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Algemene Huur- en Servicevoorwaarden 
 
 
Artikel 1. De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden + definities 
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige 

aanbiedingen, overeenkomsten en andere op enig rechtsgevolg gerichte handelingen waarbij Aqua 
free B.V., al dan niet handelende onder de naam Aqua free, (ingeschreven in het handelsregister van 
de Kamer van Koophandel onder nummer 59122641) of één of meerdere van haar bestuurders en/of 
medewerkers, is betrokken, alsmede op alle (rechts) gevolgen daarvan.  

1.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien en voor zover deze afwijkingen 
uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen. Aan een dergelijke uitdrukkelijk en 
schriftelijk overeengekomen afwijking kan cliënt geen rechten ontlenen voor toekomstige 
overeenkomsten.  

1.3. Andere algemene voorwaarden, hoe deze ook worden vermeld of genoemd, zijn niet van toepassing 
op de rechtsverhouding tussen partijen en worden op voorhand door Aqua free afgewezen. De 
toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de contractspartner wordt uitdrukkelijk afgewezen 
en/of uitgesloten.  

1.4. Definities: 
1.4.1. Apparatuur: De apparatuur bestaat uit een compleet pakket van het hygiënesysteem. De 

exacte inhoud staat vermeld op de pakbon; 
1.4.2. Houder: De container waarin de apparatuur wordt geleverd aan de klant. Dit omvat naast de 

apparatuur, de pakbon alsmede de retour bon van het transportbedrijf. In de doos zit ook nog 
een rapport over geconstateerde gebreken, wisseletiketten en een instructiefilter wisselen. De 
houder is enkel bedoeld voor het transport van de inhoud daarvan;  

1.4.3. Cyclus: Dit is de tijd waarbinnen de klant het filter in gebruik heeft. 
 
Artikel 2. Voorbeelden, monsters en samples 
2.1. Voorbeelden, monsters, samples, testen en/of andere informatie (waaronder betreffende het gewicht, 

afbeeldingen, beschrijvingen, etc.) in catalogussen, prijslijsten of andere publicaties zijn bedoeld om 
een zo goed mogelijk beeld te geven van de aard, vorm en kwaliteit van de producten. Afwijkingen, 
ook wanneer deze groter zijn dan minimaal, rechtvaardigen niet het geldend maken van aanspraken 
of rechten, ook niet wanneer deze in het handelsverkeer gebruikelijk zijn. 

2.2. Aqua free behoudt zich het recht voor productbeschrijvingen met betrekking tot de beschreven 
eigenschappen van de producten te veranderen.   

 
Artikel 3. De totstandkoming van de overeenkomst(en) 
3.1. Aanbiedingen en offertes van Aqua free zijn vrijblijvend. Een aanbod of offerte van Aqua free betreft 

een uitnodiging aan de contractspartner om in onderhandeling te treden. Aan een dergelijk aanbod of 
offerte kunnen geen rechten worden ontleend. Door de enkele acceptatie van een aanbod of offerte 
van Aqua free komt geen overeenkomst tot stand.  

3.2. Alle aanbiedingen van Aqua free zijn herroepbaar, ook indien daarin een termijn is genoemd waarvoor 
het aanbod geldt. Bij mondelinge informatieverstrekking wordt een aanbod eerst geacht te zijn gedaan, 
nadat dit schriftelijk door Aqua free is bevestigd. 

3.3. In afwijking van het bepaalde van art. 6:225, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek is Aqua free in een 
geval als daarin bedoeld niet gebonden aan in de aanvaarding door de klant voorkomende afwijkingen 
van het aanbod van Aqua free, maar komt de overeenkomst tot stand overeenkomstig het aanbod van 
Aqua free. 

3.4. Overeenkomsten komen tot stand per het moment dat Aqua free de totstandkoming van de 
overeenkomst schriftelijk (waaronder per fax of e-mail) aan de klant heeft bevestigd.   

3.5. Er is enkel sprake van een overeenkomst, wanneer uit het aanbod of de bij het aanbod gevoegde 
bijlage(n) en/of prijslijst(en) blijkt dat ten minste overeenstemming is bereikt over de hoeveelheid, de 
kwaliteit en de eigenschappen van de betreffende producten.  

3.6. Indien meerdere klanten gezamenlijk een opdracht aan Aqua free verstrekken, zijn zij hoofdelijk 
verbonden en hoofdelijk aansprakelijk.  

