ALGEMENE VOORWAARDEN van Chicosem B.V., Chicoseeds International B.V. en Chicogrow B.V., hierna afzonderlijk en gezamenlijk
te noemen: “CHICO”, Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Limburg en zijn geldig vanaf
1 december 2020. Deze algemene voorwaarden vervangen alle eerdere versies.
A. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
1. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie van de
offerte als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst(en) met CHICO ter zake dienstverlening, zoals bijvoorbeeld advisering,
voorlichting, onderzoek, c.q. ter zake verkoop van roerende zaken door CHICO. De art. 1 t/m 10 (“Algemene bepalingen”) zijn steeds
van toepassing naast de onderdelen B. en C. (“Specifieke bepalingen”), waarvan de toepasselijkheid afhangt van de onderscheiden
werkzaamheden en diensten zoals hierna vermeld:
B. Specifieke bepalingen die van toepassing zijn op de marketing en verkoop van groente zaden in Europa (met name
Chicosem B.V.) en buiten Europa (met name Chicoseeds International B.V.);
C. Specifieke bepalingen van toepassing op de teeltadvisering over het gewas witlof en advisering over de koeling van
plantaardig materiaal aan de professionele witlofteler en witloftrekker in Nederland en andere witlof producerende landen
(Chicogrow B.V.).
In het geval een bepaling onder A en een bepaling onder B, respectievelijk C onderling (deels) tegenstrijdige clausules zouden bevatten,
prevaleren (dat gedeelte van) de Specifieke bepalingen onder B respectievelijk C.
2. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van De Klant, hierna te noemen: “de Klant”, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Door het enkele feit van het aangaan van een overeenkomst doet de Klant afstand van eventueel zijnerzijds bestaande algemene
voorwaarden, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
3. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen.
4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten, voor de uitvoering waarvan door CHICO derden
worden betrokken waarbij deze derden eveneens op deze voorwaarden een beroep mogen doen.
5. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt door CHICO op verzoek van de Klant kosteloos verstrekt en is tevens vrij in te
zien en te downloaden via de websites www.chicosem.nl, www.chicogrow.nl of www.chicoseeds-int.com.
6. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven alle overige
bepalingen in deze algemene voorwaarden ongewijzigd en volledig van toepassing. Partijen zijn gehouden in goed overleg te treden
over de tekst van een nieuwe, geldige bepaling, die zo veel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het nietige beding.
Artikel 2 Offerte
1. De door CHICO gemaakte offertes of aanbiedingen zijn altijd vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor
aanvaarding is gesteld.
2. Iedere offerte of aanbieding kan door CHICO te allen tijde worden herroepen of ingetrokken. Offertes c.q. aanbiedingen komen
automatisch te vervallen indien zij niet binnen 30 dagen door de Klant schriftelijk zijn aanvaard.
3. Offertes c.q. aanbiedingen kunnen door de Klant uitsluitend schriftelijk worden aanvaard. CHICO heeft niettemin het recht een
mondelinge aanvaarding te accepteren als zou deze schriftelijk zijn gedaan.
4. Mondelinge offertes, afspraken en bedingen binden CHICO eerst indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd
door de directie van CHICO of een door de directie ter zake schriftelijk gevolmachtigde.
Artikel 3 Wijzigingen overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te
wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Wijzigingen
in, en aanvullingen op de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen CHICO en de Klant zijn
overeengekomen.
2. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor naar het uitsluitende oordeel
van CHICO in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk
overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag eenzijdig worden verhoogd of verlaagd. CHICO
zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk
opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst,
daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
Artikel 4 Prijs en annulering
1. De in een offerte vermelde prijzen zijn, exclusief BTW en andere belastingen en heffingen die van overheidswege worden opgelegd
en exclusief eventuele in het kader van een overeenkomst te maken kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot reis-, verblijf-,
emballage-, verpakkings- ,verzend-, en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Door CHICO in catalogi of anderszins kenbaar
gemaakte prijzen binden CHICO niet.
2. CHICO behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen en tarieven te wijzigen. Elke nieuwe prijsnotering stelt de
voorafgaande buiten werking ten opzichte van na die nieuwe prijsnotering geplaatste orders en/of overeenkomsten.
3. In geval van verhogingen van de prijzen zal de Klant gerechtigd zijn de overeenkomst te annuleren, mits hij zulks binnen veertien
dagen na kennisneming schriftelijk aan CHICO mededeelt. De Klant heeft in geval van annulering geen recht op schadevergoeding.

Artikel 5 Betaling
1. Betaling dient te geschieden in Euro’s en moet door CHICO ontvangen zijn binnen 30 dagen na factuurdatum.
2. Na het verstrijken van deze termijn is de Klant van rechtswege, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, in verzuim. De Klant is
vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte
van de maand als een gehele maand wordt gerekend.
3. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, wordt bij niet-tijdige betaling van één termijn het gehele restantbedrag terstond
opeisbaar zonder ingebrekestelling.
4. Als de Klant in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, komen alle kosten ter verkrijging
van voldoening buiten rechte alsmede de gerechtelijke kosten voor rekening van de Klant.
