Algemene voorwaarden Waterlogic bvba

1. Algemeen
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, adviezen,
en
tussen
en haar Opdrachtgever en
hebben voorrang op de eigen voorwaarden van de Opdrachtgever.
b. Alle van deze voorwaarden afwijkende bedingen gelden alleen indien deze schriftelijk zijn

2. Offertes en
a. Alle offertes, aanbiedingen, prijsopgaven, en overige mededelingen van
zijn
. Een bestelling van de Opdrachtgever is slechts bindend na schriftelijke
aanvaarding door Waterlogic Belgium. Bij verschil tussen de bestelling van de Opdrachtgever en
de bevestiging van Waterlogic Belgium is uitsluitend de bevestiging van Waterlogic Belgium
bindend.
b. Waterlogic Belgium kan niet aan haar bevestigde offertes worden gehouden, indien de
Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes een kennelijke vergissing of
bevatten.
c. De prijzen zijn exclusief btw, verpakkings- en verzendkosten, montage- en
alsmede eventuele in het kader van de
te
kosten, waaronder
d. Bevestigde offertes gelden niet automatisch voor toekomstige en/of
Alle
levertijden en andere
informatie, opgenomen in verkoopbrochures, advertenties, catalogi, offertes, aanbiedingen,
prijslijsten en overige door Waterlogic Belgium verstrekte
hebben slechts het
karakter van aanduidingen en zijn derhalve niet bindend voor Waterlogic Belgium.
3. Uitvoering van de
a. De uitvoerings- en
van
zijn
b. Het is
toegestaan om de
in delen uit te voeren
deze
delen afzonderlijk te factureren.
c.Ter voorbereiding en uitvoering van de montage-, installatie- en
(hierna: “montage”) dienen de
de Opdrachtgever toegankelijk te
worden gemaakt en toegankelijk te worden gehouden.
d. De Opdrachtgever zal Waterlogic Belgium alle hulp verlenen die redelijkerwijze kan worden
verlangd. De
zal daartoe aan de monteurs
kosteloos
elektrische energie, water etc.
stellen.
e. Indien de monteurs van
door
de
wil van Waterlogic Belgium, niet regelmatig met de montage kunnen doorgaan of
de
dan
alle
voortvloeiende kosten voor rekening
van de Opdrachtgever.

f. Nadat de monteurs de werkzaamheden hebben afgerond en de goederen door hen in
bedrijf zijn gesteld, wordt de montage geacht te zijn voltooid.
wordt in de
gelegenheid gesteld de montage te controleren
wordt na controle geacht deze aanvaard
te
g. Wordt aan de leden a tot en met f van dit artikel door de
niet
niet
voldoende voldaan, dan heeft
het recht om de uitvoering
de
overeenkomst op te schorten en/of de hierdoor ontstane extra kosten bij de
in
rekening te brengen.
h.
is bevoegd om derden in te schakelen en een
van die derde namens de
aanvaarden.

4. Wijzigingen en annuleringen
a. Een aanvaarde opdracht kan niet geannuleerd worden. Indien de Opdrachtgever een
aanvaarde opdracht annuleert, zullen de volledige kosten van de opdracht in rekening worden
gebracht.
b. Wijziging is alleen mogelijk indien dit schriftelijk is overeengekomen. Het verzoek tot
wijziging dient schriftelijk te worden gedaan.
c. Wel zijn te allen tijde de kosten die Waterlogic Belgium aan derden heeft gemaakt voor
rekening van de
d. Indien na aanvaarding van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of extra werkzaamheden uit te
voeren, kan een verzoek tot wijziging of uitbreiding worden gedaan uiterlijk 7 kalenderdagen
nadat de gewijzigde omstandigheden zich hebben gemanifesteerd en in ieder geval vóór de
afgesproken plaatsingsdatum. In voorkomend geval zullen partijen schriftelijk en in onderling
overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Hiervoor kan de Waterlogic Belgium
extra kosten in rekening brengen.
e. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of dat er extra
werkzaamheden moeten worden verricht, kan het tijdstip van voltooiing van de
daardoor worden beïnvloed.
zal de klant
spoedig mogelijk hiervan op
de hoogte stellen.
f. Waterlogic Belgium heeft het recht om de opdracht te annuleren op grond van voor haar
gerechtvaardigde omstandigheden die haar niet kunnen worden toegerekend en die de
economische verhoudingen tussen partijen wijzigen derwijze dat indien deze omstandigheden
zich hadden voorgedaan vóór bevestiging van de opdracht, Waterlogic Belgium de opdracht
niet zou aanvaard hebben of aanvaard zou hebben onder andere voorwaarden.
5. Wijze van levering: o.a.
a. Alle door Waterlogic Belgium aan de Opdrachtgever geleverde goederen b li j v en i n g e v al
v a n v e rk o o p de eigendom van Waterlogic Belgium totdat de
alle
jegens
deugdelijk en volledig nagekomen, met
inbegrip van rente en

