
ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDGREEN 

 

Artikel 1. Definities 

1.1. In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter 

gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud, waarbij het geen verschil maakt of deze 

begrippen in het enkelvoud of in het meervoud zijn gesteld of in een bepaalde 

samenstelling worden gebruikt: 

 

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden, die onderdeel 

vormen van de Overeenkomst tussen Partijen en zien op 

het gebruik van de Dienst door de Klant; 

App:  de (mobiele) webapplicatie waarmee de Klant de Data 

met betrekking tot de Groenvoorziening kan inzien via 

een dashboard, welke App toegankelijk is via de Website; 

ConnectedGreen:  de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid ConnectedGreen B.V., gevestigd te  

(3991 JL) Houten aan de Friezenpoort 54; 

Data: alle data en informatie, zoals meetresultaten, met 

betrekking tot beplanting op de Groenvoorziening, welke 

via de App wordt gegenereerd met behulp van de 

Sensoren; 

Dienst: het (op afstand) verschaffen van toegang tot de App aan 

de Klant door ConnectedGreen en ieder gebruik daarvan 

door de Klant; 

Gebruiker: de persoon die via de Klant toegang heeft verkregen tot 

de App – zoals bijvoorbeeld een werknemer van de 

Klant. De verplichtingen uit de Algemene Voorwaarden 

jegens de Klant, gelden onverkort voor alle Gebruikers; 

Groenvoorziening: de bodem(s), tuin(en) en/of Groenvoorziening(en) op 

locatie van de Klant van waaruit Data wordt gegenereerd 

door middel van de App; 

IE-rechten:  alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee 

verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, 

databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten 

op knowhow en éénlijnsprestaties; 

Inloggegevens: de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant 

waarmee hij toegang krijgt tot de App, gebruik kan maken 

van de Dienst en Gebruikers hierop kan aansluiten; 

Installatie: de plaatsing van de Sensoren en de aansluiting van de 

Dienst op de Groenvoorziening bij de Klant; 

Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die na ondertekening van 

de Offerte gebruik maakt van de Dienst; 

Offerte: het aanbod van ConnectedGreen waarmee de Klant de 

Dienst afneemt bij ConnectedGreen en welke – 

gezamenlijk met deze Algemene Voorwaarden – 

onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst tussen 



 

Partijen; 

Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen Klant en ConnectedGreen; 

Partij: een partij (de Klant, Gebruiker en/of ConnectedGreen) bij 

deze Algemene Voorwaarden; 

Profiel: de persoonlijke omgeving van de Klant in de App waartoe 

zij toegang kan verkrijgen met haar Inloggegevens; 

Project: de afzonderlijke projecten waarin Groenvoorzieningen 

kunnen worden onderverdeeld en welke afzonderlijk 

kunnen worden gemonitord in de App; 

Sensoren: de sensoren die de Klant aanschaft via de Dienst, welke 

via een API met de Dienst worden gekoppeld en 

waarmee de Data wordt gegenereerd. De 

fabrieksgarantie van de derde partijen is onverkort van 

toepassing op de Sensoren; 

Website: de website en alle onderliggende pagina’s van 

ConnectedGreen, die bereikbaar is via 

https://connectedgreen.nl. 

 

Artikel 2. Algemene Voorwaarden 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden vormen samen met de Offerte de Overeenkomst tussen de 

Klant en ConnectedGreen en zijn in de verhouding tussen de Klant en ConnectedGreen 

van toepassing. De Overeenkomst komt tot stand wanneer de Klant de Offerte (digitaal) 

ondertekent. ConnectedGreen is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te 

wijzigen. De meest recente Algemene Voorwaarden zullen beschikbaar worden gesteld via 

de Dienst of de Website. Indien er een wijziging van de Algemene Voorwaarden heeft 

plaatsgevonden, maakt ConnectedGreen dit aan de Klant bekend via de Dienst en/of de 

Website. Door gebruik te blijven maken van de Dienst, geeft de Klant onvoorwaardelijk aan 

met de gewijzigde Algemene Voorwaarden akkoord te zijn. 

 

Artikel 3. Toegang Dienst 

3.1 Voor de Installatie dienen Sensoren, welke per sensor eenmalig worden aangeschaft door 

de Klant door haar te worden geplaatst binnen de Groenvoorziening. De Klant erkent en 

accepteert dat de werking van de Dienst onder meer afhankelijk is van de 

netwerkverbinding op de Groenvoorziening, de (plaatsing en/of werking van de) Sensoren 

en dat zij derhalve op een zorgvuldige wijze (‘als een goed huisvader’) met de Sensoren 

om dient te gaan. Enige wijziging of aanpassing van de telecom- en/of internetfaciliteiten 

door de Klant, enige verplaatsing, aanpassing en/of verwijdering van Sensoren of enig 

(onzorgvuldig) handelen daarmee komt te allen tijde voor eigen rekening en risico van de 

Klant.  

