Algemene voorwaarden Watter B.V.
Artikel 1. Definities
1.
Watter: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Watter B.V., statutair gevestigd te Dalen, ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01128905.
2.
Wederpartij: iedere partij die met Watter in een contractuele relatie van welke aard dan ook komt te staan.
3.
Partijen: Watter en Wederpartij gezamenlijk.
Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst en wijzigingen
1.
Alle door Watter uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, ook indien zij een termijn voor aanvaarding vermelden.
2.
Watter heeft te allen tijde het recht de aanbieding of offerte tot kort na de aanvaarding ervan te herroepen.
3.
Watter is niet gehouden uitvoering te geven aan geaccepteerde offertes wanneer deze zijn gebaseerd op kennelijke verschrijvingen.
4.
Een aanvaarding door Wederpartij van een aanbod van Watter, met daarin een vermelding van de toepasselijkheid van de algemene
(inkoop)voorwaarden van Wederpartij (al dan niet met uitsluiting van de algemene voorwaarden van Watter), heeft geen werking voor
zover het de toepasselijkheid van de voorwaarden van Wederpartij en/of uitstuiting van de voorwaarden van Watter inhoudt. Artikel 19
van het Weens koopverdrag (CISG) is niet van toepassing. Het bepaalde in het volgende lid is onverminderd van toepassing.
5.
De algemene (inkoop-)voorwaarden van Wederpartij worden door Watter uitdrukkelijk van de hand gewezen.
6.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen Watter en Wederpartij.
7.
Voor zover in de overeenkomst tussen Watter en Wederpartij wordt afgeweken van het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt de
inhoud van de overeenkomst.
8.
Wijzigingen in de overeenkomst (inclusief de algemene voorwaarden) tussen Partijen kunnen slechts bewezen worden door geschriften.
Afwijkende bedingen gelden alleen voor die overeenkomst, waarbij deze afwijkende bedingen zijn gemaakt.
9.
Iedere partij zal zijn eigen kosten dragen die gemaakt worden bij de onderhandelingen en voorbereiding die leiden tot de overeenkomst.
10. Wijzigingen in de samenstelling van de order leiden tot wijzigingen in de levertijd. Indien de Wederpartij haar order wijzigt accepteert
zij op voorhand de wijziging in de levertijd.
Artikel 3. Levering en risico
1.
De producten worden geleverd ‘Ex Works’ (EXW) zoals omschreven in Incoterms 2010 vanaf een door Watter aan te wijzen adres, tenzij
anders schriftelijk overeengekomen. ‘Ex works’ houdt in dat Watter af magazijn levert; dat betekent dat zij de producten alleen maar
ter beschikking van de Wederpartij zal stellen en ze niet op een voertuig behoeft te laden. Risico-overgang vindt plaats op het moment
dat Watter de Wederpartij meedeelt dat de producten gereed zijn om af te halen.
2.
Alle kosten van levering komen voor rekening van Wederpartij, waaronder, maar niet beperkt tot, transportkosten, verzekeringen,
douane-invoerheffingen. De Wederpartij is verplicht de uitvoerkosten te betalen.
3.
De Wederpartij is verplicht tot afname.
4.
Ongeacht het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel kunnen Watter en Wederpartij overeenkomen dat Watter voor het transport zorgt. Het
risico van opslag, laden en lossen rust ook in dat geval volledig op de Wederpartij.
5.
Indien producten door overmacht of door verzuim van de Wederpartij in de nakoming van het afnameplicht niet in ontvangst kunnen
worden genomen, althans niet naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd, is Watter gerechtigd deze producten voor
rekening en risico van de Wederpartij op te slaan en betaling te verlangen zonder dat de Wederpartij een recht op opschorting van
betaling toekomt.
6.
Het verlies van of schade aan de producten nadat het risico is overgegaan op de Wederpartij, ontslaat de Wederpartij niet van de
verplichting de prijs te betalen, tenzij het verlies of de schade volledig te wijten is aan een op deze schade gerichte opzettelijke
handeling of grove nalatigheid van Watter.
7.
Vermelde of overeengekomen levertijden gelden bij benadering en nimmer als fatale termijn.
8.
Wederpartij is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wegens een overschrijding van de opgegeven termijn voordat hij Watter, na
het uitblijven van een levering binnen de overeengekomen levertijd, schriftelijk een redelijke termijn heeft gesteld om alsnog te
leveren, en levering ook binnen deze termijn uitblijft.
9.
