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Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
1. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle -ook toekomstige- overeenkomsten 

in het kader waarvan "Kooijman Waterbehandeling", hierna te noemen "Kooijman Water", onder 
welke titel dan ook -waaronder koop en het uitvoeren van opdrachten- zaken levert of ter be-
schikking stelt en/of enige prestatie verricht, alsmede op in dat kader af te leggen verklaringen. 
Op deze algemene voorwaarden kan door eenieder die door Kooijman Water in het kader van 
de uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld, een beroep worden gedaan. De we-
derpartij van Kooijman Water wordt hierna ook aangeduid als "koper". De algemene voor-
waarden die de koper op enig moment aan Kooijman Water presenteert worden hiermede uit-
drukkelijk van de hand gewezen.  

2.  De koper respectievelijk de opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.  
3.  Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft betrekking op een natuurlijke per-

soon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de 
wederpartij aangeduid met de term “de consument”.  

4.  Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax 
of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het 
maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 

5.  Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan: de door Kooijman 
Water te leveren apparatuur met bijbehorende onderdelen dan wel alle diensten die worden ge-
leverd.  

6.  Onder “informatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel de documenten als de 
overige (mondelinge) gegevens die door Kooijman Water en/of de wederpartij (moeten) worden 
verstrekt.  

7.  Alle bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, werk-
zaamheden en diensten van Kooijman Water, tenzij uit de tekst van het artikel of de bepaling 
anders blijkt.  

8.  Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene 
voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.  

9.  Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie 
hiervan, geldt de Nederlandse tekst.  

10.  Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortge-
komen na-, deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.  

11.  Indien Kooijman Water deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter 
hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Kooijman Water hoeft dan 
de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende over-
eenkomsten van toepassing te laten zijn.  

 
Artikel 2: Aanbod, offertes  
1.  Ieder aanbod en elke offerte van Kooijman Water is van kracht gedurende de daarin genoemde 

termijn. Tenzij Kooijman Water anders mededeelt zijn haar aanbiedingen gebaseerd op levering 
af-magazijn, exclusief BTW, kosten van transport, verpakking, afladen, uitpakken en installatie. 
Kooijman Water heeft het recht om een vrijblijvende aanbieding nog tot en met de derde werk-
dag na de ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Voor het geval Kooijman Water geen 
orderbevestiging verzendt geldt de afleverbon of, indien ook deze niet wordt opgemaakt, de fac-
tuur als zodanig.  

2.  Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht Kooijman Water niet tot levering van een deel 
van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.  

3.  Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en 
deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Kooijman Wa-
ter het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.  

4.  Het aanbod, de offerte, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en 
vervolgopdrachten.  

5.  Getoonde en/of verstrekte modellen en voorbeelden van de apparatuur en/of te leveren zaken, 
voorbeelden van samengestelde apparatuur, opgaven van (technische) specificaties, functiona-
liteiten, capaciteiten, evenals andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op 
de website van Kooijman Water zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aandui-
ding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.  

6.  Kooijman Water heeft het recht de eventuele kosten verbonden aan een offerte bij de wederpar-
tij in rekening te brengen, mits de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten is gewezen.  
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Artikel 3: Opdrachten, totstandkoming overeenkomsten  
1. De koper staat in voor de juistheid van zijn mededelingen aan Kooijman Water m.b.t. zijn hoe-

danigheid als ondernemer voor de omzetbelasting volgens de voor de koper geldende wetge-
ving. Ook staat hij in voor de juistheid van het door hem opgegeven BTW- identificatienummer 
en de opgegeven bestemming van de zaken. Kooijman Water heeft het recht om de koper te 
houden aan de gegevens van de koper die zij op haar facturen vermeldt, dit tenzij de koper bin-
nen tien werkdagen na de ontvangst van de factuur de juistheid van die gegevens gemotiveerd 
betwist. 

2. De (aspirant) koper draagt het risico van verkeerde overdracht van gegevens in het geval deze 
overdracht mondeling plaatsvindt. 

3.  De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Kooijman Water heeft 
geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. 
Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de over-
eenkomst pas tot stand indien Kooijman Water schriftelijk met deze afwijkingen heeft inge-
stemd.  

4.  Kooijman Water is pas gebonden aan:  
a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;  
b. mondelinge afspraken;  
c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst; na schriftelij-
ke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Kooijman Water – zonder tegenwerping van 
de wederpartij – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.  

5.  Opdrachten moeten vergezeld gaan van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard 
van de opdracht.  

6.  Wijzigingen in een eenmaal verstrekte opdracht vinden schriftelijk plaats en moeten vergezeld 
gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Deze wijzigingen evenals aanvullingen 
op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of de overeenkomst hebben slechts betrekking 
op de betreffende overeenkomst.  

7.  Kooijman Water noch de wederpartij heeft het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende 
rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van de andere partij aan een derde over te 
dragen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen of in deze voorwaar-
den anders is bepaald.  

8. Kooijman Water heeft, in het geval koper toerekenbaar tekortschiet, naast het recht om de be-
treffende overeenkomst te ontbinden ook het recht om de overige tussen Kooijman Water en 
koper bestaande overeenkomsten, die nog niet zijn afgewikkeld, door een schriftelijke verklaring 
te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten. In dat geval heeft Kooijman Water tevens 
het recht om van koper al hetgeen hij haar verschuldigd is in één keer op te eisen en/of komen-
de leveranties slechts onder rembours te verrichten.  

