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Algemene Verkoopvoorwaarden van Waterslag B.V. 
Versie 1.1. 
 
I. ALGEMEEN 
 
1. Toepasselijkheid 
1.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op de 
aanbieding, verkoop, verhuur en levering van alle goederen en/ of diensten (de goederen en diensten hierna zowel 
afzonderlijk als tezamen te noemen: “Goederen”) van Waterslag B.V. (hierna te noemen “Waterslag” of “Verkoper” of 
“Verhuurder”) aan de afnemer (hierna te noemen: “Koper”), alsmede op alle vergelijkbare transacties en 
overeenkomsten tussen Waterslag en Koper. Waterslag wijst toepasselijkheid van (enige) algemene 
(inkoop)voorwaarden van Koper nadrukkelijk van de hand. 
1.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien Waterslag schriftelijk akkoord gaat 
met een zodanige afwijking, met specifieke vermelding van de artikelen van deze Algemene Voorwaarden waarop 
zodanige afwijking betrekking heeft. In dat geval geldt de schriftelijk overeengekomen afwijking alleen voor de 
specifieke overeenkomst waarvoor de afwijking is overeengekomen. 
 
2. Prijsopgaven, Orders en Totstandkoming en Vernie tiging van Overeenkomsten. 
2.1 Door Waterslag gedane prijsopgaven zijn niet bindend, de gedane prijsopgaven zijn vrijblijvend en kunnen zonder 
voorafgaande waarschuwing met onmiddellijke ingang worden gewijzigd. Koper zal de kosten welke zijn verbonden 
aan het verstrekken van prijsopgave(n) vergoeden aan Waterslag, mits hier vanuit Waterslag om wordt gevraagd. 
2.2 Een overeenkomst (hierna te noemen: “Overeenkomst”) wordt geacht tot stand te zijn gekomen indien en voor 
zover een Overeenkomst schriftelijk is bevestigd door Waterslag aan de Koper onder de schriftelijk door Waterslag 
gestelde voorwaarden (hierna te noemen:“Waterslag’s bevestiging”). Waterslag is te allen tijde gerechtigd om zonder 
opgave van redenen een order te weigeren. 
2.3 De inhoud van Waterslag’s bevestiging is bindend voor Koper, tenzij Koper binnen acht werkdagen na verzending 
van Waterslag’s bevestiging schriftelijk en gemotiveerd de juistheid van de bepalingen in Waterslag’s bevestiging 
betwist. Indien Koper aantoont dat hij in redelijkheid niet binnen deze termijn de bezwaren met betrekking tot 
Waterslag’s bevestiging aan Waterslag kenbaar heeft kunnen maken, kan Waterslag op verzoek, naar eigen inzicht, 
de voorgeschreven termijn met een redelijke termijn verlengen. 
2.4 Elektronische communicatie tussen Waterslag en Koper wordt beschouwd als schriftelijke correspondentie. Het 
elektronische communicatiesysteem dat door Waterslag wordt gebruikt, zal dienen als enig bewijs voor de inhoud en 
het tijdstip van aflevering en ontvangst van die elektronische communicatie. 
 
3. Levering 
3.1 Door Waterslag afgegeven leveringstijden en leveringsdata bevatten richtlijnen en geen voor Waterslag fatale 
termijnen. Waterslag is niet aansprakelijk voor enige schade tengevolge van vertraging van de levering. 
3.2 Alle Goederen worden af-fabriek Waterslag geleverd. De uitdrukking ‘af-fabriek’ heeft de betekenis die ten tijde 
van Waterslag’s bevestiging is vermeld in de door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs gepubliceerde 
INCOTERMS. Koper draagt vanaf het moment van aflevering door Waterslag het volledige risico met betrekking tot de 
Goederen. 
3.3 Alle prijsopgaven zijn af-fabriek tenzij anders vermeld. 
3.4 Waterslag is gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan derden of te laten 
uitvoeren door derden. 
 