5. In geval van liquidatie, (van aanvrage van) faillissement of surséance van betaling, van beslaglegging ten laste van de Klant, van
schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, alsmede in
geval van verandering van zeggenschap binnen de onderneming van de Klant is CHICO gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen
uit de overeenkomst met directe ingang, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten, dan wel tot
gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, zulks zonder dat CHICO tot enige schadevergoeding of
schadeloosstelling gehouden zal zijn en onverminderd het recht van CHICO om vergoeding van alle door CHICO geleden en te lijden
schade en gemaakte kosten te vorderen. De vorderingen van CHICO op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
6. CHICO is te allen tijde gerechtigd, alvorens betaling plaatsvindt, een vooruitbetaling op het factuurbedrag te vorderen of zekerheid
van de Klant te verlangen, op een wijze en in een vorm zoals door CHICO bepaald, voor de nakoming van de betalingsverplichtingen uit
de met CHICO gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst.
7. De Klant is niet bevoegd om betaling op te schorten, om welke reden dan ook, of om enig bedrag wegens een door hem gestelde
tegenvordering in mindering te brengen.
8. Alle betalingen van de Klant strekken, ongeacht eventuele mededelingen van deze, ten eerste in mindering op de op dat moment
verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, vervolgens in mindering op de op dat moment verschuldigde contractuele rente, en
tenslotte in mindering op de hoofdsom.
9. Indien CHICO een vordering heeft op een onderneming die gelieerd is aan de Klant, bijvoorbeeld een moeder-, dochter- of
zustermaatschappij, en deze onderneming is naar de uitsluitende mening van CHICO insolvabel, dan kan CHICO deze vordering met
elke vordering die de Klant kan hebben op CHICO verrekenen, zelfs als de vordering van CHICO op dat moment nog niet opeisbaar is.
Artikel 6 Opschorting en ontbinding
1. Indien de Klant de verplichtingen uit de met CHICO gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst of
deze algemene voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien naar het uitsluitende oordeel van CHICO
aannemelijk is dat de Klant niet in staat is of zal zijn om aan zijn verplichtingen uit de met CHICO gesloten overeenkomst of uit een
daarmee samenhangende overeenkomst te voldoen, is CHICO gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke
tussenkomst de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst met directe ingang op te schorten, dan wel tot gehele of
gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, zulks zonder dat CHICO tot enige schadevergoeding of schadeloosstelling
gehouden zal zijn en onverminderd het recht van CHICO om vergoeding van alle door CHICO geleden en te lijden schade en gemaakte
kosten te vorderen. De vorderingen van CHICO op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
2. Ingeval van overmacht geldt voor opschorting van de nakoming van verplichtingen of de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de
overeenkomst het bepaalde in artikel 8, onderdeel A van deze algemene voorwaarden (overmacht).
Artikel 7 Aansprakelijkheid
1. Iedere vorm van aansprakelijkheid is uitgesloten, met uitzondering van de aansprakelijkheid voor opzet en grove schuld van de
statutaire directie van CHICO.
2. CHICO is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte schade van welke aard dan
ook, waaronder begrepen maar niet uitsluitend gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, geleden verlies en gemiste besparingen
wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Indien CHICO aansprakelijk mocht zijn, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid, waaronder mede begrepen de
schade en kosten veroorzaakt wegens geleverde gebrekkige producten en/of diensten, uitdrukkelijk beperkt tot de netto
factuurwaarde van de geleverde producten en/of diensten, of, indien de schade onder de dekking valt van een verzekering van CHICO,
tot het bedrag dat in het desbetreffende geval ter zake van die schade daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
4. CHICO is nimmer aansprakelijk voor schade ten opzichte van derden. De Klant vrijwaart CHICO, respectievelijk stelt CHICO
schadeloos ter zake van alle vorderingen en aanspraken van derden tot vergoeding van schade die (beweerdelijk) is veroorzaakt door,
of anderszins verband houdt met enig door CHICO geleverd product of dienst of verstrekt advies, inclusief alle vorderingen en
aanspraken van derden tot vergoeding van schade die tegen CHICO zijn ingediend in diens hoedanigheid van producent van zaken op
grond van enige regeling betreffende productaansprakelijkheid in welk land dan ook, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove
schuld van de statutaire directie van CHICO
5. Alle werknemers van CHICO en door haar ingeschakelde hulppersonen kunnen zich op gelijke voet beroepen op vorenstaande
bepalingen.
6. De Klant is verplicht de schade, ten aanzien van de prestaties waarover hij een klacht bij CHICO indient, zo veel mogelijk te beperken.
7. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald vervallen vorderingsrechten van de Klant uit welke hoofde ook
jegens CHICO in verband met het verrichten van werkzaamheden door CHICO in ieder geval één jaar na het moment waarop de Klant
bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten

Artikel 8 Overmacht
1. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, ook verstaan alle
omstandigheden, voorzien of niet voorzien, waarop CHICO geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor CHICO niet in staat is haar
verplichtingen uit te oefenen of die de nakoming dermate bemoeilijken of onevenredig kostbaar maken dat nakoming van de
overeenkomst in redelijkheid van CHICO niet meer of niet onmiddellijk kan worden gevergd. Hieronder zijn mede maar niet uitsluitend
begrepen maatregelen of de regelgeving van enige overheid, stakingen, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van CHICO
of van derden, het niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door toeleveranciers of ingeschakelde (onder)aannemers;
oogstverlies en ziekten of plagen daaronder begrepen, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand
brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken, middelen of diensten, algemene vervoersproblemen, oorlog, molest
oproer, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, brand, een epidemie of pandemie zoals Corona (Covid-19) etc. .
