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De ondergetekende:  

1. de heer/mevrouw _______________________________________________, ten deze handelende als directeur van het bedrijf: 

_____________________________________________________________ gevestigd  te ______________________________  

en als zodanig deze vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigende, wordende deze vennootschap hierna ook genoemd: 

Opdrachtgever, 

en 

2. de heer R. A. Fransen,  wonende te  Nieuwkoop, ten deze handelende als enig directeur van de te Nieuwkoop gevestigde vennootschap 

Agri Inter Incasso B.V. (Ai2), hierna ook genoemd: Incassant; 

 

in aanmerking nemende: 

 

• dat Opdrachtgever een onderneming uitoefent in de agrarische sector; 

• dat Opdrachtgever op regelmatige basis met dezelfde afnemers contracten afsluit en dienaangaande op regelmatige basis van deze 

afnemers gelden te vorderen heeft; 

• dat Opdrachtgever wenst dat een daartoe gekwalificeerde partij deze bedragen op basis van een automatische incasso voor haar 

incasseert bij de betreffende afnemers, doch dat zij daarbij nimmer wenst dat de betreffende vordering wordt gecedeerd aan deze 

gekwalificeerde partij; 

• dat Opdrachtgever vervolgens wenst dat de door de Incassant ontvangen gelden van bedoelde afnemers worden overgemaakt op de 

bankrekening zoals vermeld op de ingevulde doorlopende zakelijke machtiging, deze bankrekening hierna te noemen: de Bankrekening; 

• dat Incassant gekwalificeerd is bedoelde automatische incasso te verzorgen en zij bereid is om bedoelde automatische incasso te 

verzorgen voor Opdrachtgever; 

• dat Opdrachtgever wenst dat de Incassant deze automatische incasso voor haar verzorgt; 

• dat partijen hun afspraken dienaangaande schriftelijk wensen vast te leggen; 

• Incassant maakt gebruik van de stichting beheer transactiegelden Agri Inter Incasso(Ai2) voor het uitvoeren van de incasso’s; 

• er wordt gebruik gemaakt van de zakelijke europese incasso (SEPA) inclusief de bijbehorende wet en regelgeving; 

• dat de algemene voorwaarden van Agri inter incasso B.V. van toepassing zijn; 

 

verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 

 

1 Incassering en looptijd 

1.1 Opdrachtgever kan alle bedragen welke zij gedurende de looptijd van onderhavige overeenkomst te vorderen heeft van na te melden 

afnemers als gevolg van geleverde producten, ter incasso aan te bieden aan de Incassant. 

1.2 De Incassant zal vervolgens de in lid 1 van dit artikel bedoelde bedragen middels een automatische incasso incasseren bij de hierna te 

noemen afnemers. 

1.3 De afnemers als bedoeld in dit artikel zijn die (rechts)personen die Opdrachtgever op na te melden wijze heeft aangemeld bij Incassant en 

waarvan Incassant van de betreffende afnemer een machtiging heeft ontvangen om tot wederopzegging alle bedragen die Opdrachtgever 

aldus ter incassering aanbiedt bij Incassant automatisch te doen afschrijven van diens met name genoemde rekening en overigens alle 

formaliteiten zijn verricht om door Incassant te kunnen overgaan tot automatische incasso op een bankrekening van bedoelde 

(rechts)persoon. Wordende deze afnemers hierna ook genoemd: de Afnemers. 

1.4 Onderhavige overeenkomst is aangegaan per heden en geldt voor onbepaalde tijd, doch kan door één van partijen worden opgezegd, met 

inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. 

 

2 Aanmelding en afmelding Afnemers 

2.1 Na ondertekening van onderhavige overeenkomst,  zal Opdrachtgever, indien bekend, aan Incassant een lijst overhandigen van alle 

(rechts)personen waarvan de Opdrachtgever wenst dat Incassant bedragen op basis van een automatische incasso gaat innen bij deze 

(rechts)personen.  

2.2 Incassant zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van deze lijst al deze (rechts)personen benaderen voor het afgeven door deze 

(rechts)personen van de benodigde machtiging(en) en er voor zorg dragen dat deze (rechts)persoon alle daartoe benodigde stukken 

ondertekent en deze retourneert aan Incassant.  