4. Prijs en Betaling 
4.1 Waterslag is, na voorafgaand schriftelijk bericht, gerechtigd de prijs van nog te leveren Goederen met 
onmiddellijke ingang te verhogen indien de kostprijsbepalende factoren aan stijging onderhevig zijn geweest. Deze 
factoren kunnen onder meer betreffen, maar zijn niet beperkt tot: grondstoffen en hulpmiddelen, halffabricaten, 
verbruiksgoederen zoals olie, water en energie; overheidsmaatregelen en wijzigingen in buitenlandse wisselkoersen, 
door Waterslag van derden betrokken producten en prestaties, vrachttarieven, 
invoer- en uitvoerrechten, heffingen, belastingen (voor zover zulke kosten, heffingen en belastingen inbegrepen zijn in 
de prijs van de Goederen), lonen, salarissen, sociale verzekeringspremies, vrachtkosten en verzekeringspremies; 
Waterslag is ook gerechtigd –na voorafgaand schriftelijk bericht- de prijs van Goederen met onmiddellijke ingang te 
verhogen in geval van vertraging van de levering zoals genoemd in artikel 3.1, indien deze vertraging niet kan worden 
toegerekend aan Waterslag; De prijs omvat, tenzij expliciet anders overeengekomen, geen importrechten, heffingen 
en belastingen, honoraria of andere vergoedingen of kosten met betrekking tot de aanvraag, de gunning en de 
instandhouding van vergunningen welke noodzakelijk zijn om de Overeenkomst uit te voeren, of reis- en 
verblijfskosten. Dergelijke vergoedingen, kosten en uitgaven zal Waterslag separaat bij Koper in rekening brengen. 
4.2 Koper zal de facturen binnen 30 dagen na factuurdatum betalen aan Waterslag, zonder korting, verrekening of 
opschorting. 
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4.3 Iedere door Koper gedane betaling dient in eerste instantie ter voldoening van de gerechtelijke en 
buitengerechtelijke kosten en de door Koper verschuldigde rente, en zal daarna worden aangewend ter voldoening 
van de oudst openstaande vordering, ongeacht andersluidende instructie van Koper. 
4.4 Klachten met betrekking tot een factuur dienen binnen acht (8) werkdagen na factuurdatum bij Waterslag te 
worden ingediend. Daarna wordt Koper geacht de factuur te hebben goedgekeurd. 
4.5 Indien Waterslag op enig moment enige twijfel heeft over de financiële positie van Koper, is Waterslag gerechtigd 
van Koper (aanvullende) zekerheden te verlangen tot zekerheid voor Kopers nakoming van diens 
betalingsverplichtingen. Koper is gehouden de verzochte zekerheid te verstrekken binnen de door Waterslag 
gestelde termijn. Indien Koper weigert de verzochte zekerheid te verstrekken, is Waterslag gerechtigd de levering van 
Goederen op te schorten. 
4.6 In geval van niet tijdige betaling door Koper, is Koper vanaf de uiterste betaaldatum van rechtswege in verzuim. 
Een voorafgaande herinnering of ingebrekestelling is niet vereist. De uiterste betaaldatum is fataal en vanaf die datum 
is Waterslag gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten en/ of de Overeenkomst 
te ontbinden, terwijl Koper vanaf dat moment de wettelijke rente ex artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek vermeerderd 
met 1% rente per maand, over het openstaande bedrag verschuldigd is. 
4.7 Indien een van de volgende situaties met betrekking tot Koper zich voordoet, zijn alle door Koper te betalen 
bedragen zonder voorafgaande kennisgeving direct opeisbaar en is Waterslag zonder verdere ingebrekestelling 
gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten en/ of de Overeenkomst te ontbinden: 
(a) indien een verzoek tot surseance van betaling of tot faillissement van Koper is ingediend of ingewilligd;  
(b) indien beslag is gelegd op een aanzienlijk deel van de activa van Koper of een aanzienlijk deel van de activa van 
Koper is verkocht aan een derde; 
(c) indien ten aanzien van het gehele of een aanzienlijk deel van de activa van Koper een bewindvoerder, curator of 
beheerder wordt benoemd;  
(d) indien Koper een schuldeiserakkoord aanbiedt;  
(e) indien een wijziging in de zeggenschap van de onderneming van Koper plaatsvindt;  
(f) indien de onderneming van Koper is ontbonden of indien de bedrijfsvoering van Koper 
geheel of gedeeltelijk is geëindigd;  
(g) indien Koper geheel of gedeeltelijk zijn verplichtingen jegens Waterslag niet nakomt. Mocht een van de 
bovengenoemde situaties zich voordoen, dan is Koper verplicht Waterslag hiervan onmiddellijk op de hoogte testellen. 
4.8 Koper zal aan Waterslag alle kosten vergoeden welke Waterslag heeft gemaakt met betrekking tot de invordering 
van door Koper niet (tijdig) betaalde openstaande vorderingen. 
 
5. Eigendomsvoorbehoud 
5.1 Door Waterslag geleverde Goederen blijven eigendom van Waterslag totdat Koper volledig heeft voldaan aan zijn 
verplichtingen jegens Waterslag. 
5.2 Zolang het eigendomsvoorbehoud van Waterslag bestaat, is Koper uitsluitend gerechtigd van de Goederen 
gebruik te maken voor zover zulks voor zijn normale bedrijfsuitoefening vereist is en zal Koper, voor zover mogelijk: 1) 
de Goederen apart houden en duidelijk herkenbaar doen zijn; 2) Waterslag onmiddellijk op de hoogte stellen van 
eventuele vorderingen van derden die van invloed kunnen zijn op de Goederen; en 3) de goederen afdoende 
verzekeren. 
5.3 Waterslag is onherroepelijk gemachtigd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, de onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen terug te nemen door deze te verwijderen of te doen verwijderen van de 
plaats waar deze zich bevinden indien de Koper met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen tekort schiet of 
Waterslag goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten en niet in staat is 
om adequate zekerheid te stellen. 
 
6. Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten 
6.1 Waterslag is de enig rechthebbende van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, met inbegrip van 
rechten betreffende alle vertrouwelijke informatie, waaronder begrepen technische know how en bedrijfsgeheimen, ter 
zake van alle (I) producten, machines, installaties en apparatuur en andere hardware (“Hardware”),(II) computer 
programma’s, (bron)codes en databestanden (“Software”), en (III) alle daarop betrekking hebbende materialen, 
documentatie en informatie (“Documentatie”), zoals verstrekt of ontwikkeld op grond van enige aanbieding van 
Waterslag of Overeenkomst tussen Waterslag en Koper (“Waterslag Materialen”). Tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen, verkrijgt Koper alleen het niet-exclusieve en niet overdraagbare recht om de Waterslag Materialen 
te gebruiken voor zover noodzakelijk voor het gangbare gebruik van de van Waterslag verworven Hardware en is 
Koper niet gerechtigd enig onderdeel daarvan te reproduceren, te veranderen, aan te passen of te reverse-engineren. 
Koper zal de door Waterslag verstrekte, of van Waterslag afkomstige, vertrouwelijke informatie niet geheel of 
gedeeltelijk kenbaar maken aan derden of anderszins openbaar maken en zal alle gebruikelijke maatregelen treffen 
om de vertrouwelijkheid daarvan te waarborgen. 
6.2 De Waterslag Materialen zullen niet gebruikt worden - en zijn ook niet bestemd of geschikt - voor enig ander doel 
dan de voor de Hardware, zoals van Waterslag verkregen, gebruikelijke toepassing. Koper is aansprakelijk voor, en  
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vrijwaart Waterslag voor, alle mogelijke vorderingen, schade en kosten ter zake van enig gebruik in strijd met deze 
bepalingen en dergelijk gebruik is uitsluitend voor rekening en risico van Koper. 
6.3 Waterslag heeft geen onderzoek gedaan naar eventuele rechten van intellectuele of industriële eigendom van 
derden, waarop door de afname of het gebruik van de Waterslag Materialen mogelijk inbreuk wordt gemaakt en 
Waterslag aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Door de afname of het gebruik van de Waterslag 
Materialen aanvaardt de Koper uitdrukkelijk alle risico’s dienaangaande. 
 
7. Garantie 
7.1 Waterslag garandeert uitsluitend dat de Goederen op de datum van levering vrij zijn van gebreken in materialen, 
vakkundig zijn gemaakt en voldoen aan redelijk te stellen eisen van deugdelijkheid. Naast deze garantie, verstrekt 
Waterslag enkel garanties indien en voor zover Waterslag dit specifiek schriftelijk vastlegt. Indien en voor zover 
sprake is van Goederen die niet aan de garantie voldoen, dan mag Waterslag, naar eigen keuze, binnen een redelijke 
termijn hetzij de Goederen repareren of vervangen, hetzij ten aanzien van die Goederen een creditnota verstrekken 
ter hoogte van maximaal de oorspronkelijke factuurprijs. Derhalve is de aansprakelijkheid van Waterslag beperkt tot 
uitsluitend het repareren of vervangen van de Goederen, of het verstrekken van een creditnota voor de Goederen. 
7.2 De garanties en remedies zoals uiteengezet in artikel 7.1 zijn uitputtend en alle andere expliciete dan wel 
impliciete wettelijke en overige garanties, remedies en verplichtingen zijn uitgesloten. 
7.3 Geen garanties worden gegeven ten aanzien van:  
1) noodreparaties; 
2) gebruikte onderdelen en onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage en/of kwetsbaar zijn;  
3) goederen of installaties die geheel of gedeeltelijk niet door Waterslag zijn geleverd, geïnstalleerd en/of in bedrijf 
gesteld. 
7.4 Garanties zijn niet langer geldig zodra: 
1) de Koper de gebruikers- en onderhoudsinstructies niet volledig in acht heeft genomen, waarbij Koper dient te 
bewijzen dat de gebruikers- en  onderhoudsinstructies wel in acht zijn genomen; 
2) de Koper zonder toestemming van Waterslag een verandering heeft aangebracht in het goed of de installatie welke 
het defect bevat;  
3) de Koper Waterslag niet in de gelegenheid heeft gesteld om al hetgeen te doen dat noodzakelijk of wenselijk is om 
het betreffende defect te herstellen. 
 
