Bijzondere gebruiksvoorwaarden
van de site https://www.boerenenburen.nl
Welkom bij Boeren & Buren en hartelijk dank voor uw bezoek! De Site en de Diensten worden
geëxploiteerd door de Belgische vennootschap EQUANUM SPRL, een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met
ondernemingsnummer 0651.679.454, met als postadres Huidevettersstraat 60A, 1000 Brussel (België).
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I. ALGEMEEN
1.

Reikwijdte en definities Bijzondere gebruiksvoorwaarden

1.1

Deze bijzondere gebruiksvoorwaarden vormen een aanvulling op de algemene gebruiksvoorwaarden
van de site https://www.boerenenburen.nl en regelen de gebruiksvoorwaarden van de Site voor
Professionals.

1.2

Uit de bijzondere gebruiksvoorwaarden volgt een driepartijenovereenkomst gesloten tussen de
Vennootschap, de Boeren en de BuurderijVerantwoordelijken. De bijzondere voorwaarden vormen een
aanvulling op de Algemene gebruiksvoorwaarden, waarvan de definities ook voor de bijzondere
voorwaarden gelden. Indien bepalingen, voorwaarden of vermeldingen in de Algemene voorwaarden in
strijd zijn met deze bijzondere voorwaarden, zijn de bepalingen en bedoelingen van de bijzondere
voorwaarden leidend.

1.3

Aanvullende definities voor de bijzondere voorwaarden zijn:
Beheersmodule: een deel van de Site (module) ten behoeve van het beheer van een Buurderij.
Driepartijenovereenkomst: De overeenkomst die de Vennootschap, een Boer en een
BuurderijVerantwoordelijke sluiten waarop de algemene en bijzondere gebruikersvoorwaarden van
toepassing zijn.
Kandidaat Boer: Een ingeschreven gebruiker die wil deelnemen aan de Site als Boer en daarvoor het
aanmeldingstraject doorloopt.
Kandidaat BuurderijVerantwoordelijke: Een ingeschreven gebruiker die zich kandidaat heeft gesteld
om een Buurderij te drijven.
Prebouw: de tijdelijke periode die vooraf gaat aan het opstarten van een Buurderij.
Professionals: BuurderijVerantwoordelijken en Boeren gezamenlijk, wanneer gebruikt in enkelvoud
wordt daarmee zowel een BuurderijVerantwoordelijke als ook een Boer bedoeld.

2.

Aanvaarding van de bijzondere voorwaarden

2.1

De aanvaarding van deze bijzondere voorwaarden door Professionals wordt bevestigd middels het
aankruisen van een vakje bij het kandidaat stellen/inschrijven als Professional, conform de artikelen 5.2
en 11.2.

2.2

Door het aanvaarden van de bijzondere voorwaarden aanvaardt de Professional dat er een
Driepartijenovereenkomst tot stand komt tussen de Vennootschap, de Boer en de
BuurderijVerantwoordelijke.

2.3

Het aanvaarden van de bijzondere voorwaarden kan uitsluitend volledig en allesomvattend gebeuren. Er
kan niet onder voorbehoud van deze site gebruik gemaakt worden, dit wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen. De Professional die niet instemt om gebonden te zijn door deze bijzondere voorwaarden of de
Driepartijenovereenkomst kan uitsluitend toetreden tot de Site als geregistreerd Gebruiker of als
Bezoeker, en mag de Diensten uitsluitend in die hoedanigheid gebruiken.

2.4

Door deze Site te gebruiken als professional, erkent u kennis te hebben genomen van de Bijzonder
Gebruiksvoorwaarden, alsmede dat u uitdrukkelijk akkoord bent gegaan met dezen.

2.5

Professionals verplichten zich ertoe om de Driepartijenovereenkomst na te leven en de daaruit
voortkomende activiteiten uit te oefenen in strikte naleving van deze bijzondere voorwaarden en de
Algemene Voorwaarden.

3.

Hoedanigheid van Professional

Professionals bevestigen en aanvaarden dat zij volledig geïnformeerd zijn over het feit dat zij via de site
bedrijfsmatig deelnemen aan het economisch verkeer. De professionals dienen zich derhalve te houden
aan alle (wettelijke, boekhoudkundige, fiscale en sociale) normen die voor ondernemers gelden. Zij
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dragen daar zelf de verantwoordelijkheid voor.
4.

Professionele Elektronische portefeuille

4.1

Met het oog op de uitwerking van de Diensten, en meer bijzonder, de in bezoldiging van de
Professionals, is aan de Professionals een Professionele Elektronische Portefeuille toegewezen. Deze
wordt beheerd door de Betalingsdienst en is anders dan de Elektronische Portefeuille van de Buren.
Deze Professionele Elektronische Portefeuille is verbonden met de bankrekening waarvan de
Professionals de gegevens heeft medegedeeld overeenkomstig de artikelen 6.2.3 en 11.2.3.

4.2

Alle aan de Professionals verschuldigde bedragen in het kader van de Diensten worden op hun
Professionele Elektronische Portefeuille betaald en worden vervolgens van daaruit overgemaakt op hun
bankrekening.

4.3

De Professional wordt uitdrukkelijk geïnformeerd en aanvaardt dat het einde van de overeenkomst
tussen hemzelf en de Betalingsdienst betreffende zijn Professionele Elektronische portefeuille, ongeacht
de reden ervan, automatisch en van rechtswege het einde betekent van zijn hoedanigheid als
Professional, waardoor hij Buur, Ingeschreven Bezoeker of Gebruiker wordt. De professional aanvaardt
dat sluiting van de Professionele Elektronische Portefeuille tot gevolg heeft dat hij voor Professionals
toegankelijke diensten niet meer kan gebruiken. Voor hieruit voortkomende schade is de Vennnootschap
niet verantwoordelijk.

II. BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DE BUURDERIJVERANTWOORDELIJKE
5.

Kandidatuur

5.1

Voorafgaand aan kandidaatstelling

Men kan zich spontaan aanmelden als een BuurderijVerantwoordelijke of op uitnodiging van een
Gebruiker of de Vennootschap.
Elke persoon die een Buurderij wenst te drijven moet verplicht vooraf ingeschreven zijn op de Site en
dus de hoedanigheid hebben van Ingeschreven Gebruiker overeenkomstig de Algemene
Gebruiksvoorwaarden.
5.2

Indiening van de kandidatuur

De Kandidaat BuurderijVerantwoordelijke dient een vragenlijst in te vullen om informatie te verzamelen.
Deze vragenlijst dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en dient, voor zover nodig,
vergezeld te zijn van de gevraagde documenten. Bij een onvolledig inschrijven behoudt de
Vennootschap zich het recht voor de inschrijving buiten beschouwing te laten.
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5.3

Aanvaarding of weigering van de kandidaat BuurderijVerantwoordelijke

5.3.1 Op basis van de door de kandidaat verschafte gegevens kan de Vennootschap de Kandidaat
BuurderijVerantwoordelijke aanvaarden of weigeren. De vennootschap heeft een vrije keuze de
kandidaat al dan niet als BuurderijVerantwoordelijke te aanvaarden.
5.3.2 De kandidaatstelling wordt bevestigd door de Vennootschap. De vennootschap zal vervolgens met name
controleren of de kandidaatstelling van dien aard is dat de organisatie en de realisatie van Verkopen en
Leveringen kan worden gerealiseerd onder materiële, technische en commerciële voorwaarden die
doelmatig zijn voor de goede uitvoering van de Diensten.
5.3.3 De Vennootschap kan naar aanleiding van deze controle aanvullende informatie vereisen van de
Kandidaat BuurderijVerantwoordelijke.
5.3.4 De Kandidaat BuurderijVerantwoordelijke wordt per email geïnformeerd over de aanvaarding of de
afwijzing van zijn Kandidatuur. Daarbij is de Vennootschap niet verplicht om een reden voor afwijzing te
geven. Bij weigering behoudt de Kandidaat BuurderijVerantwoordelijke de mogelijkheid om deel te
nemen aan de Buurderijen als Buur of van de diensten gebruik te maken als Bezoeker.
5.3.5 Bij aanvaarding door de Vennootschap wordt voor de Kandidaat BuurderijVerantwoordelijke een deel
van de Site geopend voor het beheer van de Buurderij (Beheermodule) onder de vorm en met de
technische middelen die de Vennootschap daarvoor het meest geschikt acht.
5.3.6 De Kandidaat BuurderijVerantwoordelijke heeft geen verhaalsmogelijkheid jegens de Vennootschap en
kan geen schadevergoeding vorderen wegens de weigering van de kandidatuur, ongeacht de reden voor
weigering. Aansprakelijkheid hierom wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
6.

Het openen van een Buurderij

6.1

De Prebouw van een Buurderij

6.1.1 Een door de Vennootschap aanvaardde Kandidaat BuurderijVerantwoordelijke, komt vervolgens in een
periode die voorafgaat aan het opstarten van de Buurderij: de Prebouw.
De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de lancering van de Prebouw uit te stellen, met name
om rekening te houden met eventuele beperkingen inzake beheer en organisatie. Een Kandidaat
BuurderijVerantwoordelijke wordt daarvan in kennis gesteld.

6.1.2 De Prebouw beoogt aan de Kandidaat BuurderijVerantwoordelijke de mogelijkheid te bieden een plaats
voor de Levering te vinden waar hij van plan is de levering van de door de Buren van de Buurderij
bestelde Producten te organiseren. Daarbij is vereist dat:
I.

De BuurderijVerantwoordelijke het recht moet hebben om deze plaats, al dan niet tijdelijk, te
gebruiken;

II.

De betrokken plaats van dien aard moet zijn dat de Levering er georganiseerd kan worden onder
de materiële, technische en commerciële voorwaarden die passend zijn in het licht van de goede
uitvoering van de Diensten.
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6.1.3 Goedkeuring van de plaats van Levering is een noodzakelijke voorwaarde voor de daadwerkelijke
aanvang van een Buurderij. Zonder voorafgaande toestemming van de Vennootschap kan er geen
Buurderij tot stand komen.
De BuurderijVerantwoordelijke beschikt over een termijn van twee (2) weken met ingang van de
bevestiging van zijn kandidaatstelling, of indien de lancering van de PreBouw is uitgesteld door de
Vennootschap, met ingang van de lancering van de PreBouw, om aan de Vennootschap de gekozen
plaats van Levering en de geschiktheid ervan in het licht van de in artikel 6.1.2 bedoelde criteria te
rechtvaardigen. De Vennootschap heeft het recht om hem aanvullende documenten en informatie
daaromtrent te vragen.
Indien eerdergenoemde gegevens niet worden verstrekt aan de Vennootschap binnen de gestelde
termijnen, zal hij zijn hoedanigheid als Kandidaat BuurderijVerantwoordelijke verliezen. Hij kan daarna
van de Diensten op de Site gebruik blijven maken als Buur of Ingeschreven Bezoeker.
6.2

De Opbouw van een Buurderij

6.2.1 De opbouw van de Buurderij kan niet plaatsvinden zolang de Vennootschap de voorgestelde plaats van
de Levering (Prebouwfase) niet geaccepteerd heeft en de BuurderijVerantwoordelijke aan de
Vennootschap niet zijn intentie kenbaar heeft gemaakt over te gaan tot de lancering van de Buurderij en
de opbouw ervan te starten.
6.2.2 De Opbouw is de periode gedurende welke de BuurderijVerantwoordelijke een ledenbestand en
Boerenbestand moet opbouwen die zijn Buurderij zal uitmaken. Hij kan daarbij gebruik maken van de
technische middelen die hem door de Vennootschap worden verschaft en zijn genoemd in artikel 7.2,
alsook andere geschikte middelen voor zover deze geen inbreuk maken op de rechten van derden of in
strijd zijn met de wettelijke verplichtingen.
6.2.3 De BuurderijVerantwoordelijke moet in het kader van de Opbouw van de Buurderij aan de
Vennootschap de volgende informatie verschaffen:
I.

Alle officiële documenten waaruit zijn hoedanigheid van Professional blijkt, alle
identificatiegegevens dienaangaande, alsook alle documenten die kunnen aantonen dat aan de
administratieve, fiscale en sociale verplichtingen wordt voldaan;

II.

De Dag van de Levering en het Tijdsschema dat hij van plan is vast te
stellen voor de Levering, waarbij wordt opgemerkt dat deze onderworpen zijn aan de
voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Vennootschap;

III.

Zijn bankgegevens die automatisch zullen worden gecorrespondeerd met de Betalingsdienst in
het kader van de betaling van de commissie.

Wanneer deze gegevens niet of onvolledig aangeleverd worden, kan de Vennootschap de opening van
de Buurderij weigeren. Daarnaast kan de Vennootschap te allen tijde nieuwe of recente stukken
opvragen waaruit de beroepsstatus van de BuurderijVerantwoordelijke blijkt en/of zij alle mogelijke
controles op deze stukken kan uitoefenen.