b. De Opdrachtgever heeft niet het recht om verhuurde goederen te vervreemden, te
bezwaren, te verpanden of anderszins in de macht van derden te brengen, tenzij
hiervoor schriftelijk
heeft gegeven. Bij
hiervan is van
rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire en onverminderbare
schadevergoeding verschuldigd van € 5.000,00,
het recht van
om
te
c.In geval van verkoop, heeft Waterlogic Belgium het recht op ongehinderde toegang tot de
goederen totdat de Opdrachtgever alle betalingsverplichtingen jegens Waterlogic Belgium
deugdelijk en volledig is nagekomen
d. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar
haar bedrijf
e. Indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat aflevering geschiedt ter plaatse waar de
haar bedrijf uitoefent, heeft
aan
voldaan, en worden de goederen geacht te zijn geleverd, indien
de goederen aan de
aanbiedt.
f. De
is gehouden zijn volledige
te verlenen aan
aflevering
van de door
te leveren goederen. De
zal ook zonder daartoe
te zijn
in verzuim zijn, indien hij de af te
goederen niet na eerste verzoek
van Waterlogic Belgium bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres uitdrukkelijk is
weigert de af te leveren goederen in ontvangst te nemen.
g. Indien de Opdrachtgever weigert de goederen in ontvangst te nemen, dan komen de
kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van de
In dat geval zal
de goederen maximaal 30 dagen na
aanbieding opslaan. De Opdrachtgever kan de goederen dan afhalen tegen contante
betaling van het volledig verschuldigde bedrag, te
met een schadevergoeding
van 15% van het
bedrag, met
minimum van € 750,-. Na deze termijn van
30 dagen staat het
om over de goederen te beschikken.
6. Tarieven, kosten en betaling
a. Tenzij schriftelijk anders is
geldt een betalingstermijn van 14 dagen na
factuurdatum, zonder dat de Opdrachtgever een beroep kan doen op opschorting, inhouding
of verrekening. Protest tegen de hoogte van de
schort de
niet
op.
b. Wanneer de
op- en/of
heeft ten aanzien
de door
Waterlogic Belgium gezonden facturen, dient de Opdrachtgever binnen acht kalenderdagen
na factuurdatum schriftelijk bij Waterlogic Belgium te protesteren. In geval geen protest
plaatsvindt binnen voormelde termijn, dan wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te gaan
met de uitvoering van de werkzaamheden door
en de betreffende factuur.
c. De Opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities
gehouden om op eerste verzoek van Waterlogic Belgium zekerheid te stellen voor de voldoening
van de krachtens
aan
betalen bedrag. De aangeboden
zekerheid zal zodanig moeten zijn dat de
met de eventueel daarop vallende rente
en kosten behoorlijk gedekt is en dat Waterlogic Belgium daarop zonder moeite verhaal zal
kunnen nemen. Een eventueel later
geworden zekerheid zal op eerste verzoek van
tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.