3.2 Na de Installatie, verleent ConnectedGreen aan de Klant een persoonlijk, niet-exclusief en 

niet-overdraagbaar recht om de Dienst te gebruiken voor de duur van de Overeenkomst. 

ConnectedGreen streeft ernaar om de Klant binnen 3 werkdagen na de Installatie de 

Inloggegevens te verstrekken, zodat zij gebruik kan maken van de Dienst. De Klant kan op 

haar beurt, in overleg met ConnectedGreen, één of meer Gebruikers aanwijzen – 

afhankelijk van het door Partijen overeengekomen abonnement – en hen bepaalde 

(beheers-)rechten verlenen met betrekking tot de Dienst. De Klant is verplicht de 

Inloggegevens geheim te houden en staat in voor ieder handelen van de namens haar op 

https://connectedgreen.nl/


 

de Dienst aangesloten Gebruikers.  

3.3 Om drempelwaarden voor de monitoring van bodemvocht op de Groenvoorziening te 

bepalen, kan de Klant een pF curve analyse laten maken ten aanzien van de gebruikte 

grondsoort(en) binnen eventueel onder te verdelen zones op de Groenvoorziening 

(“Analyse”). Op grond van de Analyse in combinatie met de gebruikte plant- of boomsoort 

(indien in de database aanwezig), stelt ConnectedGreen drempelwaarden tot de Dienst 

(“Drempelwaarden”) voor, welke door de Klant op basis van observatie dienen te worden 

bijgesteld, zoals op de Dienst kan worden aangegeven. Indien de klant geen Analyse laat 

uitvoeren zal zij via de App drempelwaarden dienen in te voeren door een plant- of 

boomsoort en algemene grondsoort te kiezen, op basis waarvan Drempelwaarden worden 

voorgesteld. Klant zal vervolgens aan de hand van eigen waarneming de Drempelwaarden 

dienen bij te stellen. 

3.4 Alle overige drempelwaarden (voor bijvoorbeeld  - maar niet gelimiteerd tot -  temperatuur, 

licht en lengte van het gewas) die door ConnectedGreen voorgesteld worden, dienen door 

de klant zelf te worden bijgesteld. Nadat de Drempelwaarden zijn ingesteld, is de Klant in 

staat de beplanting op zijn of haar Groenvoorziening te monitoren dan wel te controleren 

via de Dienst en de notificaties die hieraan kunnen worden verbonden (“Notificaties”) in te 

stellen per Gebruiker. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het bijstellen van de 

Drempelwaarden en Notificaties en ieder handelen dat zij hierna onderneemt in het kader 

van de Dienst en/of de Data. 

3.5 ConnectedGreen is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en 

zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Klant, (i) 

procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen in de Dienst en/of Data aan te 

brengen (ii) de Dienst en/of Data (tijdelijk of blijvend) buiten gebruik te stellen, te beperken 

of te beëindigen.  

3.6 De Klant aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen 

bevat zoals hij die aantreft op de Dienst op het moment van gebruik (op “as is” basis). 

ConnectedGreen sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en 

vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit.  

 

Artikel 4. Prijs en betaling 

4.1 Tenzij anders aangegeven zijn alle door ConnectedGreen genoemde bedragen in euro’s 

en exclusief kosten in het kader van verzending, BTW en (andere) heffingen van 

overheidswege. De vergoeding voor de Dienst vindt plaats onder de voorwaarden zoals 

aangegeven in de Offerte.  

4.2 Indien na het verstrijken van deze termijn door de ConnectedGreen nog geen (volledige) 

betaling is ontvangen, is de Klant direct in verzuim, zonder dat voorafgaande sommatie en 

ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment van verzuim is de Klant rente verschuldigd 

gelijk aan de wettelijke handelsrente. ConnectedGreen is gerechtigd de nakoming van haar 

verplichtingen op te schorten totdat de Klant aan al zijn opeisbare verplichtingen heeft 

voldaan. 

 

Artikel 5. Duur en beëindiging 

5.1 Indien niet anders is overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur 

als omschreven in de Overeenkomst. Partijen kunnen de Overeenkomst niet tussentijds 

opzeggen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

5.2 Elke Partij is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van 



 

faillissement of surseance van betaling van de andere Partij, alsmede in het geval van 

stillegging of liquidatie van het bedrijf van de andere Partij anders dan ten behoeve van 

reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap 

over het bedrijf van de andere Partij wijzigt. 

5.3 In geval van ontbinding van de Overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van 

hetgeen ConnectedGreen reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daarmee 

samenhangende betalingsverplichting. Bedragen die ConnectedGreen vóór de ontbinding 

heeft gefactureerd in verband met hetgeen ConnectedGreen ter uitvoering van de 

Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd 

verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 

5.4 Indien de Overeenkomst eindigt, eindigen gelijktijdig alle rechten die de Klant genoot onder 

de Overeenkomst, waaronder enig gebruiksrecht in het kader van de Dienst. Na 

beëindiging verleent de Klant alle medewerking aan ConnectedGreen om de beëindiging 

van de Dienst succesvol te laten verlopen.  