8. Klachten 
8.1 Klachten met betrekking tot gebreken aan de Goederen (inclusief verborgen gebreken)en een beroep op garanties 
dienen binnen acht werkdagen na leveringsdatum van de betreffende Goederen schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt 
aan Waterslag als het gaat om een gebrek dat uit inspectie door de Koper bij aflevering had kunnen blijken, en uiterlijk 
binnen acht werkdagen na ontdekking van het gebrek door Koper, doch in geen geval -tenzij uitdrukkelijk anders is 
bepaald- later dan zes maanden na de leveringsdatum van de Goederen, alles op straffe van verval van het 
klachtrecht van Koper. 
8.2 Indien de Goederen zijn aanvaard door Koper, verliest Koper zijn klachtrecht. Gebruik of verwerking van de 
Goederen geldt als onvoorwaardelijke aanvaarding van de Goederen en als verklaring van afstand van alle 
vorderingen ten aanzien van die Goederen. 
8.3 Indien Koper een klacht met betrekking tot de Goederen schriftelijk kenbaar heeft gemaakt aan Waterslag, zal 
Koper volledige medewerking verlenen aan het nemen van monsters en aan de uitvoering van ander (aanvullend) 
onderzoek door of namens Waterslag. 
8.4 Gebreken ten aanzien van een deel van de Goederen geven Koper niet het recht om alle Goederen te weigeren. 
Klachten laten de betalingsverplichting van Koper, zoals gedefinieerd in artikel 4, onverlet. Na ontvangst van een 
schriftelijke klacht is Waterslag gerechtigd om alle nadere leveringen op te schorten, totdat met betrekking tot de 
klachten is vastgesteld dat deze ongegrond zijn en/of totdat deze weerlegd zijn of totdat het gebrek volledig is 
verholpen. 
8.5 Retourzendingen worden door Waterslag uitsluitend geaccepteerd indien Waterslag daarvoor voorafgaande 
schriftelijke toestemming heeft gegeven. Waterslag mag aan deze toestemming voorwaarden verbinden. 
 
9. Aansprakelijkheid en Vrijwaring 
9.1 De aansprakelijkheid van Waterslag is beperkt tot de remedies zoals uiteengezet in artikel 7.1. Waterslag is onder 
geen enkele omstandigheid jegens Koper of welke andere (rechts-) persoon dan ook aansprakelijk, uit welken hoofde 
dan ook, voor enige vorm van schade, verlies, kosten of uitgaven, veroorzaakt door Waterslag, Waterslag’s directie of 
werknemers, of ingeschakelde onderaannemers of andere door Waterslag ingeschakelde derden. Deze beperking 
van aansprakelijkheid geldt ook voor de directie, werknemers en onderaannemers van Waterslag en voor door 
Waterslag ingeschakelde derden. 
9.2 Koper vrijwaart Waterslag voor vorderingen van derden met betrekking tot de Goederen. 
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9.3 Dit artikel 9 prevaleert boven alle overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden of enige andere tussen 
Waterslag en Koper overeengekomen bepaling, tenzij uitdrukkelijk van dit artikel wordt afgeweken op grond van 
artikel 1.2 van deze Algemene Voorwaarden. 
 
10. Overmacht 
Waterslag is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, verlies, kosten of uitgaven voortvloeiende 
uit het niet nakomen van een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst ten gevolge van een omstandigheid of 
voorval welke redelijkerwijs buiten de macht van Waterslag is gelegen. In een dergelijk geval van overmacht, welk 
begrip een situatie of gebeurtenis omvat die naar algemene juridische maatstaven als zodanig wordt geïnterpreteerd 
(maar waaronder in ieder geval wordt begrepen: brand, natuurrampen, oorlog, rellen en terrorisme, blokkades, invoer- 
en uitvoerembargo’s, afwezigheid van bekwaam personeel vanwege het niet verstrekken van werkvergunningen of 
soortgelijke vergunningen, vertraging in het verkrijgen van andere vergunningen, overheidsmaatregelen, wetten, 
verordeningen, wettelijke maatregelen, gerechtelijke bevelen, werkonderbrekingen, arbeidsgeschillen - in het 
bijzonder stakingen en uitsluitingen- epidemieën, gebrek aan of ontbreken van transport, noodreparaties of 
noodonderhoud, overstroming, aardbeving, uitvallen van de fabriek of een essentieel gedeelte van de machines, 
vertraging in levering of gebreken in door derden of onderaannemers aan Waterslag geleverde goederen), is 
Waterslag gerechtigd haar leveringsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten voor een periode 
gelijk aan het vanwege de overmacht ingetreden tijdverlies. Indien een periode van overmacht langer dan zes 
maanden na de overeengekomen leveringsdatum voortduurt, is Waterslag gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden 
zonder dat daaruit aansprakelijkheid of verdere verplichtingen voor Waterslag voortvloeien. 
 
11. Annulering 
11.1 Indien Koper onder opgave van duidelijke redenen de opdracht wenst te annuleren is opdrachtgever in elk geval 
verplicht aan Waterslag te vergoeden alle in het kader van de opdracht gedane uitgaven in verband met bestelde en 
eventueel nog af te nemen, bewerkte of verwerkte materialen, zomede de in verband met de annulering veroorzaakte 
schade aan Waterslag te vergoeden, welke op voorhand wordt gefixeerd op 25% van de totale opdracht, onder 
voorbehoud van alle rechten van Waterslag op verdere en volledige schadevergoeding. 
11.2. Koper vergoedt de met de annulering gemoeide kosten en eventuele valuta-verliezen en vrijwaart Waterslag 
tegen mogelijke aanspraken van derden. 
 
12. Toepasselijk recht; Bevoegde rechter  
Deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn worden 
uitsluitend beheerst door, uitgelegd en afgedwongen conform het Nederlandse recht, waarbij de regels van 
internationaal conflictenrecht worden uitgesloten. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt eveneens 
uitgesloten. Geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst en/ of de Algemene Voorwaarden worden uitsluitend 
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle. 
 
