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1. Toepasselijkheid 
1.1 Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op verkoop van goederen, leveringen alsmede diensten. Daar waar gesproken wordt van verkoper of 

koper dient daar tevens gelezen te worden opdrachtnemer respectievelijk opdrachtgever of huurder respectievelijk verhuurder. 
1.2 Alle aanbiedingen, huur- en verkoopovereenkomsten, het verstrekken van adviezen, leveringen alsmede diensten geschieden onder 

toepasselijkheidsverklaring van deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. 
1.3 Deze voorwaarden zijn evenzeer van toepassing, voor zover nodig mutatis mutandis, op alle (overeenkomsten of bedingen in overeenkomsten die 

strekken tot) onderhoudsinstallatie- en reparatiewerkzaamheden en andere dienstverlening in de ruimste zin des woords en met inbegrip van het 
toezicht houden op (personen die) zulke werkzaamheden (verrichten). 

1.4 Voor zover zulks toepasselijk is, moet in deze algemene voorwaarden onder het gebezigde begrip goederen ook worden verstaan: installaties, 
apparaten, onderdelen en gereedschappen, alsmede hiermee samenhangende goederen en andere producten in de ruimste zin des woords.  
 

2. Aanbiedingen 
2.1 De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van de aanbieding de verkoper heeft bereikt. Acceptatie impliceert instemming met deze 

algemene voorwaarden en afstand van eigen (inkoop) voorwaarden indien en voor zover deze afwijken of in strijd zijn met onderhavige voorwaarden 
of geldend Nederlands recht. 

2.2 Indien de acceptatie op enig punt of onderdeel afwijkt van de aanbiedingen komt de overeenkomst pas tot stand indien en voor zover de verkoper met 
deze afwijking uitdrukkelijk schriftelijke heeft ingestemd. 

2.3 Een aanbieding wordt geacht niet gedaan te zijn indien en voor zover uitvoering geven aan deze aanbieding of aan deze overeenkomst handelen in 
strijd met wettelijke bepalingen, voorschriften of reglementen te gevolge zou hebben. Noch verkoper noch koper kunnen in dit geval rechten doen 
gelden jegens wederpartij. 

2.4 Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding van een bestelling heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld bij verkoop uit magazijnvoorraad, komt de 
koopovereenkomst tot stand doordat de verkoper geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek om levering van de koper, dan wel doordat de 
verkoper aan en om levering verzocht hebbende koper een factuur zendt. 

2.5 De verkoper behoudt zich voor het auteursrecht op en de eigendom van bij de aanbieding versterkte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, 
stalen en modellen. Zij mogen zonder zijn toestemming niet worden gekopieerd of aan derden gesteld worden. Zijn dienen op eerste verzoek van de 
verkoper onverwijld teruggegeven te worden, bij ten dienste staande wettelijke maatregelen tot vervolging van zijn rechten. 

2.6 Wijzigingen of annuleringen van een overeenkomst behoeft de schriftelijke instemming van de verkoper. 
2.7 Indien de koper de gesloten overeenkomst wenst te wijzigen, dan is hij gehouden alle schade en kosten voortkomende uit de wijziging of annulering 

aan de verkoper te vergoeden. 
 

3. Reclames 
3.1 Reclames op geleverde gebruikte goederen worden, tenzij anders is overeengekomen, door de verkoper niet in behandeling genomen en de verkoper is 

ter zake niet aansprakelijk uit welke hoofde dan ook. De bepaling in lid 2 en 3 van dit artikel hebben dan ook uitsluitend betrekking op nieuwe 
goederen. 

3.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 is de verkoper niet verplicht reclames in behandeling te nemen, die hem niet schriftelijk zijn voorgelegd binnen 
de veertien dagen na datum van zijn factuur, dan wel binnen acht dagen na ontvangst van de goederen, dan wel, indien koper het gebrek redelijkerwijs 
eerst later kon ontdekken, binnen acht dagen na de ontdekking van het gebrek. 

3.3 Een reclame betreffende geleverde goederen kan geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen van partijen ter zake van eerder geleverde 
goederen en alsnog te leveren goederen, ook niet als die goederen zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst. 

 
4. Meer/minder werk 
4.1 Meer- en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen alle leveranties en diensten, welke niet in de 

offerte zijn begrepen en door de koper worden verlangd.  
4.2 Bij meerdere of mindere levering van goederen en of diensten, is voor de verkoper niet bindend de overeengekomen eenheidsprij s van een bestek. 

Het meerdere of mindere wordt verrekend tegen door de verkoper gehanteerde prijzen. 
    

