Algemene voorwaarden aveve.agrologic.be
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Deze algemene voorwaarden regelen de relatie tussen Sanac en de websitebezoeker die via de website
aveve.agrologic.be (hierna: “de Website”) producten bestelt waarbij deze bestelling door Sanac
overgemaakt wordt aan het Aveve agrarisch centrum waar de websitebezoeker reeds klant is of indien
laatstgenoemde nog geen klant is, zal de bestelling overgemaakt worden aan het agrarisch centrum in zijn
regio. Het Aveve agrarisch centrum zal vervolgens de bestelling leveren op het door de websitebezoeker
aangegeven adres. Door een reservatie te plaatsen via de Website, neemt de websitebezoeker kennis van
onderhavige algemene voorwaarden en gaat hij akkoord met de toepassing daarvan. Eventuele algemene
voorwaarden van de Websitebezoeker zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk
wordt ingestemd door Sanac.
1. Definities

Sanac: Sanac BV, met maatschappelijke zetel te Menensesteenweg 305, 8940 Wervik (België)
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0433.144.788

Websitebezoeker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de Website een bestelling plaatst
voor professionele doeleinden, met uitzondering van een Aveve agrarisch centrum die via de Website een
bestelling plaatst;

Aveve agrarisch centrum: hieronder wordt verstaan het Aveve agrarisch centrum waar de
Websitebezoeker reeds klant is of, indien laatstgenoemde nog geen klant is bij een agrarisch centrum, het
Aveve agrarisch centrum in zijn regio. Het Aveve agrarisch centrum voert de bestelling van de
websitebezoeker uit. Een Aveve agrarisch centrum kan via de Website eveneens een bestelling plaatsen
voor wederverkoop – zie artikel 4 van deze algemene voorwaarden.
2. Bestelling en levering

2.1 De Websitebezoeker met een login kan producten uit de productcatalogus op de Website bestellen
door ze in zijn winkelwagen te plaatsen. De bestelling is pas finaal wanneer de Websitebezoeker het
volledige bestellingsproces heeft doorlopen, de gevraagde gegevens heeft ingevuld en finaal op
‘verzenden’ heeft geklikt.
Nadat de bestelling finaal is doorgestuurd, ontvangt de Websitebezoeker op het door hem aangegeven emailadres een e-mail waarin zijn bestelling wordt bevestigd.

2.2 De bestelling wordt door Sanac doorgestuurd aan het Aveve agrarisch centrum dat de bestelling zal
behandelen en de bestelling zal leveren op het door de Websitebezoeker gevraagde adres.

2.3 Wij en het Aveve agrarisch centrum doen al het mogelijke om de door de Websitebezoeker bestelde
producten tijdig te verzamelen en te leveren in functie van de beschikbare stock in het Aveve agrarisch
centrum. Bij de aanvaarding van de levering van de bestelde producten en de condities komt de
koopovereenkomst tot stand tussen de Websitebezoeker en het Aveve agrarisch centrum.
3. Prijzen en betaling

3.1 Alle prijzen op de Website zijn aanbevolen wederverkoopprijzen (excl. BTW) van Sanac. Dit houdt in
dat de bij het Aveve agrarisch centrum geldende prijzen voor de aankoop van de bestelde producten

kunnen afwijken (in min of in plus) van de aanbevolen prijzen van Sanac die worden vermeld op de
Website.
3.2 Bij of na de levering, zal de Websitebezoeker van het Aveve agrarisch centrum een factuur ontvangen.
Deze factuur is te betalen overeenkomstig de betalingsvoorwaarden vermeld op deze factuur of zoals
uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen de Websitebezoeker en het Aveve agrarisch centrum.

4. Bestelling en verkoop aan een Aveve agrarisch centrum

Een Aveve agrarisch centrum kan via de Website eveneens bestellingen plaatsen. Wanneer een Aveve
agrarisch centrum via de Website het volledige bestellingsproces doorloopt en finaal op ‘verzenden klikt’
komt de koop-verkoop tot stand tussen laatstgenoemde en Aveve BV, Aarschotsesteenweg 84 3012
Wilsele, BTW BE 0403.552.464. De toepasselijke prijs voor de producten is de zaakvoerdersprijs die
zichtbaar is wanneer het Aveve agrarisch centrum zich inlogt op de Website. Sanac treedt op als
tussenpersoon. De bepalingen van de franchiseovereenkomst en de algemene verkoopsvoorwaarden van
Aveve BV, zoals gekend door het Aveve agrarisch centrum, zijn van toepassing op de verkoop van de
producten aan het Aveve Agrarish centrum via deze Website.
4. Gebruik van de Website en aansprakelijkheid

4.1 De diensten van Sanac als tussenpersoon waarbij laatstgenoemde de bestellingen registreert en
overmaakt voor verdere behandeling aan het Aveve agrarisch centrum, vormen slechts een
middelenverbintenis voor Sanac. Sanac is niet aansprakelijk voor het niet of laattijdig verzamelen en
leveren van de bestelling door het Aveve agrarisch centrum. Sanac kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor enige indirecte of gevolgschade of voor enige aansprakelijkheid die niet voorzienbaar was op het
ogenblik van het sluiten van de overeenkomst met de Websitebezoeker. De aansprakelijkheid van Sanac
is in ieder geval beperkt tot de waarde van de geplaatste bestelling, behoudens ingeval van fraude, eigen
opzet en zware fout.