6.2.4 Een Buurderij die niet wordt geopend overeenkomstig de voorwaarden kan op initiatief van de
Vennootschap onmiddellijk worden ontbonden. Dit ontbindingsrecht komt de Vennootschap in ieder
geval toe wanneer de Buurderij niet opent binnen een termijn van 6 maanden vanaf de lancering van de
Bouw wegens een omstandigheid die aan de BuurderijVerantwoordelijke te wijten is.
6.2.5 De Kandidaat BuurderijVerantwoordelijke aanvaardt dat hij geen aanspraak kan maken op
schadevergoeding, schadeloosstelling of vergoeding wegens het niet openen of ontbinding van de
Buurderij in oprichting.
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6.3

Opening van de Buurderij en de Verkoopruimte

6.3.1 Wanneer de Bouw van de Buurderij voltooid is, kan de Verkoopruimte voor het publiek worden geopend.
De Buurderij wordt online geplaatst via een specifiek daartoe bestemde plek op de Site, de
Vennootschap kiest deze plek.
6.3.2 De datum waarop de Verkoopruimte van de Buurderij wordt geopend, wordt vrij bepaald door de
Vennootschap, die deze opening naar eigen goeddunken kan uitstellen, met name wanneer zij van
mening is dat het aantal Leden en/of Boeren onvoldoende is om een Verkoop te organiseren onder
passende materiële, technische en commerciële voorwaarden voor de goede uitvoering van de
Diensten.
6.3.3 De opening van een Buurderij kan eveneens worden uitgesteld om rekening te houden met de
beperkingen inzake beheer en organisatie van de Vennootschap. De BuurderijVerantwoordelijke wordt
daarvan via alle nuttige middelen in kennis gesteld.
7.

Activiteiten van een Buurderij

7.1

Algemene bepalingen

De BuurderijVerantwoordelijke is verantwoordelijk voor het beheer en de activiteiten van de Buurderij.
Hij gebruikt hiervoor de Beheersmodule. Deze wordt ingericht in de vorm en onder voorwaarden die de
Vennootschap hiervoor het meest geschikt acht. De BuurderijVerantwoordelijke is in dit kader met name
verantwoordelijk voor:

7.2

I.

Het beheer van de homepage van de Buurderij, die bestemd is om de Buurderij en haar nieuws
te presenteren. De BuurderijVerantwoordelijke moet ervoor zorgen dat alle gepresenteerde
informatie actueel en correct is;

II.

Het bijhouden van, en toezien op, het berichtenforum van de Buurderij. De
BuurderijVerantwoordelijke moet met name erop toezien dat de erop uitgewisselde Inhoud in
overeenstemming is met artikel 11 van de Algemene Voorwaarden;

III.

Het beheer van de Buren, de Boeren, en meer algemeen van de Buurderij, in overeenstemming
met de algemene en bijzondere voorwaarden.

Technische Hulpmiddelen voor de BuurderijVerantwoordelijke

De Vennootschap stelt middels de Beheersmodule de volgende technische middelen aan de
BuurderijVerantwoordelijke ter beschikking:
I.

een module om Buren uit te nodigen, waarmee hij alle personen per email of via sociale
netwerken waarvan de BuurderijVerantwoordelijke lid
is kan uitnodigen om deel te nemen
aan de community;

II.

een module om Boeren te zoeken en uit te nodigen, waarmee alle op de
Site ingeschreven Boeren kunnen worden uitgenodigd.

De technische middelen die ter beschikking van de Verantwoordelijke van een Buurderij worden gesteld
zijn meer in detail beschreven op de Site en kunnen naar goeddunken van de Vennootschap evolueren
onder de vorm en de modaliteiten die de Vennootschap het meest geschikt acht.
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7.3

Beheer van het Burenoverzicht

De BuurderijVerantwoordelijke beheert zijn Burenoverzicht, brengt het uptodate en verrijkt het naar
eigen inzicht, middels de technische middelen die de Vennootschap hiervoor ter beschikking stelt.
7.4

Beheer van het Boerenoverzicht

De BuurderijVerantwoordelijke beheert zijn Boerenoverzicht, brengt het uptodate en verrijkt het naar
eigen inzicht, middels de technische middelen die de Vennootschap hiervoor ter beschikking stelt.
Het toevoegen van een nieuwe Boer aan een Buurderij kan op één van de volgende manieren
plaatsvinden:

7.5

(i)

Ofwel via de uitnodiging van de Boer door de BuurderijVerantwoordelijke en aanvaarding
hiervan door de Boer;

(ii)

Ofwel op verzoek van de Boer, waarvan de deelneming aan de Buurderij dan door de
BuurderijVerantwoordelijke moet worden bekrachtigd.

Organisatie van de Verkopen

De BuurderijVerantwoordelijke is organiseert de Verkopen conform de in artikel 8.2 en verder van de
Algemene Voorwaarden genoemde condities.
Wat betreft het bevestigingsproces van de Levering van de Producten, zoals omschreven in artikel
8.2.4 van de Algemene Voorwaarden, wordt de BuurderijVerantwoordelijke geïnformeerd over en
aanvaardt hij dat:

7.6

(i)

De informatie die hij bij deze bevestiging geeft een aansprakelijkheid inhoudt tegenover
de Vennootschap, de Buren en de Boeren in voor zover de deze bevestiging betwist
wordt. De BuurderijVerantwoordelijke heeft de verplichting om alle betwistingen
zorgvuldig en te goeder trouw te behandelen. In het geval van een fout of nalatigheid ten
nadele van de Buren en/of Boeren, draagt de BuurderijVerantwoordelijke de lasten en
kosten daarvan. De Vennootschap sluit aansprakelijkheid hiervoor uit;

(ii)

De informatie die vervat is in de bevestiging geldt als uitgangspunt voor de berekening
van de bezoldiging, zonder dat de BuurderijVerantwoordelijke deze kan betwisten;

(iii)

De BuurderijVerantwoordelijke is verplicht om de Vennootschap onverwijld te informeren
over alle betwistingen inzake een bevestiging. De Vennootschap en de
BuurderijVerantwoordelijke zullen bij de berekening van de bezoldiging van
laatstgenoemde rekening houden met de verbetering van fouten of verzuimen die hebben
plaatsgevonden ten nadele van de Buren en de Boeren, welke door laatstgenoemden zal
worden aanvaard.