 

Artikel 6. IE-rechten  

6.1 Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten (“IE-rechten”) met 

betrekking tot de Dienst, waaronder tevens wordt begrepen de App en de Sensoren, 

alsmede alle informatie die ConnectedGreen via de Dienst, Website of anderszins aan de 

Klant ter beschikking stelt (zoals de Data), berusten uitsluitend bij ConnectedGreen en/of 

haar licentiegever(s). De Klant verkrijgt slechts de licentie zoals omschreven in Artikel 3.2, 

en verleent ConnectedGreen op haar beurt een onbeperkt, eeuwigdurend, royalty-vrij en 

sublicentieerbaar recht op de informatie die via de Dienst worden verwerkt (zoals de Data) 

om de Dienst te kunnen verlenen en/of verbeteren.  

 

Artikel 7. Vrijwaringen en garanties 

7.1 De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst van ConnectedGreen. 

ConnectedGreen staat er niet voor in dat de Dienst te allen tijde foutloos en zonder 

onderbrekingen functioneert of dat enig resultaat of uitvloeisel van de Dienst, zoals de 

Data, juist, integer, deugdelijk, volledig of toepasselijk is voor een bepaald doel. 

ConnectedGreen staat uitdrukkelijk niet in voor enig handelen van de Klant op basis van de 

Data.  

7.2 De Klant vrijwaart ConnectedGreen tegen alle schade en kosten die ConnectedGreen lijdt 

of maakt ten gevolge van (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de 

Overeenkomst door de Klant, (ii) enig handelen van de Klant in de uitvoering van de 

Overeenkomst of (iii) een onrechtmatige daad.  

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid 

8.1 De aansprakelijkheid van ConnectedGreen – zowel gebaseerd op een toerekenbare 

tekortkoming als op onrechtmatige daad – is beperkt tot de vergoeding van directe schade, 

tot hoogstens het bedrag dat daadwerkelijk is betaald voor de Dienst over de 12 maanden 

voorafgaand aan de schadetoebrengende gebeurtenis. In geen geval zal 

ConnectedGreen´s totale, cumulatieve aansprakelijkheid echter hoger zijn dan EUR 

5.000,--.  

8.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

▪ zaakschade; 

▪ redelijkerwijs door de Klant gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de 



 

schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in 

de zin van deze Overeenkomst; 

▪ redelijkerwijs gemaakte onkosten om schade te voorkomen of te beperken, voor zover 

de Klant kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de 

directe schade in de zin van deze Overeenkomst; 

8.3 Iedere aansprakelijkheid van ConnectedGreen anders dan voor directe schade, waaronder 

begrepen maar niet beperkt tot indirecte schade, gevolgschade, verlies en/of beschadiging 

van informatie en/of Data, winstderving, omzetderving, gemiste besparingen, verminderde 

goodwill, schade veroorzaakt door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken 

van derden, is uitgesloten. 

8.4 De aansprakelijkheid van ConnectedGreen wegens toerekenbare tekortkoming in de 

nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien de Klant 

ConnectedGreen onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke 

termijn van tenminste 2 weken ter zuivering van de toerekenbare tekortkoming wordt 

gesteld, en ConnectedGreen ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de 

nakoming van haar verplichtingen, behoudens in geval van een blijvende toerekenbare 

tekortkoming. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke 

omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ConnectedGreen in staat is adequaat 

te reageren. 

 

Artikel 9. Overig 

9.1 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk 

van de hand gewezen. Afwijkingen en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn 

slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. 

9.2 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn 

dan wel om enige andere den geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige 

bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. ConnectedGreen zal 

het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de 

rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, 

zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.  

9.3 Indien voorwaarden van derden, zoals voorwaarden met betrekking tot de Sensoren en de 

(techniek achter de) Analyse van toepassing zijn op de Dienst, verklaart Klant deze hierbij 

gelezen te hebben en hier onvoorwaardelijk mee akkoord te zijn.  

9.4 De Klant is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomsten aan een 

derde over te dragen. ConnectedGreen is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van 

vergoedingen aan een derde over te dragen. ConnectedGreen is tevens gerechtigd de 

Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.  

9.5 De Overeenkomsten tussen ConnectedGreen en de Klant worden beheerst door 

Nederlands recht. Voor zover niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle 

geschillen die voortvloeien uit dan wel samenhangen met deze Algemene Voorwaarden, 

dan wel Overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, uitsluitend aanhangig gemaakt 

worden bij de bevoegde rechter in Amsterdam. 

 

 

*** 

 