4.2 Hoewel Sanac de inhoud van de Website met de grootste zorg samenstelt kan Sanac niet garanderen
dat de inhoud van de Website helemaal juist, actueel en volledig is. Ook spant Sanac zich in om de Website
veilig en vrij van storingen te houden, de Websitebezoeker aanvaardt echter dat Sanac niet aansprakelijk
is voor enige schade door het gebruik van de Website. Hetzelfde geldt voor bezoeken aan andere
Websites die gelinkt of anderszins verbonden zijn aan deze Website.
Sanac is dus niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit onder andere:

● Handelingen die ingegeven zijn door informatie die de Websitebezoeker vindt op de Website;
● Storingen in het gebruik van de Website, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade
kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software;
● Onjuiste, onvolledige of niet-actuele informatie;
● Het gebruik van Websites, waarop de Websitebezoeker via een link op onze Website
terechtkomt;
● Inhoud van eventuele off-site pagina's of andere Websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid zijn
van deze Website.

4.3 De Website kan doorlinken naar andere webpagina’s, als aanvulling op onze eigen informatie. Dat
gebeurt bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button. Sanac heeft niet noodzakelijk een band met
deze sites of met de eigenaars ervan. Sanac is dus ook niet verantwoordelijk voor deze andere
webpagina’s, noch voor de informatie die daarop te vinden en de veiligheid ervan.
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5.

Intellectuele

eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten van deze Website behoren toe aan Sanac of aan de ondernemingen
die behorende tot dezelfde groep van ondernemingen als Sanac. Of ze werden opgenomen met de
toestemming van de respectieve eigenaars (bv. leveranciers van producten). Die intellectuele
eigendomsrechten omvatten ook de auteursrechten en/of merkrechten op alle teksten, foto’s, tekeningen,
logo’s, beeld- en geluidsmateriaal, software en andere materialen waar een intellectueel eigendomsrecht
op zou kunnen bestaan.

Het is verboden om geheel of delen van de inhoud van deze Website te gebruiken, zonder dat hij daarvoor
expliciete en schriftelijke toestemming kreeg van Sanac. De Klant mag, na de verkregen toestemming,
informatie van de Website enkel overnemen voor informatieve, niet-commerciële en persoonlijke
doeleinden. Onder ‘overnemen’ verstaan we: een gedeelte van de Website printen, downloaden of
verspreiden. Opgelet: u bent wel verplicht om in alle kopieën de volgende vermelding op te nemen:
‘Copyright © Sanac BV’. Alle rechten voorbehouden’. Ingeval van twijfel of het gebruik van de informatie
aan deze voorwaarde voldoet kan de Websitebezoeker contact opnemen via legal@arvesta.eu.
6. Privacy en persoonsgegevens

In het kader van de diensten zoals omschreven in deze algemene voorwaarden, is de verzameling en
verwerking van de persoonsgegevens van de Websitebezoekers en Aveve agrarische centra noodzakelijk.
Bij Sanac hechten we belang aan de privacy en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van
eenieder. Lees in de privacyverklaring op de website wat Sanac doet met de verzamelde
persoonsgegevens en hoe Sanac daar zorg voor draagt.
7. Vragen en klachten

Ingeval van vragen of klachten met betrekking tot de Website, kan de Klant Sanac bereiken via de
gegevens op de contactpagina op de Website.

Voor vragen of klachten met betrekking tot de bestelde en aangekochte producten en de dienstverlening
daaromtrent dient de Websitebezoeker rechtstreeks contact opnemen met het Aveve agrarisch centrum
dat zijn bestelling uitvoert.
8. Diversen

8.1 We hebben het recht om op elk moment wijzigingen en correcties aan te brengen op de Website en/of
in de gebruiksvoorwaarden ervan, zonder voorafgaande kennisgeving. De wijzigingen zullen van
toepassing worden vanaf de publicatie van de gewijzigde algemene voorwaarden op de Website, de
datum daarvan is steeds bovenaan de algemene voorwaarden terug te vinden.

8.2 Indien enige bepaling uit de algemene voorwaarden ongeldig, nietig of onafdwingbaar mocht worden
bevonden om welke reden ook, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Elk
dergelijke bepaling zal vervangen worden door een bepaling die, in zoverre dit rechtsgeldig kan, het
dichtst benadert wat in de oorspronkelijke bepaling werd nagestreefd.
8.3 Elk geschil is onderworpen aan het Belgisch recht. Voor de behandeling van eventuele geschillen zijn
uitsluitend de rechtbanken van Leuven bevoegd.
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