten worden geleverd
overeenkomstig de daartoe geldende afspraken in de
Overeenkomst, met inachtneming van het navolgende:
A.

Producten

Tenzij anders overeengekomen worden Producten geleverd
door verzending (per koerier dan wel aangetekende
(pakket)post) dan wel door aflevering door of namens
SoilMania. Het risico van de Producten gaat over op de
Klant op het moment waarop SoilMania het
verzendingsbewijs ontvangt dan wel de Producten fysiek
aflevert op de overeengekomen plaats van levering.
SoilMania behoudt zich het recht voor bestellingen in
deelleveringen te leveren.
Overeengekomen levertijden gelden nimmer als fatale
termijn.
Koper is aansprakelijk voor alle gevolgen, kosten en schade
voor het niet of niet tijdig in ontvangst nemen van bestelde
Producten en draagt het risico daarvoor.
Tot betaling van de daarop betrekking hebbende koopprijs,
blijven geleverde Producten eigendom van SoilMania. In
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geval van verhuur blijven Producten
altijd eigendom van SoilMania.
Koper dient geleverde Producten
binnen 5 kalenderdagen na levering
te controleren op juistheid, volledigheid, werking en
conformiteit. Reclamaties zijn slechts geldig binnen 14
kalenderdagen na levering en gelden uitsluitend voor
verkeerd geleverde, beschadigde en/of niet werkende
Producten. Reclamaties voor technisch niet relevante
afwijkingen van/aan Producten zijn niet mogelijk.
B.

Software

SoilMania staat in voor de functionaliteit van de door haar
via netwerkverbindingen ter beschikking gestelde Software,
met dien verstande dat de Klant zelf verantwoordelijk is
voor het functioneren van haar webbrowser, de
noodzakelijke netwerkverbindingen, de kwaliteit en
continuïteit daarvan, alsmede de connectiviteit met de
Sensoren. SoilMania is nimmer aansprakelijk voor de
gevolgen van uitval van en interrupties in
netwerkverbindingen.
Voor zover SoilMania zelf geen auteursrecht heeft op de
Software, beschikt zij over alle licenties betreffende voor de
Functionaliteit vereiste Software en is zij gerechtigd de
Klant alle vereiste gebruikslicenties te verstrekken.
C.

Diensten

SoilMania zal alle door haar uit te voeren Diensten naar
beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de redelijke
eisen van goed vakmanschap verrichten. Tenzij anders
overeengekomen, heeft SoilMania hierbij een
inspanningsverplichting.
SoilMania is gerechtigd Diensten geheel of gedeeltelijk door
derden te laten verrichten, waarbij SoilMania instaat voor
de deskundigheid van ingeschakelde derden en deze
diensten gelden als door SoilMania verricht.
De Klant is gerechtigd rapportages van SoilMania voor
intern gebruik te vermenigvuldigen. Zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van SoilMania, is het de Klant niet
toegestaan (delen van) rapportages van SoilMania aan
derden te verstrekken dan wel openbaar te maken.
Tenzij anders overeengekomen, behoudt SoilMania het
auteursrecht van door haar opgestelde rapportages

Overeengekomen termijnen eerbiedigen, behoudens
overmacht.
B.

De Klant zal:

De Producten installeren, testen, gebruiken en
onderhouden overeenkomstig de geldende Specificaties;
De Producten en Software uitsluitend gebruiken voor de
overeengekomen (wettelijke) doeleinden;
De Producten uitsluitend zelf gebruiken en niet aan derden
verkopen of ter beschikking stellen, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van SoilMania;
Eventuele gebreken, onvolledigheden en/of storingen
onverwijld per e-mail aan SoilMania melden;
Indien mogelijk Producten die niet meer gebruikt (kunnen)
worden aan SoilMania retourneren, zulks met het oog op
recycling.
Betaling
Producten, (toegang tot) Software en/of gebruiksplatforms,
worden pas geleverd en/of verstrekt na betaling, tenzij
anders overeengekomen.
Indien SoilMania advies-, onderzoeks-, dan wel
andersoortige diensten verricht voor de Klant, kan zij
hiervoor een voorschot in rekening brengen. In
voorkomend geval zal SoilMania haar diensten eerst
aanvangen na betaling daarvan.
Tenzij anders overeengekomen, worden voor de Klant
verrichte diensten aan het eind van iedere kalendermaand
conform de Overeenkomst in rekening gebracht
Betaling is verschuldigd binnen 14 dagen na factuurdatum.
Bij het verstrijken van deze termijnis de Klant van
rechtswege en zonder nadere berichtgeving in verzuim. In
geval van verzuim is de Klant de wettelijke handelsrente
verschuldigd over het openstaande bedrag, met ingang van
de vijftiende dag na dagtekening daarvan, tot aan de dag
van volledige betaling daarvan. Tevens is de Klant
aansprakelijk voor alle kosten van noodzakelijke
((buiten)gerechtelijke) incassomaatregelen.
De Klant heeft nimmer het recht betalingen te verrekenen
of op te schorten.
Garanties

Verplichtingen
A.
SoilMania zal:
De overeengekomen Producten leveren en/of ter
beschikking stellen teneinde de Klant in staat stellen deze
te gebruiken en toegang te krijgen/houden tot vereiste
platforms, zulks met het oog op de overeengekomen
Functionaliteit;