2. CHICO zal de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen als CHICO door overmacht niet of niet tijdig kan leveren.
3. Indien de overmacht langer dan 4 weken duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. CHICO is in dit geval
niet verplicht tot enige schadevergoeding.
Artikel 9 Geschillenbeslechting
1. Tenzij partijen in onderling overleg alsnog arbitrage zijn overeengekomen, zal elk geschil worden beslecht door de in eerste aanleg
bevoegde burgerlijke rechter in de plaats van vestiging van CHICO.
2. In geval van een geschil zullen partijen echter in eerste instantie in onderling overleg, en bij gebreke van een oplossing middels
mediation, tot een oplossing trachten te komen, alvorens partijen dit geschil aan een arbitragecommissie dan wel aan de burgerlijke
rechter voorleggen. Een eventuele arbitrage zal in Nederland in de Nederlandse taal bij het NAI worden gehouden. CHICO blijft te allen
tijde bevoegd de Klant te dagvaarden voor de volgens de wet of een toepasselijk internationaal verdrag bevoegde rechter.
3. De Klant dient zijn rechten uit de overeenkomst binnen een jaar nadat deze zijn ontstaan geldend te maken door het aanvangen van
een rechtsgeding, bij gebreke waarvan zijn rechten automatisch komen te vervallen.
Artikel 10 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen CHICO en de Klant en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht
van toepassing, ook al is de Klant in het buitenland woonachtig en/of gevestigd. De bepalingen van het Verdrag van Wenen van 11 april
1980, Tractatenblad 1981,84 en 1986,61(het Weens Koopverdrag) zijn uitgesloten, althans voor zover strijdig met bepalingen in deze
algemene voorwaarden en voor zover mogelijk ten nadele van CHICO.
Artikel 11 Wijzigingen
CHICO is bevoegd eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. De wijzigingen treden in werking op het
aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de
Klant in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld of kenbaar is geworden.

B.SPECIFIEKE BEPALINGEN van toepassing op de veredeling, productie, bewerking, marketing en verkoop van witlofzaden in en
buiten Europa
Artikel 1 Werkingssfeer
Naast de Algemene bepalingen zoals omschreven onder A van deze algemene voorwaarden zijn op de marketing en verkoop van
groentezaden in en buiten Europa de bepalingen onder B van deze algemene voorwaarden van toepassing. In het geval de bepalingen
onder A en onder B onderling (deels) tegenstrijdige clausules zouden bevatten prevaleren ter zake die bepaling(en) de bepalingen
onder B.
Artikel 2 Totstandkoming van overeenkomsten
1. Een overeenkomst komt tot stand dan wel wordt geacht tot stand te zijn gekomen door:
I. schriftelijke en volledige aanvaarding van de offerte c.q. aanbieding door de Klant, tenzij CHICO binnen 5 (vijf) werkdagen
na ontvangst van deze aanvaarding de offerte c.q. aanbieding heeft herroepen. Indien de Klant de offerte c.q. aanbieding
aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, dan maken deze afwijkingen geen deel uit van de overeenkomst en
komt een overeenkomst tot stand overeenkomstig de offerte of aanbieding van CHICO; of
II. schriftelijke en volledige aanvaarding door CHICO van een door de Klant verstrekte opdracht, tenzij deze opdracht voordien
schriftelijk door de Klant is herroepen, mits die bevestiging namens CHICO is getekend door een of meer tot het aangaan van
de overeenkomst bevoegde perso(o)n(en); of
III. levering door CHICO van de door de Klant bestelde producten, en wel uitsluitend met betrekking tot de overeenkomstig de
pakbon geleverde producten, wanneer geen uitdrukkelijke schriftelijke opdrachtbevestiging plaats vindt.
2. Indien de Klant de offerte c.q. aanbieding aanvaardt met afwijkingen van niet ondergeschikte betekenis dan is CHICO daaraan niet
gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij CHICO anders aangeeft

Artikel 3 Prijs en annulering
1. De in een offerte c.q. aanbieding vermelde prijzen zijn EX Works – Af fabriek (EXW) Incoterms 2020, tenzij schriftelijk anders wordt
overeengekomen, Indien CHICO elders aflevert zijn de risico’s en de kosten van transport en (tussentijdse) opslag op basis van
oorspronkelijke EXW-levering voor rekening van de Klant.
2. Zodra een offerte c.q. aanbieding schriftelijk en volledig door de Klant is aanvaard, kan de aldus tot stand gekomen overeenkomst
niet meer door de Klant worden geannuleerd, tenzij dit gebeurt met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CHICO.
Artikel 4 Bestelling, levering en levertijd
1. De Klant dient bij het plaatsen van zijn bestelling of op het eerste verzoek van CHICO schriftelijk aan te geven welke gegevens,
specificaties en documenten vereist zijn op grond van de voorschriften van het land waar de levering moet plaatsvinden, zoals die
welke betrekking hebben op facturering, fytosanitaire vereisten, internationale certificaten; en andere importdocumenten of
importverklaringen.
2. Als in een order de bestelde hoeveelheid afwijkt van de door CHICO gehanteerde standaard hoeveelheid of een veelvoud daarvan,
dan is CHICO vrij de naast hogere hoeveelheid te leveren.