2.3 Indien gedurende de looptijd van onderhavig contract bij andere (rechts)personen dan de hiervoor in lid 1 van dit artikel bedoelde 

(rechts)personen door Incassant in het kader van deze overeenkomst bedragen op basis van een automatische incasso moeten worden 

geïnd, zal Opdrachtgever Incassant hiervan schriftelijk in kennis stellen. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel zijn alsdan voor 

zoveel mogelijk van toepassing. 

2.4 Indien de Opdrachtgever op een bepaald moment, om welke reden dan ook, structureel geen zaken meer doet met een bepaalde Afnemer, 

zal Opdrachtgever Incassant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Vervolgens is Incassant gerechtigd om de betreffende Afnemer uit 
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haar systemen te verwijderen en de betreffende Afnemer hiervan melding te maken, onder gelijktijdige teruggave van de door deze 

Afnemer verleende machtiging(en). 

2.5 Incassant zal trachten om zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst door Incassant van een intrekking door 

een Afnemer van de machtiging(en) welke deze Afnemer heeft verleend aan Incassant tot automatische incasso, Opdrachtgever op de 

hoogte stellen van het intrekken van de bedoelde machtiging(en). Incassant zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, hoe ook genaamd, 

die Opdrachtgever op enig moment (in)direct lijdt als gevolg van het intrekken van de in dit lid bedoelde machtiging(en). 

 

3 Procedure incasso 

3.1 Opdrachtgever zal periodiek aan Incassant alle benodigde gegevens aanleveren welke Incassant nodig heeft om over te gaan tot 

automatische incasso, waartoe tenminste behoort het bij de Afnemer te incasseren bedrag, zijnde het bedrag van de geleverde producten 

inclusief omzetbelasting. Incassant zal, uiterlijk op het moment dat Incassant aan de Opdrachtgever meedeelt dat alle benodigde 

formaliteiten om over te gaan tot automatische incasso zijn vervuld, aangegeven welke gegevens benodigd zijn. Deze gegevens zullen 

door de Opdrachtgever worden aangeleverd langs elektronische weg op een wijze als door Incassant te bepalen in een door Incassant te 

bepalen format. 

3.2 Indien de in lid 1 van dit artikel bedoelde gegevens zijn aangeleverd voor 13.30 uur ’s middags op een werkdag, zal de Incassant in principe 

dezelfde werkdag overgaan tot aanbieden van de incasso bij de Afnemer op de dagnota en zal de incasso elektronisch worden 

aangeboden aan de bank van de afnemer. Indien de gegevens worden aangeleverd na 13.30 uur ’s middags op een werkdag, zal de 

Incassant in principe de direct daaropvolgende werkdag overgaan tot aanbieden en incassering bij de Afnemer. 

3.3 De bedragen welke op grond van lid 2 van dit artikel door de Incassant worden ontvangen, zullen door de Incassant worden overgeboekt 

naar de Opdrachtgever op de Bankrekening. Incassant zal hiertoe opdracht geven aan haar bankrelatie binnen 72-uur op werkdagen nadat 

bedoelde bedragen zijn ontvangen door de Incassant. 

3.4 Indien en voor zover de Afnemer gebruik maakt van haar weiger- c.q. stornorecht en derhalve door de Incassant geïnde bedragen terug 

laat boeken of niet laat afschrijven, zal, zulks onafhankelijk van de reden van storno c.q. weigering, de Incassant gerechtigd zijn bedoelde 

bedragen terstond te incasseren op basis van een automatische incasso van de Bankrekening indien deze bedragen reeds zijn 

doorbetaald. Opdrachtgever zal hiertoe aan Incassant een machtiging verlenen op de daarvoor gebruikelijke en noodzakelijke wijze en 

deze machtiging gedurende de looptijd van onderhavige overeenkomst in stand houden. Indien een Afnemer overgaat tot storno c.q. 

weigering als hiervoor bedoeld, zal Incassant zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee werkdagen na bedoelde storno, hiervan 

mededeling doen aan Opdrachtgever. 

3.5 Opdrachtgever doet hierbij jegens Incassant afstand van haar stornorecht ten aanzien van de bedragen welke de Incassant op grond van 

deze overeenkomst van de Bankrekening afschrijft. Indien Incassant niet het gehele bedrag welke de Opdrachtgever geïncasseerd wenst 

te hebben, kan incasseren bij de Afnemer, zal Incassant hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur nadat de Incassant 

getracht heeft te incasseren, hiervan mededeling doen aan de Opdrachtgever. 

