ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN R&R WATER TECHNOLOGY B.V.
1.

Toepasselijkheid
1.1
In deze algemene verkoopvoorwaarden hebben de volgende woorden de navolgende
betekenis:
a.
“Overeenkomst”: een overeenkomst voor de levering van Producten door R&R aan
de Koper inclusief de Verkoopvoorwaarden;
b.
“Verkoopvoorwaarden”: deze algemene verkoopvoorwaarden;
c.
“Offerte”: iedere offerte van R&R aan de Koper voor de levering van Producten,
inclusief informatie betreffende de Producten, zoals prijzen en specificaties;
d.
“Producten”: elk product of alle producten, iedere dienst of diensten, en/of gedeelte
of gedeeltes daarvan, die R&R aanbiedt, verkoopt of verricht of levert aan de Koper
of heeft aangeboden, verkocht verricht of geleverd.
e.
“Koper”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met R&R een Overeenkomst
heeft gesloten of wenst te sluiten;
f.
“R&R: ”R&R Water Technology B.V., Kiotoweg 70d, 3074 BG, Rotterdam,
Nederland, KvK nummer 52965023.
1.2
De Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van iedere
Overeenkomst en Offerte alsmede aanvragen daartoe.
1.3
De door de Koper voorgestelde algemene voorwaarden, hetzij in verband met een
aankoop of anderszins, zijn niet van toepassing, worden uitdrukkelijk van de hand
gewezen en zijn niet bindend, tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk door R&R zijn
aanvaard.
2.
2.1