3. CHICO zal zich bij de uitvoering van de leveringsplicht steeds naar vermogen inzetten.
4. Onder behoorlijke nakoming van de leveringsplicht door CHICO wordt tevens verstaan de levering met een geringe afwijking in maat,
verpakking, getal of gewicht.
5. Het is CHICO toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien in gedeelten wordt geleverd, is CHICO bevoegd elk gedeelte
afzonderlijk te factureren. CHICO is niet verplicht maar wel gerechtigd voor rekening van koper de Klant een gebruikelijke
transportgoederen verzekering af te sluiten.
6. Alle risico’s ter zake van door CHICO af te leveren zaken gaan in ieder geval op de Klant over op het moment van levering.
7. De leveringsdatum en eventuele -termijnen worden in overleg overeengekomen, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden
met het zaai- of plantseizoen. De overeengekomen leveringsdatum en eventuele -termijnen zijn geen fatale termijnen. CHICO zal zich
echter inspannen om te leveren conform de overeengekomen leveringsdatum en -termijnen. In geval van onmogelijkheid van levering
op de overeengekomen datum of termijn zal CHICO de Klant hiervan schriftelijk informeren en zal zij na overleg met de Klant een
nieuwe datum vaststellen. CHICO is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door overschrijding van de overeengekomen
leveringstermijnen. De Klant vrijwaart CHICO voor eventuele aanspraken van derden ter zake.
8. Bij aanvaarding van bestellingen met een waarde van minder dan EUR 200,- behoudt CHICO zich het recht voor (minimaal) EUR 25,aan kosten in rekening te brengen.
9. CHICO behoudt zich het recht voor om een minimale ordergrootte per item van EUR 50,- in rekening te brengen.
10. Retourzendingen aan CHICO zijn niet toegestaan tenzij CHICO daarvoor schriftelijk toestemming verleent. Kosten van eventuele
retourzending zijn voor rekening van de Klant.
11. Indien de Klant de bestelde producten afneemt vóór de overeengekomen leveringsdatum, dan is het hieruit voortvloeiende risico
geheel voor de Klant.
12. Indien de Klant de bestelde producten wil afnemen na de overeengekomen leveringsdatum, dan is alle risico, waaronder maar niet
beperkt tot eventueel kwaliteitsverlies door langere bewaring, geheel voor rekening van de Klant en vrijwaart de Klant CHICO voor
schadeclaims uit welken hoofde dan ook die daaruit mogelijk kunnen voortvloeien. Indien voornoemde langere bewaring leidt of kan
leiden tot kwaliteitsverlies c.q. bederf van de producten na verstrijking van een redelijke (beperkte) bewaartermijn, is CHICO gerechtigd
de overeenkomst te annuleren, waarbij de Klant alle door CHICO hieruit voortvloeiende geleden schade dient te vergoeden en de Klant
zelf geen recht op schadevergoeding heeft.
Artikel 5 Voorbehoud van zaadbeschikbaarheid
1. Alle overeenkomsten worden aangegaan en leveringen geschieden onder het gebruikelijke voorbehoud van oogst en bewerking: het
voorbehoud dat er ten tijde van de levering voldoende producten voorradig zijn.
2. Indien CHICO een beroep doet op dit oogst- of bewerkingsvoorbehoud, is CHICO niet verplicht tot levering, maar zal CHICO indien
mogelijk, naar rato van de bestelde hoeveelheid of vergelijkbare alternatieven trachten te leveren.
3. De Klant heeft geen recht op schadevergoeding, indien door CHICO een beroep op dit voorbehoud wordt gedaan.
Artikel 6 Verpakking en verzending
1. De producten worden verpakt en geleverd in originele verpakking, hetzij van CHICO, hetzij van de producent. CHICO verbindt zich
jegens de Klant om de producten behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de producten zich daartegen verzet) en wel op zodanige
wijze, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.
2. Indien producten worden geleverd voor wederverkoop, dan mogen de producten uitsluitend in de originele verpakking voor
wederverkoop worden aangeboden. Het is niet toegestaan de producten voor wederverkoop te herverpakken of anderszins
veranderingen aan de originele verpakking aan te brengen.
3. Herverpakking van de producten of het veranderen van de originele verpakking heeft tot gevolg dat iedere aanspraak op een door
CHICO afgegeven garantie vervalt en dat CHICO nimmer aansprakelijk is voor gebreken in of aan de geleverde producten dan wel
aansprakelijk is voor de levering van de onjuiste producten of afwijkingen in kwantiteit en kwaliteit.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1. De door CHICO geleverde producten en/of de producten die voortkomen uit de geleverde producten, blijven het eigendom van
CHICO, totdat de Klant de koopsom, eventuele contractuele rente en buitengerechtelijke incassokosten volledig heeft betaald en alle
verplichtingen uit de met CHICO gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor
de vorderingen, die CHICO tegen de Klant mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de Klant in één van zijn verplichtingen jegens
CHICO. Zolang geen eigendomsoverdracht heeft plaatsgevonden houdt de Klant de geleverde producten voor CHICO.
2. Door CHICO geleverde producten, die krachtens lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het
kader van een normale bedrijfsuitoefening en pas na betaling aan CHICO worden doorverkocht of gebruikt. In geval van doorverkoop is
de Klant op zijn beurt verplicht om de producten met een eigendomsvoorbehoud aan zijn afnemers te leveren.
3. Het is de Klant niet toegestaan de geleverde producten te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
4. De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van CHICO
veilig te stellen.
5. Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of
doen gelden, dan is de Klant verplicht om CHICO daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen en de beslaglegger te informeren over
het eigendomsrecht van CHICO.
6. De Klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,
ontploffings- en waterschade alsmede tegen verduistering/diefstal en overige gevallen van teniet gaan en de polis van deze verzekering
op eerste verzoek aan CHICO ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is CHICO gerechtigd tot deze
penningen. Voor zover als nodig verbindt de Klant zich er jegens CHICO bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al
hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
7. De Klant geeft CHICO toestemming om, in alle gevallen waarin CHICO haar eigendomsrechten wilt uitoefenen, al die plaatsen te
(laten) betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
Artikel 8 Gebruik en garantie
1. De geleverde producten zijn uitsluitend bedoeld voor het telen van gewassen bestemd voor menselijk of dierlijk gebruik en/of
consumptie in overeenstemming met de bijbehorende productspecificaties.
2. De door CHICO geleverde producten zijn bestemd voor de productie van planten, en zijn zowel in onbewerkte als in bewerkte
toestand niet bestemd voor menselijke of dierlijke consumptie. De uit de geleverde producten voortkomende planten mogen alleen
voor menselijke of dierlijke consumptie worden gebruikt wanneer de planten volledig zijn gescheiden van de geleverde producten. De
geleverde producten mogen niet worden gebruikt voor de productie van spruitgroenten, omdat spruitgroenten tezamen met het zaad
geconsumeerd worden. CHIC is niet aansprakelijk voor stoffen en/of micro-organismen die zich op en/of in het zaad bevinden.
3. De door CHICO te leveren producten voldoen aan de daarvoor op dat moment door de Nederlandse keuringsinstanties gestelde
eisen. De bij de producten behorende productspecificaties gelden echter niet als garantie. In het geval het geleverde niet voldoet aan
de productspecificaties zal de Klant hierover geïnformeerd worden. CHICO staat er voorts niet voor in dat de geleverde producten
voldoen aan het doel dat de Klant hieraan geeft. De Klant dient zelf te verifiëren of de geleverde producten geschikt zijn voor het
beoogde doel en gebruik en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.
4. Indien te leveren zaden of planten op verzoek van de Klant een behandeling hebben ondergaan zijn de kosten alsmede de risico´s
daarvan voor rekening van de Klant.
5. Indien door CHICO een kiemkracht is aangegeven, is deze uitsluitend gebaseerd op reproduceerbare laboratoriumtesten. Geen
directe relatie kan worden verondersteld tussen de aangegeven kiemkracht en de opkomst van het zaad bij de Klant. Deze aangegeven
kiemkracht geeft enkel de kiemkracht aan ten tijde van de uitvoering van de test en voor de omstandigheden waaronder de test is
uitgevoerd. Opkomst is onder meer afhankelijk van de locatie, teeltmaatregelen en de klimaatomstandigheden bij de Klant.
6. Elke eventuele garantie van de zijde van CHICO vervalt indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeiende uit gebruik na
de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag, onoordeelkundig gebruik, herverpakking of herbewerking. De Klant komt evenmin aanspraak
op garantie toe indien een gebrek aan de producten of de daaruit voortgekomen planten en/of vruchten is ontstaan door of het gevolg
is van omstandigheden waar CHICO geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld
doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen), de groei en bloei van de geleverde producten, etc.
Artikel 9 Informatievoorziening
1. Door CHICO gegeven informatie in welke vorm dan ook kent een vrijblijvend karakter. Alle beschrijvingen, aanbevelingen en
(teelt)adviezen in direct mail (zoals brochures, nieuwsbrieven en mailberichten) en op de website zijn zorgvuldig samengesteld.
Beschrijvingen zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- of garantieaanduiding. Aanbevelingen en
(teelt)adviezen kennen een algemeen karakter en zijn hooguit richtinggevend maar niet toepasbaar voor uiteenlopende
bedrijfssituaties en alle lokale (groei) omstandigheden. De Klant dient adviezen en informatie zelf te interpreteren en te beoordelen op
hun geschiktheid of toepasbaarheid.
2. Alle foto’s afbeeldingen en illustraties in brochures en op de website zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als
kwaliteits- of garantieaanduiding. Afbeeldingen van rassen zijn gemaakt onder optimale omstandigheden. Vergelijkbare resultaten zijn
niet gegarandeerd, noch bedoeld voor alle bedrijfssituaties en lokale (groei)omstandigheden.

3. Bij de door CHICO gegeven informatie wordt verstaan onder:
a. ‘Immuniteit’: een plantenras wordt niet aangetast of geïnfecteerd door een specifieke ziekte of plaag;
b. ‘Resistentie’: het vermogen van een plantenras om de groei en ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag en/of de
schade die zij veroorzaakt in vergelijking met vatbare plantenrassen onder vergelijkbare omgevingsfactoren en ziekte of
plaagdruk te beperken.
Twee niveaus van resistentie worden gedefinieerd:
I. Hoge resistentie (HR): plantenrassen die de groei en ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag onder
normale ziekte of plaagdruk in hoge mate beperken in vergelijking met vatbare rassen. Deze plantenrassen kunnen
echter wel enige ziektesymptomen of schade vertonen onder hoge ziektedruk.
II. Intermediaire resistentie (IR ): plantenrassen die de groei en ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag
beperken, maar meer ziektesymptomen of schade kunnen vertonen in vergelijking met hoog resistente rassen.