  
Artikel 4: Algemene bepalingen inzake intellectuele eigendomsrechten  
1.  De intellectuele eigendom van door Kooijman Water vervaardigde prijsopgaven, tekeningen en 

andere documenten berust bij Kooijman Water. Zij mogen slechts aan een derde partij ter be-
schikking worden gesteld indien Kooijman Water daartoe, desgevraagd, toestemming verleent. 
Kooijman Water heeft het recht om de bedoelde bescheiden op ieder, haar conveniërend, mo-
ment op te eisen. 

2.  De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de 
uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Kooijman Water voorbehouden.  

3.  Het is de wederpartij niet toegestaan:  
a.  de door Kooijman Water geleverde of vervaardigde producten en zaken te gebruiken buiten 

de context van de overeenkomst;  
b.  deze producten en zaken aan derden te verstrekken;  

 
Artikel 5: Honorarium, prijzen, tarieven  
1.  De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en 

eventuele kosten, zoals reiskosten, transport- en verzendkosten, administratiekosten, en decla-
raties van ingeschakelde derden.  

2.  Tenzij partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, zal Kooijman Water zijn honorarium 
berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen of 
het gebruikelijke uurtarief van Kooijman Water.  
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3.  Kooijman Water heeft het recht dit vaste honorarium te verhogen indien tijdens de uitvoering 
van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk niet goed 
werd ingeschat door partijen, zonder dat dit te wijten is aan Kooijman Water, en in redelijkheid 
niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen het overeengeko-
men honorarium.  

4.  Indien partijen werkzaamheden op uurtarief zijn overeengekomen, zal Kooijman Water het ho-
norarium berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeen-
gekomen of het gebruikelijke uurtarief van Kooijman Water.  

5.  De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met 
vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeen-
gekomen tijdstippen.  

6.  Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats 
te vinden buiten de in het vorige lid genoemde werkdagen, heeft Kooijman Water het recht een 
toeslag te berekenen over het uurtarief.  

7.  Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening ge-
brachte uren, is de urenregistratie van Kooijman Water bindend. Een en ander behoudens te-
genbewijs van de zijde van de wederpartij.  

8.  a.  Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan 
voor Kooijman Water (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzi-
gingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen en valutaschommelingen, heeft 
Kooijman Water het recht de overeengekomen prijzen dan wel het overeengekomen honora-
rium dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.  

b.  Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is 
de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ont-
binden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijzi-
ging aan Kooijman Water heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbe-
voegdheid, mag Kooijman Water er vanuit gaan dat de consument met de prijs- of tariefwij-
ziging heeft ingestemd.  

9.  Bij duurovereenkomsten heeft Kooijman Water het recht om jaarlijks een reguliere prijs- of ta-
riefverhoging door te voeren en door te berekenen aan de wederpartij. Kooijman Water zal de 
wederpartij hierover uiterlijk één maand voor ingangsdatum van de prijs- of tariefverhoging in-
formeren.  

 
Artikel 6: Inschakeling derden  
Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Kooijman Water vereist, mag hij be-
paalde leveringen, werkzaamheden of diensten door derden laten verrichten.  
 
Artikel 7: Verplichtingen van de wederpartij  
1.  De wederpartij moet ervoor zorgen dat:  

a.  hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door 
Kooijman Water gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt;  

b.  eventuele door de wederpartij aan Kooijman Water verstrekte gegevensdragers, bestanden 
e.d. vrij zijn van virussen en defecten; 

c.  de door Kooijman Water geleverde zaken conform de door Kooijman Water verstrekte en/of 
geleverde (gebruiks)aanwijzingen, instructies, adviezen, handleidingen e.d. gebruikt worden 
en adequaat beveiligd worden;  

d.  Kooijman Water op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie in-
dien de werkzaamheden moeten plaatsvinden op locatie. Deze locatie moet voldoen aan de 
hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;  

e.  Kooijman Water op de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht kosteloos 
kan beschikken over de door Kooijman Water gewenste aansluitmogelijkheden voor elektri-
citeit, internet e.d. Verloren arbeidsuren als gevolg van uitval van deze voorzieningen zijn 
voor rekening van de wederpartij;  

f.  indien de werkzaamheden meerdere dagen in beslag nemen, er op deze locatie een ruimte 
beschikbaar is waar materialen, hulpmiddelen, eigendommen van Kooijman Water e.d. op-
geslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvin-
den;  
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g.  op de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht de door Kooijman Water in 
redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hem 
kosten zijn verbonden.  

2.  De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Kooij-
man Water voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn 
van deze informatie.  

3. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies en diefstal van en overige schade aan de materia-
len, hulpmiddelen, eigendommen e.d. die Kooijman Water tijdens de uitvoering van de werk-
zaamheden bij de wederpartij gebruikt.  

4.  Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft Kooijman 
Water het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de we-
derpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen ver-
traging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de 
overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.  

5.  Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Kooijman Water nalaat van de weder-
partij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Kooijman Water om op een later tijdstip als-
nog nakoming te verlangen niet aan.  

