
Artikel I Definities toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zullen worden aangeduid als “de Voorwaarden”.

2. In de Voorwaarden wordt Watertechniek Handelsmaatschappij B.V. aangeduid als “Watertech-
niek”, zijnde de gebruiken van deze Voorwaarden.

3. In de Voorwaarden wordt de opdrachtgever aangeduid als “opdrachtgever”.

4. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door 
Watertechniek aangegaan.

5. Indien opdrachtgever bij acceptatie van het door Watertechniek gedane aanbod uitdrukkelijk de 
toepasselijkheid van de Voorwaarden weerspreekt en na eigen Algemene Voorwaarden verwijst, 
wordt het aanbod van de opdrachtgever geacht niet te zijn aanvaard.

6. Indien opdrachtgever bij de aanvaarding van het aanbod van Watertechniek de toepasselijkheid 
van deze Voorwaarden niet uitdrukkelijk weerspreekt, kunnen mogelijk Algemene Voorwaarden 
van opdrachtgever nimmer van toepassing zijn.

7. Te allen tijde zal gelden dat Algemene Voorwaarden van opdrachtgever slechts dan voor 
Watertechniek bindend zullen kunnen zijn, indien Watertechniek zulks uitdrukkelijk schriftelijk 
heeft aanvaard.

Artikel II Levertijd

1. De levertijd van Watertechniek bedraagt minimaal 4 weken.

2. Indien de onder 1. vermelde termijn van 4 weken is verstreken, is Watertechniek pas in verzuim 
als zij door de wederpartij schriftelijk ingebreke is gesteld en een door de wederpartij gestelde 
redelijke termijn om alsnog te leveren is verstreken.

3. Ingeval van overmacht aan de zijde van Watertechniek geldt het bepaalde in artikel XII lid 3 van 
de voorwaarden.

Artikel III Levering

1. Levering van zaken, zowel vanuit het magazijn van Watertechniek als vanuit andere plaatsen, 
geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever, ook als levering “franco” plaatsvindt.
Ingeval van overmacht aan de zijde van Watertechniek worden leverings- en andere verplichting-
en opgeschort.

2. Indien de zaken niet of niet meer voorradig zijn, danwel in redelijkheid niet meer door 
Watertechniek te verkrijgen zijn, dan behoudt Watertechniek zich het recht voor zaken van gelijk-
waardige kwaliteit en prijs te leveren.

3. Indien een aan Watertechniek gegeven opdracht tevens het monteren en installeren van te leve-
ren zaken inhoudt, dan worden deze werkzaamheden geacht te zijn verricht indien de door 
Watertechniek te monteren en/of te installeren zaken bedrijfsklaar ter beschikking van opdracht-
gever worden gesteld.

4. Indien enig onderdeel van aan opdrachtgever te leveren zaken door Watertechniek niet tegelijker-
tijd met de overige zaken kan worden geleverd, dan vindt geen opschorting plaats van oplevering 
van de gereed gekomen werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid 
van Watertechniek.

5. De bij oplevering vervallende betalingstermijn zal in het onder 4. genoemde geval worden vermin-
derd met de prijs van de nog niet verrichte werkzaamheden.

6. Niet tot de door Watertechniek aangenomen werkzaamheden behoren, tenzij in de aanbieding en 
opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is gemeld:
a. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, beton-, schilder-, glas-, timmer-, en isolatie-
werkzaamheden en of andere bijkomende werken van welke aard ook;
b. het tot stand brengen van waterdichte doorvoeringen door daken en muren, voor overloop en 
ontluchtingsbuizen, ventilatiekokers alsmede mantelbuizen onder en in de grond;
c. de kosten verbonden aan de aansluiting op een distributienet.

Artikel IV Risico en Aansprakelijkheid

1. Na levering van zaken, als bedoeld in artikel III, berust het risico van alle direkte en indirekte 
schaden, welke aan of door deze zaken en werkzaamheden mochten ontstaan bij opdrachtgever.

2. Behalve tot nakoming van onze garantieplicht overeenkomstig het volgende artikel is Watertech-
niek niet jegens opdrachtgever aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door:
a. gebreken aan geleverde zaken;
b. daden of nalatigheden van (niet) ondergeschikten en of hulppersonen die door of vanwege 
Watertechniek te werk zijn gesteld.

3. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet ingeval de schade te wijten is aan opzet of grove 
nalatigheid van Watertechniek.

4. Opdrachtgever is gehouden Watertechniek te vrijwaren voor alle kosten en schaden, inclusief 
kosten van rechtskundige bijstand, welke voor Watertechniek mochten ontstaan als indirekt of 
direkt gevolg van vorderingen van derden wegens een handelen of nalaten waarvoor Watertech-
niek ingevolge het bepaalde bij dit artikel haar aansprakelijkheid heeft uitgesloten.

Artikel V Garantie

1. Door Watertechniek geleverde zaken worden met inachtneming van de nader te noemen uitzon-
deringen gegarandeerd voor een termijn van 6 maanden, te rekenen vanaf het tijdstip van leve-
ring en met dien verstande, dat alle onderdelen, die tengevolge van materiaal- of constructiefou-
ten gedurende de garantietermijn onvoorwaardelijk blijken, ter keuze van Watertechniek koste-
loos worden hersteld of de nieuwe onderdelen worden vervangen. Vervangen onderdelen worden 
eigendom van Watertechniek. De garantie heeft geen betrekking op bij vervanging verschuldigde 
arbeidsloon.

2. Van de onder 1. bedoelde garantie zijn uitgesloten normale slijtage aan onderdelen, schade
ver-oorzaakt door klimatologische omstandigheden, schade veroorzaakt door bijzondere 
omstandigheden zoals het verpompen van slijtende of agressieve stoffen, electrolitische werking, 
chemische aantasting in de ruimste zin van het woord of overbelasting van zaken. Eveneens zijn 
uitgesloten alle schaden, veroorzaakt door onoordeelkundige behandeling of niet deugdelijk onderhoud.

3. Opdrachtgever is verplicht Watertechniek de gelegenheid te geven de uit de garantie voortvloei-
ende werkzaamheden uit te voeren, bij gebreke waarvan Watertechniek van iedere garantiever-
plichting is gekweten. Werkzaamheden, zonder goedkeuring van Watertechniek of zonder door 
Watertechniek geleverde zaken uitgevoerd, ontheft Watertechniek van haar garantieplicht.

4. Garantie geldt niet ten aanzien van gebreken, welke geheel of ten dele het gevolg zijn van enige 
overheidsvoorschriften  met betrekking tot de aard of de kwaliteit van de toegepaste zaken.

5. Voor de door Watertechniek geleverde zaken, welke niet door Watertechniek zijn vervaardigd, 
doch afkomstig zijn van derden, waaronder mede begrepen zaken van door Watertechniek ver-
tegenwoordigde ondernemingen, verleent Watertechniek slechts die garantie, welke de fabrikant 
van deze zaken tegenover Watertechniek op zich heeft genomen. Op electromotoren wordt geen 
garantie verleend.

6. Het voldoen aan de in dit artikel beschreven garantieverplichting geldt als enige en algehele 
schadevergoeding zodat, behoudens hetgeen daaromtrent is bepaald in wettelijke voorschriften 
van openbare orde, elke andere vordering tot schadevergoeding is uitgesloten. Watertechniek is 
derhalve niet gehouden tot vergoeding van verdere kosten en schaden, ontstaan voor personen 
en of aan belangen. Het bepaalde in artikel IV van de Voorwaarden geldt onverkort.

Artikel VI Prijzen

1. De door Watertechniek gehanteerde prijzen zijn vastgesteld exclusief omzetbelasting, tenzij uit-
drukkelijk anders vermeld.

2. Watertechniek is gerechtigd alle prijsverhogingen, ook die na de opdrachtaanvraag ontstaan en 
die een gevolg zijn van stijging van lonen, materiaalprijzen, wijzigingen in onkosten, sociale
lasten, overheidslasten, belastingen, rechten, valutakoersen etc. aan de opdrachtgever in
rekening te brengen. Ook prijsverhogingen van zaken die Watertechniek  van derden betrekt 
komen voor doorberekening in aanmerking.