3.6 De in de leden 2 en 3 genoemde termijnen zijn geen fatale termijnen. Incassant zal zich echter maximaal inspannen om genoemde 

termijnen niet te overschrijden. Incassant is echter nimmer aansprakelijk voor schade welke de Opdrachtgever lijdt als gevolg van het feit 

dat genoemde termijnen niet gehaald worden, tenzij er sprake is van opzet of grove schud van de zijde van de Incassant. 

 

4 Vergoeding 

4.1 Opdrachtgever is voor de afhandeling door Incassant van de incassering van de bedragen op grond van deze overeenkomst aan Incassant 

een vergoeding verschuldigd die berekend wordt over het totale bedrag dat door de Opdrachtgever ter incasso wordt aangeleverd bij 

Incassant in het betreffende kalenderjaar. Deze vergoeding is gelijk aan het percentage genoemd in de staffel die als bijlage 1 aan deze 

overeenkomst is gehecht. Het percentage wordt uiterlijk 1 december van ieder jaar vastgesteld voor het daaropvolgende kalenderjaar op 

basis van het totale bedrag dat partijen verwachten dat Opdrachtgever ter incasso in dat betreffende jaar aanbiedt bij Incassant.  

4.2 Indien partijen niet op uiterlijk 1 december van een jaar in onderling overleg het percentage hebben kunnen vaststellen als bedoeld in lid 1 

van dit artikel, geldt, behoudens nadere overeenkomst tussen partijen, voor het eerstvolgende kalenderjaar het percentage dat van 

toepassing is op bedoelde 1 december. 

4.3 Indien gedurende het kalenderjaar het totaal te incasseren bedrag feitelijk zodanig hoger wordt dat het percentage op basis van de als 

bijlage 1 aangehechte staffel, verlaagd dient te worden, geldt vanaf het moment dat de nieuwe staffel wordt bereikt het nieuwe percentage. 

Dit percentage is alsdan van toepassing op alle transacties in het betreffende kalenderjaar. Voor zover door Incassant op grond van het 

hiervoor in dit lid bepaalde een bedrag dient te worden gerestitueerd aan Opdrachtgever, zal dit bedrag verrekend worden met de 

eerstkomende vergoeding(en) welke Opdrachtgever aan Incassant verschuldigd is. Indien aan het einde van het kalenderjaar blijkt dat het 

totaal door de Incassant op grond van het hiervoor in dit lid bepaalde bedrag dat Incassant dient te restitueren aan Opdrachtgever niet 

verrekend is, wordt dit bedrag uiterlijk 31 januari van het jaar volgend op het jaar waarop de restitutie betrekking heeft door Incassant, in 1 

keer vergoed aan Opdrachtgever. 

4.4 Indien na afloop van een kalenderjaar blijkt dat het percentage van de vergoeding over dat kalenderjaar te laag was vastgesteld, geldt 

alsnog het hogere percentage voor dat kalenderjaar. De Opdrachtgever is het verschil tussen de reeds voldane vergoeding en de 
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uiteindelijk verschuldigde vergoeding alsnog verschuldigd. Voldoening van dit verschil dient te geschieden binnen twee weken nadat de 

Incassant een daartoe strekkende nota heeft verzonden aan de Opdrachtgever op de wijze als hierna vermeld. Incassant is gerechtigd dit 

bedrag middels voormelde machtiging tot automatische incasso te innen van de Bankrekening. 

4.5 Naast de vergoeding die hiervoor in dit artikel is genoemd, is de Opdrachtgever gedurende de looptijd van dit contract eveneens een 

maandelijkse abonnementsvergoeding verschuldigd aan de Incassant, zulks onafhankelijk van het bedrag dat Incassant al dan niet ter 

incassatie aangeleverd krijgt. Deze vergoeding is gelijk aan het bedrag genoemd in bijlage 1. 

4.6 De op grond van het vorenstaande door Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen, dienen door Opdrachtgever voldaan te worden per 

maand, en wel uiterlijk de 15de van de maand volgend op de maand waarop de vergoeding betrekking heeft, behoudens voor zover hiervoor 

in dit artikel andere termijnen zijn genoemd. Incassant zal hiertoe aan Opdrachtgever binnen 7 dagen na afloop van de maand waarop de 

vergoeding betrekking heeft een nota zenden aan de Opdrachtgever. Het aldus verschuldigde bedrag exclusief omzetbelasting wordt door 

de Opdrachtgever voldaan op de bankrekening van de incassant. 