 
Artikel 8: Levering 
1. De koper is jegens Kooijman Water verplicht tot onmiddellijke inontvangstneming van de ge-

kochte zaak c.q. de aangeboden prestatie zodra deze aan hem wordt afgeleverd, c.q. aange-
boden. Indien koper de zaak niet in ontvangst neemt, zal de zaak als afgeleverd gelden op het 
moment dat Kooijman Water de zaak heeft aangeboden en houdt zij haar vanaf dat moment 
voor rekening en voor risico van de koper onder zich. Tevens heeft Kooijman Water in dat geval 
het recht om aan de koper te factureren. 

2. Overeengekomen termijnen van levering gelden -ook indien een bepaalde einddatum of een 
bepaalde termijn is overeengekomen- bij benadering en zijn niet fataal, tenzij uitdrukkelijk het 
tegendeel is overeengekomen. In het geval van niet tijdige levering dient Kooijman Water schrif-
telijk in gebreke te worden gesteld, waarbij Kooijman Water een na overleg met haar te bepalen 
redelijke termijn moet worden gegund om alsnog na te komen. 

3. Kooijman Water heeft het recht om de te leveren zaken in delen uit te leveren op voorwaarde 
dat dit geschiedt binnen de overeengekomen c.q. binnen de termijn die op grond van de vori-
ge/volgende alinea werd verlengd. Tenzij het tegendeel is overeengekomen heeft Kooijman 
Water steeds het recht om leveringen onder rembours te verrichten. Iedere deellevering of -
prestatie afzonderlijk of periodiek kan worden gefactureerd. 

4. Verlenging van de leveringstermijn vindt eveneens plaats in het geval van een tijdelijke verhin-
dering tot twee weken als bedoeld in artikel 9 lid 6. In dat geval wordt -zonder dat koper de 
overeenkomst mag ontbinden- de -al dan niet op de voet van lid 2 verlengde- leveringstermijn 
verlengd met de periode dat de verhindering voortduurt, verlengd met een periode waarbinnen 
Kooijman Water redelijkerwijze tot aflevering kan overgaan. 

5. De betekenis van leveringsbedingen wordt, uitgelegd aan de hand van de laatste editie van de 
Incoterms van de internationale Kamer van Koophandel. 

6.  Het risico voor de te leveren apparatuur/goederen gaat op de wederpartij over op het moment 
van levering. Dit is het moment waarop zij het pand, het magazijn of de winkel van Kooijman 
Water verlaten of Kooijman Water aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door 
hem kunnen worden afgehaald.  

7.  In afwijking van het vorige lid is bij consumenten het moment van levering het moment waarop 
de genoemde zaken feitelijk aan hen ter beschikking staan.  

8.  Verzending of transport van deze zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij 
en op een door Kooijman Water te bepalen wijze. Kooijman Water is niet aansprakelijk voor 
schade van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de 
verzending of het transport.  

9.  In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten dat verzending of transport van de be-
stelde zaken plaatsvindt voor risico van Kooijman Water, maar voor rekening van de consu-
ment.  

10.  Indien Kooijman Water de bestelde apparatuur/goederen zelf bij de wederpartij bezorgt, gaat 
het risico voor de zaken over op het moment dat deze zaken op de locatie van de wederpartij 
aankomen en feitelijk aan hem ter beschikking staan.  
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11.  Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt 
de werkzaamheden te verrichten of de bestelde zaken of overeengekomen diensten (op de 
overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of indien de zaken niet worden afge-
haald, heeft Kooijman Water het recht de zaken en/of de onderdelen die voor de uitvoering van 
de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De 
wederpartij moet Kooijman Water binnen een door Kooijman Water te stellen termijn na kennis-
geving van de opslag in staat stellen de prestatie dan wel de zaken alsnog te leveren of de za-
ken binnen deze termijn alsnog afhalen.  

12.  Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn afname-
verplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. Kooijman Water heeft dan het recht de over-
eenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden, de zaken en/of onderdelen aan derden te verkopen en de al vervaardigde documen-
ten te vernietigen zonder dat hieruit voor Kooijman Water een verplichting tot vergoeding van 
schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de we-
derpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of an-
dere schade of het recht van Kooijman Water alsnog nakoming te vorderen.  

13. Indien de koper zaken aan Kooijman Water wil retourneren dan is daarvoor de voorafgaande 
toestemming van Kooijman Water vereist. De kosten van de terugzending zijn voor rekening 
van de koper terwijl de zaken voor diens risico reizen. Indien echter de terugzending, na gege-
ven toestemming van de zijde van Kooijman Water, geschiedt in het kader van een vermeende 
toerekenbare tekortkoming zijdens Kooijman Water, geschiedt de terugzending op kosten en op 
risico van de partij die het ongelijk aan haar zijde heeft.  

