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Aquadina 

Algemene voorwaarden voor levering 

Artikel 1 Algemeen 

1. Op alle door ons af te sluiten verkopen en te verrichten leveringen zijn uitsluitend deze algemene 

voorwaarden van toepassing 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering 

waarvan derden dienen te worden betrokken. 

3. Anders luidende voorwaarden van kopers of afwijkende afspraken met kopers zijn alleen dan van toepassing 

indien deze schriftelijk door ons zijn aanvaard. 

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes 

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. 

2. De door ons gemaakte offertes zijn vrijblijvend en herroepelijk. Alle modellen, afmetingen enz., catalogi, 

folders, offertes e.d. zijn ontleend aan de gegevens van derden en derhalve vrijblijvend. Offertes zijn geldig 

gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. 

3. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of 

schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van 

overheidswege alsmede verzend- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of 

offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

6. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. 

Artikel 3 Levering 

1. Bij orderbevestiging wordt de vermoedelijke levertijd, welke nimmer te beschouwen is als fatale 

levertermijn opgegeven. Overschrijding van deze levertijd, door welke oorzaak dan ook, geeft de koper 

nimmer het recht van ons enige vergoeding of schade te vorderen, of tot annulering van de order over te 

gaan. De koper vrijwaart ons in dit verband tevens voor aanspraak van derden. 

2. Indien wij op verzoek het transport verzorgen, dient het  opgegeven afleveradres normaal bereikbaar te zijn 

voor die transportmiddelen die voor aflevering van de goederen gebruikelijk zijn. Is aflevering om welke 

reden dan ook niet mogelijk, dan worden de hieruit voortvloeiende extra kosten aan de koper in rekening 

gebracht. 

3. De koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze bij hem worden afgeleverd, dan wel op 

het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. 

4. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die 

noodzakelijk zijn voor de levering, zijn wij gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper. 

5. Indien de zaken worden bezorgd zijn wij gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen, tenzij 

anders overeengekomen. Deze zullen dan afzonderlijk worden gefactureerd. 

6. Goederen en emballage worden geacht in ongeschonden staat te zijn ontvangen voor zover niet het 

tegendeel blijkt uit de door de vervoerder aangeboden vrachtbrief. Eventuele schade dient onmiddellijk na 

ontvangst der goederen aan de vervoerder, alsmede aan ons te worden gemeld. 

7. Retourzendingen worden door ons slechts geaccepteerd indien wij na voorafgaand overleg hiervoor 

toestemming hebben gegeven. Verzending van retourgoederen vindt plaats voor rekening en risico der 

koper. Ook indien wij met eigen vervoer goederen ter reparatie of anderszins ophalen  of terugbezorgen, 

reizen de goederen voor risico van de koper/eigenaar. 
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8. Wij zijn gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de 

deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Wij zij gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te 

factureren. 

Artikel 4 Onderzoek, reclames en aansprakelijkheid 

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort 

mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en 

kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de 

eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. 

2. Eventueel zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan ons te worden 

gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 

12 maanden na levering te worden gemeld. 

3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de 

gekochte zaken. Wenst koper de gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande 

schriftelijke toestemming op de wijze zoals door ons aangegeven. 

4. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid voor schade, welke koper lijdt als gevolg van niet tijdige of niet juiste 

levering van gekochte goederen uit. 

5. Ingeval geleverde goederen niet voldoen aan de redelijkerwijze daaraan te stellen eisen, zullen wij nimmer 

tot meer gehouden zijn dan tot herstel van de levering terugname van eerder geleverde goederen, tegen 

dezelfde prijs. 

6. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor de in ons bedrijf aanwezige goederen van derden. 

Artikel 5 Vergoedingen, prijs en kosten 

1. Wij behouden ons het recht voor prijswijzigingen ten gevolge van overheidsmaatregelen en/ of 

valutawijzigingen aan de koper in rekening te brengen. De koper accepteert deze wijzigingen bij voorbaat. 

2. Opgegeven prijzen en andere leverings- en betalingsvoorwaarden kunnen door ons te allen tijde worden 

gewijzigd zolang een overeenkomst door ons niet schriftelijk is bevestigd. 

3. De door ons gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in 

het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders 

aangegeven. 

Artikel 6 Garantie 

1. Per artikel wordt een schriftelijke fabrieksgarantie verstrekt. Onze garantieverplichtingen blijven beperkt tot 

de inhoud van deze fabrieksgarantie. Iedere garantie-aanspraak vervalt na verloop van de door de fabrikant 

hiervoor aangegeven termijn. 

2. Bij onvoldoende onderhoud of een onjuiste behandeling kunnen garantie-aanspraken niet worden 

gehonoreerd. 

3. Garantie vervalt geheel wanneer zonder onze schriftelijke toestemming reparaties, veranderingen of 

verbreking van zegels door koper/gebruiker of derden worden uitgevoerd. 

4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, wordt geen garantie verstrekt op reparaties en op 

levering van tweedehands goederen. 

5. V-snaren, slangen en snelkoppelingen komen niet voor garantie in aanmerking. 

6. Wij zijn gerechtigd reis- en arbeidskosten aan de koper/afnemer in rekening te brengen, indien deze een 

beroep op ons doet i.v.m. onze garantieverplichtingen terwijl (achteraf) blijkt dat de door ons te verlenen 

dienst in het geheel niet onder onze garantieverplichtingen valt. 