SoilMania staat ervoor in: (a) dat geleverde Producten
functioneren met het oog op de beoogde Functionaliteit en
onbeschadigd zijn; (b) dat (indien de Klant de Producten
zelf installeert en in gebruik neemt) zij de Klant daartoe alle
relevante informatie verstrekt, of (indien SoilMania de
Producten voor de Klant installeert) deze werken conform
de overeengekomen Functionaliteit. De Klant is daarbij zelf
verantwoordelijk voor de noodzakelijke netwerkdekking.
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SoilMania staat niet in voor de
juistheid van door de Klant
verzamelde data, de verwerking
en/of de verwerkingsresultaten
daarvan, eventuele daarop
gebaseerde rapportages, (beleids)beslissingen en/of
publicaties van de Klant.
Gebreken die niet tijdig gemeld zijn aan SoilMania, die het
gevolg zijn van het niet inachtnemen van gebruiks-, en/of
installatievoorschriften en/of de Specificaties, die het
gevolg zijn van normale slijtage, onachtzaamheid,
gebeurtenissen die voor risico van de Klant komen, zijn
uitgesloten van garanties.
Hoewel SoilMania rapportages en onderzoeken naar beste
inzicht en vermogen opstelt, staat zij niet in voor de
juistheid daarvan en is zij evenmin aansprakelijk voor
eventuele daarop gebaseerde rapportages
(beleids)beslissingen en/of publicaties van de Klant.
Klachten/reclamaties
Indien de Klant van mening is dat Producten niet of niet
naar behoren functioneren, dient zij dit onverwijld na
vaststelling daarvan aan SoilMania te melden. De Klant
dient vervolgens de betreffende Producten aan SoilMania
te retourneren, waarna SoilMania de Producten zal
inspecteren en waar nodig onder garantie zal repareren of
vervangen. Buiten garantie zijn kosten voor inspectie en
reparatie voor rekening van de Klant.
Reparaties buiten garanties worden eerst gedaan nadat
tussen SoilMania en de Klant overeenstemming werd
bereikt over de kosten daarvan.
Aansprakelijkheid
Behoudens aansprakelijkheid uit hoofde van geldende
garantieclaims en vaststaande tekortkomingen in de
nakoming van verbintenissen uit de Overeenkomst, is
SoilMania niet aansprakelijk tegenover de Klant of derden.
Aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten.
SoilMania is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het
niet (volledig en/of juist) functioneren van door de Klant
ingerichte dashboards.
Aansprakelijkheid van SoilMania tegenover de Klant is
beperkt tot het factuurbedrag dat in rekening gebracht
werd voor levering dan wel ter beschikkingstelling van het
betreffende Product.
Indien de Klant een beroep op garantie dan wel
tekortkoming niet binnen 30 dagen doet nadat het
betreffende geval zich voordoet, wordt de Klant geacht
afstand van een dergelijke aanspraak te hebben gedaan.

zij jegens de Klant gedurende deze periode van overmacht
niet in gebreke. In voorkomend geval zal SoilMania na
ommekomst van de periode van overmacht onverwijld
maar in ieder geval binnen een redelijke termijn de
betreffende verplichtingen nakomen conform de
Overeenkomst.
Rechten
Voor zover relevant, verblijven alle rechten van
intellectuele eigendom (waaronder begrepen octrooien,
octrooiaanvragen, merk-, model- en/of auteursrechten)
met betrekking tot de Producten, Software en/of Diensten
bij SoilMania. Door het aangaan van de Overeenkomst is de
Klant gerechtigd van voorgaande gebruik te maken en
beschikt, voor zover relevant, door ondertekening en
nakoming van de Overeenkomst daartoe over alle vereiste
(niet overdraagbare) licenties. SoilMania staat er tegenover
de Klant voor in dat de Klant met het oog op het
voorgaande Producten, Software en Diensten kan
gebruiken zonder inbreuk te maken op eventuele rechten
van derden.
Ontbinding
Beide partijen hebben het recht de Overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de andere
partij jegens hen in verzuim is en – na ingebrekestelling en
sommatie ter zake – niet alsnog nakomt binnen een
daartoe gestelde redelijke termijn. Het voorgaande laat
onverlet betaling te vorderen van de nalatige partij voor
reeds geleverde Producten, Software en/of Diensten.
In geval van faillissement, surseance van betaling of
liquidatie van de andere partij, heeft elke partij het recht de
Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden.
Overig
Alle geschillen tussen partijen voortvloeiend uit de
Overeenkomst, zullen ter beslechting worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter in het arrondissement Limburg.
Dit laat onverlet de mogelijkheid eventuele geschillen via
mediation te beslechten, in welk geval via het Nederlands
Mediation Instituut (NMI) een mediator zal worden
benoemd, die in overeenstemming met de voorwaarden
van het NMI zijn diensten zal verlenen.
De Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden worden
beheerst door Nederlands recht.
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel op 16-3-2021.

Indien SoilMania niet aan een/of meer verplichtingen onder
de Overeenkomst kan voldoen als gevolg van overmacht, is
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