Disclaimer
1.

Informatieverstrekking
Termen met een beginhoofdletter hebben dezelfde betekenis als daaraan in de Algemene Verkoopvoorwaarden van
Enza Zaden is toegekend.
1.1 De Teler erkent dat alle door Enza Zaden verstrekte informatie over de kwaliteit (waaronder begrepen maar
niet beperkt tot levensvatbaarheid, ontkieming, grootte, mechanische of genetische zuiverheid en gezondheid van
het Product) of de prestaties van haar Producten uitsluitend geldt voor de door Enza Zaden verkregen resultaten op
het moment van de test met het specifieke gebruikte zaadmonster en voor de omstandigheden waaronder de test
is uitgevoerd. De Teler erkent voorts dat deze informatie geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie door Enza
Zaden behelst over de kwaliteit of prestaties van haar Producten.
1.2 De omschrijvingen, aanbevelingen en illustraties zoals vermeld in de brochures, folders of andere
communicatiemiddelen van Enza Zaden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot informatie over Resistenties en
Product specifieke informatie over de ziekteresistenties per ras, zijn gebaseerd op de beoordeling door Enza Zaden
van haar testresultaten en praktijkervaring. Enza Zaden geeft geen expliciete of impliciete garanties of verklaringen
af over resultaten of soortgelijke resultaten. De tests zijn niet onder alle mogelijke omstandigheden of in alle
landbouwpraktijken uitgevoerd en Enza Zaden garandeert of verklaart niet dat het Product onder alle mogelijk
gebruiksomstandigheden kan worden gebruikt. De Teler dient te bepalen of het Product geschikt is voor het
beoogde doel dan wel of het kan worden gebruikt in de lokale omstandigheden van de specifieke landbouwpraktijk
van de Teler.
1.3 ENZA ZADEN VERSTREKT PRODUCTINFORMATIE OM DE TELER VAN DIENST TE ZIJN; ENZA ZADEN IS IN
GEEN GEVAL JEGENS DE TELER AANSPRAKELIJK OP GROND VAN VERSTREKTE INFORMATIE, ANDERS DAN ZOALS
IN ARTIKEL 1 VAN DEZE DISCLAIMER UITEENGEZET, EN EVENMIN VOOR RESULTATEN DIE AFWIJKEN VAN DE
PRODUCTINFORMATIE. ENZA ZADEN KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR VERSTREKTE
INFORMATIE IN VERBAND MET RESISTENTIES ZOALS OMSCHREVEN IN ARTIKEL 5 VAN DEZE DISCLAIMER EN IN
BIJLAGE 1 VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN ENZA ZADEN.

2.

Disclaimer voor enten
2.1 Enten op een onderstam kan negatieve gevolgen hebben voor de eigenschappen en resistenties van het
Product (vooral met betrekking tot ToBRFV). Enza Zaden kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies
van of schade aan een Product dat door de Teler of een derde op verzoek van de Teler is geënt. De Teler (i)
aanvaardt en gaat uitdrukkelijk akkoord met de disclaimer voor het enten met het Product en (ii) aanvaardt en
gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat elk gebruik van of enting van het Product met een onderstam geheel en
al voor eigen risico van de Teler is.

3.

Risico van niet-nakoming met betrekking tot ToBRFV
3.1 Er bestaan bepaalde mutaties van ToBRFV en er kunnen zich bepaalde nadere mutaties daarvan voordoen
waartegen de HR ToBRFV-tomatenrassen van Enza Zaden HR niet goed bestand zijn of waarvoor het
resistentieniveau nog niet is vastgesteld of niet meteen kan worden vastgesteld.

4.