5 Installatie/montage 
5.1 Opdrachtgever moet ervoor zorg dragen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk 

 zijn om het werk te voeren tijdig verkregen zijn. 
5.2 In de prijs van het werk zijn niet inbegrepen: 

a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, straat-, stukadoors-, schilder-, herstel-, of ander bouwkundig werk; 
b. de kosten voor aansluiting van gas, elektriciteit, water of andere infrastructurele voorzieningen; 
c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan of op bij het werk aanwezige zaken; 
d. de kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen of afval; 
e. reis- en verblijfkosten 
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6. Garantie en aansprakelijkheid 
6.1 De verkoper garandeert geleverde nieuwe producten gedurende de tijd van één jaar na levering of verzending, dat wil zeggen dat hij alle onderdelen 

zal herstellen, waarvan gedurende die termijn, uit hoofde van ondeugdelijke constructie, enig gebrek mocht ontstaan, kosteloos zal herstellen, 
oftewel door andere zal vervangen (zulks ter keuze van de verkoper), mits zodanig gebrek terstond na de ontdekking en in ieder geval binnen de in 
artikel 3 genoemde termijnen schriftelijk te zijner kennis wordt gebracht en voor zover de verkoper dit wenst, het betrokken onderdeel terstond 
vrachtvrij wordt gezonden. 
De garantie op de door de verkoper uitgevoerde werkzaamheden bedraagt 3 maanden na uitvoering van de werkzaamheden. Deze garantietermijn 
geldt alleen indien de verkoper vrij was in de keuze van de betreffende materialen en / of  de wijze van constructie en de wijze van uitvoering van de 
werkzaamheden. 

6.2 De hierboven vermelde garantie met betrekking tot herstelling of het gratis leveren van een nieuw onderdeel omvat niet eventuele wettelijke 
heffingen op het gratis te verschaffen onderdeel, alsmede invoerrechten en omzetbelasting: deze komen voor rekening van de koper. Is de 
tussenkomst van een monteur noodzakelijk voor het vervangen of het herstellen van het defecte onderdeel, dan worden daarvoor de gebruikelijke 
kosten in rekening gebracht. 

6.3 De garantie op beregeningsinstallaties vervalt zodra de samenstelling van het te behandelen water niet, of niet continu voldoet aan de 
ontwerpspecificaties zoals genoemd in de offertespecificatietekst of het bedieningsvoorschrift voor de betreffende beregeningsinstallatie. De garantie 
op een beregeningsinstallatie vervalt ook indien de koper op het moment van de opdrachtverstrekking tot levering van de installatie, afziet van het 
afsluiten van een onderhoudscontract bij de verkoper en de verkoper een dergelijk onderhoudscontract in de offerte en/of de orderbevestiging aan 
de opdrachtgever wel dwingend heeft voorgeschreven. 

6.4 Het resultaat van de beregening, uitgedrukt in waterkwaliteitseisen, wordt gegarandeerd volgens de specificaties gemeld in de opdrachtbevestiging 
en/of offertespecificatietekst. De verkoper wordt de gelegenheid geboden om bedoelde specificaties te bereiken gedurende zes maanden na de eerste 
inbedrijfsname van de installatie. De verkoper heeft aan de afgegeven garantie op het resultaat van de beregening voldaan indien op het moment van 
oplevering van de installatie de door de verkoper gespecificeerde waterkwaliteitseisen worden gehaald 

6.5 Mocht de koper gedurende de garantietermijn eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van de verkoper 
verrichten of door andere laten verrichten, of niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen, dan vervalt onmiddellijk de garantieverplichting van de 
verkoper. De koper heeft niet het recht betaling te weigeren op grond van dat de verkoper zijn garantieverplichting niet, nog niet of niet ten volle 
heeft nagekomen.  

6.6 De garantie geldt in plaats van elke andere aansprakelijkheid voor niet, niet deugdelijk of niet tijdige nakoming van de verkoper die derhalve 
uitdrukkelijk voor uitgesloten. 

 De aansprakelijkheid ter zake van het niet nakomen van de garantieverplichtingen is voorts beperkt tot de kosten van herstel of vervanging door 
derden, waartoe de koper evenwel niet zal overgaan, alvorens de koper de verkoper uitdrukkelijk in gebreke zal hebben gesteld en de verkoper een 
redelijke termijn zal hebben gegund aan zijn garantieverplichtingen te kunnen voldoen. 

6.7 Onverminderd het hiervoor in lid 6 bepaalde zal de verkoper nimmer aansprakelijk zijn voor enige indirecte schade, zoals die ten gevolge van 
bedrijfsstillegging, vertraging, stoornis of enige andere bedrijfsschade uit welke hoofde rol of van welke aard ook, alsmede voor enige directe of 
indirecte schade, welke wordt veroorzaakt aan of door respectievelijk door de werking of niet-werking e.a. onjuiste werking voor het door hen 
geleverde of bewerkte goed of door ter zake in zin dienst zijnde personeel middellijk of onmiddellijk toegebracht aan goederen en personen, welke of 
wie ook. 