d. Na het verstrijken van de
over het opeisbare bedrag de

is de

van rechtswege in gebreke en is

e. Alle kosten die door
moeten worden gemaakt ter voldoening
de
vordering in en buiten rechte komen voor rekening van de
buitengerechtelijke incassokosten zijn ten laste van de Opdrachtgever ten bedrage van een forfait
van 15% van het verschuldigde bedrag.
f. Behoudens tegenbericht waarvan door de Opdrachtgever schriftelijk kennis dient te worden
gegeven aan Waterlogic Belgium, worden de facturen digitaal verzonden op het door de
Opdrachtgever aan gegeven e-mailadres. Indien de Opdrachtgever de digitale verzending
weigert, zal Waterlogic Belgium de facturen per post versturen mits aanrekening van een
administratieve kost van 2,5 euro per zending.
7.
van de overeenkomst
a. Waterlogic Belgium is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, indien de
Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of niet na
dreigt te
b. De
tot opschorting vervalt indien de
ter
van de
nakoming van haar
zekerheid heeft gesteld
behoeve van
Waterlogic Belgium.
c. Opschorting van de overeenkomst ontslaat de Opdrachtgever niet van haar
d. Indien Waterlogic Belgium door het opschorten van de overeenkomst schade lijdt en/of
hierdoor extra kosten heeft gemaakt, dan komt dit voor rekening van de Opdrachtgever.
e.
is niet
voor schade die de
lijdt
gevolg
van de
8.
opzegging en ontbinding van de overeenkomst
a. De
is enkel tussentijds opzegbaar, indien dit expliciet overeengekomen.
b.
het
de
ingebrekestelling en zonder
rechterlijke
te ontbinden, indien:
- de Opdrachtgever enige verplichting onder de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig
- de
in staat van faillissement is geraakt of wordt toegelaten tot een procedure
van gerechtelijke reorganisatie (art. XX.39 – XX.97 W.E.R.), (de
van) de
wordt geliquideerd
ontbonden of anderszins blijkt dat de
niet solvabel
- zich
voortdoen die van dien aard zijn dat nakoming
de overeenkomst
onmogelijk is of indien nakoming in redelijkheid niet van
kan worden gevergd;
c. Indien de
wordt ontbonden zijn alle

9. Koop-, service-, huur-, lease- en bruikleenovereenkomst
a. Indien de overeenkomst (gedeeltelijk) strekt tot koop met service, huur, lease of bruikleen van
een of meerdere
en/of warme drank
apparaten, is de
Opdrachtgever verplicht het onderhoud, filters, ingrediënten en aanverwante artikelen in te
kopen bij
of bij een door Waterlogic Belgium aan te wijzen derde.
b. De
is verplicht als een goed huisvader voor het
geleasde of in
bruikleen hebbende te zorgen. Hieronder wordt begrepen dat de Opdrachtgever risico’s, zoals
diefstal, brand- en waterschade, met betrekking tot het gehuurde, geleasde of in bruikleen
hebbende afdoende dient te verzekeren. De
is gehouden
een
afschrift van de
ter
te stellen.
c. De
is aan
een
van 20% van de
totale
of koopsom van de goederen.
d. Waterlogic Belgium is gerechtigd om wijzigingen aan de goederen aan te brengen of
gelijksoortige nieuwe of gereviseerde goederen te plaatsen ter vervanging van eerder geplaatste
e. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de goederen te verplaatsen of daaraan iets te
wijzigen. Kosten die voortvloeien uit deze niet toegestane verplaatsing of wijziging komen voor
rekening van de
f. De service-, huur-, lease- of
wordt gesloten voor
periode van vijf
jaar, tenzij schriftelijk anders is
g. Indien de huur-, lease- of
eindigt, heeft
het
recht om de goederen terstond terug te nemen.
heeft het
om per
locatie
en één manuur in rekening te brengen tegen het op dat moment
geldende tarief. De kosten voor het tegelijkertijd ophalen van ieder volgend apparaat op
dezelfde locatie worden op nacalculatie berekend, met minimaal
half uur arbeid per
apparaat.
h. De
dient het gehuurde, geleasde of in bruikleen hebbende dezelfde staat
terug te geven als waarin zij het apparaat heeft ontvangen,
slijtage door normaal
gebruik.
i. Wordt aan de bepalingen van dit artikel door de
niet of niet
voldaan, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire en onverminderbare
schadevergoeding verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van Waterlogic Belgium
om een hogere
te
j. Indien demonstratie- of bruikleenmodellen niet binnen één maand na
door de
aan
zijn
worden deze modellen
door
niet meer
In dat geval
sprake van een
koopovereenkomst, bruikleenovereenkomst of huurovereenkomst.
zal dan
tegen de dan geldende prijzen
k. Een service-, huur- of
wordt automatisch verlengd, t elkens met de
initiële looptijd van het contract , tenzij de Opdrachtgever uiterlijk drie maanden voor de
einddatum van de
de
per
opzegt. Voor
de verlenging blijven dezelfde
bedragen