2.2

2.3
2.4
3.
3.1
3.2

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

4.6
4.7

4.8

4.9

5.
5.1

5.2

5.3
5.4
6.
6.1
6.2

6.3

Totstandkoming van de overeenkomst
Geen enkele Offerte is bindend met betrekking tot de inhoud, uitvoering, levertijden, etc,
tenzij nadrukkelijk schriftelijk anderszins is vermeld door R&R. R&R kan een niet-bindende
Offerte binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding daarvan herroepen. Offertes
zijn herroepelijk, ook indien een termijn voor aanvaarding is vermeld. Offertes zijn
gebaseerd op de door de Koper verstrekte gegevens.
Een Overeenkomst is gesloten indien en zodra R&R de Overeenkomst schriftelijk heeft
bevestigd door middel van een orderbevestiging of indien R&R tot de uitvoering van de
Overeenkomst is overgegaan.
Tenzij de Koper een Offerte heeft aanvaard, bindt een opdracht tot levering of tot het
verrichten van diensten R&R slechts indien en nadat zij de opdracht schriftelijk heeft
bevestigd of tot de uitvoering daarvan is overgegaan.
In geval van tegenstrijdigheden of inconsistentie tussen de Overeenkomst en de
Verkoopvoorwaarden, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.
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Prijzen
Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anderszins vermeld, zijn prijzen gebaseerd op levering Ex
Works Rotterdam (Kiotoweg 70d, 3074 BG) of een ander door R&R aangegeven adres.
Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst de prijzen van de Producten en/of
prijsbepalende factoren stijgen waarop R&R geen invloed heeft zoals onder meer
valutaschommelingen,
belastingen,
heffingen,
invoerrechten,
transportkosten,
verpakkingskosten, opslagkosten en verzekeringstarieven, ongeacht de reden daarvan, is
R&R gerechtigd om de prijs van de Producten dienovereenkomstig te verhogen.
Betaling en Zekerheid
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen facturen uiterlijk 30 dagen na
dagtekening van de factuur te zijn betaald.
Betaling dient te geschieden in de valuta vermeld op de factuur. De Koper is niet
gerechtigd tot verrekening van een tegenvordering of tot opschorting van zijn
betalingsverplichtingen.
R&R is gerechtigd de Overeenkomst in gedeeltes uit te voeren en dienovereenkomstig te
factureren.
Niet (tijdige) betaling van een factuur maakt alle andere jegens de Koper openstaande
facturen onmiddellijk opeisbaar.
In geval niet tijdige betaling is de Koper van rechtswege in gebreke zonder dat een
ingebrekestelling noodzakelijk is, en mag R&R over het achterstallig bedrag een direct
opeisbare rente van 15% per jaar of gedeelte van een jaar of, indien hoger, de wettelijke
rente, in rekening brengen, zulks onverminderd de overige wettelijke en contractuele
rechten van R&R.
Als tijdstip van betaling geldt het moment waarop het betreffende bedrag is bijgeschreven
op de rekening van R&R.
Alle incassokosten van de door de Koper verschuldigde bedragen, zowel in al buiten
rechte komen voor rekening van de Koper. In deze kosten zijn mede begrepen de kosten
van beslaglegging en de aanvraag van faillissement, alsmede kosten voor advocaten,
deurwaarders en andere adviseurs en deskundigen.
Alle betalingen die aan R&R door de Koper zijn voldaan zullen allereerst worden
aangewend om openstaande rente te betalen en/of kosten die de Koper is verschuldigd, en
vervolgens om de verschuldigde bedragen van openstaande facturen te betalen, te
beginnen met de langst openstaande schulden.
R&R is ten alle tijden gerechtigd om, voorafgaand aan de levering van Producten, gehele
of gedeeltelijke betaling te verlangen. R&R is ten alle tijden gerechtigd, naar haar oordeel,
voldoende zekerheid te verlangen van de Koper voor het nakomen van de
(betalings)verplichtingen van de Koper. Deze bepaling geldt evenzeer indien de Koper
krediet heeft bedongen. In geval de Koper de door R&R verlangde zekerheid niet of – naar
het oordeel van R&R- niet genoegzaam stelt, heeft R&R het recht, zonder dat daartoe
enige ingebrekestelling is vereist, de Overeenkomst te ontbinden of de uitvoering daarvan
op te schorten, onverminderd de overige contractuele en wettelijke rechten van R&R.
Levering
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, vindt de levering van de Producten EXW (Ex
Works Incoterms 2010), Rotterdam (Kiotoweg 70d, 3074 BG), plaats. Het risico van verlies,
schade of waardevermindering aan Producten zal overgaan op de Koper op het tijdstip van
de levering door R&R.
De door R&R vermelde levertijden zijn een naar haar beste weten gemaakte schatting.
R&R is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een te late of incomplete
levering. De te late of incomplete levering is voor de Koper nimmer een reden om de
Overeenkomst te ontbinden.
R&R is gerechtigd de Producten in termijnen en/of gedeeltes te leveren.
In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in de Overeenkomst en de bepalingen van de
overeengekomen Incoterm, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.
Garantie, controle en klachten
R&R garandeert dat de Producten op het tijdstip van de levering voldoen aan de
specificaties zoals omschreven in de orderbevestiging. Enige andere garantie (expliciet,
impliciet, contractueel of wettelijk) wordt niet gegeven en is uitgesloten.
De Koper zal bij de levering van de Producten deze onmiddellijk en zo grondig mogelijk
controleren. De Koper zal R&R binnen 5 werkdagen na levering van de Producten
schriftelijk in kennis stellen van klachten met betrekking tot de Producten. Alle gebreken
die niet redelijkerwijs binnen de bovengestelde termijn konden worden ontdekt zullen
onmiddellijk na ontdekking schriftelijk aan R&R worden medegedeeld en op zijn laatst zes
maanden na de levering van de Producten.
R&R’s verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst worden geacht naar behoren te zijn
uitgevoerd en worden geacht te zijn voldaan bij het vervallen van de tijdslimieten zoals
genoemd in artikel 6.2 van de Verkoopvoorwaarden. Na het vervallen van deze
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tijdslimieten kan de Koper geen andere klachten meer indienen bij R&R aangaande
mogelijke non-conformiteit van de geleverde Producten.
Indien en voor zover R&R een klacht accepteert ingevolge artikel 6 van de
Verkoopvoorwaarden, zal R&R naar eigen goeddunken, de hoeveelheid non-conforme
Producten vervangen door een overeenkomstige hoeveelheid die voldoet aan de
specificaties, ofwel, naar keuze van R&R, Koper crediteren voor de factuurwaarde van de
geretourneerde Producten.
Aansprakelijkheid
Voor zover – met inachtneming van het overig bepaalde in deze Verkoopvoorwaarden R&R aansprakelijk is jegens de Koper, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het
factuurbedrag dat is gemoeid met de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de
Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, of –indien lager – het bedrag
dat aan R&R wordt betaald door haar verzekeraar voor de situatie, vermeerderd met het
bedrag van het eigen risico dat van toepassing is.
R&R is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat R&R is
uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
R&R is tevens niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door een
onjuiste opvolging van een door R&R gegeven advies aan de Koper.
In het geval het Product niet aan de overeengekomen specificaties voldoet, is de
aansprakelijkheid van R&R voor schade, van welke aard dan ook, beperkt tot het bepaalde
in artikel 6.4 van deze Verkoopvoorwaarden.
Enig advies dat R&R aan de Koper heeft gegeven met betrekking tot de Producten en/of
het gebruik, de dosering of de geschiktheid daarvan, is verleend naar beste weten van
R&R en gegeven op basis van de ervaring en kennis van R&R, zonder dat dit tot enige
aansprakelijkheid van R&R kan leiden.
Onverminderd het overig bepaalde in deze Verkoopvoorwaarden is R&R nimmer
aansprakelijk voor indirecte schade waaronder winstderving, bedrijfsstagnatie of andere
gevolgschade van de Koper.
De Koper is gehouden R&R te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden terzake van
door R&R aan de Koper geleverde Producten.
De Koper vrijwaart R&R tegen alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens
R&R indien de schade van derden is veroorzaakt door schending van intellectueel
eigendomsrecht.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de
Koper aantoont dat de schade een direct gevolg is van opzet of grove schuld van de
bedrijfsleiding van R&R.
Overmacht
Geen van de partijen is aansprakelijk voor een vertraging of een tekortkoming in de
nakoming van de Overeenkomst die het gevolg is van overmacht (een niet-toerekenbare
tekortkoming). In het geval van R&R wordt onder overmacht in ieder geval, doch niet
uitsluitend, begrepen, iedere natuurramp, staking, arbeidsonrust, ziekte of
arbeidsongeschiktheid van de werknemers of leidinggevenden van R&R, uitsluiting bij
staking, opstand, verzuim of vertraging van de zijde van de leveranciers van R&R
betreffende alle of een gedeelte van de Producten, oorlogshandelingen, tekort of gebrek
aan grondstoffen, epidemieën, problemen of fouten bij transport, import of export
verboden,
overheidsmaatregelen,
brand
explosies,
vorst,
storingen
in
communicatieverbindingen, elektriciteitsstoringen, aardbevingen, overstromingen en
soortgelijke rampen.
Overmacht ontslaat de Koper niet van zijn betalingsverplichtingen.
In het geval van overmacht zal R&R haar verplichtingen gedurende de duur van de
overmachttoestand opschorten, zonder dat de Koper het recht heeft op enige
schadevergoeding. Indien de overmachtsituatie langer duurt dan drie maanden, zijn beide
partijen bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door het zenden
van een schriftelijke kennisgeving daartoe aan de andere partij. Na een dergelijke
kennisgeving heeft geen van de partijen nog nadere verplichtingen ingevolge de
Overeenkomst, met uitzondering van mogelijke verplichtingen betreffende reeds geleverde
Producten.
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Eigendomsvoorbehoud
Niettegenstaande het overig bepaalde in deze Verkoopvoorwaarden, blijven de Producten
eigendom van R&R totdat de Koper alle verschuldigde bedragen, uit hoofde van de
Overeenkomst, volledig heeft voldaan. Deze bedragen zijn inclusief rente, kosten, boetes
en schadevergoedingen die het gevolg zijn van een tekortkoming in de nakoming van een
Overeenkomst aan de zijde van de Koper. Niettemin is de Koper, in haar normale
bedrijfsuitoefening, gerechtigd de Producten, die het eigendom zijn van R&R, te verwerken
of, indien de Koper een distributeur is van R&R, te verkopen.