4.7 Incassant is gerechtig de door Opdrachtgever aan Incassant op grond van het hiervoor in dit artikel bepaalde verschuldigde bedragen te 

innen middels gebruikmaking van voormelde machtiging automatische incasso. 

4.8 Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever aan de Incassant een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente te berekenen vanaf het 

moment dat de Opdrachtgever in gebreke is, te verhogen met alle gerechtelijke en buitenrechtelijke invorderingskosten welke worden 

begroot op tenminste 10% van het verschuldigde bedrag en zulks onverminderd het overigens in deze overeenkomst bepaalde. 

4.9 Incassant is gerechtigd om de percentages alsmede de staffels welke genoemd zijn in bijlage 1 jaarlijks aan te passen. Een dergelijke 

aanpassing dient door Incassant uiterlijk 15 november van een jaar te worden medegedeeld via de website van Ai2 en via de dagnota mail 

welke dagelijks verschijnt, aan Opdrachtgever. De nieuwe tarieven gelden dan vanaf 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarop de 

Incassant de prijswijziging heeft toegezonden aan de Opdrachtgever. 

 

5 Eigendom vordering, vrijwaring en aansprakelijkheid 

5.1 De vorderingen op basis waarvan door de Incassant bedragen worden geïnd bij de Afnemers, zijn en blijven eigendom van Opdrachtgever. 

Deze vorderingen blijven te allen tijde ook altijd voor risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan derhalve de Incassant nimmer, op 

welke wijze dan ook, aansprakelijk stellen voor het feit dat vorderingen op Afnemers niet, niet geheel en/of niet tijdig worden geïnd, tenzij er 

sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Incassant in welk geval Incassant alle door Opdrachtgever geleden schade dient te 

vergoeden tot maximaal het bedrag dat de Incassant in de betreffende situatie heeft c.q. had moeten innen op basis van deze overeen-

komst. 

5.2 De Incassant is nimmer, op welke wijze dan ook en naar wie dan ook, verantwoordelijk voor de informatie welke door de Opdrachtgever 

wordt aangeleverd en op basis waarvan de Incassant bedragen gaat innen bij Afnemers. Incassant wordt hierbij door Opdrachtgever 

dienaangaande volledig gevrijwaard. Incassant is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade welke Afnemers lijden als gevolg van het 

feit dat Incassant op basis van door Opdrachtgever aangeleverde gegevens, bedragen gaat innen bij de Afnemers. 

Indien en voor zover Incassant op enig moment en op welke wijze dan ook schade lijdt als gevolg van het feit dat Incassant op basis van 

door de Opdrachtgever verkeerd aangeleverde informatie bedragen int bij Afnemers, dient Opdrachtgever deze schade terstond en op 

eerste verzoek van Incassant te vergoeden aan Incassant. 

5.3 Niet-nakoming van enige verplichting geldt niet als een aan een partij toerekenbare tekortkoming wanneer dit het gevolg is van een al dan 

niet voorzienbare buiten de macht van een partij gelegen omstandigheid. Als zodanig gelden in ieder geval: bedrijfsstoring, machinebreuk, 

staking, brand, oorlog, natuurrampen, pandemie, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen, storingen in toeleveringen en/of 

transport, gebrek aan grondstoffen, arbeid of energie en overheidsbesluiten of -maatregelen (die van een buitenlandse overheid daaronder 

begrepen), zoals export-, import-, vervoers- of productieverboden, terreuraanslagen. 

5.4 Een partij heeft het recht de werkzaamheden aan de wederpartij te annuleren, zonder dat de wederpartij enige aanspraak kan maken op 

schadevergoeding indien de in het derde lid bedoelde situatie, waardoor een partij wegens een haar niet toe te rekenen omstandigheid niet 

kan nakomen, blijvend van aard is of langer dan drie maanden duurt, dan wel zal duren. Dit laat onverlet de verplichtingen die partijen 

jegens elkaar hebben ten aanzien van reeds verrichte prestaties. 

