
SeedFair 

Algemene Voorwaarden 

  

Artikel 1 | Definities 

Aanbieder: De partij die eigenaar is van de inhoud van een Kavel en dit via SeedFair aanbiedt 
aan de Gebruikers. 

(Aspirant)koper: Gebruiker die een Bieding uit te brengt of tot Koop van een Kavel over gaat. 

Bieding: Een door een (Aspirant)koper geboden bedrag op een (deel van een) Kavel. 

Dienst: De service die SeedFair biedt door Gebruikers van haar Platform gebruik te laten 
maken. 

Gebruiker: De rechtspersoon of natuurlijke persoon die (niet als consument) gebruik maakt van 
het Platform van SeedFair. 

Kavel: Eén of meer zaden die op het Platform te Koop en/of ter Bieding worden aangeboden. 

Koop: Het direct aanschaffen van een Kavel of het toegekend krijgen van een uitgebrachte 
Bieding. 

Koopsom: Het bedrag waarvoor een Gebruiker een Kavel aanschaft, of het bedrag van Bieding 
wanneer SeedFair deze toekent aan de (Aspirant)koper. 

Platform: Alle websites, apps en andere media  waarop Gebruiker de Dienst van SeedFair kan 
gebruiken. 

Profiel: Een door de Gebruiker aangemaakt account met gegevens van de gebruiker. 

SeedFair: SeedFair is een handelsnaam van Food & Agri Ventures BV, gevestigd te Maarssen, 
waar SeedFair (als handelsmerk) aan gekoppeld is. 

  

Artikel 2 | Toepasselijkheid 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Dienst die SeedFair aanbiedt en 
alle daarmee samenhangende acties op het Platform. Partijen kunnen slechts met schriftelijke 
toestemming van SeedFair van deze voorwaarden afwijken. 



2.2 SeedFair kan deze algemene voorwaarden op ieder moment wijzigen of aanvullen. De 
meest actuele algemene voorwaarden zijn op het Platform te vinden. 

2.3 Gebruikers van het Platform geven bij het registratie van een Profiel en bij Koop expliciet 
aan dat zij bekend en akkoord zijn met deze algemene voorwaarden. 

  

Artikel 3 | Registratie en Profiel 

3.1 Voor gebruik van de Dienst dien je je te registreren als Gebruiker en een Profiel op te 
stellen. Om je te registreren dien je meerderjarig te zijn en bevoegd om rechtshandelingen te 
verrichten. De Dienst staat alleen open voor zakelijke gebruikers. 

3.2 Je garandeert dat alle informatie in je Profiel juist, volledig, accuraat en relevant is. Je 
erkent dat de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens van groot belang is voor de 
(optimale) werking van het Platform en de Dienst. Je erkent zelf volledig verantwoordelijk te zijn 
voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en alle gevolgen van onjuiste, 
onvolledige of incorrecte gegevens in jouw Profiel. 

3.3 Door je te registreren ga je uitdrukkelijk akkoord dat wij je persoonsgegevens registreren 
conform onze privacyverklaring. 

3.4 Het is niet toegestaan om je meer dan 1 (één) maal te registreren als Gebruiker en/of 
meerdere Profielen tegelijkertijd op te stellen of aan te maken op het Platform. 

3.5 Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van je de combinatie tussen je 
wachtwoord en je gebruikersnaam. SeedFair gaat ervan uit dat jij degene bent die zich 
aanmeldt met jouw gebruikersnaam en wachtwoord; je bent dus zelf verantwoordelijk voor 
gebruik van het Platform onder jouw Profiel. Bij vermoeden van toegang van derden tot jouw 
profiel, dien je direct contact op te nemen met SeedFair en passende maatregelen te treffen 
(zoals het wijzigen van je wachtwoord). 

  

Artikel 4 | Platform 

4.1 SeedFair biedt een Platform met het doel Aanbieder en (Aspirant)koper tot een 
koopovereenkomst te komen. Je aanvaardt dat SeedFair alleen zorg draagt voor Bemiddeling 
tussen Gebruikers. 

4.2 SeedFair draagt zorg voor een complete en correcte afhandeling van een overeenkomst 
tussen Aanbieder en (Aspirant)koper. Met dit doel vindt de facturatie plaats door SeedFair en 
heeft de (Aspirant)koper een betaalverplichting aan SeedFair. 



  

Artikel 5 | Kavels 

5.1 Een Kavel bestaat uit een variabel aantal eenheden zaad. (Aspirant)koper heeft de 
mogelijkheid een gedeelte van het Kavel te kopen, of een Bieding te doen hierop. 

5.2 Een Kavel wordt aangeboden door een Aanbieder. SeedFair vermeldt duidelijk welke 
Aanbieder het kavel beschikbaar stelt. (Aspirant)koper dient zich op de hoogte te stellen van de 
(aanvullende) algemene voorwaarden die de Aanbieder hanteert. Deze zijn via het Platform 
benaderbaar. 

5.3 SeedFair streeft naar het voorzien van de (Aspirant)koper van zoveel mogelijk correcte 
informatie ten aanzien van de Kavels: SeedFair geeft de ontvangen informatie van de 
Aanbieder één op één weer. De Aanbieder is echter altijd verantwoordelijk voor de correctheid 
en volledigheid van de informatie. Wanneer blijkt dat deze informatie incorrect is, dient de 
(Aspirant)koper zich te wenden tot de Aanbieder. SeedFair aanvaardt geen aansprakelijkheid 
voor enige schade die ontstaat door onvolledige of foutieve informatie over een Kavel. 