 
Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud 
1. Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. Kooijman Water behoudt de eigen-

dom van de op grond van alle nog niet afgewikkelde overeenkomsten aan koper uitgeleverde 
en uit te leveren zaken totdat koper:  
a.  de prijs van al die zaken, vermeerderd met verschuldigde renten en kosten, volledig heeft 

voldaan, 
b.  alle vorderingen heeft voldaan terzake van werkzaamheden die Kooijman Water ten behoe-

ve van hem verricht of zal verrichten in het kader van de desbetreffende overeenkomsten, 
c.  de vorderingen heeft voldaan die Kooijman Water op hem verkrijgt indien koper tekort schiet 

in de nakoming van de hiervoor bedoelde verplichtingen. 
2. Koper mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak op geen enkele wijze laten strekken 

tot zekerheid van andere vorderingen dan die van Kooijman Water. Indien een derde de zaak 
voor de koper onder zich heeft, dan is koper, indien hij jegens Kooijman Water tekort schiet, 
verplicht om de naam en het adres van die derde aan Kooijman Water mede te delen en heeft 
Kooijman Water het recht aan die derde mede te delen dat deze derde de zaak voortaan voor 
haar moet houden. 

3.  Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de 
partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendoms-
voorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het 
eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.  

4.  Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken 
niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht 
van een financier brengen.  

5.  De wederpartij moet Kooijman Water direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen 
eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.  

6.  De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als 
identificeerbaar eigendom van Kooijman Water bewaren. 

7.  De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken 
die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Kooijman 
Water op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebe-
talingsbewijzen.  

8.  Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Kooijman Water een 
beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Kooijman Water en zijn werknemers het 
onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoor-
behoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van Kooijman Water 
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op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nade-
re ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.  

 
Artikel 10: Zekerheid, betaling en kosten bedrijven onderling 
1. Kooijman Water heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid 

voor betaling van de wederpartij te verlangen.  
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij 

partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van 
een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.  

3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is 
betaald, is de wederpartij aan Kooijman Water een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 
2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden 
daarbij als volle maand gerekend.  

4. Indien na aanmaning door Kooijman Water betaling alsnog uitblijft, heeft Kooijman Water bo-
vendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen 
ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.  

5. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft Kooijman Water het recht de over-
eenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn 
verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of 
hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft Kooijman 
Water eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde re-
denen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.  

6. De wederpartij mag de vorderingen van Kooijman Water niet verrekenen met eventuele tegen-
vorderingen die hij op Kooijman Water heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopi-
ge) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.  

7. Indien er bij een duurovereenkomst sprake is van het uitblijven van volledige betaling, zal 
Kooijman Water de wederpartij schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn 
gunnen waarbinnen de wederpartij alsnog moet betalen. Indien betaling na verloop van deze 
redelijke termijn wederom uitblijft en de betalingsachterstand 3 maanden of meer bedraagt heeft 
Kooijman Water het recht zijn werkzaamheden en/of dienstverlening na kennisgeving hiervan 
aan de wederpartij op te schorten totdat er volledig is betaald of hiervoor deugdelijke zekerheid 
is gesteld of de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Onder opschorting 
kan in dit kader onder meer worden verstaan het niet langer uitvoeren van de periodieke mon-
stername en/of het leveren van goederen nodig voor de waterbehandeling.  Alle eventuele 
schade die wederpartij hierdoor lijdt zijn voor rekening van de wederpartij.  

8. Kooijman Water heeft het recht om indien de kostprijs van haar producten/diensten vanaf het 
moment van het sluiten van de overeenkomst tot aan de dag van levering stijgt -ongeacht de 
oorzaak daarvan zoals de verhogingen van heffingen/belastingen en de prijs van grondstoffen 
en personeelskosten- de overeengekomen prijs aan die verhoging(en) aan te passen.  

 Indien aldus een prijswijziging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeen-
komst is koper bevoegd om de overeenkomst door een schriftelijke mededeling te ontbinden, in 
welk geval Kooijman Water harerzijds bevoegd is om onverwijld na ontvangst van die medede-
ling mede te delen dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke prijs gestand wil doen in 
welk geval de ontbinding geacht wordt niet te hebben plaatsgevonden. De hiervoor neergelegde 
regeling geldt ook indien Kooijman Water op afroep of in delen levert en wel voor iedere deel-
levering afzonderlijk. Kooijman Water heeft het recht om in het geval van afroep of levering in 
delen, iedere levering aan koper te factureren. In het geval overheidsbelastingen / -heffingen -
waaronder omzetbelasting- worden verhoogd zal Kooijman Water deze met onmiddellijke in-
gang doorberekenen en geldt het bepaalde in de tweede zin van dit lid niet. 

