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Geachte Relatie,

2015 is het jaar waarin veel dingen veranderen. In het mestbeleid zijn voor de zoveelste keer op rij de  
gebruiksnormen verder aangescherpt en ook de productienormen van dieren zijn veranderd. Het GLB is volledig  
hervormt waardoor termen als vergroening, gewasdiversificatie en ecologische aandachtsgebieden sleutelwoorden 
zijn geworden om aanspraak te kunnen maken op inkomenssteun vanuit de overheid. Om dan nog maar niet te spre-
ken over de veranderingen binnen de opbouw van deze inkomenssteun. Ook is het nog afwachten hoe de melkveewet 
ingevuld gaat worden en welke aanvullende regels of beperkingen dit met zich meebrengt.

Door alle veranderingen is het lastig om door de bomen het bos nog te zien. Om op alle vragen die  
spelen rondom de genoemde punten een antwoord te hebben heeft ForFarmers Hendrix Noord besloten om  ProAgro 
B.V. op te richten. ProAgro ondersteunt u graag waar dat mogelijk is. Ook kunnen wij administratieve werkzaamheden 
met betrekking tot mestboekhouding en landbouwbeleid voor u uit handen nemen.

Mestplan
ProAgro wil graag uw partner zijn bij het opstellen, bijhouden en afronden van het mestplan zodat u naar de adminis-
tratie van het mestplan geen omkijken meer heeft. Indien u dat wenst kan ook de Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX) 
en de Kringloopwijzer voor u worden ingevuld. Wanneer blijkt dat u mest moet afvoeren en/of moet voldoen aan uw 
verwerkingsplicht, kan ProAgro hierin voor u bemiddelen.

Gecombineerde opgave
De gecombineerde opgave is van groot belang voor uw bedrijf. Een kleine wijziging kan al snel grote financiële  
gevolgen hebben. Samen met u kijken wij naar de mogelijkheden die op uw bedrijf van toepassing zijn. Zodat u met 
de overgang van toeslagrechten naar betalingsrechten niet voor vervelende verrassingen komt te staan! ProAgro kan 
deze klus voor u klaren. 

GLB
Het nieuwe GLB heeft een groot aantal nieuwe regels en eisen met zich mee gebracht. Het niet of onvoldoende  
voldoen aan deze eisen kan leiden tot korting op uw betalingsrechten. Indien u aan vergroeningseisen moet voldoen, 
assisteert ProAgro u graag bij een zo gunstige mogelijke invulling hiervan zodat u zo min mogelijk hoeft te veranderen 
aan uw huidige bedrijfsvoering.

Contract
Om diensten van ProAgro af te nemen is een contract opgesteld zodat de verwachtingen naar elkaar op papier staan. 
Dit contract, waarop ook de prijzen vermeld staan, vindt u bijgaand. 
Als klant van ForFarmers Hendrix Noord krijgt u, al naargelang welke producten u afneemt, korting op de diensten van 
ProAgro.

ProAgro geeft u een antwoord op uw vragen! U kunt contact opnemen met Jan Bouwers of Berny Remerink via 
05 22- 820 379 of een mail sturen aan info@proagro.nl. 



Opdrachtverklaring ProAgro

Naam :

Adres :

Postcode & Woonplaats :

  BRS nummer
  KVK nummer
  UBN nummer

Ondergetekende,

Wenst dat ProAgro B.V. voor mij/ons verzorgt bemestingsplannen doorlopend vanaf 2015: 
(Aanvinken van de uit te voeren activiteiten).
 Bemestingsplan  
 Bedrijfsspecifieke Excretie (BEX) /Kringloopwijzer (KLW)
 Gecombineerde opgave
 Uitwerking Gemeenschappelijk LandbouwBeleid (GLB) 

KOSTEN:
BEMESTINGSPLAN:  Totaal plan incl. / excl. BEX en KLW kosten:  € 150,-  
    
  De volgende toeslagen gelden op de tarieven van de kringloopwijzer: 
  Geen of gedeeltelijk afname van voeders bij ForFarmers Hendrix Noord:    € 100,
                          Geen of gedeeltelijk afname van meststoffen bij ForFarmers Hendrix Noord: € 100,-
  Geen of gedeeltelijk afname van zaaizaden bij ForFarmers Hendrix Noord: €   50,-

GECOMBINEERDE OPGAVE : Op afspraak :     € 70,-/uur
UITWERKING GLB: Op afspraak :      € 70,-/uur

	Ik machtig hierbij ProAgro B.V. in “Mijn RVO”  zodat zij kunnen meekijken in mijn bedrijfsgegevens: 
 KVK 62363271, (Relatienummer RVO.nl: 204614164) Industrieweg 39, 7949 AJ Rogat