6.8 Onverminderd het hiervoor in lid 6 en 7 bepaalde zal tenslotte iedere aansprakelijkheid van de verkoper, uit welken hoofde da n ook, daaronder 
begrepen aansprakelijk uit hoofde van deze voorwaarden, steeds beperkt zijn tot maximaal het bedrag van de koopsom van het desbetreffende 
individuele goed, dat door de koper ten zijnde van zijn afspraak is voldaan. 

6.9 In geval van enige afspraak van derden jegens de verkoper uit hoofde van of in verband met de (niet tijdige of gebrekkige of onjuiste) levering of 
werking van een goed geldt de beperking van de aansprakelijkheid van de verkoper, zoals omschreven in lid 5 en 6, evenzeer. De koper vrijwaart de 
verkoper van iedere verdere aansprakelijkheid jegens derde(n). 

6.10 Bij levering van producten zal verkoper voor zover nodig en/of vereist, aan koper aanwijzingen, voorschriften en/of gebruiksaanwijzingen 
verstrekken met betrekking tot het gebruik daarvan en de doeleinden, waarvoor deze kunnen worden aangewend, waaraan de koper verplicht is zich 
te houden. Verkoper mag er, behoudens andersluidende schriftelijke mededelingen van koper, van uitgaan dat de koper en zijn personeel of de 
personen, die de koper direct of indirect bij of met het product laat werken of verblijven zulks in de ruimste zin des woords , de taal waarin deze 
aanwijzingen of voorschriften zijn gesteld in voldoende mate beheersen om daarvan kennis te nemen en dienovereenkomstig te handelen, mits die 
taal de Nederlandse is. Verkoper is bereid, voor zover mogelijk die aanwijzingen en voorschriften,  of schriftelijke mededelingen, in andere talen ter 
beschikking te stellen.  Koper is gehouden de kosten ter zake te voldoen. 

6.11 De verkoper is nimmer aansprakelijk voor directe en indirecte schade welke ontstaan bij graaf-, inploeg- en boorwerkzaamheden; aan gebouwen, 
aardgasleidingnet, waterleidingnet, telefoonnet, elektriciteitsnet, glasvezelleidingnet, rioolleidingnet, hemelwaterafvoerleidingnet of enig ander 
leidingnetwerk, dit in opdracht van de koper. 

 
7. Veranderingen 
 Wijzigingen of annulering ener koopovereenkomst behoeft de schriftelijke instemming van de verkoper. 
 Indien de koper de gesloten overeenkomst werst te wijzigen of te annuleren, dan is hij gehouden alle schade, waarin begrepen gederfde winst en alle 

kosten voortvloeiende uit de wijziging of annulering aan de verkoper te vergoeden. 
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8. Transportvoorwaarden 
8.1 Alle goederen, ook die welke franco zijn verkocht, reizen voor risico van de koper. Verbintenissen tegenover derden aangaan, brengen hierin geen 

verandering en worden geacht in het belang en voor rekening van de koper te zijn aanvaard. 
8.2 De verkoper heeft het recht de goederen, welke gereed zijnde, door oorzaken onafhankelijk van zijn wil, niet naar de plaats van bestemming vervoerd 

kunnen worden, voor rekening en risico van de koper op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden. 
8.3 De keuze van het vervoermiddel is aan de verkoper, ook bij niet-franco zendingen waarbij door de koper geen voorschriften voor de verzending zijn 

gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhinderingen bij het gekozen vervoermiddel, verplichten niet een ander te nemen. De verkoper is niet 
verantwoordelijk, indien door welke oorzaak dan ook het door hem gekozen vervoer vervalt. 

8.4 Ten aanzien van in het buitenland vervaardigde goederen behoudt de verkoper zich voor de inklaring te bewerkstelligen met uitsluiting van de 
koper.  

8.5 Tenzij de koper de verkoper tijdig verzoekt de goederen tijdens het vervoer voor zijn rekening te verzekeren, reizen de goede ren onverzekerd. 
8.6 Tenzij anders mocht zijn overeengekomen, zijn uit- en invoerrechten, zegel-, stations- en inklaringskosten, belastingen etc. voor rekening van de 

koper. 
 

9. Leveringstermijnen 
9.1 Ten opzichte van de overeengekomen tijden van levering geldt, dat zij slechts bij benadering kunnen worden opgegeven. Indien de overeengekomen 

tijd van levering is overschreden, is de koper bevoegd om de verkoper bij aangetekende brief een redelijke termijn voor levering te stellen. Pas na 
overschrijding van de termijn kan de verkoper aansprakelijk worden gesteld voor termijnoverschrijding.  