Klachten

Een BuurderijVerantwoordelijke is verplicht om de door de Buren gedane klachten in verband met de
Levering van de Producten onverwijld te behandelen en alle mogelijke oplossingen te bieden. Hij
verbindt zich ertoe om de Boeren onverwijld alle klachten die hen betreffen over te maken. Een
BuurderijVerantwoordelijke stelt de Vennootschap daarvan onverwijld in kennis.
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7.7

Verhindering BuurderijVerantwoordelijke

De BuurderijVerantwoordelijke is verplicht om zijn gehele community binnen een redelijke termijn te
informeren over Dagen van Levering die niet kunnen plaatsvinden, dit met name in verband met
vakanties.
Indien de BuurderijVerantwoordelijke niet in staat is om een Dag van de Levering te handhaven, terwijl
er reeds verkopen hebben plaatsgevonden, moet hij de Boeren en Buren van zijn Buurderij onverwijld
daarvan in kennis stellen en naar redelijkheid en billijkheid proberen een vervangende oplossing te
vinden met hen. Slaagt hij daar niet in, dan moet hij de lasten en kosten dragen die voortkomen uit de
verhindering. De Vennootschap sluit aansprakelijkheid hiervoor uit.
8.

Aansprakelijkheid van de BuurderijVerantwoordelijke

8.1

Het opzetten en beheren van een Buurderij is een professionele en commerciële activiteit waarbij de
BuurderijVerantwoordelijke als facilitator de Boeren en de Buren van zijn Buurderij met elkaar in contact
brengt.
De BuurderijVerantwoordelijke oefent zijn werkzaamheden onafhankelijk uit op eigen risico en tegen
eigen verliezen en winsten.
De BuurderijVerantwoordelijke neemt de verplichting op zich om alle relevante wet en regelgeving met
betrekking tot het beheer van de Buurderij en het gebruik van de Site na te leven. Op grond daarvan
verplicht hij zich onder andere ertoe:
(i)

om al zijn rapportageverplichtingen te vervullen, met name van administratieve, sociale en
fiscale aard;

(ii)

om zich als Professional op de Site te identificeren en daarbij op volledige en getrouwe
wijze alle daartoe vereiste informatievelden in de Gebruikersaccount in te vullen, en;

(iii)

om te voldoen aan alle belastingen en andere financiële verplichtingen die voortvloeien uit
zijn werkzaamheden als BuurderijVerantwoordelijke.

De Vennootschap is niet
BuurderijVerantwoordelijke.

aansprakelijk

voor

het

nalaten

van

verplichtingen
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8.2

De BuurderijVerantwoordelijke neemt de verplichting op zich om zijn activiteiten te verrichten met
gebruikmaking van de technische middelen die hem door de Vennootschap ter beschikking zijn gesteld
in het kader van het gebruik van de Site en alle andere door de Vennootschap nuttig geachte middelen.

8.3

De BuurderijVerantwoordelijke aanvaardt dat de Verkopen uitsluitend worden gesloten en beheerd via
de middelen die door de Vennootschap ter beschikking zijn gesteld, met uitsluiting van alle andere
middelen. De BuurderijVerantwoordelijke verbindt zich ertoe om de Boeren en Buren uitsluitend via
deze middelen commercieel te benaderen.

8.4

De BuurderijVerantwoordelijke is geen partij bij de koopovereenkomst tussen de Boeren en Buren. Hij is
niet verantwoordelijk of borg voor het aanbod en de overeenstemming daarvan met de geldende wet en
regelgeving, voor de plaatsing van de bestellingen en de uitvoering van de Overeenkomst door de Buren
en de Boeren. Hij is evenmin verantwoordelijk voor de kwantiteit, kwaliteit en conformiteit van de door de
Boeren geleverde Producten, noch voor de risico's in verband met het vervoer, de opslag, de bewaring,
de levering en de Afgifte aan de Buren. Dit is alles de volledige verantwoordelijkheid van de Boeren.

8.5

De BuurderijVerantwoordelijke waakt erover dat minstens één Boer aanwezig is op de Dag van de
Levering om over te gaan tot de eigenhandige levering van de Producten. Bij gebreke daarvan verbindt
de BuurderijVerantwoordelijke zich ertoe om de Buurderij niet te openen en bijgevolg niet over te gaan
tot de Levering van de Producten aan de Buren.

9

Bezoldiging van de BuurderijVerantwoordelijke

9.1

De BuurderijVerantwoordelijke ontvangt als tegenprestatie voor zijn prestaties een commissie van 10 %
van het bruto bedrag van de door de Boeren middels de Buurderij gerealiseerde omzet door Verkopen.
Deze commissie is door de betrokken Boeren verschuldigd aan de BuurderijVerantwoordelijke. De
BuurderijVerantwoordelijke heeft geen recht op een commissie bij annulering van de Verkoop of
wanneer Producten niet worden geleverd.
Zijn vergoeding wordt betaald op zijn Professionele Elektronische Portefeuille als bedoeld in artikel 4
Bijzondere Voorwaarden, volgens de in artikel 8.2.3 van de Algemene Voorwaarden voorziene
voorwaarden.

9.2

De BuurderijVerantwoordelijke geeft de Vennootschap opdracht om naar aanleiding van elke Verkoop in
zijn naam en voor zijn rekening de commissie in rekening van de Boeren te brengen. Het is de taak van
de BuurderijVerantwoordelijke om de Vennootschap ervan in kennis te stellen of hij al dan niet aan btw
onderwerpen is. Bij gebreke daarvan wordt de BuurderijVerantwoordelijke tot bewijs van het tegendeel
geacht aan de btw onderworpen te zijn.
De Vennootschap stelt aan de BuurderijVerantwoordelijke een technische tool ter beschikking waarmee
de uitgegeven facturen en de betalingshistoriek worden samengevat. Deze tool is via de Beheersmodule
toegankelijk.

10

Sluiting van een Buurderij

10.1

De BuurderijVerantwoordelijke kan te allen tijde beslissen om zijn Buurderij te sluiten, mits hij de Buren
en de Boeren van de Buurderij tijdig informeert, een opzegtermijn van minstens 3 maanden in acht
houdt, hij de Verkopen uitvoert en alle daaruit bestaande en voortvloeiende verbintenissen naleeft.
Hij informeert de Vennootschap over zijn besluit en vermeldt daarbij de verschuldigde commissie op de
gerealiseerde Verkopen die nog niet betaald zijn, hij wordt betaald vóór de datum van sluiting.
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10.2

Indien de activiteiten van een Buurderij na zes (6) maanden, te rekenen vanaf de opening ervan, niet
meer dan 20 bestellingen per maand opleveren voor de duur van drie (3) opeenvolgende maanden, kan
de Vennootschap beslissen de Buurderij te sluiten. De Vennootschap informeert de
BuurderijVerantwoordelijke over haar besluit en zal daarbij een opzegtermijn van één (1) maand
hanteren. De BuurderijVerantwoordelijke kan geen aanspraak maken op schadevergoeding,
compensatie of bezoldiging op grond van dit besluit.
De BuurderijVerantwoordelijke verplicht zich om gedurende deze periode de Buren en de Boeren van
de Buurderij in kennis te stellen van deze sluiting en geen verdere Verkopen te organiseren, alsook
ervoor te zorgen dat tot en met deze sluiting alle bestaande verbintenissen volledig worden uitgevoerd.