9. Tenzij het tegendeel is overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen dertig dagen na 
factuurdatum. Koper kan nimmer enig recht op verrekening of opschorting hanteren. Indien 
Kooijman Water aan koper een gespecificeerde opgave toezendt van hetgeen hij aan Kooijman 
Water verschuldigd is en van hetgeen Kooijman Water aan hem verschuldigd is dan dient die 
opgave tevens als een verrekeningsverklaring. Zodra de betaaltermijn verstrijkt raakt koper, 
zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en wordt hij vanaf de vervaldatum 
over het eindbedrag van de factuur een rente verschuldigd naar rato van de wettelijke rente 
vermeerderd met 2% per jaar tot de voldoening. Telkens na afloop van één jaar wordt het be-
drag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. 
Als plaats van betaling geldt steeds het kantoor van Kooijman Water te Breda. 
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10. De koper is aan Kooijman Water alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd 
indien hij een door hem opeisbaar verschuldigde som ondanks aanmaning niet voldoet, en 
Kooijman Water de vordering aan derden in handen geeft. Indien Kooijman Water conservatoire 
maatregelen neemt is een aanmaning of opeisbaarheid van de vordering niet noodzakelijk. De 
buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van het incassotarief dat laatstelijk 
werd gepubliceerd door de Nederlandse Orde van Advocaten tenzij de vordering wordt betwist 
en dit tarief niet toereikend/toepasselijk is in welk geval deze kosten worden berekend aan de 
hand van het tarief per tijdseenheid dat normaal gesproken door de raadsman van Kooijman 
Water voor de behandeling van soortgelijke zaken in rekening wordt gebracht, vermeerderd met 
de door de raadsman van Kooijman Water aan derden te betalen kosten. De gerechtelijke kos-
ten worden steeds op basis van het laatstgenoemde systeem aan koper in rekening gebracht 
met als minimum het door de Rechter buiten overeenkomst te begroten bedrag. Indien Kooij-
man Water gedeeltelijk in het ongelijk wordt gesteld worden de in dit lid bedoelde kosten naar 
evenredigheid gematigd tenzij de rechter zou oordelen dat op grond van een geringe fout van 
Kooijman Water de koper volledig in de kosten moet worden geoordeeld.  

11. De door koper of derden te verrichten betalingen worden steeds het eerst in mindering gebracht 
op die vorderingen waarvoor Kooijman Water niet het in het vorige artikel opgenomen eigen-
domsvoorbehoud geldend kan maken. Met inachtneming daarvan worden betalingen het eerst 
in mindering gebracht op alle verschuldigde kosten, daarna op alle verschuldigde renten en, tot 
slot, op de (telkens oudste) hoofdsom.  

 
Artikel 11: Zekerheid, betalingen en kosten consumenten 
1.  Kooijman Water heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid 

voor betaling van de consument te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% 
van de overeengekomen prijs bedragen.  

2.  Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij 
partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van 
een factuur vast indien de consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.  

3.  Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is 
betaald, is de consument aan Kooijman Water een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 
2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden 
daarbij als volle maand gerekend.  

4.  Indien na aanmaning door Kooijman Water betaling alsnog uitblijft, heeft Kooijman Water bo-
vendien het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. 
Daarbij zal Kooijman Water de consument bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn 
van 14 dagen geven om alsnog te betalen.  

5.  De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:  
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een 
minimum van € 40,00);  
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;  
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;  
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;  

6.  Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft Kooijman Water het recht 
na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 
3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.  

7.  Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft Kooijman Water het recht de over-
eenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn 
verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft of 
hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft Kooijman 
Water eveneens indien hij al voordat de consument in verzuim is met de betaling gegronde re-
denen heeft om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen.  

8.  Door de consument gedane betalingen worden door Kooijman Water eerst in mindering ge-
bracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het 
langst openstaan, tenzij de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking 
heeft op een latere factuur.  

9.  Indien er bij een duurovereenkomst sprake is van het uitblijven van volledige betaling, zal 
Kooijman Water de consument schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn 
gunnen waarbinnen de consument alsnog moet betalen. Indien betaling na verloop van deze 
redelijke termijn wederom uitblijft en de betalingsachterstand 3 maanden of meer bedraagt heeft 
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Kooijman Water het recht zijn werkzaamheden en/of dienstverlening na kennisgeving hiervan 
aan de consument op te schorten totdat er volledig is betaald of hiervoor deugdelijke zekerheid 
is gesteld of de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Onder opschorting 
kan in dit kader onder meer worden verstaan het blokkeren van de door Kooijman Water voor 
de consument geëxploiteerde website(s), domeinnamen of e-mailadressen. Alle schade die 
Kooijman Water hierdoor lijdt evenals de kosten van heraansluiting of het heractiveren van de 
dienstverlening zijn voor rekening van de consument.  

 
Artikel 12: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.  
1.  Kooijman Water heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door 

een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:  
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;  
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;  
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;  
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;  
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens 
vermogen of delen ervan verliest.  

2.  De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van 
de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.  

 
Artikel 13: Overmacht  
1.  Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of Kooijman Water, heeft Kooijman Water het 

recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de 
nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten 
zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.  

2.  Onder overmacht aan de zijde van Kooijman Water wordt in het kader van deze algemene 
voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Kooijman Water, van de door 
hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde 
van Kooijman Water.  

3.  Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van Kooijman Water 
zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlus-
ten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Kooijman Water en/of van de 
wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aan-
gaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, in-
braak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, 
(natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en 
export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden of leveringsproblemen.  

4.  Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de 
wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens Kooijman Water tot aan dat moment nako-
men.  

 
Artikel 14: Voortgang, uitvoering overeenkomst  
1.  Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de werkzaamheden of diensten of de over-

eengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:  
a. Kooijman Water niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;  
b. Kooijman Water niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij 
heeft ontvangen;  
c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij ko-
men; heeft Kooijman Water recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op 
vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.  

2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Kooijman Water het recht de uitvoering 
van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij de 
resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en 
schade zijn voor rekening van de wederpartij.  