 
 
 



 

Pagina 2 van 6 

Contactgegevens 
 
Aqua free B.V. 
Luchthavenweg 81 -231 
NL – 5657 EA  Eindhoven 
Tel: + 31 40 3050 092 
E-Mail: info@aqua-free.nl 
Internet: www.aqua-free.nl 

Directie 
 
Dr. Florian Dibbern 
Dipl.-Oec. Gregor Krey 

Algemene gegevens 
 
KvK Eindhoven nr.: 59122641 
BTW nr.: NL 8533 27282 B01 

Bankgegevens 
 
Rabobank De Kempen 
IBAN: NL85 RABO 0141 4239 43 
BIC: RABONL2U 

Artikel 4. Leveringstermijnen 
4.1. De door Aqua free in de overeenkomst genoemde leveringstermijn betreft een richtlijn. Aqua free doet 

haar uiterste best om de goederen binnen deze termijn te leveren. Zij heeft in dit kader een 
inspanningsverplichting.  Aan deze termijn kunnen echter geen rechten worden ontleend. Het betreft 
nadrukkelijk geen resultaatsverplichting.  

4.2. Indien Aqua free onverhoopt niet in staat is de goederen binnen de overeengekomen termijn te leveren, 
dient de contractspartner Aqua free na afloop daarvan, schriftelijk, een redelijke termijn te stellen 
waarbinnen zij haar verplichtingen alsnog moet nakomen, voordat Aqua free in verzuim komt te 
verkeren, zelfs indien partijen een bindende termijn overeengekomen zouden zijn.   

 
Artikel 5. Levering 
5.1. De levering geschiedt doordat de producten op de tussen partijen overeengekomen plaats ter 

beschikking van de klant worden gesteld. Indien partijen niet uitdrukkelijk anders overeengekomen 
zijn, dient de klant de goederen bij Aqua free op te (laten) halen.    

5.2. Aqua free is gerechtigd om te leveren middels deelleveringen.  
5.3. Wanneer de klant de goederen niet binnen de door Aqua free gestelde termijn ophaalt (laat ophalen), 

verkeert de klant per direct in verzuim. Aqua free zal in dat geval de producten (laten) opslaan op 
kosten en voor risico van de klant. Desgewenst zal Aqua free een verzekering ten behoeve van de 
klant afsluiten t.a.v. de betreffende producten, maar slechts indien en nadat de klant de aan die 
verzekering verbonden kosten (verzekeringspremie, belasting e.d.) vooraf aan Aqua free heeft betaald.  

5.4. Wanneer de klant in verzuim verkeert om de producten tijdig op te (laten) halen, ontslaat dit de klant 
niet van haar betalingsverplichting.  

5.5. De klant is zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van de verpakking. 
 
Artikel 6. Bruikleen + eigendom blijft bij Aqua free + vergoeding  
6.1. De apparatuur en de houder, alsmede alle daarmee verband houdende goederen, worden aan de 

klant in bruikleen gegeven. Deze goederen blijven nadrukkelijk eigendom van Aqua free.  
6.2. De cyclus begint op de datum waarop het filter ter beschikking aan de klant is verstrekt.  
6.3. De klant dient het filter binnen de cyclustermijn van 14 dagen terug te (laten) bezorgen aan Aqua free, 

bij gebreke waarvan Aqua free aanspraak heeft op een vergoeding van haar schade. Deze schade 
wordt door partijen forfaitair vastgesteld op de som van het aantal dagen dat de klant het filter 
uiteindelijk te laat retourneert, vermenigvuldigd met de per dag berekende daghuurprijs, onverminderd 
het recht van Aqua free om aanspraak te maken op vergoeding van de daadwerkelijk door haar 
geleden schade. 

6.4. Wanneer de klant enig aan Aqua free toebehorend goed kwijtraakt, heeft Aqua free aanspraak op de 
aanschafprijs van het betreffende product per de datum dat de klant melding maakt van het feit dat zij 
het product is kwijtgeraakt.  

 
Artikel 7. Montage & inbouw 
7.1. Tenzij partijen nadrukkelijk anders overeenkomen, dient de klant zelf voor (de) montage en inbouw 

van de apparatuur zorg te dragen.  
7.2. Bij de montage en inbouw van de apparatuur dient de klant de instructies en voorlichting van Aqua 

free op te volgen.  
7.3. De klant dient de montage en inbouw uit te (laten) voeren door een medewerker/derde die daarvoor 

een speciale opleiding van Aqua free heeft gevolgd.  
 