10.3

Onverminderd hetgeen in artikel 14 van de Algemene Voorwaarden bepaald is, kan de Vennootschap,
wanneer de BuurderijVerantwoordelijke de bijzondere voorwaarden, de Algemene Voorwaarden of
geldende wet en regelgeving schendt, nakoming eisen. Indien herstel nog mogelijk is, kan de
vennootschap ervoor kiezen om middels een ingebrekestelling met een termijn van 14 dagen herstel te
vorderen. Is er binnen die termijn geen herstel opgetreden dan zal de Vennootschap de
BuurderijVerantwoordelijke van zijn Buurderij en/of de Site uitsluiten. Een en ander sluit een vordering
tot schadevergoeding door de Vennootschap niet uit.
De BuurderijVerantwoordelijke is volledig verantwoordelijk tegenover de Boeren en Buren voor de
gevolgen van deze uitsluiting.

10.4

De Vennootschap en de BuurderijVerantwoordelijke kunnen in onderlinge overeenstemming beslissen
om een Buurderij te sluiten. In dat geval moeten zij samen de voorwaarden daarvoor afspreken, zoals
de datum van sluiting, een goede afhandeling van de lopende Verkopen en het voldoen aan wederzijdse
verplichtingen.

10.5

De sluiting van zijn Buurderij, ongeacht de reden ervan, resulteert automatisch in het verlies van de
hoedanigheid van BuurderijVerantwoordelijke. Tenzij de voormalig BuurderijVerantwoordelijke wordt
uitgesloten van de Site kan hij de Diensten blijven gebruiken als Buur of Bezoeker.
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III. BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DE BOEREN
11

Kandidaatstelling

11.1

Voorafgaande inschrijving op de Site

11.1.1 Men kan zich spontaan aanmelden als Boer of op uitnodiging van een Buurderij Verantwoordelijke of
de Vennootschap.
11.1.2 Elke Kandidaat Boer moet verplicht vooraf ingeschreven zijn op de Site en derhalve de hoedanigheid
hebben van Ingeschreven Gebruiker overeenkomstig de voorwaarden uit de Algemene Voorwaarden
11.2

Indiening van de kandidatuur

11.2.1 De Kandidaat Boer moet voor zijn kandidatuur het Producentendossier invullen dat bestaat uit
meerdere formulieren invullen. Alle formulieren moeten volledig en naar waarheid worden ingevuld en,
voor zover nodig, vergezeld zijn van de gevraagde documenten. Bij een onvolledige inschrijven
behoudt de Vennootschap zich het recht voor de inschrijving buiten beschouwing te laten.
11.2.2 De Kandidaat Boer deelt in zijn Producentendossier informatie die op de Site zal worden gepubliceerd,
met name:
(i)

Het Producentenprofiel: een profiel met inlichtingen over zijn professionele identiteit,
indien gewenst geïllustreerd met een galerij van foto's;

(ii)

De Productcatalogus: een profiel met informatie over de te koop aangeboden producten
met foto's daarvan.

De Boer moet er permanent voor zorgen dat de informatie in zijn Producentenprofiel en de
Productcatalogus juist en actueel is.

11.2.3 De Kandidaat Boer deelt in zijn Producentendossier eveneens informatie die uitsluitend voor de
Vennootschap is bestemd met oog op het onderzoek van zijn kandidatuur. In het kader daarvan moet
hij verstrekken:
(i)

Alle officiële documenten waaruit zijn hoedanigheid van Professional blijkt, alle
identificatiegegevens dienaangaande, alsook alle documenten die kunnen aantonen dat
aan de administratieve, fiscale en sociale verplichtingen wordt voldaan;

(ii)

Zijn bankgegevens, die automatisch zullen worden gecorrespondeerd met de
Betalingsdienst in het kader van de betaling van de commissie.

Daarnaast kan de Vennootschap te allen tijde alle mogelijke documenten opvragen ter controle van de
hoedanigheid van de Boer en/of alle mogelijke controles op deze stukken uitoefenen.
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11.3

Aanvaarding of weigering van de kandidaat Boer

11.3.1 De kandidaatstelling wordt bevestigd door de Vennootschap. De vennootschap zal vervolgens met
name controleren of de kandidaatstelling van dien aard is dat de organisatie en de realisatie van
Verkopen en Leveringen kan worden gerealiseerd onder materiële, technische en commerciële
voorwaarden die doelmatig zijn voor de goede uitvoering van de Diensten.
11.3.2 De Kandidaat Boer wordt per email geïnformeerd over de aanvaarding of de afwijzing van zijn
Kandidatuur. Op basis van de door de kandidaat verschafte gegevens kan de Vennootschap de
Kandidaat Boer aanvaarden of weigeren. De vennootschap heeft een vrije keuze de kandidaat al dan
niet als Boer te aanvaarden. Daarbij is de Vennootschap niet verplicht om een reden voor afwijzing te
geven. Bij weigering behoudt de Kandidaat Boer de mogelijkheid om deel te nemen aan de Buurderijen
als Buur of van de diensten gebruik te maken als Bezoeker.
11.3.3 Bij aanvaarding door de Vennootschap wordt voor de Kandidaat Boer een deel van de Site geopend
voor het beheer van de verkoopmogelijkheden (Beheersinterface) onder de vorm en met de technische
middelen die de Vennootschap daarvoor het meest geschikt acht.
11.3.4 De Kandidaat Boer heeft geen enkele verhaalsmogelijkheid jegens de Vennootschap en kan geen
schadevergoeding vorderen wegens de weigering van zijn kandidatuur, ongeacht de reden voor
weigering. Aansprakelijkheid hierom wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
12

Productbeschrijvingen en het aanbieden van producten

12.1

Zodra de Kandidatuur aanvaardt is stelt de Vennootschap een lijst van Buurderijen op binnen het
geografische grensgebied van de Boer, dit wil zeggen Buurderijen die er zijn binnen een straal van 250
kilometer rond zijn vestigingsplaats. Voor elke Buurderij waarbij de Boer ingeschreven is, bepaalt de
Boer de minimale bestelhoeveelheid die vereist is opdat hij de bestelde producten kan leveren.
Voordat de Boer kan deelnemen aan de verkopen moet de Boer zijn Productencatalogus creëren. De
Boer is zelf verantwoordelijkheid voor een getrouwe en uptodate productencatalogus, de Vennootschap
stelt alleen de technische middelen die zij daartoe het meest geschikt acht ter beschikking.