3.  Kooijman Water spant zich in de overeengekomen werkzaamheden, diensten en leveringen 
binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs 
van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de 
wederpartij moet worden bespoedigd, heeft Kooijman Water het recht de hiermee gemoeide 
overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.  
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4.  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden, diensten en/of 
leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kun-
nen worden uitgevoerd, zal Kooijman Water met de wederpartij in overleg treden over wijziging 
van de overeenkomst. Kooijman Water zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen 
van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de (op)leveringstermijnen. Indien 
de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft Kooijman 
Water in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al door hem verrichte werkzaamhe-
den en leveringen en de reeds geleverde diensten.  

5.  Meerwerk moet schriftelijk tussen Kooijman Water en de wederpartij overeengekomen worden. 
Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit de 
uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra werkzaamheden, diensten en leveringen 
die niet zijn opgenomen in het aanbod, de offerte of de opdracht.  

6.  Wanneer Kooijman Water op verzoek of met voorafgaande instemming van de wederpartij 
werkzaamheden of andere prestaties verricht, die buiten de inhoud of omvang van de overeen-
komst vallen (meerwerk), zullen deze werkzaamheden of prestaties door de wederpartij aan 
Kooijman Water worden vergoed volgens de daarvoor gebruikelijke tarieven van Kooijman Wa-
ter. Kooijman Water is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan altijd 
verlangen dat voor deze werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke schriftelijke overeen-
komst wordt gesloten.  

7.  De wederpartij aanvaardt dat door de werkzaamheden of de prestaties als bedoeld in het vorige 
lid van dit artikel, het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamhe-
den en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen kunnen worden beïnvloed.  

 
Artikel 15: Annulering, opschorting  
1.  Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil 

annuleren, is hij aan Kooijman Water een door Kooijman Water nader te bepalen schadever-
goeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door Kooijman Water gemaakte kos-
ten en zijn door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Kooijman Water 
heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en – naar zijn keuze en afhankelijk van de al 
verleende diensten, verrichte werkzaamheden of leveringen – 20 tot 100% van de overeenge-
komen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.  

2.  Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, 
heeft Kooijman Water in ieder geval het recht de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het 
overeengekomen of – bij gebreke daarvan – gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij in reke-
ning te brengen.  

3.  De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrij-
waart Kooijman Water voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.  

4.  Kooijman Water heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met 
de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.  

5.  Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de 
vergoeding voor alle op dat moment verrichte werkzaamheden en verleende diensten alsmede 
alle gemaakte kosten direct opeisbaar en mag Kooijman Water deze bij de wederpartij in reke-
ning brengen. Kooijman Water mag bovendien alle gedurende de opschortingsperiode te ma-
ken of gemaakte kosten evenals de voor de opschortingsperiode al gereserveerde uren bij de 
wederpartij in rekening brengen.  

6.  Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur niet kan 
worden hervat, heeft Kooijman Water het recht de overeenkomst door een schriftelijke verkla-
ring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeen-
gekomen opschortingsduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting 
voortvloeiende kosten van Kooijman Water vergoeden.  

 
Artikel 16: Keuring en klachten 
1. De koper is verplicht om de door Kooijman Water afgeleverde goederen/de door Kooijman Wa-

ter verrichte prestatie onverwijld na inontvangstneming te keuren op haar deugdelijkheid, voor-
zover deze keuring binnen genoemd tijdsbestek in redelijkheid mogelijk is, doch in ieder geval 
op hoeveelheid en direct zichtbare gebreken. Indien de koper wat dit betreft wil klagen dan dient 
hij Kooijman Water in ieder geval binnen vijf werkdagen na aflevering inhoudelijk schriftelijk te 
berichten, en steeds een aantekening te maken op de vrachtbrief. 
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2. Alle klachten over de verrichte werkzaamheden en/of de verleende diensten/geleverde goe-
deren moeten direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen 3 maanden na (op)levering van de 
werkzaamheden en/of diensten/goederen – aan Kooijman Water worden gemeld, gevolgd door 
een schriftelijke bevestiging hiervan. Indien er geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt 
een (garantie)termijn van 3 maanden. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de werk-
zaamheden en diensten geacht conform de overeenkomst te zijn verricht c.q. geleverd.  

3.  De wederpartij moet Kooijman Water in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor 
relevante informatie aan Kooijman Water verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht 
retourzending noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat Kooijman Water ter plekke de 
klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening van de wederpartij, 
tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.  

4. Indien en voor zover het gaat om gebreken die redelijkerwijze, en ondanks het in de vorige drie 
leden verlangde onderzoek, niet binnen de in die leden genoemde termijnen konden worden 
ontdekt, dient de klacht binnen vijf werkdagen, doch in ieder geval binnen de termijn van zes 
maanden als omschreven in artikel 16 lid 5, en steeds voordat de koper de door Kooijman Wa-
ter afgeleverde zaak verwerkt, nadat koper een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had kun-
nen ontdekken, bij Kooijman Water schriftelijk en gespecificeerd te zijn ingediend. Deze regel 
geldt ook indien aan de zaak een eigenschap ontbreekt die deze volgens een door Kooijman 
Water geuite mededeling bezit of indien de afwijking betrekking heeft op feiten die Kooijman 
Water kende of behoorde te kennen, doch niet aan koper heeft medegedeeld. 