3. Wanneer de door Watertechniek te verrichten werkzaamheden door oorzaken buiten haar schuld 
niet normaal en zonder onderbreking kunnen geschieden, voor zover Watertechniek voor het tot 
standkomen van de overeenkomst niet van de mogelijkheid van die onderbreking schriftelijk op 

de hoogte is gesteld, is zij gerechtigd de daaruitvoortvloeiende meerkosten aan de opdrachtge-
ver in rekening te brengen.

Artilek VII Betalingen

1. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, geschieden betalingen als volgt:
a. voor opdrachten beneden de € 4.550,--: netto contant bij levering of gedeeltelijke levering;
b. voor opdracht van € 4.550,-- en hoger: 50% der totale prijs bij levering of gedeeltelijke levering;
50% uiterlijk 14 dagen na levering en/of het gereed komen der werkzaamheden.

2. Alle betalingen dienen zonder aftrek of schuldvergelijking te geschieden te onzer kantore of op 
een door ons aan te wijzen rekening.
Ingeval van niet-tijdige betaling op de vervaldag is opdrachtgever in verzuim en maakt 
Watertechniek aanspraak op vergoeding van 1% rente per maand vanaf de dag waarop 
opdrachtgever in verzuim is.

3. Indien opdrachtgever langer dan 1 maand in verzuim is, is Watertechniek gerechtigd de overeen-
komst door middel van een schriftelijke aan opdrachtgever verrichte verklaring te ontbinden en is 
hij gerechtigd tot volledige vergoeding van schade, ontstaan ten gevolge van het verzuim van 
opdrachtgever.

4. Alle kosten welke door Watertechniek worden gemaakt wegens niet tijdige betaling of andere 
door opdrachtgever gepleegde toerekenbare tekortkomingen komen voor rekening van 
opdrachtgever.
Opdrachtgever is in ieder geval buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom verschuldigd.

5. De onder 4. vermelde buitengerechtelijke incassokosten worden berekend aan de hand van het 
incassotarief, als geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten.
Dit tarief is als volgt opgebouwd:

over de eerste € 3.000,--: 15%
over het meerdere tot € 6.000,--: 10%
over het meerdere tot € 14.500,--: 8%
over het meerdere tot € 60.000,--: 5%
over het meerdere  : 3%.

Artikel VIII Eigendomsvoorbehoud; recht van reclame

1. De eigendom van door Watertechniek aan de opdrachtgever geleverde/afgeleverde of te leveren/ 
af te leveren zaken of werken blijft bij Watertechniek en gaat eerst over, wanneer opdrachtgever 
de verschuldigde prijs, rente, kosten boetes en schadevergoedingen terzake van de 
geleverde/afgeleverde zaken of werken, inclusief voorafgaande en opvolgende leveringen en met 
inbegrip van de op Watertechniek ten behoeve van opdrachtgever verrichte of verrichten werk-
zaamheden, zal hebben voldaan.

2. Van het moment van levering door Watertechniek aan de opdrachtgever, metname ingeval van 
verlies, danwel beschadiging van deze zaken door welke oorzaak dan ook ontstaan.

3. Opdrachtgever is in dit kader door Watertechniek geleverde zaken voldoende te verzekeren bij 
een te goede naam en faam bekend staande in Nederland gevestigde verzekeringsmaatschappij, 
met name tegen geldelijke gevolgen van beschadigingen, verlies, diefstal of het tenietgaan door 
brand, blikseminslag of welke andere zaak dan ook.

4. Watertechniek heeft te allen tijde het recht inzage te nemen in de verzekeringspolis zoals in lid 3 
van dit artikel bedoeld.

5. Het is opdrachtgever verboden om voor het tijdstip van de door hem verschuldigde prestaties, 
dus voor het moment waarop opdrachtgever eigenaar is geworden van het in dit artikel bedoelde 
zaken, deze zaken aan derden te verpanden, in eigendom aan derden over te dragen, danwel in 
de feitelijke macht van derden (te doen) brengen.

6. Watertechniek is bevoegd om, indien opdrachtgever aangaande betalingsverplichtingen jegens 
Watertechniek niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussen-
komst door Watertechniek geleverde zaken terug te nemen.