12.2

De Productencatalogus bestaat uit productprofielen en aanbiedingen. Een productprofiel moet verplicht
de volgende details bevatten:
(i)

de naam van het product, d.w.z. de verkoopbenaming die het product omschrijft, alsook
de oorsprong ervan indien weglating daarvan de consument kan misleiden;

(ii)

een precieze beschrijving van het Product, alle vermeldingen en aanwijzingen die van
toepassing zijn door de geldende wet en regelgeving inzake verkoop op afstand en voor
zover nodig het fabricageprocedé en de verpakking en de etikettering van
voedingsproducten;

(iii)

een door de Boer gekozen foto (waarvan hij rechthebbende is) van het product.

De Boer moet Productprofielen opstellen in de taal van het land waarin zijn verkopen plaatsvinden. Hij
moet de producten volledig beschrijven in overeenstemming met de reële en objectieve kenmerken
ervan.
De Boer mag zo lang hij wil de productprofielen handhaven, wijzigen en toevoegen of weglaten, op
voorwaarde dat geen enkele aanbieding reeds het onderwerp was van een Bestelling zoals bedoeld in
onderstaand artikel 12.4.
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De Boer kiest voor de Verkoop alleen Buurderijen waarbij hij alle of een deel van zijn Producten wenst
aan te bieden, naar gelang van de Dag van de Verdeling en het Tijdsschema. Daarbij wordt opgemerkt
dat hij zijn producten uitsluitend kan aanbieden in buurderijen binnen zijn geografische grensgebied. De
Boer is vrij om deel te nemen aan alle Verkopen van de Buurderijen waarbij hij is ingeschreven, of
uitsluitend een of enkele ervan. In dit laatste geval wordt hij verzocht per keer de verkopen waaraan hij
wenst deel te nemen door te geven.
12.3

Na de Productenprofielen te hebben vastgesteld conform de daarvoor geldende regels dient de Boer zijn
aanbod vast te stellen. De aanbiedingen moeten met name de essentiële kenmerken van de producten,
zoals de prijs per productieeenheid, per volumeeenheid of de prijs naar gewicht, alsook informatie
betreffende de beschikbaarheid bevatten.
De Boer heeft de exclusieve verantwoordelijkheid de prijs voor zijn producten vast te stellen. Hij verplicht
zich ertoe om daarbij wet en regelgeving na te leven, waaronder de verplichting om prijzen uit te
drukken in euro met inbegrip van belastingen. In zijn prijs moeten inbegrepen zijn: de kosten in verband
met de levering en de afgifte van de producten aan de Buurderij, alsook de op grond van deze
voorwaarden verschuldigde commissies.

12.4

De Boer kan te allen tijde nieuwe Aanbiedingen toevoegen. De toevoeging aan een bepaalde Verkoop
vereist echter de voorafgaande bekrachtiging door de BuurderijVerantwoordelijke.
Wanneer het bedrag van de minimumbestellingen niet bereikt is zoals bepaald in artikel 8.2.1 van de
Algemene Voorwaarden, heeft de Boer 24 uur de tijd (vanaf de sluiting van de Verkoop) om de
bestellingen toch te aanvaarden en uit te voeren. Indien na afloop van deze termijn er niet uitdrukkelijk
aanvaard is door de Boer, gelden de betrokken Bestellingen als geannuleerd en zal de Boer ze niet
uitvoeren.
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13

Verkoop en levering

13.1

De aanvang en het sluiten van verkopen

13.1.1 Verkopen worden rechtstreeks gesloten tussen de Boeren en Buren binnen de Verkoopruimte van elke
Buurderij, de Boer aanvaardt dit. Een verkoop die verricht is buiten de Verkoopruimte geldt niet als een
op de Site verrichte verkoop en maakt dat de BuurderijVerantwoordelijke en de Vennootschap buiten
die verbintenis staan.
13.1.2 Zodra de Verkoop is gesloten, stelt de Vennootschap de betrokken Boeren en Buren daarvan in kennis.
De namen en contactgegevens van beide partijen zullen op de facturen vermeld staan.
13.1.3 Bij de ontvangst van de Bestelbon verbindt de Boer zich ertoe om binnen een termijn van zes (6) uur
de conformiteit te controleren en fouten of omissies aan de BuurderijVerantwoordelijke mee te delen.
Doet hij dit niet, dan draagt de Boer de lasten en kosten bij nietconformiteit.
13.2

Levering

13.2.1 Een Boer verplicht zich ertoe om de producten op de Dag van de Levering gedurende het daartoe
voorziene Tijdsschema persoonlijk te leveren. Hij aanvaardt dat hij de door de
BuurderijVerantwoordelijke opgemaakte Leveringsbon moet ondertekenen, waarbij hij eventueel
voorbehouden kan vermelden. Hij aanvaardt uitdrukkelijk dat betwistingen niet mogelijk zijn buiten de
informatie die op de Bestelbon vermeld is.
13.2.2 Een Boer verbindt zich ertoe om alle Producten die niet door een Buur na afloop van een Tijdsschema
in ontvangst zijn genomen , terug te nemen, samen met alle Producten die niet conform de Bestelbon
waren.
13.2.3 Een Boer die op een Dag van de Levering niet beschikbaar is en dus niet persoonlijk voor de levering
van de Producten aan de Buren van een Buurderij kan zorgen, kan een andere Boer daartoe
volmachtigen. Een volmacht kan ook worden gebruikt door Boeren die hun middelen onder elkaar
wensen te verdelen.
13.2.4 De Boer die de volmacht geeft, moet de gevolmachtigde Boer informeren over alle verbintenissen die
voor de gevolmachtigde Boer gelden op grond van deze voorwaarden of de wettelijke en reglementaire
bepalingen, met name inzake hygiëne en productveiligheid. De Boer die de volmacht geeft, blijft
aansprakelijk voor de nakoming van zijn verplichtingen.
13.2.5 Onverminderd het voorgaande hebben de Boeren de inspanningsverplichting om zo regelmatig
mogelijk aanwezig te zijn bij de Leveringen, om zo hun Producten persoonlijk af te geven aan de Buren
van een Buurderij.
13.3

