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Algemene voorwaarden voor gebruik van de Chicosem website. 

Met het gebruik van de website van Chicosem B.V. (Chicosem) aanvaardt u de algemene voorwaarden voor 
gebruik van de website zoals die hieronder zijn vermeld. Bovendien verklaart u dat u Chicosem niet 
aansprakelijk zult stellen naar aanleiding van de informatie, aanbevelingen en/of adviezen die op de 
Chicosem website zijn opgenomen. Als u deze algemene voorwaarden niet aanvaardt is het gebruik van de 
Chicosem website niet toegestaan. 

Alle beschrijvingen, aanbevelingen en (teelt)adviezen op deze 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. Chicosem aanvaardt in geen enkel geval op grond de informatie op deze website 
aansprakelijkheid voor afwijkende resultaten in het geteelde product. De gebruiker van deze website dient 
zelf te beoordelen of de zaken geschikt zijn om in zijn specifieke bedrijfssituatie en onder de lokale 
(groei)omstandigheden te worden gebruikt.  

Alle foto’s afbeeldingen en illustraties 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. Houder van het auteursrecht op alle foto’s, afbeeldingen en illustraties op deze 
website is Chicosem. Alle rechten zijn voorbehouden; niets op deze website mag in enige vorm worden 
vermenigvuldigd, opgeslagen of overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Chicosem. 

Het is Chicosem te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan, waaronder deze algemene 
voorwaarden te wijzigen. Chicosem kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van 
wijzigingen. Het is slechts Chicosem toegestaan wijzigingen aan te brengen in deze website. 

Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Aangezien Chicosem geen toezicht 
heeft op de inhoud van andere websites aanvaardt Chicosem geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud 
van de door derden aangeboden informatie op deze websites van derden. 

Deze website kan verwijzingen bevatten naar rassen die in een specifiek land niet verkrijgbaar zijn. Een 
dergelijke verwijzing impliceert dan ook in geen enkel geval dat Chicosem dat ras in dat land in het verkeer 
brengt of de intentie heeft dat ras in dat land in het verkeer te brengen. 

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Ter zake van geschillen is de rechter 
in Roermond bevoegd. 
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