De redelijke termijn als bedoeld in het vorige lid bedoeld bedraagt in ieder geval 1 maand.
10. Wederpartij is niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst indien de late levering (mede) aan Wederpartij is toe te rekenen.
Artikel 4. Onuitvoerbaarheid van de opdracht en overmacht
1.
Watter heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten als zij door omstandigheden, die bij het sluiten van de
overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedsfeer liggen, tijdelijk is verhinderd haar verplichtingen na te komen.
2.
Onder omstandigheden die niet door Watter te verwachten zijn en die buiten haar invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de
omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van Watter niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer,
aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, defecten aan machines,
wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
3.
Watter is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden indien zij ten gevolge van een omstandigheid zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel
verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien Watter haar verplichtingen ten gevolge van een omstandigheid zoals bedoeld in lid
1 van dit artikel voor een termijn langer dan 6 maanden heeft opgeschort is de Wederpartij gerechtigd om de overeenkomst voor het
deel waarvan de nakoming is opgeschort te ontbinden.
4.
Voor schade door ontbinding of opschorting op basis van dit artikel is Watter niet aansprakelijk.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
1.
Watter behoudt zich de eigendom voor op alle geleverde en nog te leveren producten tot moment dat de Wederpartij al hetgeen hij uit
bestaande en toekomstige verbintenissen aan Watter verschuldigd is, heeft voldaan, inclusief de verplichting tot vergoeding van rente en
overige (incasso)kosten, eventueel verschuldigde schadevergoedingen en vergoedingen voor geleverde diensten.
2.
Voor het geval vast dient komen te staan welke producten onder het vorenbedoelde eigendomsvoorbehoud vallen is de door Watter
gehouden administratie voor de bepalingen van de omvang van het eigendomsvoorbehoud tussen Partijen bindend.
Artikel 6. Prijzen
1.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen op offertes en overeenkomsten of op enige andere opgave van Watter in euro’s, exclusief
btw, exclusief eventuele invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten.
2.
Een stijging van kostprijsbepalende factoren, ontstaan na het sluiten van de overeenkomst, mag, tenzij in de overeenkomst tussen
Watter en de Wederpartij anders is overeengekomen, door Watter worden doorberekend aan Wederpartij als de nakoming van de
overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.
Artikel 7. Betaling en opeisbaarheid
1.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling bij vooruitbetaling per bank te geschieden. De kosten van betalingsverkeer
zijn voor rekening van de Wederpartij.
2.
Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is Wederpartij vanaf de datum van het
verstrijken van de betalingstermijn rente aan Watter verschuldigd. De rente bedraagt 1% per maand, maar is gelijk aan de wettelijke
(handels)rente (6:119a BW) wanneer deze hoger is.
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De Wederpartij is aansprakelijk voor alle de door Watter (zowel in- als buiten rechte) werkelijk gemaakte kosten die betrekking hebben
op de incasso van haar vorderingen op Wederpartij.
Al hetgeen Wederpartij aan Watter verschuldigd is, is onmiddellijk opeisbaar indien een betalingstermijn is overschreden, het
faillissement (of het in een ander land gehanteerde equivalent daarvan) van Wederpartij is uitgesproken, de Wederpartij surseance van
betaling (of het equivalent daarvan) aanvraagt, wanneer beslag op zaken of vorderingen van Wederpartij wordt gelegd, wanneer
Wederpartij (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd of haar bedrijfsvoering staakt, Wederpartij (natuurlijk persoon) het verzoek
doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering (of het equivalent daarvan), onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
Betalingen dienen te geschiedden in euro’s.
Indien de Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan is Wederpartij verplicht op verzoek van Watter een naar
haar oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Wederpartij niet binnen de gestelde termijn aan dit verzoek voldoet
heeft Watter het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op Wederpartij te verhalen.
Het recht van Wederpartij om zijn vorderingen op Watter te verrekenen met betalingsverplichtingen aan Watter uit welke hoofde dan
ook is uitgesloten.

Artikel 8. Garanties en vrijwaring
1.
De door Watter te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering voor
normaal gebruik in Nederland redelijkerwijs gesteld kunnen worden.
2.
Watter staat niet in voor de wijze waarop de Wederpartij het door het product geproduceerde desinfectiemiddel gebruikt, waaronder,
maar niet beperkt tot (de wijze van) vermenging van het desinfectiemiddel.
3.
Watter is niet aansprakelijk voor schade indien haar producten niet voldoen aan eisen en regelgeving van andere landen dan Nederland.