Intermediair resistente plantenrassen zullen minder ernstige ziektesymptomen of schade vertonen dan vatbare
plantenrassen onder vergelijkbare omgevingsfactoren en / of ziekte of plaagdruk.
c. ‘Vatbaar’: het onvermogen van plantenrassen om de groei en ontwikkeling van een specifieke ziekte of plaag te beperken.
4. CHICO mag steeds uitgaan van de juistheid en volledigheid van door de Klant in het kader van de totstandkoming en uitvoering van
de overeenkomst aan CHICO verstrekte informatie en gegevens.
Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. CHICO accepteert geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het toepassen of het gebruik van aanbevelingen en
teeltadviezen. Zie 9.1.
2. CHICO is niet aansprakelijk voor schade en kosten veroorzaakt door ziektes in planten die zijn geteeld uit de geleverde producten,
tenzij is aangetoond dat de geleverde producten ten tijde van de levering reeds waren besmet met de schade veroorzakende ziekte.
3. CHICO is behoudens opzet of grove schuld van de statutaire directie van CHICO nooit aansprakelijk voor schade en kosten:
I. ten gevolge van afwijkingen of afwijkende resultaten in de uit de geleverde producten geteelde planten en vruchten,
waaronder, maar niet beperkt tot, afwijkingen in groei en bloei, of :
II. ten gevolge van mutaties in resistenties, of:
III. voortvloeiende uit fouten, onvolledigheid dan wel onjuistheid in de door of namens CHICO verstrekte product- of
teeltinformatie en/of adviezen. De Klant dient zelf te beoordelen of de geleverde zaken geschikt zijn om te kunnen worden
gebruikt voor de beoogde teelten resp. onder de lokale omstandigheden, of:
IV. ontstaan door fouten of verzuim bij de uitvoering van de overeenkomst of het gebruik van hulpzaken.
Artikel 11 Reclames
1. De Klant dient de gekochte producten direct bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te onderzoeken. Hierbij dient de
Klant na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Hij dient te controleren of de juiste zaken zijn geleverd, of de
afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene en of de geleverde zaken voldoen aan de
overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of
handelsdoeleinden.
2. Indien de Klant de geleverde producten in gebruik neemt geldt dit als acceptatie. Geringe afwijkingen, onder andere in kwaliteit,
samenstelling en eigenschappen, die uit technisch oogpunt onvermijdelijk zijn of die algemeen worden geaccepteerd, kunnen nooit
grond voor gegronde klachten opleveren.
3. Indien zichtbare gebreken of tekorten worden geconstateerd, dan dient de Klant deze uiterlijk binnen 3 werkdagen na aflevering
schriftelijk per aangetekend schrijven te melden aan CHICO onder vermelding van partij-, afleverbon en/of factuurgegevens.
4. Bij onzichtbare gebreken dient de Klant zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk per
aangetekend schrijven te reclameren onder vermelding van partij-, afleverbon en/of factuurgegevens. Na verloop van 60 (zestig) dagen
na zaaidatum kan niet meer worden gereclameerd wegens onzichtbare gebreken.
5. Klachten moeten zodanig zijn beschreven dat CHICO of een derde deze kan verifiëren. Klachten dienen bovendien steeds op een
zodanig tijdstip aan CHICO te worden medegedeeld dat CHICO het plantmateriaal kan controleren. Hiertoe dient de Klant tevens een
registratie bij te houden ten aanzien van het gebruik van de zaken en, in geval van doorverkoop van de zaken, van zijn kopers. Indien de
Klant geen schriftelijke melding maakt binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn
rechten. CHICO dienst bij eventuele expertises tijdig – minimaal drie werkdagen tevoren – te worden uitgevaardigd.
6. Klachten met betrekking tot een deel van het geleverde kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring door de Klant van de gehele
levering.
7. In geval van een blijvend geschil tussen partijen over de kiemkracht, de rasechtheid, de raszuiverheid en de technische zuiverheid
kan op verzoek van één der partijen een (her)keuring plaatsvinden door de Naktuinbouw, gevestigd in Roelofarendsveen, Nederland,
op kosten van ongelijk. Dit verzoek moet zijn ingediend binnen 6 maanden na de eerste melding van het probleem bij de wederpartij.
De met deze (her)keuring verband houdende kosten moeten door de Klant worden voorgeschoten. De herkeuringstoets wordt
uitgevoerd op basis van een erkend monster. De uitslag van deze (her)keuring bindt beide partijen, onverminderd het recht van
partijen geschillen over de gevolgen van deze uitslag voor te leggen aan de genoemde instanties in onderdeel A, artikel 9 van deze
algemene voorwaarden.

Artikel 12 Voorbehoud tot reproductie en/of vermeerdering
1. Het is de Klant niet toegestaan de geleverde producten en/of componenten en/of oogstmateriaal hiervan te gebruiken voor verdere
vermeerdering en/of reproductie van uitgangsmateriaal. Tevens is het niet toegestaan zonder toestemming vermeerderde producten
en/of componenten en/of oogstmateriaal hiervan i) te behandelen ten behoeve van vermeerdering, ii) te koop aan te bieden, iii) te
verkopen, iv) in en/of uit te voeren en/of v) het voor één van deze doeleinden in voorraad te hebben.
