Algemene voorwaarden
1. Algemeen
Hierbij treft u onze algemene voorwaarden aan, onze 'kleine lettertjes', in begrijpelijke taal.

2. Wat is Productiemarkt en wat is ons doel?
Productiemarkt is onze handelsnaam en wij zijn te vinden op internet via onze website productiemarkt.nl.
Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer: 71165339. Ons kantoor is gevestigd
aan Middenweg 2a, 7722 XK te Dalfsen.
Wij willen met onze website voor agrariërs het mogelijk maken om rechtstreeks met elkaar
productierechten of emissierechten te verhandelen. Het kan zijn dat wij later ook andere diensten of
producten toevoegen op onze website.
Het is niet de bedoeling dat er op onze website gehandeld wordt door makelaars. Onze website is van en
voor agrariërs, niet voor mensen die graag van de handel willen profiteren.

3. Hoe werkt het?
De website werkt als een platform. U kunt het vergelijken met een bord met lokale advertenties in de
supermarkt: u plaatst rechtstreeks een aanbod en iemand die daar geïnteresseerd in is voor de eigen
onderneming gaat daarop in.
Zoals al genoemd: het is dus niet toegestaan als makelaar om op onze website te handelen: u mag alleen
een aanbod plaatsen vanuit uw eigen onderneming en een aanbod accepteren voor uw eigen
onderneming.
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Om gebruik te kunnen maken van de website moet u een account aanmaken. Daarbij moet u bepaalde
gegevens aanleveren. Uiteraard zullen wij netjes en veilig met uw gegevens omgaan zoals wij ook verplicht
zijn volgens de verschillende wetten en regels.
Doordat u de website gebruikt en blijft gebruiken stemt u in met deze algemene voorwaarden en onze
privacyverklaring. Wij stemmen nooit in met uw inkoopvoorwaarden of zoiets vergelijkbaars. Dat is ook
logisch: u komt bij ons en maakt gebruik van ons platform; wij niet bij u.

4. Wat mag niet?
U mag niet via onze website handelen als tussenpersoon, als gevolmachtigde of iets wat daaraan
gelijkwaardig is. U handelt op onze website vanuit uw eigen beroep of bedrijf. U kunt u dus niet beroepen
op bescherming in (wettelijke) regelingen voor consumenten.
Wat natuurlijk ook niet mag is proberen onze systemen op een andere manier te gebruiken dan waarvoor
ze bedoeld zijn. Doet u dat wel dan bent u schadeplichtig.
Ook bent u schadeplichtig als u niet eerlijk handelt, u bent dan schadeplichtig naar ons en naar de partij
waarmee u aan het handelen was. De bekende voorbeelden van niet eerlijk handelen zijn:
-

Het opgeven van onjuiste informatie of belangrijke informatie niet melden;

-

Onderhandelen zonder de intentie te hebben om een overeenkomst te sluiten;

-

Onderhandelingen voortzetten of een advertentie laten staan terwijl de intentie om een overeenkomst te
sluiten inmiddels is verdwenen;

-

Proberen (bedrijfs)geheimen van een ander te ontfutselen of die ander buiten te sluiten van
onderhandelingen met u;

-

Meerdere onderhandelingen tegelijkertijd voeren om partijen tegen elkaar uit te spelen.

De schadeplichtigheid van dit artikel geldt niet alleen op deze website maar ook als de handel (deels)
buiten onze website om plaatsvindt.
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5. Garantie
Wij zijn geen tussenpersoon of mediator. Wij bieden alleen een platform aan om te handelen.
Wij proberen de website zoveel als mogelijk online te houden; maar het kan altijd dat dit bijvoorbeeld door
een stroomstoring, netwerkstoring of andere omstandigheden soms even niet lukt. Ook kan de website
soms heel kort offline zijn in verband met noodzakelijk onderhoud. Beschikbaarheid van de website is dus
geen afdwingbaar recht.
Omdat wij alleen een platform zijn garanderen wij dus niets. Wij proberen tegen zo laag mogelijke kosten,
daar waar mogelijk gratis, u een platform te bieden.
Als er iets fout gaat met een handel dan moet u het conflict met de andere partij zelf oplossen. Wij zijn
geen bemiddelaar. Eventuele benodigde gegevens, zoals een KvK-nummer, zullen wij wel aan u geven.
Productiemarkt is geen partij bij onderhandelingen tussen gebruikers van ons platform, noch enige partij
als gevolg of niet gevolg van deze onderhandelingen.

6. Wijziging van deze voorwaarden
Productiemarkt kan van tijd tot tijd deze algemene voorwaarden wijzigen. Daarom raadt Productiemarkt
aan ze regelmatig te lezen.

7. Uitzonderingsbepaling
In die situaties waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien wordt zo veel als mogelijk aangesloten bij
dat waarin deze algemene voorwaarden wel voorzien. Mocht er niet voorzien zijn in een bepaalde situatie
als het gevolg een situatie waarbij een rechter een beding onredelijk, niet bindend, nietig, vernietigbaar of in
strijd met het recht heeft verklaard dan wordt zo veel als mogelijk aansluiting gezocht bij het doel van dat
beding, zoverre in rechte mogelijk.
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8. Toepasselijk recht
Voor die gevallen dat er bij wet onafhankelijk rechter noodzakelijk is: Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op alle (rechts)handelingen die verricht worden door Productiemarkt. Het Nederlands recht is
van toepassing op deze voorwaarden. Uitsluitend de rechtbank welke bevoegd is kennis te nemen van
zaken uit de gemeente Dalfsen (Rechtbank Overijssel) is bevoegd om recht te spreken over deze
algemene voorwaarden en/of overeenkomsten gesloten door Productiemarkt. De Nederlandse taal is
leidend. Indien er andere versies in andere talen zijn van deze algemene voorwaarden dan geldt dat de
versie in het Nederlands leidend is, zelfs als vertalingen in andere talen dan het Nederlands onjuist zijn.

9. Tot slot
Mocht u naar aanleiding van deze algemene voorwaarden nog vragen en/of opmerkingen hebben, neemt u
dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.
Productiemarkt
Middenweg 2a
7722 XK Dalfsen
info@productiemarkt.nl
Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2019. Versie 1.0.
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