Dit betreft ondermeer, maar niet uitsluitend, wetgeving, benodigde vergunningen, fiscale aangelegenheden en importregelgeving. De
Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor dergelijke aanspraken indien zij de producten invoert in andere landen dan Nederland.
4.
De Wederpartij vrijwaart Watter voor iedere aanspraak van derden op grond van het feit dat de producten niet voldoen aan de wet- en
regelgeving ter plaatse (buiten Nederland).
5.
Behoudens in het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Watter vrijwaart de Wederpartij Watter en zal Watter schadeloos
stellen, ter zake alle vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen die een derde op enig tijdstip op Watter mocht hebben of jegens
Watter mocht instellen en die direct of indirect voortvloeien uit, of verband houden met de overeenkomst, werkzaamheden of diensten
verricht of te verrichten door dan wel namens Watter voor de Wederpartij, of die anderszins verband houden met de overeenkomst
tussen Watter en de Wederpartij.
6.
Watter staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken en zal alle gebreken waarvan Wederpartij bewijst dat zij binnen
12 maanden na de levering zijn ontstaan uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door Watter ontworpen
constructie, dan wel ten gevolge van een gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal door Watter, kosteloos herstellen of door
nieuwe zaken vervangen, e.e.a. ter beoordeling en naar keuze van Verkoper.
7.
De garantie als bedoeld in het vorige lid van dit artikel geldt niet indien de gebreken het (mede)gevolg zijn van normale slijtage,
ondeskundig of onjuiste behandeling of gebruik, niet door Watter uitgevoerd onderhoud of indien het product voor andere dan normale
doeleinden is aangewend of op niet juiste wijze is gebruikt. Watter is niet aansprakelijk voor schade aan de door haar geleverde
producten die het gevolg is van klimatologische of andere invloeden van buiten.
Artikel 9. Controle producten en reclametermijn
1.
De Wederpartij dient de producten voor of tijdens de aflevering te (laten) inspecteren. Zichtbare- of anderszins door controle
redelijkerwijs kenbare gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dienen bij voorkeur direct bij de controle, maar uiterlijk
5 dagen na de aflevering van de producten schriftelijk aan Watter te worden medegedeeld. Indien de Wederpartij geen gebruik heeft
gemaakt van de mogelijkheid om de producten voor of tijdens de aflevering te (laten) inspecteren geldt, behoudens door de Wederpartij
te leveren tegenbewijs, dat tussen partijen als vaststaand moet worden aangenomen dat de producten zijn afgeleverd zonder zichtbareof anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken.
2.
Overige gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dient de Wederpartij binnen 5 dagen na de ontdekking daarvan
schriftelijk aan Watter mee te delen.
3.
Indien de Wederpartij verzuimt om binnen de in dit artikel genoemde termijnen Watter schriftelijk van het gebrek op de hoogte te
stellen, verliest hij het recht zich op eventuele rechtsgevolgen die ontstaan door het gebrek of afwijking van hetgeen is overeengekomen
te beroepen.
4.
Geringe afwijkingen van opgegeven maten, gewichten, samenstellingen of kleuren, dan wel andere afwijkingen, waardoor geen
wezenlijke wijziging wordt gebracht in de samenstelling, uitvoering of toepasbaarheid van de producten, geven de Wederpartij noch
recht op annulering of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst, noch recht de ontvangst of betaling van de producten te
weigeren.
5.
Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, dan zal Watter de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na
terugontvangt daarvan of, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door
de Wederpartij, ter keuze van Watter, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan, dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de
Wederpartij voldoen tot maximaal het aankoopbedrag van de gebrekkige zaak.
6.
Indien een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan voor Watter, daaronder begrepen eventuele
onderzoekskosten, volledig voor rekening van de Wederpartij.
7.
Reclames geven de Wederpartij niet het recht om zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of te verminderen.
Artikel 10.
Opschorting en ontbinding
1.
Watter heeft het recht om de nakoming van verplichtingen uit overeenkomsten op te schorten indien Wederpartij niet al zijn
verplichtingen voortvloeiende uit deze en eerdere overeenkomsten, waaronder de verplichting om de overeengekomen koopsom,
behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, bij vooruitbetaling te voldoen, met Watter is nagekomen.
2.
Naast de overige uit de wet en overeenkomst voortvloeiende rechten tot ontbinding is Watter gerechtigd de overeenkomst door een
buitengerechtelijke verklaring te ontbinden de Wederpartij in staat van faillissement (of een equivalent daarvan) is verklaard, de
Wederpartij surseance van betaling (of een equivalent daarvan) heeft aangevraagd, de Wederpartij haar bedrijfsvoering staakt of
voornemens is te staken.