9.2 Zodanige overschrijding geeft de koper niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangst of de betaling der goederen te weigeren, noch 
verplicht dit de verkoper tot enigerlei vergoeding aan de koper, noch tot levering uit voorraad, indien gekocht is op aanvoer van fabriek. 

 
10. Overmacht 
 Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van verkoper die van dien aard is dat naleving over de 

overeenkomst in redelijkheid niet van de verkoper kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming). Onder overmacht wordt 
mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aa n grondstoffen, 
verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf van verkoper, in- en uitvoerbeperkingen of –verboden, 
belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-)instanties, stakingen. 
Indien verkoper door overmacht zijn leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is verkoper gerechtigd de overeenkomst of het 
nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks ter keuze van verkoper . 
Ingeval van overmacht kan de koper, verkoper niet tot schadevergoeding aanspreken. 

 
11. Prijs 
11.1 De door de verkoper genoemde verkoopprijs is gebaseerd op zijn inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer één dezer kostprijsbestanddelen 

na de bevestiging van de order, maar voor levering van goederen wordt verhoogd, heeft de verkoper het recht die verhoging aan de koper door te 
berekenen.  

11.2 Onverminderd de algemene toepasselijkheid van deze clausule is zij in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in- of uitvoerrechten of 
andere rechten of belasting na de verzending van de orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoers van de eu ro tegenover de 
buitenlandse valuta, waarin de verkoper de goederen heeft gekocht. 

 
12. Betaling 
12.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van verkoper of op een door verkoper aangegeven rekening. 
12.2 Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats: 
 a. contant ter plaatse van vestiging; 
 b.  als termijnbetaling is overeengekomen; 

• 30% van de totale prijs bij opdracht; 
• 30% van de totale prijs na aanvoer van de goederen en/of aanvang van diensten; 
• 30% van de totale prijs bij oplevering; 
• 10% van de totale prijs binnen acht dagen na oplevering; 

c. in alle overige gevallen binnen 14 dagen na factuurdatum. 
12.3 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is koper verplicht op verzoek van verkoper een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor 

betaling te verstrekken. Als de koper hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. De verkoper heeft in dit geval het 
recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de koper te verhalen. 

12.4 Het recht van koper om zijn vorderingen op verkoper te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van verkoper. 
12.5 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als: 

 a. een betalingstermijn is overschreden; 
 b. koper failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt; 
 c. beslag op zaken of vorderingen van koper wordt gelegd; 
 d. de koper (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd; 
 e. de koper (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt. 
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12.6 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is koper direct rente aan verkoper verschuldigd. De rente 

bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als 
een volle maand.  

12.7 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is koper aan verkoper alle buitengerecht elijke kosten 
verschuldigd met een minimum van  50,00. 

 De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel: 
• over de eerste  3000,00  15% 
• over het meerdere tot  6000,00 10% 
• over het meerdere tot  15000,00  8% 
• over het meerdere boven  15000,00 5% 
 Als de werkelijke gemaakte buitenrechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten 

verschuldigd. 
12.8  Als de verkoper in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt 

voor kosten van koper. 
 

13.  Eigendomsvoorbehoud en pandrecht 
13.1  Na levering blijft de verkoper eigenaar van de geleverde zaken zolang koper: 
  a. tekort schiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten; 
  b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen; 

c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boeterente en kosten, niet heeft 
voldaan. 

13.2 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bez waren. 
13.3 Nadat de verkoper zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Koper staat verkoper toe de plaats te betreden  
 waar deze zaken zich bevinden. 
13.4 Als verkoper geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is koper verplicht 

nieuwe gevormde zaken aan verkoper te verpanden. 
 
14. Ontbinding 
 Als koper de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van verkoper en verkoper hiermee instemt, wordt de 

overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. Verkoper heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, 
gederfde winst en gemaakte kosten. 

 
15.  Geschillen 
 Alle geschillen uit of naar aanleiding van een koopovereenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarmede samenhangen zullen uitsluitend 

berecht door de gewone rechter van de vestigingsplaats van de verkoper, tenzij koper en verkoper overeenkomen het geschil te onderwerpen aan 
arbitrage. 

 
16. Toepasselijk recht. 
 Op alle overeenkomsten van koop en verkoop en daarmede samenhangende overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing, 

tenzij tussen partijen uitdrukkelijk in afwijking van deze bepaling schriftelijk de toepasselijkheid van enig buitenlands recht is overeengekomen. 

 