5. Klachten die worden geuit na de in dit artikel genoemde termijnen behoeft Kooijman Water niet 
in behandeling te nemen, en leiden niet tot aansprakelijkheid van haar onderneming. Indien 
Kooijman Water dergelijke klachten toch in behandeling neemt dan dienen haar inspanningen, 
tenzij anders overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance zonder aanvaarding van 
enige aansprakelijkheid. Indien blijkt dat enige klacht ten onrechte is geuit en Kooijman Water in 
het kader daarvan werkzaamheden heeft verricht c.q. zaken heeft geleverd, dan heeft Kooijman 
Water het recht om dit een en ander aan de koper tegen de normaal bij haar geldende prijzen in 
rekening te brengen. 

6.  Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.  
7.  Het vorige lid geldt niet voor de consument.  
 
Artikel 17: Aansprakelijkheid en overmacht 
1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Kooijman Water gegeven garanties, gegarandeer-

de resultaten, capaciteiten, functionaliteiten of kwaliteitseisen aanvaardt Kooijman Water geen 
enkele aansprakelijkheid.  

2.  Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Kooijman Water alleen aansprakelijk voor directe 
schade. Iedere aansprakelijkheid van Kooijman Water voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, 
winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uit-
drukkelijk uitgesloten.  

3.  De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beper-
king van de schade.  

4.  In afwijking van het vorige lid, wordt bij duurovereenkomsten met een langere looptijd dan 3 
maanden de aansprakelijkheid van Kooijman Water beperkt tot het over de laatste 3 maanden 
verschuldigde honorarium indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door 
Kooijman Water gesloten verzekering valt.  

5. Indien koper de voorschriften die in het vorige artikel zijn neergelegd in acht heeft genomen, 
kan Kooijman Water met inachtneming van hetgeen in deze voorwaarden is gesteld slechts ge-
durende zes maanden na datum aflevering/het verrichten van de prestatie wegens een toere-
kenbare tekortkoming worden aangesproken.  

6. Indien Kooijman Water erkent dat zij toerekenbaar tekort is geschoten of dit anderszins komt 
vast te staan, dan heeft zij het recht om op korte termijn, nadat koper zich op die tekortkoming 
heeft beroepen, aan koper mede te delen dat zij de door de koper betaalde prijs zal terugbeta-
len c.q. dat zij kosteloos tot herlevering c.q. aflevering van het ontbrekende c.q. het opnieuw 
verrichten van de prestatie c.q. herstel, zal overgaan. Indien Kooijman Water na genoemde me-
dedeling op korte termijn presteert dan betekent dit dat de overeenkomst op correcte wijze zal 
zijn nagekomen respectievelijk -in het geval van terugbetaling van de prijs- dat die overeen-
komst is ontbonden, en heeft koper geen recht op schadevergoeding. Het in de vorige zin ge-
stelde lijdt uitzondering indien koper voorafgaande aan de in de eerste zin van dit lid bedoelde 
mededeling de overeenkomst reeds met recht buiten rechte heeft ontbonden c.q. een vordering 
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tot ontbinding heeft ingesteld en deze wordt toegewezen. Kooijman Water heeft het recht om 
voorafgaand aan het verrichten van de in dit lid bedoelde prestaties van koper te verlangen dat 
hij de zaken, ten aanzien waarvan Kooijman Water toerekenbaar tekort is geschoten, retour-
neert. 

7. Kooijman Water beperkt, behoudens in het geval van opzet of grove schuld, indien mocht wor-
den geoordeeld dat zij op grond van welke titel dan ook een schadevergoeding in geld verschul-
digd is, haar aansprakelijkheid tot maximaal de voor de betreffende zaak/de betreffende presta-
tie overeengekomen prijs (exclusief b.t.w.).  

 Indien echter wordt geoordeeld dat Kooijman Water aansprakelijk is voor letselschade of dat als 
gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming is de aansprakelijkheid van Kooijman 
Water beperkt tot het bedrag dat op grond van een door haar afgesloten aansprakelijk-
heidsverzekering wordt uitbetaald, dan wel tot 10-maal de voor de betreffende zaak/prestatie 
overeengekomen prijs, indien in voorkomend geval de verzekeringspolis geen, dan wel een la-
ge dekking geeft. Koper vrijwaart Kooijman Water tegen alle aanspraken van derden, voorzover 
deze aanspraken het in de vorige zin bedoelde maximum te boven gaan. Kooijman Water is 
nimmer aansprakelijk voor schade die resulteert uit foutief gebruik en/of ondeugdelijke toepas-
sing van het product. 

8. In afwijking in zoverre van hetgeen in het vorige lid is bepaald geldt dat Kooijman Water, -indien 
blijkt dat zij behoort tot een bedrijfstak waar standaardisering van overeenkomsten door alge-
mene voorwaarden met beperkingen/uitsluitingen van aansprakelijkheid een algemeen ver-
schijnsel is -en Kooijman Water binnen die bedrijfstak de overeenkomst sluit of indien Kooijman 
Water de overeenkomst sluit met een onderneming uit een andere bedrijfstak die regelmatig 
met de bedrijfstak waarin Kooijman Water werkzaam is, van doen heeft, en waarbinnen bedoel-
de standaardisatie eveneens aanwezig is-, nimmer aansprakelijk is voor (ernstige) fouten van 
bij haar in werk gestelde personen die niet tot de bedrijfsleiding behoren. 