5.4 De (Aspirant)koper koopt de Kavels in de staat zoals ze worden aangeboden, op basis 
van de informatie die door de Aanbieder wordt voorzien. Wanneer blijkt dat de toestand van de 
aangeschafte waren niet conform specificaties is, dient (Aspirant)koper dit op te nemen met de 
Aanbieder. Aanbieder is verantwoordelijk voor het correct afhandelen van dit verzoek. SeedFair 
aanvaart geen aansprakelijkheid voor enige schade die ontstaat door (gepercipieerde) 
gebreken aan de aanschafte waren. 

 

 

 

Artikel 6 | Koop 

6.1 Er is sprake van een Koop wanneer (Aspirant)koper een Kavel direct aanschaft, of 
wanneer een Kavel waar (Aspirant)koper eerder een bod op heeft gedaan voor die prijs wordt 
toegewezen aan (Aspirant)koper en deze akkoord gaat met de toewijzing. 

6.2. Op het moment van bieding gaat (Aspirant)koper ermee akkoord dat bij wederzijdse 
instemming van SeedFair en Aanbieder over de geboden prijs, er direct een Koop plaatsvindt. 
(Aspirant)koper is daarmee gebonden aan een bieding als deze wordt toegewezen en 
(Aspirant)koper hier mee akkoord gaat. Het is niet mogelijk de Koop na een overeengekomen 
bieding te ontbinden. 



6.3 Een door (Aspirant)koper uitgebracht bod is vanaf het moment van bieden geldig tot 
toewijzing of afwijzing door SeedFair, of tot de (Aspirant)koper het bod terugtrekt of wijzigt.  

6.4 Op het moment dat er sprake is van een Koop (zowel door directe Koop als door een 
akkoord op een Bieding) draagt SeedFair zorg voor de verdere afhandeling. 

6.5 Bij het direct aanschaffen van een Kavel of het doen van een Bieding, wordt de 
(Aspirant)koper gevraagd om akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden van SeedFair, én 
die van de Aanbieder. Bij een eventueel conflict tussen beide algemene voorwaarden gaan de 
Algemene voorwaarden van SeedFair vóór die van de Aanbieder. 

  

  

  

 Artikel 7 | Betaling en afname 

7.1 Na totstandkoming van de Koop stuurt SeedFair een factuur naar de koper met daarin 
de volledige Koopsom als factuurbedrag. 

7.2 De (Aspirant)koper dient de Koopsom te voldoen binnen de door SeedFair gestelde 
betalingstermijn. Wanneer de (Aspirant)koper dit verzuimt is het SeedFair toegestaan om extra 
kosten te rekenen bovenop de overeengekomen Koopsom. 

7.3 De wijze van afname van het Kavel wordt in overleg vastgesteld. SeedFair zorgt dat dit 
op het opgegeven afleveradres geleverd wordt. In beginsel is dit bij de Koopsom inbegrepen. In 
uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat extra kosten gerekend worden voor de bezorging 
en/of verzending van de gekochte waren. 

7.4 SeedFair streeft naar het afronden van een Koop binnen 10 werkdagen nadat alle 
benodigde gegevens door de (Aspirant)koper zijn verstrekt en de betaling is voldaan.  

 

Artikel 8 | Ontbinding 

8.1 Wanneer de (Aspirant)koper handelt in strijd met deze algemene voorwaarden is deze in 
verzuim en heeft SeedFair het recht om de tot stand gekomen overeenkomst te ontbinden door 
middel van een schriftelijke verklaring. Dit is onverminderd het recht van SeedFair tot het innen 
van de Koopsom en (aanvullende) schadevergoeding. 

8.2 Wanneer SeedFair haar verplichtingen niet kan voldoen, wordt de (Aspirant)koper zo 
snel mogelijk daarvan op de hoogte gesteld. In overleg wordt de Koop aangepast of ontbonden. 



De (Aspirant)koper heeft in een dergelijk geval geen recht op schadevergoeding, anders dan 
het vervallen van de betaalverplichting of restitutie van het betaalde bedrag. 

 

Artikel 9 | Aansprakelijkheid 

9.1 In geen geval is SeedFair aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade, winst- of 
omzetderving, gezichtsverlies of overige nadelige effecten die (Aspirant)koper ondervind door 
gebruik van het Platform, het doen van een Bieding of totstandkoming van een Koop. Enige 
uitzondering hierop is opzet of bewuste roekeloosheid van SeedFair. 

9.2 Zowel SeedFair als Verkoper is niet direct aansprakelijk voor niet uitgekomen 
verwachtingen ten aanzien van (de prestatie) van de gekochte Kavel(s). 

 

Artikel 10 | Slotbepalingen 

10.1 Op deze algemene voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien of verband 
mee houden, is het Nederlands recht van toepassing. 

10.2 SeedFair heeft het recht alle vorderingen, bevoegdheden, rechten en verplichtingen die 
samenhangen met deze Algemene voorwaarden over te dragen aan derden. 

 

Maarssen, September 2020. 

 

 

 