7. Iedere aansprakelijkheid onzerzijds voor kosten of schade, voortvloeiende uit het niet – of niet tijdig 

repareren van geleverde zaken door welke oorzaak dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De 

koper/afnemer vrijwaart ons in dit verband voor aanspraken van derden. 
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8. Een garantie-aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen, indien van de desbetreffende machine 

de volledig ingevulde garantiekaart in ons bezit is. 

Artikel 7 Betaling 

1. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn, hetzij contant, hetzij  op een door 

ons aangegeven bankrekening. Wij behouden het recht de bedragen direct op te eisen, zonder nadere 

termijn. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 

2. Indien de koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 21 dagen dan is de koper van 

rechtswege in verzuim. Koper is dan een rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente, plus 2%. De rente 

over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de koper in verzuim is tot het 

moment van voldoening van het volledige bedrag. 

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van de koper zijn de vorderingen van 

ons op de koper onmiddellijk opeisbaar. 

4. Betalingen door koper zullen in de eerste plaats strekken in mindering op verschuldigde kosten, vervolgens 

op verschuldigde rente, terwijl een eventueel restant zal worden afgeboekt van de oudste factuur. 

5. Voor zover wij hiertoe aanleiding zien, zijn wij gerechtigd verdere leveranties op te schorten indien een 

koper niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud 

1. Alle door ons geleverde zaken blijven ons eigendom, totdat zij, inclusief rente en kosten betaald zijn. 

2. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige 

andere wijze te bezwaren. 

3. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te 

houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering 

op eerste verzoek ter inzage te geven. 

4. Wij zullen gerechtigd zijn alle door ons aan de koper geleverde zaken, welke zich nog in het bezit van de 

koper bevinden terstond terug te halen, zodra zich een omstandigheid voordoet, genoemd in artikel 7.3. 

Koper verbindt zich alsdan ons vrije toegang te verschaffen tot de plaatsen waar die zaken zich bevinden en 

zijn medewerking te verlenen aan de teruglevering. 

5. Alle aan het terughalen van zaken verbonden kosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke (gefixeerd op 15% 

van de factuurwaarde), alsmede schade als gevolg van de waardevermindering, zijn voor rekening van de 

wederpartij. 

6. Door ons geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het 

eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsvoering worden 

doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 

7. Consignatiegoederen kunnen te allen tijde bij de wederverkoper worden teruggehaald. 

8. Beschadigingen en gebreken aan teruggehaalde zaken worden aan koper/wederverkoper in rekening 

gebracht. 

Artikel 9 Incassokosten 

1. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van  zijn verplichtingen, dan komen alle 

redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Indien koper in 

gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 

15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van €25,00. 

2. Indien hogere kosten gemaakt zijn, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor 

vergoeding in aanmerking. 

3. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper. 

4. Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd. 
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Artikel 10 Opschorting en ontbinding 

1. Wij zijn bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien: 

o Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt 

o Na het sluiten van de overeenkomst ons ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te 

vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen 

dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is deopschorting slechts toegestaan 

voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. 

o Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor voldoening van zijn 

verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid 

gesteld is, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is 

vertraagd. 

2. Voorts zijn wij bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke 

van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel  indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke 

van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst  in redelijkheid niet mag worden 

verwacht. 

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien de 

nakoming van de verplichting door ons opgeschort wordt, behouden wij onze aanspraken uit de wet en 

overeenkomst. 

4. Wij behouden steeds het recht schadevergoeding te vorderen 

Artikel 11 Aansprakelijkheid 

1. Indien door ons geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze 

voorwaarden onder ‘Garanties’ is geregeld. 

2. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door onze assuradeur in het 

voorkomende geval te verstrekken uitkering. 

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

• De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de 

vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden 

• De eventuele redelijke kosten, gemaakt om onze gebrekkige prestatie van de overeenkomst te 

laten beantwoorden, tenzij dit gebrek ons niet toegerekend kan worden. 

• De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper 

aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze 

algemene voorwaarden. 

4. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, 

gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet 

indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld. 

Artikel 12 Risico-overgang 

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over 

op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper 

of een door koper aan te wijzen derden worden gebracht. 

Artikel 13 Overmacht 
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1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als 

gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een 

rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen in de wet en jurisprudentie 

wordt begrepen, alle van buitenaf komende zaken, voorzien of niet-voorzien, waarop wij geen invloed 

kunnen uitoefenen, doch waardoor wij niet in staat zijn onze verplichtingen na te komen. Werkstakingen in 

ons bedrijf worden daaronder begrepen. 

3. Wij hebben ook het recht ons op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming 

verhindert, intreedt nadat wij onze verbintenis hadden moeten nakomen. 

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst 

opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder  der partijen gerechtigd de 

overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

5. Voor zoveel wij ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk onze verplichtingen uit de 

overeenkomst zijn nagekomen of deze zullen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen 

gedeelte zelfstandige waarde toekomt, zijn wij gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelik na te 

komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden de factuur te voldoen als ware het een 

afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 14 Geschillen 

1. Wij hebben het recht geschillen voor de leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een 

geschil in onderling overleg te beslechten. 

Artikel 15 Toepasselijk recht 

Op elke overeenkomst tussen ons en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is 

uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 16 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Arnhem. 

2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekest 

daarvan steeds doorslaggevend. 

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot 

stand komen van de overeenkomst. 

Gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Arnhem 28 november 2002 

 