9. Naast hetgeen de wet als overmacht beschouwt gelden als zodanig staking en/of ziekte van de 
werknemers van Kooijman Water, wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van haar leveran-
ciers, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het 
verkeer, natuurgeweld, oorlog of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, 
brand en andere ongevallen in haar bedrijf alsmede overige omstandigheden, voorzover als ge-
volg daarvan de (verdere) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet of niet volledig 
van haar kan worden verlangd en bovendien de verhindering naar redelijke verwachting langer 
duurt dan twee weken na de omstandigheid/omstandigheden die daartoe leidt/leiden. Daar-
naast is er sprake van overmacht indien redelijkerwijze vaststaat dat de verhindering de nako-
ming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk definitief onmogelijk zal maken. Indien er al-
dus sprake is van overmacht heeft ieder van de partijen het recht om de overeenkomst geheel 
of gedeeltelijk te ontbinden, in welk laatste geval partijen verplicht zijn om de overeenkomst 
voor het niet ontbonden gedeelte na te komen. 

 Indien op de voet van dit lid tot ontbinding wordt overgegaan is geen van de partijen ten aan-
zien van het ontbonden deel van de overeenkomst aan de andere partij schadevergoeding ver-
schuldigd.  

10. Indien er sprake is van een verhindering die naar redelijke verwachting niet langer duurt dan 
twee weken na het ontstaan van de in het vorige lid genoemde omstandigheid/omstandigheden, 
is er van overmacht geen sprake en wordt, zonder dat ieder van de partijen de overeenkomst 
mag ontbinden, de termijn waarbinnen Kooijman Water moet leveren op de voet van hetgeen in 
artikel 3 lid 4 is bepaald, verlengd. 

11. In dit artikel is onder toerekenbare tekortkoming tevens onrechtmatig handelen begrepen. 
12. De wederpartij moet Kooijman Water uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden 

met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan spreken.  
13. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.  
14.  Kooijman Water is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasse-

lijke garantie indien de schade is ontstaan:  
a. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Kooijman Water 
verstrekte of voorgeschreven informatie;  
b. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij; 
c. doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen 
aan het (op)geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van 
Kooijman Water.  
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15.  De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle 
hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Kooijman Water uitdrukkelijk voor alle aanspraken 
van derden tot vergoeding van deze schade.  

16.  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade 
te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Kooijman Water of het leidinggevend 
personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen 
verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Kooijman Water de wederpartij vrijwaren voor even-
tuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.  

 
Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
1. Op alle overeenkomsten die Kooijman Water sluit is het Nederlandse recht van toepassing met 

uitsluiting, indien het anders zou gelden, van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internati-
onale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. 

2. Alle geschillen die tussen Kooijman Water en koper ontstaan en waarop deze algemene voor-
waarden van toepassing zijn, worden, tenzij dwingend recht daaraan in de weg zou staan, be-
slecht door de rechter die bevoegd is binnen het ressort van de Arrondissementsrechtbank te 
Breda, Nederland, onverminderd het recht van Kooijman Water om de koper in rechte te be-
trekken voor de anderszins bevoegde rechter.  

3.  De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde 
rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Kooijman Water. Met tijdig wordt hier be-
doeld: binnen één maand nadat Kooijman Water schriftelijk aan de consument heeft meege-
deeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.  

4.  Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft Kooijman Water het recht er voor te 
kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de we-
derpartij gevestigd is. 

 
Artikel 19: Garanties  
1.  Kooijman Water zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen, werkzaamheden en diensten 

naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft 
ten aanzien van deze leveringen, werkzaamheden en diensten nooit een verdergaande garantie 
dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.  

2.  Kooijman Water staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en 
deugdelijkheid van het geleverde.  

3.  Indien voor de door Kooijman Water geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een ga-
rantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Kooijman Water zal 
de wederpartij hierover informeren.  

4. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde diensten, baseert 
Kooijman Water zich op de informatie die de koper/consument hierover verstrekt. 

5.  Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij het overeengekomen prijs nog 
niet heeft voldaan.  

6.  Het vorige lid geldt niet voor de consument.  
7.  Bij een terecht beroep op de garantie zal Kooijman Water – naar zijn keuze – kosteloos zorg 

dragen voor herstel of vervanging van het (op)geleverde, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren 
van de overeengekomen werkzaamheden of diensten dan wel voor terugbetaling van of een 
korting op de overeengekomen prijs of het overeengekomen honorarium. Indien er sprake is 
van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden 
opgenomen aansprakelijkheidsartikel.  

8.  In afwijking van het vorige lid, heeft de consument de keuze tussen herstel of vervanging van 
het (op)geleverde respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengeko-
men werkzaamheden of diensten, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Kooij-
man Water. In plaats daarvan mag de consument de overeenkomst altijd bij schriftelijke verkla-
ring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of het overeengekomen honorarium 
verlangen.  

 