13. Diversen 
Indien een rechter zou oordelen dat een of enkele van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in strijd is met 
een dwingende rechtsregel, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De onverbindende bepaling zal in 
dat geval geacht worden te zijn vervangen door een vergelijkbare, juridisch afdwingbare bepaling welke het doel en 
de opzet van de onverbindende bepaling zo dicht mogelijk benadert. De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte 
titels van artikelen dienen slechts om verwijzing daarnaar te vergemakkelijken en zullen niet van invloed zijn op de 
uitleg of interpretatie van de in deze artikelen neergelegde bepalingen. 
 
 
II. BIJZONDER HOOFDSTUK: INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN 
Op installatiewerkzaamheden zijn naast de artikelen 1 tot en met 13 van deze Algemene Voorwaarden de artikelen 14 
tot en met 17 van dit Bijzonder Hoofdstuk van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. In geval van afwijkende 
of strijdige bepalingen, hebben de artikelen van dit Bijzonder Hoofdstuk voorrang boven de artikelen 1 tot en met 13 
van deze Algemene Voorwaarden, met uitzondering van artikel 9 
(aansprakelijkheid en vrijwaring) dat altijd voorrang heeft tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken op grond van artikel 
1.2 van deze Algemene Voorwaarden. 
 
14. Uitvoering werkzaamheden 
14.1 Indien partijen zijn overeengekomen dat Waterslag installatiewerkzaamheden voor Koper verricht, zal Waterslag 
haar werkzaamheden verrichten in overeenstemming met de overeengekomen specificaties. Waterslag heeft het 
recht maar niet de verplichting de juistheid van de door Koper verstrekte informatie te controleren en om, in geval van 
fouten, de werkzaamheden uit te stellen totdat alle fouten naar tevredenheid van Waterslag zijn verholpen. 
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14.2 Koper zorgt ervoor dat alle benodigde faciliteiten en gereedschappen - hetgeen in de ruimste zin des woords en 
naar inzicht van Waterslag dient te worden geïnterpreteerd - aanwezig zijn. Waterslag heeft het recht om, indien zij 
daartoe termen aanwezig acht, op kosten van Koper benodigde faciliteiten te bestellen of maatregelen te nemen die 
zij passend acht. De kosten van deze faciliteiten of maatregelen komen voor rekening van Koper. Op eerste verzoek 
van Waterslag zal Koper op eigen verantwoordelijkheid een gekwalificeerd persoon aan Waterslag beschikbaar 
stellen, die de werkzaamheden op de werkplaats coördineert of assisteert in de coördinatie van de werkzaamheden. 
14.3 Koper zal de verrichte werkzaamheden periodiek controleren, zoals nader overeen te komen maar tenminste 
eenmaal per week, en Koper zal de verrichte werkzaamheden schriftelijk goedkeuren. Indien Koper de verrichte 
werkzaamheden niet controleert of haar bevindingen ter zake niet schriftelijk met Waterslag communiceert, worden de 
verrichte werkzaamheden geacht te zijn gecontroleerd, goedgekeurd en uitgevoerd. Waterslag mag haar 
werkzaamheden opschorten totdat Koper de verrichte werkzaamheden schriftelijk heeft goedgekeurd; vertraging of 
schade als gevolg van de opschorting is voor rekening van Koper. 
14.4 Koper garandeert dat alle door Waterslag gemaakte onkosten met betrekking tot de werkzaamheden, inclusief 
en reis- en verblijfskosten, worden vergoed. 
 
15. Meer- en Minderwerk 
Meer- of minderwerk dient schriftelijk te worden overeengekomen en zal worden uitgevoerd en afgerekend op basis 
van een overeengekomen prijs of op basis van een overeengekomen rekenmethode.- Indien geen schriftelijke 
overeenkomst met betrekking tot meer- of minderwerk is aangegaan, mag Waterslag de prijs voor de betreffende 
werkzaamheden eenzijdig bepalen overeenkomstig maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid. 
 
16. Acceptatie en Oplevering 
16.1 Indien partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat een acceptatie test zal worden uitgevoerd, zal de installatie 
binnen drie werkdagen na beëindiging van de installatiewerkzaamheden worden getest. 
16.2 De installatiewerkzaamheden worden geacht te zijn goedgekeurd: (a) indien geen acceptatie test is 
overeengekomen: na levering of, indien schriftelijk is overeengekomen dat de installatie door Waterslag zal worden 
uitgevoerd, na voltooiing van de installatiewerkzaamheden; of (b) indien partijen schriftelijk zijn 
overeengekomen dat een acceptatie test zal worden uitgevoerd: op de eerstvolgende dag na de testperiode; of (c) 
indien Koper voorafgaand aan het tijdstip van goedkeuring gebruik heeft gemaakt van het systeem: bij aanvang van 
dat gebruik. 
16.3 Koper is niet gerechtigd zijn goedkeuring te onthouden op grond van andere redenen dan die betrekking hebben 
op de uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen specificaties. Koper is niet gerechtigd om goedkeuring te 
weigeren op grond van defecten van ondergeschikte betekenis, waaronder wordt verstaan fouten welke niet in de weg 
staan aan een normaal gebruik of aan de productiviteit van het systeem. 
 