3.
Voor zover de Wederpartij een ontbindingsrecht heeft is deze bij duurovereenkomsten beperkt tot ontbinding van de order of gedeelte
daarvan waarin Watter toerekenbaar tekort is geschoten. Partijen hebben in dat geval de verplichting om alle over en weer geleverde
prestaties die betrekking hebben op de betreffende order of gedeelte daarvan ongedaan te maken. Het ontbindingsrecht geldt niet voor
opvolgende orders en/of leveringen.
Artikel 11.
Aansprakelijkheid
1.
Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Watter is Watter nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van
gebreken in of aan verkochte producten, verleende diensten of verrichte werkzaamheden, zowel bij de Wederpartij als bij derden.
Daarnaast is Watter niet aansprakelijk voor fouten van personeel of door Watter in het kader van de uitvoering van de overeenkomst
ingeschakelde derden, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid.
2.
De aansprakelijkheid van Watter is in alle gevallen in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het
geval in kwestie uitkeert, maar zal in geval van aansprakelijkheid voor een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst tot
levering niet het factuurbedrag van de betreffende order te boven gaan.
3.
Watter is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de
oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade bedoeld in dit artikellid en de eventuele
redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Watter aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan
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Watter toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
Watter is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen,
bedrijfsstilstand, letselschade en schade aan derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een
herstelverplichting.
Watter is nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit gebreken in het product indien Watter op het product niet als fabrikant is
vermeld.
Watter is nimmer aansprakelijk voor schade, indien:
a.
de producten niet correct zijn geïnstalleerd conform de gebruikershandleiding;
b.
de producten niet correct zijn onderhouden conform de gebruikershandleiding;
c.
de producten niet correct zijn gebruikt conform de gebruikershandleiding, waaronder, maar niet beperkt tot, het gebruik van
andere zouttabletten dan door Watter voorgeschreven en het gebruik van ander leidingwater dan door de
waterleidingmaatschappij geleverd;
d.
de producten zijn veranderd, aangepast of gerepareerd door een andere partij dan Watter;
e.
het desinfectiemiddel, zoals door het product geproduceerd, voor andere doeleinden is gebruikt dan voor desinfectiemiddel.
De aansprakelijkheidsbeperking uit dit artikel is ook van toepassing op de garanties als bedoeld in art. 8.

Artikel 12.
Verbod om te verkopen
Tenzij schriftelijk overeengekomen is het de Wederpartij verboden om het desinfectiemiddel, zoals door het product geproduceerd is, aan
derden, tegen betaling of om niet, ter beschikking te stellen op straffe van een direct opeisbare boete van € 7.500,-- per gebeurtenis en €
4.000,-- voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Watter om aanvullende schadevergoeding te vorderen.
Artikel 13.
Geheimhouding
1.
Wederpartij is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst of uit andere
bron heeft verkregen op straffe van een direct opeisbare boete van € 10.000,- per gebeurtenis, onverminderd het recht van Watter om
aanvullende schadevergoeding te vorderen.
2.
Watter is gerechtigd om, mede voor commerciële doeleinden, de naam van de Wederpartij als zijnde handelspartner aan derden kenbaar
te maken.
Artikel 14.
Aanzeggingen en mededelingen
Alle door Wederpartij aan Watter gerichte aanzeggingen en mededelingen die gericht zijn op een rechtsgevolg dienen schriftelijk en per
aangetekende post te geschieden.
Artikel 15.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1.
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Watter partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel
of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland
woonplaats heeft. Het bewijs van een overeengekomen ander rechtstelsel kan slechts geleverd worden door een door beide partijen
ondertekend schriftelijk stuk.
2.
Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.
3.
Tenzij dwingendrechtelijk anders bepaald is de civiele rechter te Assen exclusief bevoegd te oordelen over geschillen voortvloeiende uit
overeenkomsten tussen Watter en Wederpartij. Het staat echter Watter vrij een geschil voortvloeiende uit overeenkomsten tussen
Watter en Wederpartij ter beoordeling voor te leggen aan elke rechter, die bij afwezigheid van een forumkeuze bevoegd zou zijn om
over het geschil te oordelen.
4.
"In geval van interpretatieverschillen tussen de Nederlandse versie en een vertaling van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse
versie van de algemene voorwaarden leidend."