Artike IX Reclame

1. Reclames terzake van gebreke van geleverde zaken dienen schriftelijk bij Watertechniek te wor-
den ingeleverd ingeval van zichtbare gebreken: terstond na levering; binnen veertien dagen nadat 
opdrachtgever de gebreken rederlijkerwijs had kunnen constateren en uiterlijk binnen zes maan-
den na levering.

2. Bij gebreke van een tijdig, overeenkomstig lid 1. ingediende reclame vervalt de garantieplicht van 
Watertechniek.

Artikel X Toerekenbare tekortkoming en ontbinding

1. Indien opdrachtgever op enigerlei wijze toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de over-
eenkomst, zal Watertechniek opdrachtgever schriftelijk ingebreke stellen, waarbij Watertechniek 
een termijn stelt waarbinnen opdrachtgever alsnog zijn verplichtingen uit de overeenkomst dient 
na te komen. Indien binnen genoemde termijn opdrachtgever niet alsnog zijn overeenkomst ver-
plichtingen nakomt, is opdrachtgever in verzuim.

2. Opdrachtgever is zonder enige ingebrekestelling in verzuim, indien tussen opdrachtgever en 
Watertechniek voor de voldoening van door opdrachtgever te verrichten prestatie een bepaalde 
termijn is overeengekomen en deze termijn door opdrachtgever wordt overschreden.

3. Iedere toekerende tekortkoming van opdrachtgever in de nakoming van de overeenkomst ver-
plicht deze de door Watertechniek ten gevolge van deze tekortkoming geleden schade volledig te 
vergoeden.

4. Onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel  is Watertechniek ingeval van een toerekenbare 
tekortkoming van opdrachtgever in de nakoming van de overeenkomst gerechtigd de uitvoering 
van de overeenkomst op te schorten, danwel deze geheel  of ten deze zonder rechtelijke tussen-
komst door middel van een tot opdrachtgever gerichte schriftelijke verklaring te ontbinden.

5. De in dit artikel vermelde rechten heeft Watertechniek eveneens, indien opdrachtgever in staat 
van faillissement mocht worden worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien 
hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, indien zijn onroerende zaken in 
beslag zijn genomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In 
deze gevallen zullen alle vorderingen, die Watertechniek krachtens de gesloten overeenkomst op 
opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel XI Afwijkingen

1. In gevallen waarin door Watertechniek van één of meer bepalingen van deze voorwaarden wordt 
afgeweken, blijven de overige  bepalingen gelden, zonder dat dit uitdrukkelijk is vermeld.
Dergelijke afwijkingen gelden slechts indien deze schriftelijk door Watertechniek zijn aanvaard.

Artikel XII Geschillen

1. Alle geschillen voortvloeiende uit met Watertechniek gesloten overeenkomsten, zullen met uitslui-
ting worden gebracht voor de bevoegde rechter in het Arrondissement c.q. Kanton Alkmaar.

2. De tussen Watertechniek en opdrachtgever gesloten overeenkomsten worden beheerst door 
Nederlands recht.

3. Tijdens overmacht worden de leverings- en ander verplichtingen van Watertechniek opgeschort. 
Indien de periode waarin de overmacht nakoming van de verplichtingen door Watertechniek niet 
mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder 
rechtelijke tussenkomst of door middel van een aan de wederpartij gerichte schriftelijke verklaring 
te ontbinden, zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien Watertechniek bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen 
heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het 
reeds geleverde, c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden 
deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

5. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van 
de verbintenis verhinderen, en die niet aan Watertechniek zijn toe te rekenen. Hieronder zullen 
onder andere zijn begrepen stakingen, ziekte van personeel , vervoerstoringen, natuurrampen, 
een en ander zowel indien deze voorkomen bij Watertechniek als bij toeleveranciers.

6. Watertechniek heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toereken-
bare omstandigheid die de nakoming van zijn verbintenis verhindert, intreedt nadat zij aan haar 
verplichting had moeten voldoen.

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
WATERTECHNIEK HANDELSMAATSCHAPPIJ B.V. gevestigd te Heerhugowaard.