17. Overdracht van Verplichtingen en Onderaanneming   
Waterslag is gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst (gedeeltelijk) over te dragen aan derden 
zonder dat daartoe voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Koper is vereist. 
 
 
III. BIJZONDER HOOFDSTUK: VERHUUR MATERIEEL 
Op verhuur van materieel zijn naast de artikelen 1 tot en met 13 van deze Algemene Voorwaarden de artikelen 18 tot 
en met 31 van dit Bijzonder Hoofdstuk van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. In geval van afwijkende of 
strijdige bepalingen, hebben de artikelen van dit Bijzonder Hoofdstuk voorrang boven de artikelen 1 tot en met 13 van 
deze Algemene Voorwaarden, met uitzondering van artikel 9 
(aansprakelijkheid en vrijwaring) dat altijd voorrang heeft tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken op grond van artikel 
1.2 van deze Algemene Voorwaarden.  In dit hoofdstuk wordt Waterslag ten allen tijde gezien als VERHUURDER. 
 
18. Alle offertes zijn vrijblijvend. Indien een offerte en vrijblijvend aanbod inhoudt en dit wordt aanvaard, heeft de 
verhuurder het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Alle 
toezeggingen gedaan door werknemers, agenten en/of andere tussenpersonen zijn slechts binden voor de verhuurder 
indien deze de toezegging uitdrukkelijk heeft bevestigd. Kleuren, specificaties, functiebeschrijvingen, tekeningen en 
foto’s en in het algemeen elke opgave omtrent eigenschappen, maten, elektrische vermogens en gewichten van 
artikelen geschieden zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn niet bindend. Een tolerantie (redelijk met inachtneming van 
hetgeen in de branche waar de verhuurder toe behoort nog acceptabel wordt geacht) met betrekking tot aantallen, 
maten, gewichten en specificaties, zal voor de huurder geen grond vormen voor het vragen van schadevergoeding of 
ontbinding van de huurovereenkomst. Genoemde levertijden zijn altijd onder voorbehoud van de beschikbaarheid van 
het materieel op het moment van opdrachtbevestiging door de huurder. 
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19. Een huurtermijn begint op de dag waarop de gehuurde goederen met alle voor de inbedrijfstelling noodzakelijke 
onderdelen op transport zijn gesteld of indien is overeengekomen dat de huurder het materieel zal ophalen op de dag 
die hiervoor is overeengekomen. De huurtermijn loopt door op zaterdagen, zondagen, vakanties, vorstperioden en 
algemeen erkende feest- en geschenkdagen. De huurtermijn eindigt op de dag waarop de gehuurde goederen met 
alle gehuurde accessoires door de huurder aan de verhuurder zijn teruggebracht met dien verstande dat het materiaal 
is schoongemaakt, dat residuen verwijderd zijn en dat retournering niet op zondag en algemeen erkende feest- en 
gedenkdagen kan geschieden. De huurder kan tijdens de overeengekomen huurtermijn tussentijds opzeggen, mits 
voorafgaand schriftelijk overeenstemming is bereikt over de verrekening van de te derven huurpenningen. Op verzoek 
van de huurder kan de huurovereenkomst verlengd worden. Dit verzoek om verlenging moet tenminste 4 weken voor 
het aflopen van de huurtermijn uitdrukkelijk aan de verhuurder worden gedaan. De verhuurder is bevoegd een 
verlenging te weigeren, in het bijzonder indien hij de betreffende goederen of soortgelijke goederen opnieuw aan een 
derde verhuurt. 
 
20. De verhuurder doet prijsopgaven op basis van op het moment van aanbieding geldende prijzen, tarieven, 
voorwaarden, heffingen etc. Tenzij anders vermeld doet de verhuurder prijsopgave: af magazijn leverancier, exclusief 
installatie, BTW, invoerrechten, andere heffingen of rechten, exclusief de kosten van verpakking, exclusief de kosten 
van in- en uitlading en exclusief vervoer en verzekering. In de huurprijs zijn evenmin opgenomen kosten voor de 
benodigde bedrijfsstoffen, accessoires of onderdelen, vullingen, filtermedia, chemicaliën, reparatie- schoonmaak- en 
andere werkzaamheden, alsmede het verwijderen en afvoeren van residuen. 
 
21. De verhuurder verplicht zich de opgegeven datum van terbeschikkingstelling van de gehuurde goederen zo 
nauwkeurig mogelijk in acht te nemen. Niettemin is de opgegeven datum nimmer te beschouwen als een fatale 
termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij overschrijding van de opgegeven termijn van 
terbeschikkingstelling dient de huurder de verhuurder uitdrukkelijk in gebreke te stellen en de verhuurder een redelijke 
termijn voor het nakomen van zijn verplichtingen te geven. 
 
22. Direct na afloop van de huurtermijn dient de huurder de gehuurde goederen ter beschikking te stellen aan de 
verhuurder c.q. deze terug te brengen bij de verhuurder. 
 