10.
10.1

Intellectuele Eigendomsrechten
In de gevallen waarin en voor zover R&R gerechtigd is tot enig intellectueel
eigendomsrecht ter zake van de Producten, blijft R&R na levering van de Producten tot dit
recht gerechtigd, tenzij uitdrukkelijk anderszins schriftelijk overeengekomen.
Elke aanduiding van een intellectueel eigendomsrecht van R&R en/of een derde met
betrekking tot de Producten zal nimmer door de Koper worden verwijderd of veranderd.
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Geheimhouding
Tenzij na schriftelijke toestemming van R&R, is de Koper niet gerechtigd derden toegang te
verlenen tot documenten die deel uitmaken van of afkomstig zijn van R&R, of openbaar te
maken aan het publiek, waaronder begrepen doch niet uitsluitend, Offertes,
orderbevestigingen, Overeenkomsten, formules, product specificaties, prijzen, kosten,
klanten en dergelijke.
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Toepasselijk Recht en Rechtbank
De Verkoopvoorwaarden, de Overeenkomst en andere overeenkomsten die voortvloeien uit
of in verband staan met de Overeenkomst zullen uitsluitend worden beheerst door
Nederlands recht.
Elk geschil, verband houdende met de Verkoopvoorwaarden en/of een Overeenkomst, zal
uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam, Nederland.
Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten voor
goederen (CISG-Wenen, 11 april 1980) is niet van toepassing op de Verkoopvoorwaarden,
de Overeenkomst of andere overeenkomsten die voortvloeien uit of verband houden met
de Overeenkomst.
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De Verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer
52965023