UITDRUKKELIJKE BEPERKTE GARANTIE, UITSLUITING VAN GARANTIES EN
AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING
4.1 Toekenning van risico’s: Het kan voorkomen dat het Product niet wil ontkiemen of niet resistent is tegen
ziektes, of dat de gewasopbrengst en de kwaliteit afneemt als gevolg van diverse factoren buiten de macht van Enza
Zaden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot milieu- en landbouwkundige factoren. Het Product kan ziektes
meebrengen die via het zaaigoed worden overgedragen of minder bestand zijn tegen plantenziektes zonder dat Enza
Zaden of de Teler zich daarvan bewust zijn. Enza Zaden garandeert niet dat het Product vrij is van ziektes die via het
zaaigoed worden overgedragen, ongeacht of het bestaan daarvan al bekend was of dat dit pas bij het telen van het
Product wordt geconstateerd; zij garandeert evenmin dat het zaad bestand is tegen bekende of onbekende mutaties
van een ziekte. Elk risico dat het Product niet naar behoren zal presteren, minder goed zal presteren en/of dat als
gevolg daarvan gewasschade zal ontstaan is voor rekening van de Teler.
4.2 Uitdrukkelijke beperkte garantie. ENZA ZADEN GEEFT HIERBIJ ALS ENIGE GARANTIE AAN DE TELER VAN
PRODUCTEN VAN ENZA ZADEN OF VAN PLANTEN GETEELD UIT PRODUCTEN VAN ENZA ZADEN DAT HET PRODUCT
OP HET MOMENT VAN HET VERLATEN VAN HET BEDRIJFSTERREIN VAN ENZA ZADEN VOLDEED AAN DE
BESCHRIJVINGEN OP HET ETIKET OP DE VERPAKKING VAN ENZA ZADEN, BINNEN DE WETTELIJK TOEGESTANE
AFWIJKINGSMARGES.
4.3 Uitsluiting van andere garanties. ENZA ZADEN GEEFT GEEN ANDERE GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER
HET PRODUCT AF EN ENZA ZADEN WIJST ALLE OVERIGE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES AF,
WAARONDER BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR
EEN BEPAALD DOEL, AFWEZIGHEID VAN ZIEKTES DIE DOOR HET ZAAD WORDEN OVERGEDRAGEN, RESISTENTIE
TEGEN ZIEKTES OF ENIGE ANDERE GARANTIE.

4.4 Enig rechtsmiddel HET ENIGE RECHTSMIDDEL EN DE ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN ENZA ZADEN VOOR
VERLIES OF SCHADE VOORTVLOEIEND UIT DE AANKOOP OF HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT VAN ENZA ZADEN IS
BEPERKT TOT EEN BEDRAG GELIJK AAN DE VOOR HET GEBRUIKTE PRODUCT BETAALDE PRIJS.
4.5 Aansprakelijkheidsbeperking DE TELER MAG GEEN BEDRAGEN TERUGVORDEREN VOOR INCIDENTELE
SCHADE OF GEVOLGSCHADE, WAARONDER BEGREPEN WINSTDERVING, RENDEMENTSVERLIES EN GELDBEDRAGEN
BESTEED AAN HET GEBRUIK OF TELEN VAN DAT PRODUCT, OF VOOR HET OOGSTEN VAN DE UIT DAT ZAAIGOED,
VOORTGEKOMEN PRODUCTEN. DEZE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING IS VAN TOEPASSING OP ALLE AAN ENZA
ZADEN VOORGELEGDE VORDERINGEN, ONGEACHT OF DIE VORDERINGEN GEBASEERD ZIJN OP OVEREENKOMST,
ONRECHTMATIGE DAAD, SCHULD, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE RECHTSTHEORIE.
De Teler gaat ermee akkoord dat indien Enza Zaden een bedrag vergoedt dat gelijk is aan de prijs die de
Teler voor het Product van Enza Zaden heeft betaald, deze aansprakelijkheidsbeperking aan haar
essentiële doel zal hebben voldaan.
5.

Resistentieniveaus. De resistentieniveaus worden als volgt gedefinieerd (gebaseerd op een door de ISF
goedgekeurde versie, mei 2017):
5.1 Hoge resistentie (HR): plantenrassen die in belangrijke mate de groei en ontwikkeling van een specifieke
plaag of ziekte onder normale plaag- of ziektedruk kunnen inperken in vergelijking met vatbare rassen. Deze
plantenrassen kunnen echter wel enige ziektesymptomen of schade vertonen onder hoge plaag- of ziektedruk.
5.2 Intermediair resistentie (IR): plantenrassen die de groei en ontwikkeling van een speciale plaag of ziekte
kunnen beperken, maar kunnen meer symptomen vertonen in vergelijking met hoog-resistente rassen. Intermediair
resistente plantenrassen zullen minder ernstige ziektesymptomen of schade vertonen onder vergelijkbare
milieuomstandigheden en/of plaag- of ziektedruk.

6.

Beperking van doorverkoop of overdracht.
6.1 Beperking. De Teler mag het zaad of een daaruit geteeld transplantaat van de HR ToBRFV-tomatenrassen niet
verkopen of overdragen aan derden, tenzij Enza Zaden daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven
en de volgende koper en gebruiker een kopie van deze Disclaimer heeft ondertekend.
6.2 Vrijwaring. De Teler zal Enza Zaden vrijwaren van, schadeloos stellen voor en verdedigen tegen alle
vorderingen voortvloeiend uit de VERBODEN OVERDRACHT van zaad of transplantaten van HR ToBRFVtomatenrassen DOOR DE TELER aan derden, ongeacht of die vordering gebaseerd is op overeenkomst,
onrechtmatige daad, schuld, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtstheorie.

