
Algemene Voorwaarden R.J. van den Berg (zzp-er te Hoofddorp)/ Dispergo: 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van R.J. van den Berg/ Dispergo, 
waaronder ook het testen en afstellen van machines van klanten. 

 
Betaling. 
a) Binnen 30 dagen na factuurdatum dient het bedrag bijgeschreven te zijn, zonder gerechtigd te zijn tot 

opschorting of verrekening. 
b) Alle door R.J. van den Berg/ Dispergo gecorrespondeerde prijzen zijn exclusief BTW. 
c) De klant is gerechtigd tot annulering van de overeengekomen werkzaamheden zonder dat daaraan 

kosten verbonden zijn, tot 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden, mits er een nieuwe afspraak 
voor de uit te voeren werkzaamheden wordt gemaakt. Ingeval van een annulering binnen 24 uur, is de 
klant verplicht tot het betalen van het voor de desbetreffende werkzaamheden overeengekomen 
bedrag.   

d) De klant is in verzuim met de betaling door het enkele verloop van de gestelde termijn. Alsdan zal de 
klant een vertragingsrente verschuldigd zijn van 1.25 % per maand alsmede de buitengerechtelijke 
kosten die worden bepaald op ten minste 15 % van het verschuldigde bedrag. 

 
Acceptatievereisten testen en afstellen landbouwmachines, waaronder kunstmeststrooiers. 
Teneinde de machine goed te kunnen testen dient de klant de machine tijdens het testen te bedienen. Daarbij 
is het uitdrukkelijk de bedoeling de door R.J. van den Berg/ Dispergo op dat moment gegeven aanwijzingen met 
betrekking tot de veiligheid op te volgen. Verder dient aan de volgende vereisten te zijn voldaan: 
a) De machine dient schoon te worden aangeleverd.  
b) De machine moet in een goede staat van onderhoud verkeren. Dit houdt onder andere in dat: 

- aan slijtage onderhavige onderdelen waaronder schoepen of strooipijp niet versleten zijn;  
- alle onderdelen betreffende het afstellen van de machine goed werken; 
- de door een fabrikant aangebrachte veiligheidsvoorzieningen zoals afschermbeugels of –kappen op 

de machine aanwezig zijn en goed werken. Dit geldt ook voor de veiligheidsvoorzieningen van de 
aftakas en de te gebruiken tractor. 

c) De klant moet bij de test van een kunstmeststrooier een voldoende hoeveelheid kunstmest (minimaal 
250 kg) beschikbaar stellen. 

 
R.J. van den Berg/ Dispergo is in de volgende gevallen gerechtigd de afgesproken werkzaamheden niet uit te 
voeren: 
a) Aan de acceptatievereisten is door de klant niet voldaan. In dit geval is de klant verplicht tot het 

betalen van het voor de desbetreffende werkzaamheden overeengekomen bedrag. 
b) Er is sprake van een overmachtsituatie waaronder valt te verstaan: 

- Een op dat moment bestaande of dreigende besmettelijke dierenziekte of plantenziekte; 
- Onmogelijke weersomstandigheden 
Alsdan zal een nieuwe afspraak gemaakt worden. 

 
Aansprakelijkheid. 
R.J. van den Berg/ Dispergo voert naar beste kunnen en kennis de werkzaamheden uit. R.J. van den Berg/ 
Dispergo is slechts aansprakelijk te houden ingeval van: 
a) schade die rechtstreeks het gevolg zijn van verwijtbare fouten van R.J. van den Berg/ Dispergo, echter 

tot maximaal het factuurbedrag; 
b) schade door dood of letsel, zulks tot een maximum van € 453.000 per gebeurtenis; 
c) schade aan zaken, zulks tot een maximum van € 50.000 per gebeurtenis; 
Verder dient de klant binnen 5 dagen nadat de schade is ontstaan, dit per aangetekend schrijven aan R.J. van 
den Berg/ Dispergo te hebben gemeld, op straffe van verval van enig recht op schadevergoeding als dit niet is 
gebeurd. 
R.J. van den Berg/ Dispergo is niet aansprakelijk ingeval van: 
a)  indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winsten, gemiste besparingen en schade door 

bedrijfsstagnatie. 
b)  een door R.J. van den Berg/ Dispergo verspreide besmettelijke dierenziekte of plantenziekte. 
 
 

Namens R.J. van den Berg/ Dispergo; 
 
Rolf v/d Berg. 
3 April 2015, Hoofddorp. 

 
 
 
 