10. Verpakking CO2-cilinders
a. Waterlogic Belgium heeft het recht een waarborgsom te eisen van de Opdrachtgever voor het
van
Deze
wordt aan de Opdrachtgever
na
correcte en
teruggave van de CO2-cilinders.
b. In geval van verlies, schade, diefstal of vernietiging van de
dient
aan
te
€ 150,- per
(excl. toebehoren), € 40,- per
€ 150,- per
voorbehouden.
c. In geval van
van de
heeft
het recht om de in
lid b van dit artikel genoemde bedragen als vervangingswaarde aan de Opdrachtgever in
rekening te brengen. Dit bedrag zal na teruggave aan de
worden gecrediteerd.
d. De Opdrachtgever dient de CO2-cilinder binnen zes maanden na leveringsdatum op de
plaats waar zij aan de Opdrachtgever is bezorgd, aan
of aan een door
vervoerder aan
bieden. Bij gebreke hiervan heeft
het recht om de in lid b van
artikel genoemde bedragen in rekening te
brengen. De transportkosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.
11. Garantie
a. De door Waterlogic Belgium te leveren goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en
normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en
waarvoor de goederen bij normaal gebruik zijn bestemd. De
dient dagelijks
tenminste vier liter water uit de waterkoeler
b. De garantie van
ten aanzien van
goederen voorzien in dit art. 11 is op
de goederen van toepassing gedurende een periode van 12 maanden vanaf levering,
behoudens afwijking in de Bijzondere Voorwaarden die voorrang hebben op deze Algemene
Voorwaarden
c. De garantie beperkt zich in elk geval tot de wijziging, reparatie of kosteloze uitwisseling van
al die onderdelen, die om reden van aantoonbare materiaal-, fabricage- of
zijn.
d. De garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit
oneigenlijk gebruik van het goed, maar ook indien het goed
wordt opgeslagen,
vervoerd, gemonteerd of
Indien onderhoud
wijzigingen aan het goed zijn
aangebracht door de
en/of
vervalt de garantie eveneens.
e. Waterlogic Belgium verklaart naar beste weten dat de door haar geleverde
goederen vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en
.
f. Indien het geleverde een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft de
Opdrachtgever recht op herstel van het geleverde. De Opdrachtgever heeft slechts recht op
vervanging indien herstel van het geleverde niet mogelijk
g. Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde
Waterlogic Belgium
slechts aansprakelijk worden gesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 12
h. De Opdrachtgever is verplicht, op straffe van verval van de garantie, een vastgesteld gebrek
terstond na de v a s t s t e l l i n g bij aangetekend schrijven ter kennis van Waterlogic Belgium te
brengen. De Opdrachtgever is verplicht een
te
en op verzoek van
het gebrekkig onderdeel vrachtvrij aan
terug te

i.