Klachten

Een Boer wordt door de BuurderijVerantwoordelijke geïnformeerd over alle klachten van Buren in
verband met de geleverde Producten. Hij verplicht zich ertoe om op eigen initiatief en
verantwoordelijkheid alle redelijkerwijs mogelijke oplossingen te bieden.
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13.4

Verhindering

13.4.1 Indien een Boer bij uitzondering, hoewel de Verkoop is gesloten, niet in staat is om de Producten te
leveren op de Dag van de Levering en/of gedurende het Tijdsschema, zelfs niet via een
gevolmachtigde Boer zoals voorzien in artikel 13.2, brengt hij de betrokken BuurderijVerantwoordelijke
daarvan onverwijld in kennis, die van zijn kant ook onverwijld de Buren in kennis stelt.
13.4.2 De Boer probeert dan een passende vervangende oplossing te vinden. Indien geen oplossing wordt
gevonden, wordt de verkoop geannuleerd, met als gevolg dat de prijs van de Bestellingen van de
Buren bij deze Boer niet wordt gedebiteerd, of dat het reeds gedebiteerde bedrag wordt terugbetaald.
13.4.3 De Boer gebruikt voor het oplossen van problemen in verband met verhindering de
(communicatie)mogelijkheden van de Site.
14.

Bezoldiging van de Boer

14.1

De bezoldiging van een Boer bestaat uit de verkoopprijs van de Producten die daadwerkelijk aan de
Buren zijn geleverd, waarvan de Verkoop niet is herroepen, en waarvan de commissie aan de
BuurderijVerantwoordelijke en de Vennootschap is afgetrokken.

14.2

De bezoldiging van de Boer wordt hem betaald op de bankrekening die verbonden is met zijn
Professionele Elektronische portefeuille.

14.3

De Boer geeft de Vennootschap de opdracht om in zijn naam en voor zijn rekening de aankoopprijs van
de Producten in rekening te brengen aan de Buren die producten hebben gekocht. Het is de taak van de
Boer om de Vennootschap te informeren of hij al dan niet aan BTW onderworpen is. Bij gebreke daarvan
wordt de Boer geacht tot bewijs van het tegendeel aan de BTW onderworpen te zijn.

14.4

De Vennootschap stelt aan de Boer een technische tool ter beschikking waarmee de uitgegeven facturen
en de betalingshistorie wordt samengevat. Deze tool is via de Beheersinterface toegankelijk. De Boer
blijft niettemin zelf verantwoordelijk voor het voeren van een juiste administratie.

15.

Aansprakelijkheid van de Boer

15.1

De Boer verplicht zich ertoe om alle relevante wet en regelgeving na te leven, op grond daarvan
verbindt hij zich met name:
I.

om al zijn administratieverplichtingen na te komen, met name van administratieve, sociale en
fiscale aard, en hij verbindt zich ertoe om zich als professional op de Site te identificeren, op
volledige en loyale wijze en alle daartoe vereiste informatievelden in de Beheersinterface in te
vullen;

II.

tot naleving van, zonder dat deze lijst uitputtend is, alle toepasselijke wetten en regelgeving in
het land waar hij zijn activiteiten uitoefent inzake:


de presentatie van Producten, de verpakking, de etikettering en de vaststelling van de
prijzen;



de hygiëne en de veiligheid, met name inzake de productie, transformatie, verpakking, de
bewaring, het vervoer en de opslag en distributie van de Producten.



Om alle belastingen, premies en overige verplichtingen die voortvloeien uit zijn
werkzaamheden te betalen.

In het kader van de hygiëne en de (voedsel)veiligheid moet de Boer ervoor zorgen dat de door de
BuurderijVerantwoordelijke geselecteerde plaats van Levering in overeenstemming is met de
toepasselijke voorschriften inzake hygiëne en veiligheid. Indien dat niet het geval is, moet de Boer de
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BuurderijVerantwoordelijke uitnodigen om de plaats van Levering in te richten of desgevallend te
veranderen op kosten van de BuurderijVerantwoordelijke. Indien deze inrichtingen of wijzigingen niet
worden uitgevoerd, mag de Boer ermee ophouden de Buurderij te bevoorraden zonder dat hij de
gebruikelijke toepasselijke opzeggingstermijnen moet naleven;
Aansprakelijkheid van de vennootschap uit hoofde van het voorgaande wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
15.2

De Boer verplicht zich zich ertoe om de Driepartijenovereenkomst na te leven en zijn activiteiten uit te
oefenen volledig in overeenstemming met deze bijzondere voorwaarden en de Algemene Voorwaarden
door alleen een beroep te doen op de door de Vennootschap ter beschikking gestelde middelen in het
kader van het gebruik van de Site, met uitsluiting van alle andere middelen.
De Boer zal de opties van de Site niet gebruiken om verkopen buiten de Site te organiseren ten behoeve
van de Gebruikers of andere personen die aan de Site zijn gelieerd. Hij belooft ook dat hij ter plaatse, bij
de Levering van de Producten, geen aanbiedingen zal doen of verkopen sluiten die niet vooraf via de
Site zijn overeengekomen.

15.3

De Boer is verantwoordelijk voor zijn aanbiedingen op de Site en voor de overeenstemming ervan met
de geldende wetten en reglementen in het land waar hij zijn activiteiten uitoefent. Hij verklaart en
garandeert dat de Producten die te koop worden aangeboden beschikbaar zijn en dat hij beschikt over
de rechten en machtigingen om ze te commercialiseren. Hij staat garant voor de uitvoering van de
verkoopovereenkomst ten aanzien van de Gebruikers, alsook voor de kwantiteit, kwaliteit en conformiteit
van de geleverde Producten, en voor de risico's in verband met het vervoer, de opslag, de bewaring en
de levering ervan, waarvoor hij de volledige verantwoordelijkheid draagt.

16.

Beëindiging

16.1

De Boer kan te allen tijde beslissen om niet meer als Boer deel te nemen aan de Site. Hij moet de Buren
en de BuurderijVerantwoordelijke bij wie hij zijn producten verkoopt informeren en daarbij een
opzeggingstermijn van minstens twee maanden in acht houden. De opzegging ontslaat de Boer niet van
de plicht om reeds gesloten verkopen uit te voeren en aan zijn verplichting te voldoen.
Hij informeert de Vennootschap over zijn opzegging en de verschuldigde bezoldiging op de vóór
opzegging gerealiseerde Verkopen die hem nog niet betaald zijn, wordt betaald vóór de datum van
beëindiging.