Artikel 8. Verificatie en reclame 
8.1. De klant dient de ontvangen goederen en/of diensten direct na ontvangst goed te inspecteren en te 

controleren op eventuele gebreken, e.e.a. aan de hand van de meegeleverde pakbon. In het 
bijzonder dient de klant te controleren of een container of een zegel tijdens transport beschadigd is. 

8.2. Een reclame met betrekking tot de verrichte goederen, diensten en/of het factuurbedrag dient 
schriftelijk te gebeuren, binnen 3 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover 
cliënt reclameert, dan wel binnen 2 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien cliënt aantoont 
dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Aqua free te worden bekend 
gemaakt.  

8.3. Indien de klant niet binnen de in lid 2 genoemde termijn reclameert, komt het recht om te reclameren 
te vervallen.  
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8.4. Een reclame als bedoeld in het tweede lid, schort de betalingsverplichting van de klant aan Aqua free 
niet op.  

 
Artikel 9. Garantieverplichting van de verhuurder 
9.1. Aqua free staat voor elk filter in voor: 

9.1.4. Bacterieretentie 7 log-stappen Brev.dim . per cm2 filteroppervlak; 
9.1.5. Behandeling volgens de aanbevelingen van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP); 
9.1.6. Documentatie van de behandeling; en  
9.1.7. Volledige traceerbaarheid volgens Medical Devices Act (MPG); 

9.2. Aqua free staat in voor voornoemde, in lid 1 genoemde garantieverplichting, voor de duur van de 
huurovereenkomst, e.e.a. zoals opgenomen in de huurovereenkomst, welke aanvangt na de 
installatie van het filter. Na afloop van deze periode kan de overeengekomen mate van steriliteit niet 
langer worden gegarandeerd en kan een retrograde contaminatie niet worden uitgesloten. 

9.3. Aqua free staat niet in voor het goed functioneren van het gehuurde, wanneer het gehuurde door 
externe omstandigheden, waaronder niet in de beoogde toepassing liggende omstandigheden, 
besmet raakt.  

 
Artikel 10. Omruilvoorziening 
10.1. Tenzij partijen anders overeenkomen, zal Aqua free voor omruil van de filters zorgdragen.  
10.2. Aqua free is gerechtigd de omruil te laten uitvoeren door een logistieke partner.  
10.3. Wanneer Aqua free voor de omruil zorgdraagt, dient het filter op de afgesproken dag op het 

overeengekomen tijdstip klaar staan om te worden opgehaald, in de daarvoor bestemde container(s). 
10.4. Tenzij partijen anders overeenkomen, dienen alle transportcontainers vóór 08:00 uur klaar te staan 

zodat ze kunnen worden opgehaald tussen 08:00 en 13:00 uur. 
10.5. Indien het omruilen niet kan worden uitgevoerd, omdat de container met het terug te sturen filter niet 

(tijdig) klaarstond, dan is de klant een vergoeding ter zake transportkosten verschuldigd. Deze 
vergoeding wordt forfaitair vastgesteld op € 17,50 voor transport- en administratiekosten, 
onverminderd het recht van Aqua free om aanspraak te maken op vergoeding van haar werkelijke 
schade. Het staat de verhuurder vrij om een hogere schadevergoeding te claimen. 

 
Artikel 11. Looptijd contract 
11.1. Tenzij de overeenkomst anders vermeldt, is de looptijd van de overeenkomst 6 maanden.  
11.2. Behoudens andere afspraken in de overeenkomst, kunnen partijen de overeenkomst enkel 

schriftelijk opzeggen tegen de einddatum. Tenzij de overeenkomst anders vermeldt, dient bij 
opzegging een opzegtermijn van 4 weken in acht te worden genomen.  

11.3. Indien partijen de overeenkomst niet opzeggen met inachtneming van de toepasselijke opzegtermijn, 
wordt de huurovereenkomst van rechtswege verlengd voor eenzelfde periode.  

 
Artikel 12. Gebreken, aansprakelijkheid en vrijwaring 
12.1. Wanneer een product of dienst van Aqua free onverhoopt non-conform mocht blijken te zijn, dan 

heeft Aqua free het recht om het non-conforme product binnen een redelijke termijn te repareren of 
te vervangen, e.e.a. naar haar eigen inzicht en haar eigen keuze. Bij verwaarloosbare gebreken 
heeft de klant geen recht op ontbinding of schadevergoeding.  