De

vervalt
indien
de
niet
voldoet of indien de
zelf of een
derde, zonder schriftelijke
van
aan het geleverde goed verricht of het voorwerp van

aan
hem

heeft verricht.
j. Het vervallen van de garantie, dan wel het nog niet volledig nakomen van de garantie van
de zijde van
schort de
van
niet op. Wanneer
haar
nakomt is haar
beperkt tot de kosten van herstel of vervanging door derden, doch eerst nadat
de Opdrachtgever
schriftelijk in gebreke heeft gesteld en
een redelijke termijn heeft gesteld
alsnog aan haar
zal kunnen voldoen.
k. Waterlogic Belgium is niet gehouden tot herstel en/of vervanging noch anderszins
ter zake van
die het gevolg zijn enig overheidsvoorschrift met betrekking tot de aard
of de kwaliteit der toegepaste materialen
evenmin ter zake van beschadigingen aan lakwerk
en chroomwerk, tenzij deze
een
zijn van
en/of
van andere delen van het geleverde of van door
verrichte
werkzaamheden.
12.
a. De aansprakelijkheid van Waterlogic Belgium is in alle gevallen beperkt :
- tot ten hoogste de
van de betreffende opdracht in geval van verkoop; en
- tot ten hoogste 6 maanden factuurwaarde van de betreffende opdracht in geval van huur.
b. Waterlogic Belgium sluit iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade uit, waaronder
begrepen
gederfde winst,
besparingen en schade
door
Deze opsomming is niet
c.
is nooit
voor enige schade die
is door de door haar
d.
gebreken

is nooit
aan de

voor enige schade die veroorzaakt is
van de
het ontbreken van
en het ontbreken van de juiste aansluitingen.

13. Verwerking van persoonsgegevens
a. Waterlogic Belgium en de Opdrachtgever erkennen dat op de verwerking van
persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst de Belgische wet van 8 december 1992
(hierna: “Privacywet”) en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna: de GDPR”)
van toepassing is die de Privacywet vervangt.
b. De Opdrachtgever is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van voormelde
privacyregelgeving en is derhalve degene die het doel van en de middelen voor de verwerking
van persoonsgegevens vaststelt. Waterlogic Belgium is enkel verwerker in de zin van voormelde
privacywetgeving en verwerkt de persoonsgegevens louter ten behoeve van of in opdracht van
de Opdrachtgever.
c. De Opdrachtgever, als verwerkingsverantwoordelijke, en Waterlogic Belgium, als verwerker,
verklaren de privacyregelgeving te zullen naleven. De Opdrachtgever vrijwaart Waterlogic
Belgium integraal in hoofdsom, intresten en kosten voor alle aanspraken van derden in dit
verband.

14. Overmacht
a.
van
in de nakoming van de
haar
niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet,
de
of in het verkeer geldende opvattingen
haar rekening komen en
geven de
geen recht tot ontbinding
de
of tot
schadevergoeding.
b. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: technische
het
onverwacht uitvallen van derden,
storingen in
levering van energie,
telecommunicatiestoringen/storingen in het elektronisch
staking, de gevolgen van
etc. Dit alles ook indien deze moeilijkheden zich
voordoen bij derden die door
bij de uitvoering van de
zijn
c. Indien de
meer dan zes maanden duurt, zijn beide
de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot

bevoegd

15.
recht en geschilbeslechting
a. Op de
tussen
en de
uitsluitend het
Belgisch recht van toepassing.
b. Geschillen zullen worden berecht door de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk
arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de Waterlogic Belgium is gelegen,
onverminderd het het recht van de Waterlogic Belgium om de betwisting voor te leggen aan
de bevoegde rechtbank van de zetel van de Opdrachtgever.
16. Slotbepalingen
a. Waterlogic Belgium is ten allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven te wijzigen, alsook haar
algemene voorwaarden. In voorkomend geval zullen deze wijzigingen toepasselijk zijn op alle
opdrachten besteld door de Opdrachtgever na voorafgaandelijke kennisgeving van de
wijzigingen. De clausule van annulering na aanvaarding is dan overbodig.
b. Mocht enige
uit deze
achteraf
worden verklaard, dan wordt die
bepaling vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk in lijn ligt daarmee en blijven de
overige bepalingen onverkort van toepassing.
c. De meest recente versie van deze algemene
zoals te vinden
de website
van
.