2. Ingeval van doorverkoop van de geleverde producten, garandeert de Klant dit beding op straffe van een boete per overtreding op te
leggen aan zijn eigen klanten. De hoogte van de boete is ten minste gelijk aan het door de Klant genoten voordeel.
3. De Klant is verplicht de kwekersrechthouder of iemand die namens hem controleert, op eerste verzoek toegang te verlenen tot zijn
bedrijf, ook en met name de kassen van het bedrijf, opdat CHICO controlehandelingen kan (laten) verrichten. Onder bedrijf wordt in
dit geval verstaan tevens de bedrijfsactiviteiten die door een derde namens de Klant worden verricht. De Klant dient daarbij
desgevraagd direct inzage te geven in zijn administratie met betrekking tot het relevante uitgangsmateriaal. De Klant legt voornoemde
verplichtingen ook op aan zijn eigen klanten.
Artikel 13 Gebruik van merken en tekens
1. Het is de Klant niet toegestaan gebruik te maken van de handelsnaam van CHICO alsmede van merken en tekens die door CHICO
worden gebruikt ter onderscheiding van zijn producten van die van andere rechtspersonen/ondernemingen, dan wel gebruik te maken
van niet duidelijk onderscheidbare merken en tekens.
2. Het is uitsluitend toegestaan deze merken en tekens te gebruiken bij de verhandeling van producten in oorspronkelijke verpakking
van CHICO met de door CHICO aangebrachte merken en tekens.
3. Bij overtreding van de verplichtingen voortvloeiend uit dit artikel verbeurt de Klant ten behoeve van CHICO een direct opeisbare
boete van € 25.000 (zegge vijfentwintigduizend euro) voor elke dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd de overige
aan CHICO toekomende vorderingen waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding.

C. SPECIFIEKE BEPALINGEN van toepassing op de teeltadvisering over het gewas witlof
Artikel 1 Werkingssfeer
Naast de Algemene bepalingen zoals omschreven onder A van deze algemene voorwaarden zijn op de teeltadvisering over het gewas
witlof en advisering over de koeling van plantaardig materiaal de bepalingen onder C van deze algemene voorwaarden van toepassing.
In het geval de bepalingen onder A en onder C onderling (deels) tegenstrijdige clausules zouden bevatten prevaleren ter zake die
bepaling(en) de bepalingen onder C.
Artikel 2 Betaling
1. In geval een tussen CHICO en de Klant overeengekomen afspraak voor een bedrijfsbezoek e.d., binnen 24 uur voorafgaand aan het
tijdstip van de afspraak, door de Klant wordt geannuleerd, is Klant 50% van de overeengekomen minimale bezoekkosten verschuldigd.
Artikel 3 Dienstverlening en advisering
1. CHICO maakt gebruik van het online-registratieprogramma (“ChicoSystem”) voor het uitbrengen van alle bedrijfsgebonden
advisering zoals adviezen met betrekking tot de teeltadvisering (teelt en trek) over het gewas witlof en advisering over de koeling van
plantaardig materiaal. Alle overige wijzen van adviesoverdracht zijn vrijblijvend en uitsluitend informatief.
2. De verplichtingen in een overeenkomst die betrekking hebben op advisering of dienstverlening zijn inspanningsverplichtingen,
waarbij CHICO zich verplicht om bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zich in te spannen tot een voor de Klant
bruikbaar resultaat. CHICO garandeert uitdrukkelijk geen resultaten.
3. Door CHICO mondeling verstrekte adviezen dragen uitsluitend een vrijblijvend en informatief karakter. De Klant aanvaardt dat de
kans op misverstanden in de interpretatie van de vraagstelling of in de interpretatie van het advies bij mondelinge advisering niet
denkbeeldig is en dat het risico van onjuiste interpretatie van de vraagstelling of onjuiste interpretatie van het mondelinge advies voor
zijn rekening komt. Mondelinge adviezen kunnen pas definitief als advies geïnterpreteerd worden als deze gevolgd worden door een
advies uit het online-registratieprogramma (“ChicoSystem”).
4. Geautomatiseerd tot stand gekomen adviezen, rapporten en grafieken uit het online registratie-programma (“ChicoSystem”) zijn
gebaseerd op een beperkt aantal parameters en kunnen zijn gebaseerd op diverse bronnen. Dit type informatie heeft zijn beperkingen
en draagt derhalve uitsluitend een vrijblijvend en informatief karakter. De Klant garandeert de geautomatiseerd tot stand gekomen
adviezen, rapporten en grafieken altijd op juistheid en toepasselijkheid te toetsen alvorens hij op basis van deze informatie
bedrijfsbeslissingen neemt.
5. Hoewel CHICO zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van alle algemene informatie op de website en in
het online-registratieprogramma (“ChicoSystem”), kan CHICO niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden
informatie. Deze informatie is derhalve vrijblijvend en ondersteunend informatief. De Klant dient voor deze informatie de
toepasbaarheid en de wettelijke kaders zelf te toetsen.
6. De Klant garandeert dat alle gegevens en bescheiden, waarvan CHICO aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de gewenste
vorm en op de gewenste wijze aan CHICO worden verstrekt of zijn ingevoerd in het online-registratieprogramma. (“ChicoSystem”).

7. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en bescheiden niet tijdig aan CHICO verstrekt zijn, heeft
CHICO het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Klant aan de in het vorige lid genoemde
verplichting heeft voldaan. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Klant de gegevens aan CHICO ter beschikking
heeft gesteld. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door
het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de benodigde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de Klant.