5.5 Indien en voor zover Incassant aansprakelijk is voor schade welke Opdrachtgever lijdt als gevolg van de uitvoering van onderhavige 

overeenkomst, is Incassant nimmer voor meer aansprakelijk dan het totale bedrag dat Incassant in de betreffende situatie zou moeten 

innen c.q. heeft geïnd bij Afnemers. 

6 Tussentijdse opzegbaarheid 

6.1 Met inachtneming van het hiervoor in deze overeenkomst bepaalde is onderhavige overeenkomst, direct en zonder nadere 

ingebrekestelling, opzegbaar indien: 

a. een partij enige uit hoofde van deze overeenkomst voortvloeiende verplichting niet nakomt; 

b. een partij in staat van faillissement wordt verklaard, aan hem/haar surseance van betaling wordt verleend, op hem/haar de 

schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing verklaard wordt, dan wel indien hij/zij anderszins, geheel of 

gedeeltelijk, het vrije beheer over zijn/haar vermogen verliest; 

c. enig executoriaal beslag wordt gelegd op één of meerdere goederen van een partij; 
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d. en zodra de Opdrachtgever de machtiging als bedoeld in artikel 3 lid 4 intrekt of deze feitelijk niet meer uitvoerbaar is; 

e. een partij wordt ontbonden c.q. geliquideerd; 

f. variant: de Opdrachtgever overgaat tot boedelafstand dan wel komt te overlijden1; 

 

7 Geheimhouding 

7.1 Zonder voorafgaande, schriftelijke, toestemming van de Opdrachtgever zal de Incassant alle informatie welke de Incassant op enig moment 

bekend is ten aanzien de Opdrachtgever, diens onderneming en diens zakelijke relaties en klanten, met name de omzetgegevens van 

Opdrachtgever, alsmede alle informatie die daarvan door wie dan ook is afgeleid, op welke wijze dan ook, niet ter beschikking van derden 

stellen, openbaar maken of anderszins aan anderen bekend maken, behoudens voor zover Incassant hiertoe wettelijk verplicht is. 

7.2 Indien de Incassant in strijd met het bepaalde in lid 1 van dit artikel handelt, verbeurt de zij jegens de Opdrachtgever een direct, zonder 

nadere ingebrekestelling, opeisbare boete van € 50.000 (zegge: vijftig duizend euro) voor elke overtreding, zulks onverminderd de overige 

rechten van de Opdrachtgever, waaronder uitdrukkelijk begrepen het vorderen van schadevergoeding voor zover deze meer dan gemeld 

boetebedrag bedraagt. 

 

8 Derdenbeding 

8.1 De opdrachtgever vrijwaart de stichting  beheer transactiegelden Agri Inter Incasso (Ai2) en haar bestuurders van alle aanspraken ter zake 
van de uitvoering van deze incasso overeenkomst, en de doorbetaling van de gelden aan de opdrachtgever. 

 

9 Slotbepalingen 

9.1 Wijzigingen in onderhavige overeenkomst zullen uitsluitend schriftelijk worden vastgelegd. 

9.2 Elk recht om ontbinding of vernietiging van de onderhavige overeenkomst te vorderen, op welke grond dan ook, wordt uitgesloten, een en 

ander onverminderd alle overige rechten van ondergetekenden op grond van het Nederlandse recht. 

9.3 Onderhavige overeenkomst is de gehele overeenkomst welke partijen ten aanzien van het in onderhavige overeenkomst geregelde 

onderwerp hebben afgesproken en deze vervangt alle eerdere afspraken welke partijen in deze hebben gemaakt. 

9.4 Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en alle geschillen tussen partijen ter zake van deze overeenkomst 

en/of andere daarmee verband houdende of daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in 

het arrondissement van de Incassant. Een geschil is aanwezig indien één van de partijen zulks van oordeel is. 

 
Aldus overeengekomen en in enkelvoud getekend te __________________________________ op _____/__________/20__. 

 

Ondergetekende sub 1: 
 
 
 
 
 
 
- Naam 

 
 
 
 
 
 
 

Ondergetekende sub 2: 
 
 
 
 
 
- voor deze: 
   R. A. Fransen 

 

 
1 Alleen van toepassing indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is (hieronder begrepen eenmanszaak, vennootschap onder firma, 
commanditaire vennootschap, maatschap) 
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