U dient zelf op “mijn RVO.nl” een machtiging aan ons te geven zodat wij met u kunnen meekijken. Als u hierbij hulp 
nodig heeft neem dan contact op met Jan Bouwers of Berny Remerink 0522-820379

VERKLARING UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID
(Bemestingsplannen via CRV-Mineraal en evt. aangifte van diverse gegevens bij het ”RVO-Loket”)

Voor akkoord*,

…..………………..   ………………………  ……………………...         (handtekening 1 of meerdere ondernemers)

Graag ontvangen wij verklaring van opdracht VÓÓR 1 mei 2015 retour :
Per post:   ProAgro B.V.  Per mail:   info@proagro.nl 
 Industrieweg 39
 7949 AJ Rogat
* Met het ondertekenen gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.
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Algemene voorwaarden ProAgro B.V.

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten voor advisering en begeleiding en aanvullende vervolgopdrachten die   
 aan ProAgro B.V. worden gegeven en op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, behoudens wijzigingen  
 in deze voorwaarden welke door ProAgro B.V. uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van en van toepassing op die (rechts)personen en derden die direct of indirect  
 op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door ProAgro B.V.

2. Opdracht

2.1 Alle opdrachten worden, onder uitsluiting van de werking van de artikelen  7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, gegeven aan, en in   
 overleg, aanvaard door ProAgro B.V. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde  
 persoon wordt uitgevoerd. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van ProAgro 
B.V..

2.2 De opdrachtgever vrijwaart ProAgro B.V. tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op   
 enigerlei wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of  
 opzet.

3. Medewerking door de opdrachtgever

3.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke ProAgro B.V. naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct  
 en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan opdrachtnemer ter beschikking  
 worden gesteld. 

3.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat ProAgro B.V. zo spoedig mogelijk wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in  
 verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3.3 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit, is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van  
 de aan ProAgro B.V. ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

4. Tarief en betaling

4.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door ProAgro B.V. omvatten het overeengekomen tarief of bedrag per opdracht, eventueel te ver  
 meerderen met overeengekomen onkosten.

4.2 Indien een tarief per uur is overeengekomen, bepaalt de bestede tijd de voor de betreffende opdracht geldende vergoeding.

4.3 Tenzij anders overeengekomen vindt facturatie maandelijks of afhankelijk van de voortgang van de opdracht plaats.

4.4 De betalingstermijn bedraagt 21 dagen.

4.5 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de wettelijke rente verschuldigd.

4.6 Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn alle (buiten) gerechtelijke incassokosten verschuldigd die ten minste 15% van het factuurbedrag  
 bedragen, met een minimum van €50,-

4.7 Indien een factuur, of voorschot, niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan ProAgro B.V. haar werkzaamheden opschorten, nadat de  
 opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld. ProAgro B.V. is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting 
 van de werkzaamheden.

4.8 ProAgro B.V. kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen. Een voor 
 schot wordt bij het einde van de opdracht verrekend.

5. Aansprakelijkheid

5.1 ProAgro B.V. heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een bedrijvenaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 

5.2 Iedere aansprakelijkheid, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of van niet behoorlijke uitvoering  
 van de opdracht, of anderszins schade aan zaken of personen in verband met de uitvoering van een opdracht, is beperkt tot het bedrag dat 
 op basis van de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het  
 eigen risico dat op basis van die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van ProAgro B.V. komt. Indien om welke   
 reden dan ook geen uitkering op basis van genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het  
 gefactureerde bedrag voor de betreffende opdracht in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid   
 ontstond, met een maximum van €40.000,-.

5.3 Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door ProAgro B.V., een (rechts-)persoon of derde die geen deel uitmaakt van ProAgro B.V.,  
 wordt ingeschakeld om werkzaamheden in verband met de uitvoering van een opdracht te verrichten, is ProAgro B.V. niet aansprakelijk voor  
 fouten die door deze (rechts-)persoon of derde mochten worden gemaakt.  
 
5.4 (Rechts-)personen of derden die in verband met de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld willen mogelijk hun aansprakelijkheid be 
 perken. Alle aan ProAgro B.V. verstrekte opdrachten houden tevens de bevoegdheid in die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de   
 opdrachtgever te aanvaarden. 

5.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop  
 aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter  
 aanhangig is gemaakt.

6. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

6.1 Op de rechtsverhouding tussen ProAgro B.V. en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

6.2 Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd om van enig geschil tussen ProAgro B.V. en een opdrachtgever kennis te nemen.