23. De huurder is niet gerechtigd zonder toestemming van de verhuurder de gehuurde goederen aan derden weder- 
of onder te verhuren, ten behoeve van derden afstand te doen van rechten voortvloeiende uit deze overeenkomst of 
enig recht te verlenen ten opzichte van de gehuurde goederen. De huurder mag de gehuurde goederen, niet op 
andere plaatsen of voor andere doeleinden gebruiken dan uitdrukkelijk of stilzwijgend overeengekomen. De huurder 
mag in geen geval de gehuurde goederen buiten Nederland brengen, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de 
verhuurder die in dit geval een borgsom zal verlangen, welke na afloop van de huurtermijn volledig zal worden 
gecrediteerd. 
 
24. Ten laste van de verhuurder van de gehuurde goederen komt de door gebruik in huur volgens deze overeenkomst 
ontstane slijtage aan (delen van) de gehuurde goederen die levensduur van de gehuurde goederen niet verwisseld 
plegen te worden. Ten laste van de huurder van de gehuurde goederen komen de kosten voor reparaties c.q. 
vervanging van niet slijtende delen die zich aan het einde van de huurperiode in een toestand bevinden die in 
ongunstige zin afwijkt van de toestand waarin zij zich aan het begin van de huurtermijn bevonden. Ten laste van de 
huurder van de gehuurde goederen komen de kosten voor reparaties c.q. vervanging van slijtende delen die door 
ongunstige operationele omstandigheden zijn veroorzaakt.  
De huurder is verplicht: 
a) de gehuurde goederen voor overbelasting te vrijwaren; 
b) voor bediening en onderhoud op vakkundige wijze zorg te dragen; 
c) aan de gehuurde goederen de noodzakelijke reparaties ter instandhouding van de originele technische staat 
onmiddellijk uit te voeren tijdens of voor zover noodzakelijk onmiddellijk na de huurperiode, alsmede reparaties 
noodzakelijk als gevolg van overmacht veroorzaakte gebreken, een en ander met gebruikmaking van originele 
onderdelen;  
d) indien uitdrukkelijk geen andere regelingen zijn bevestigd, de gehuurde goederen tegen brand, diefstal, explosie- 
en transportrisico, molest en andere gevaren te verzekeren ten gunste van de verhuurder;  
e) de gehuurde goederen aan het einde van de huurtermijn terug te leveren in de staat waarin de huurder de 
goederen bij het begin van de termijn ontving, behoudens normale slijtage;  
f) ten allen tijde de locatie door te geven waar de gehuurde goederen zich bevinden tijdens de huurperiode alsmede 
het doorgeven van wijzigingen in locatie;  
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g) de gehuurde goederen regelmatig en in ieder geval bij het einde van de huurtermijn schoon te maken, zodanig dat 
er geen resten van welke stoffen dan ook achterblijven, een en ander telkens op zijn kosten.  
 
De verhuurder heeft het recht om de gehuurde goederen ten allen tijde te controleren of te doen controleren.  
De huurder is verplicht aan een dergelijke controle zijn volle medewerking te verlenen. 
 
25. Manco’s en uitwendig beschadigde goederen dienen duidelijk te worden vermeld op het bij ontvangst te teken 
exemplaar van de huurovereenkomst dan wel ieder ander ter gelegenheid van de afgifte van de gehuurde goederen 
gebruikt document. De huurder dient een klacht zo spoedig mogelijk na ontvangst van de gehuurde goederen duidelijk 
omschreven ter kennis van de verhuurder te brengen. Indien de huurder niet binnen 5 dagen na aanvoer een klacht 
indient, vervalt iedere aanspraak op vervanging of creditering. In geval van een klacht is de huurder verplicht de 
gehuurde goederen waarover hij klaagt ter beschikking van de verhuurder te houden. De verhuurder is bovendien 
verplicht zijn medewerking aan een eventueel onderzoek door de verhuurder te verlenen. 
 
26. De verhuurder behoudt het recht, indien hij dit om welke redenen dan ook wenselijk acht, onmiddellijke betaling in 
contanten te verlangen. Indien de huurder niet op tijd betaald, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim en vanaf het 
intreden van het verzuim een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente. Voorts is de huur, zodra hij in de 
nakoming van zijn verbintenissen tekortschiet, buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, indien en zodra de 
verhuurder zich tot verhaal van zijn vordering op de huurder tot een derde wendt. De buitengerechtelijke 
incassokosten worden gefixeerd op de bedragen zoals berekend op voet van het incassotarief van de Nederlandse 
Orde van Advocaten. Betaling door de huurder wordt in de eerste plaats toegerekend op de oudste openstaande 
hoofdsom, vervolgens op de oudste rente en tenslotte op de oudste kosten. De verhuurder is gerechtigd de verhuur 
van andere goederen op te schorten, zolang de huurder niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de 
onderliggende dan wel voorafgaande overeenkomsten. 
 
