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Algemene voorwaarden voor gebruik van de Chicogrow website 

Met het gebruik van de website van Chicogrow B.V. (Chicogrow) aanvaardt u de algemene voorwaarden 
voor gebruik van de website zoals die hieronder zijn vermeld. Bovendien verklaart u dat u Chicogrow niet 
aansprakelijk zult stellen naar aanleiding van de informatie, aanbevelingen en/of adviezen die op de 
Chicogrow website zijn opgenomen. Als u deze algemene voorwaarden niet aanvaardt is het gebruik van de 
Chicogrow website niet toegestaan. 

Alle informatie op deze website waaronder algemene aanbevelingen, nieuwsbrieven en (teelt)adviezen, is 
zorgvuldig samengesteld maar kent een vrijblijvend karakter en is hooguit richtinggevend maar niet 
toepasbaar voor uiteenlopende bedrijfssituaties en alle lokale (groei)omstandigheden. De gebruiker van 
deze website dient zelf te beoordelen of de informatie op deze website geschikt is om in zijn specifieke 
bedrijfssituatie en onder de lokale (groei)omstandigheden te worden gebruikt.  

Alle informatie met betrekking tot wettelijke gebruiksvoorschriften van gewasbeschermingsmiddelen en de 
toepasbaarheid daarvan in de verschillende landen wordt aangeboden als oplossingsrichting. Deze 
informatie kan om verschillende redenen achterhaald, foutief of onvolledig zijn. De gebruiker is verplicht 
om te allen tijde zelf het wettelijke gebruiksvoorschrift (bijvoorbeeld op de verpakking of op de website van 
de instantie) te raadplegen en ook zelf te controleren of de toepassing binnen de expiratiedatum c.q. de 
opgebruiktermijn kan plaatsvinden.  

Chicogrow aanvaardt in geen enkel geval op grond van de informatie op deze website aansprakelijkheid 
voor afwijkende resultaten of niet toegestane toepassingen.  

Het is Chicogrow te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan, waaronder deze algemene 
voorwaarden te wijzigen. Chicogrow kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van 
wijzigingen. Het is slechts Chicogrow toegestaan wijzigingen aan te brengen in deze website. 

Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Aangezien Chicogrow geen toezicht 
heeft op de inhoud van andere websites aanvaardt Chicogrow geen enkele aansprakelijkheid voor de 
inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze websites van derden. 

Deze website kan verwijzingen bevatten naar rassen die in een specifiek land niet verkrijgbaar zijn. Een 
dergelijke verwijzing impliceert dan ook in geen enkel geval dat Chicogrow dat ras in dat land in het verkeer 
brengt of de intentie heeft dat ras in dat land in het verkeer te brengen. 

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Ter zake van geschillen is de rechter 
in Roermond bevoegd. 
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