8. De Klant garandeert de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem verstrekte, of in het onlineregistratieprogramma (“ChicoSystem”) ingevoerde informatie en gegevens.
9. CHICO heeft het recht om, wanneer zij zulks nodig acht, één en ander te harer beoordeling, voor rekening en risico van de Klant
bepaalde door CHICO nuttig c.q. nodig geachte werkzaamheden te laten verrichten door derden en behoeft niet vooraf daarvoor de
uitdrukkelijke toestemming van de Klant te verkrijgen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 4 Aansprakelijkheid
1. CHICO adviseert naar beste weten en volgens de meest actuele kennis ten tijde van de advisering. Dit laat onverlet de eigen
verantwoordelijkheid van de Klant om alle adviezen zelf te interpreteren en te beoordelen op hun geschiktheid of toepasbaarheid voor
zijn eigen bedrijfssituatie, de gegeven omstandigheden en aan de actuele geldende wettelijke kaders. CHICO aanvaardt behoudens
opzet of grove schuld van de statutaire directie van CHICO geen aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen die voortvloeien
uit het niet nakomen van de eigen verantwoordelijkheid van de Klant.
2. De Klant dient de wettelijke kaders omtrent gebruik van (gewasbeschermings)middelen en andere producten te allen tijde zelf te
toetsen voordat hij een toepassing uitvoert. Hij doet dit zowel in algemene zin als in de context van de eigen bedrijfssituatie en de
gegeven omstandigheden. CHICO aanvaardt behoudens opzet of grove schuld van de statutaire directie van CHICO geen
aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen die voortvloeien uit het onreglementair gebruik van (gewasbeschermings)middelen en andere producten door de Klant.
3. CHICO accepteert geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het toepassen van mondelinge en / of geautomatiseerd tot
stand gekomen adviezen en het gebruik van geautomatiseerd vervaardigde rapporten vanwege redenen genoemd in onder meer
artikel 3 lid 3 en lid 4.
4. CHICO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en / of onvolledigheid van de geboden informatie in het onlineregistratieprogramma (“ChicoSystem”). Zie onder meer artikel 3 lid 5.
5. CHICO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat CHICO is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en /
of onvolledige gegevens.
6. CHICO kan niet instaan voor onvoorziene of onbekende schadelijke gevolgen die ontstaan of zijn ontstaan als gevolg van haar
advisering. Bovendien dient de Klant de adviseringen in de bredere context van zijn bedrijfsvoering af te wegen.
Artikel 5 Reclames
1. Klachten moeten zodanig zijn beschreven dat CHICO of een derde deze kan verifiëren. Hiertoe garandeert de Klant tevens een
registratie bij te houden ten aanzien van het gebruik van de diensten of de opvolging van de betwiste adviezen.
2. Klachten ten aanzien van facturen met betrekking tot advies- en/of dienstverleningsopdrachten en klachten met betrekking tot
redelijkerwijze bij kennisneming van adviezen waarneembare onjuistheden of afwijkingen van de opdracht dienen binnen twee weken
na factuurdatum schriftelijk bij CHICO te zijn ingediend, bij gebreke waarvan zijn klacht niet in behandeling wordt genomen en elk
beroep op deze tekortkomingen en/of onjuistheden vervalt.
Artikel 6 Geheimhouding en auteursrechten
1. CHICO zal ter zake van niet publiek-toegankelijke gegevens van de Klant die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst
onder zich krijgt geheimhouding betrachten in die zin dat CHICO deze gegevens nimmer als rechtstreeks naar de Klant herleidbaar naar
buiten zal brengen. Een verdergaande geheimhoudingsverplichting zal uitsluitend gelden indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk wordt
overeengekomen.
2. CHICO mag onderzoeksresultaten op anonieme basis openbaar maken, tenzij op verzoek van de Klant schriftelijke geheimhouding
wordt overeengekomen. In dat geval zal de geheimhoudingstermijn maximaal een jaar na opleverings-/factureringsdatum bedragen.
3. Een overeengekomen geheimhoudingsplicht geldt niet indien CHICO daarmee in strijd zou handelen met de wettelijke taken en
verplichtingen.
4. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op verstrekte adviezen en voorlichting
berusten uitsluitend bij CHICO.
5. Wanneer de Klant zich registreert als deelnemer aan het online-registratieprogramma van CHICO (“ChicoSystem”), dan aanvaardt de
Klant dat CHICO gerechtigd is de door de Klant ingevoerde gegevens en data te gebruiken voor het maken van geanonimiseerde
statistische berekeningen, historische trends en andere informatie. Deze informatie mag CHICO vrijelijk gebruiken in haar
advieswerkzaamheden en dienstverlening.
6. Ter zake van de alle door Opdrachtgever ingevoerde gegevens in het online-registratieprogramma (“ChicoSystem”) zal CHICO
geheimhouding betrachten. Op dit gebruik is het bepaalde van lid 1 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
7. Aan deelnemers van het online-registratieprogramma (“ChicoSystem”) worden aan de hand van ingevoerde gegevens en data
berekeningen en trends beschikbaar gesteld welke door hen kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van hun bedrijfsvoering. Voor
de wijze waarop een deelnemer deze berekeningen en trends toepast, aanvaardt CHICO geen enkele aansprakelijkheid.