16.2

Onverminderd hetgeen in artikel 14 van de Algemene Voorwaarden bepaald is, kan de Vennootschap,
wanneer de Boer de bijzondere voorwaarden, de Algemene Voorwaarden of geldende wet en
regelgeving schendt, nakoming eisen. Indien herstel nog mogelijk is, kan de vennootschap ervoor kiezen
om middels een ingebrekestelling met een termijn van 14 dagen herstel te vorderen. Is er binnen die
termijn geen herstel opgetreden dan zal de Vennootschap de Boer van zijn Buurderij(en) en/of de Site
uitsluiten. Een en ander sluit een vordering tot schadevergoeding door de Vennootschap niet uit.

16.3

De Boer is volledig verantwoordelijk tegenover de Gebruikers en de BuurderijVerantwoordelijke voor de
gevolgen van deze uitsluiting.

16.4

De intrekking of de uitsluiting van een Boer resulteert ongeacht de reden ervan automatisch in het verlies
van het statuut van Boer, de deactivatie van zijn Beheersinterface, alsook de schrapping van zijn
Producentendossier, de Productcatalogus en zijn Aanbiedingen op de Site. Tenzij de voormalige Boer
wordt uitgesloten van de Site kan hij van de Diensten op de Site gebruik blijven maken als Buur of
Bezoeker.
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IV. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR PROFESSIONALS
17.

Verplichtingen inzake verschafte gegevens

17.1

De verplichtingen in verband met het verstrekken van informatie in het kader van de kandidatuur van een
professional blijven bestaan wanneer zij respectievelijk BuurderijVerantwoordelijke of Boer zijn
geworden.

17.2

De Professionals garanderen dat alle documenten en inlichtingen die zij aan de Vennootschap
verschaffen en/of via de Site verspreiden correct, uptodate en eerlijk zijn en geen bedrieglijk karakter
hebben. Professionals zijn verplicht om gegevens in hun account aan te passen bij wijzigingen, zodat zij
altijd met eerdergenoemde criteria overeenstemmen. Professionals zijn exclusief aansprakelijk voor de
directe of indirecte schade voortkomt uit verouderde gegevens.
De Professionals worden ervan in kennis gesteld dat de bij de creatie of de aanpassing van de
kandidatuur ingegeven gegevens als bewijs van hun identiteit gelden. De ingegeven informatie bindt hen
vanaf de inschrijving en gedurende de volledige duur van het gebruik van de Site.
Zij moeten met name aangeven of zij in eigen naam handelen, als vertegenwoordiger van een
rechtspersoon of personenvennootschap, of voor rekening daarvan. In deze twee laatste gevallen
moeten zij in staat zijn om te allen tijde op verzoek van de Vennootschap hun bevoegdheid te bewijzen.

17.3 De Vennootschap behoudt zich het recht voor om te allen tijde te controleren of de door de Professional
geleverde gegevens correct zijn en om het even welk document of bijkomende informatie te vorderen;
meer in het bijzonder wat betreft de documenten die vereist zijn om de strijd tegen het witwassen van
geld of tegen de financiering van terrorisme aan te gaan, zoals beschreven in de Algemene
Gebruikstermen van onze betaaldienst. De Professional verbindt zich ertoe onverwijld op dit verzoek in te
gaan en bovengenoemde verbintenissen na te leven.
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18.

Bezoldiging van de Vennootschap

18.1

De Vennootschap ontvangt als tegenprestatie voor de levering van haar Diensten een commissie van 10
% van het bedrag zonder taksen van de door de Boeren bij de Buren van de Buurderijen gerealiseerde
omzet naar aanleiding van de Verkopen. Het geheel aan kosten die verbonden zijn met de Betaaldienst,
is in deze courtagecommissie inbegrepen. Deze commissie is verschuldigd door de betrokken Boeren.

18.2

De Vennootschap heeft geen recht op de commissie bij annulering van verkopen of bij nietlevering van
producten mits dit conform de algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden geschiedt.

18.3

De Vennootschap zal voor de Boeren een factuur maken betreffende elke Verkoop en deze zal
rechtstreeks betaald worden via de Betalingsdienst, binnen een termijn van 7 dagen vanaf de
bekrachtiging van de Levering conform artikel 8.2.3 van de Algemene Voorwaarden.

19.

Aansprakelijkheid van de vennootschap

19.1

De Vennootschap verplicht zich ertoe haar verplichtingen uit de driepartijenovereenkomst na te leven.

19.2

De Vennootschap verbindt zich, in haar hoedanigheid van derde en vertrouwenspersoon, ertoe om in
geval van nietbetaling van een door een Buur verschuldigd bedrag of in geval van fraude of poging tot
fraude bij het gebruik van de Site door een Buur, de betaling te waarborgen (i) aan de Boer van de
betrokken Producten en (ii) van de respectievelijke commissie aan de BuurderijVerantwoordelijke.

19.3

De Vennootschap biedt aan de Professionals naar eigen goeddunken en zonder verplichtingen van haar
kant de ondersteuning en begeleiding die zij nuttig acht.

19.4

De technische modellen en tools die zij ter beschikking stelt aan de BuurderijVerantwoordelijke en de
Boeren worden gebruikt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van laatstgenoemden en resulteren
niet in de aansprakelijkheid van de Vennootschap.

20.

Wijzigingen

20.1

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om deze Bijzondere Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te
wijzigen.

20.2

De Professional wordt via de Site of anderszins van deze wijzigingen op de hoogte gesteld. Indien hij de
gewijzigde voorwaarden niet aanvaardt, moet hij zich van de Diensten uitschrijven conform de in artikel
16.4 van de algemene voorwaarden voorziene voorwaarden, of indien hij Buur of Ingeschreven
Bezoeker wil blijven, van zijn hoedanigheid van Professional conform hetgeen in de artikelen 10 en 16 is
neergelegd. De laatste bijzondere voorwaarden die hij heeft aanvaard blijven dan op hem van
toepassing tot en met, naar gelang van het geval, zijn uitschrijving of het einde van zijn statuut van
Professional.

20.3

Een Professional die van de Diensten gebruik blijft maken als Professional na de inwerkingtreding van
de gewijzigde algemene voorwaarden wordt geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.

21.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze bijzondere voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht. De partijen komen overeen dat in
geval van betwisting over de geldigheid, de uitlegging en/of de uitvoering van deze bijzondere
voorwaarden, uitsluitend de rechtbank van Rotterdam bevoegd is om over geschillen te oordelen.
22.

Inwerkingtreding

Deze bijzondere voorwaarden zijn in werking getreden op 31 augustus 2016.
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