27. De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade, in het bijzonder gevolg- bedrijfs- en/of letselschade 
geleden door de huurder en zijn hulppersonen zoals werknemers en/of derden, als direct of indirect gevolg van 
gebreken in door haar verstuurde goederen, verpakkingsmaterialen, vervoermiddelen, instrumenten en dergelijke, dan 
wel geleden door gedragingen van zijn werknemers of zijn ingeschakelde hulppersonen (opzet en grove schuld van 
leidinggevende hulppersonen hieronder niet inbegrepen), onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid ter zake van 
gebrekkige producten (productaansprakelijkheid).  
De verhuurder is als verhuurder van installaties in geen geval aansprakelijk voor eventuele vorderingen van derden 
(waaronder overheden) wegens niet-naleving van milieuwetten, etc. De huurder vrijwaart de verhuurder ter zake 
volledig. De verhuurder is in geen geval aansprakelijk voor het resultaat van het proces, waarvoor de huurder de 
gehuurde goederen gebruikt, voor capaciteitsafwijkingen die niet direct uit de gehuurde materialen voortvloeien, of 
voor beveiligingen, lekkages, het ontbreken van vergunningen en emissies of residuen. Indien en voor zover de 
verhuurder met inachtneming van het voorgaande niettemin aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade, 
is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de betrokken goederen of –
indien dit bedrag hoger is- het bedrag dat de verhuurder zelf op zijn toeverhuurders of assuradeuren kan verhalen. 
 
28. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming die hem niet kan worden 
toegerekend indien zij  niet te wijten is aan zijn schuld, noch anderszins voor zijn rekening komt. In ieder geval komen 
niet voor rekening van de verhuurder: staking in zijn onderneming, stagnatie in de toelevering, brand, waterschade, 
bijzondere weersomstandigheden, oorlog en oorlogsdreiging, oproer, bezetting, mobilisatie en andere 
oorlogsmaatregelen, overheidsmaatregelen, langzaam-aan-acties, defecten aan machines of installaties, 
belemmeringen of rantsoeneringen bij de levering van grond- en hulpstoffen, energiediensten, transport, in- en uitvoer 
en in het algemeen iedere omstandigheid waarop de verhuurder geen reële invloed heeft, onverschillig of deze 
omstandigheid was te voorzien. Indien er sprake is van overmacht heeft de verhuurder het recht  de order te 
annuleren, te rantsoeneren of de hieruit voortvloeiende verplichtingen op te schorten, zolang deze overmacht 
toestand voortduurt met inbegrip van een redelijke uitloopperiode na de overmacht toestand. Indien een 
omstandigheid die overmacht oplevert voor één van de partijen en langer dan drie maanden duurt, zal de wederpartij 
gerechtigd zijn de overeenkomst voor de toekomst te ontbinden. 
 
29. Indien uit de toestand waarin de gehuurde goederen worden teruggegeven blijkt dat de huurder de in artikel 24 
vermelde onderhoudsverplichtingen, alsmede de gebruikersregels voor goed en veilig gebruik niet is nagekomen, 
wordt de huurtijd met de tijd die voor de uitvoering van de in strijd met deze overeenkomst nagelaten schoonmaak- en 
reparatiewerkzaamheden nodig is verlengd, onverminderd de verplichting van de huurder de ontstane schade te 
vergoeden. Voor de tijdsduur van deze verlenging is de overeengekomen huurprijs van kracht.  Indien de verhuurder 
niet uiterlijk binnen tien dagen na ontvangst van de gehuurde goederen na het verstrijken van de huurtermijn eerst de 
huurder schriftelijk heeft verklaard niet in te stemmen met de staat waarin de gehuurde goederen zijn teruggebracht, 
vervalt elke mogelijkheid voor de verhuurder om eventuele schade op de huurder te verhalen. Indien de huurder kan  
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aantonen dat de gehuurde goederen of gedeelten daarvan gedurende de huurtijd ten gevolge van de omstandigheid, 
waarvoor geen van beide partijen aansprakelijk is, verloren zijn gegaan, dient de huurder de verhuurder een  
schadeloosstelling te betalen overeenkomstig de waarde van het betreffende materieel. Tot de datum van ontvangst 
van deze schadeloosstelling dient de huurder de huur door te betalen. De huurder dient zich ter zake voldoende te 
verzekeren. 
 
30. Zodra de huurder in de nakoming van zijn verbintenissen tekort schiet, is de verhuurder gerechtigd (zonder dag 
enige ingebrekestelling is vereist) de gehuurde goederen voor rekening van de huurder terug te nemen, op te halen of 
hoe ook genaamd. Hetzelfde geldt indien de huurder in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van 
betaling aanvraagt of beslag op goederen van de huurder dan wel goederen onder de huurder wordt gelegd. 
 
30. Indien de huurder in de nakoming van zijn verplichtingen jegens de verhuurder tekort schiet, indien hij in staat van 
faillissement wordt verklaard of surseance van betaling vraagt, indient hij tot liquidatie van zijn onderneming overgaat 
of beslag wordt gelegd op gelden en/of goederen heeft de verhuurder het recht de overeenkomst te ontbinden. 
 
 
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel kantoor Arnhem 
te Arnhem onder nummer 09192142. 