12.2. Wanneer het gebrek aan het product is ontstaan door het normaal gebruik van het product en/of de 
normale slijtage waaraan het product onderhevig is, is aansprakelijkheid van Aqua free uitgesloten.  

12.3. Aqua free is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit gebreken die niet aan haar kunnen 
worden toegerekend. Van een dergelijke situatie is in het bijzonder sprake wanneer de gebreken zijn 
ontstaan (1) nadat de klant het product niet overeenkomstig de richtlijnen en/of aanwijzingen van 
Aqua free heeft gebruikt en/of onderhouden, (2) nadat de klant is afgeweken van het normale 
gebruik van het product en/of (3) nadat de klant wijzigingen aan het product heeft doorgevoerd 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aqua free, (4) nadat er door of namens de klant 
reparaties aan het product zijn uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aqua 
free.  

12.4. Aqua free is niet aansprakelijk voor schade van de klant die ontstaat doordat de klant aan Aqua free 
onjuiste of onvolledige informatie en/of bescheiden heeft verstrekt. De klant vrijwaart Aqua free voor 
schade die derden lijden doordat de klant informatie en/of bescheiden onjuist, onvolledig en of niet 
tijdig aan Aqua free heeft verstrekt.  
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12.5. Aqua free is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de 
geregelde gang van zaken in de onderneming van de klant of de onderneming van derden, op 
enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de 
werkzaamheden door Aqua free, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Aqua 
free.  

12.6. Aqua free is jegens de klant uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van 
een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.  

12.7. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Aqua free, ook jegens derden, is beperkt tot het totaal van de 
factuurbedragen die de klant over de periode van zes maanden voorafgaand aan de factuurdatum 
van de factuur die betrekking heeft op het product of de dienst die de schade heeft veroorzaakt. In 
geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikel meer bedragen dan 
€ 25.000,00 per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één 
gebeurtenis, tenzij partijen, gezien de omvang van de opdracht of de risico’s die met de opdracht 
gepaard gaan, reden zien om bij het aangaan van de overeenkomst af te wijken van dit maximum. 
De klant is verplicht om deze exoneratie over te nemen in haar contracten met derden. Voor zover 
derden Aqua free ter zake mochten aanspreken, vrijwaart de klant Aqua free voor eventuele schade 
ter zake.   

12.8. Elke claim van de klant op Aqua free vervalt in ieder geval indien de klant Aqua free ter zake niet 
dagvaardt binnen 12 maanden nadat zij in redelijkheid kennis had kunnen nemen dat zij mogelijk een 
claim op Aqua free zou kunnen hebben.   

12.9. Indien Aqua free aansprakelijk is voor schade bij de klant, dan heeft Aqua free te allen tijde het recht 
om de schade ongedaan te maken c.q. te beperken. De klant is gehouden om zich maximaal in te 
spannen om schadevoorkomende en/of schade beperkende maatregelen te nemen.  

12.10. Aqua free is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van producten en/of bescheiden 
tijdens vervoer of tijdens verzending per post, per telefax, per e-mail of anderszins, ongeacht of het 
vervoer of de verzending geschiedt door of namens de klant, Aqua free en/of derden. Aqua free is 
eveneens niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit ten gevolge van het gebruik van 
elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge 
van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of 
manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt 
voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van 
virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor 
elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van 
opzet of grove schuld. De data-uittreksels uit de computersystemen van Aqua free leveren dwingend 
bewijs op van (de inhoud van) de door Aqua free en de klant verzonden elektronische communicatie 
tot het moment dat door de klant tegenbewijs is geleverd.  

12.11. Aqua free is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de door haar ingeschakelde derden. 
Alle aansprakelijkheidsregelingen opgenomen in deze algemene voorwaarden zijn onverkort van 
toepassing op en van kracht voor derden die bij de uitvoering van de werkzaamheden of diensten 
door Aqua free zijn ingeschakeld. 

12.12. De klant vrijwaart Aqua free voor alle aanspraken die derden via de klant jegens Aqua free 
pretenderen en/of uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst 
en/of andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met of voortvloeien uit de uitvoering van 
de werkzaamheden of de levering van de diensten door Aqua free. 

12.13. Alle aanspraken en/of rechten van Aqua free op grond van dit artikel, zijn volledig en onverkort van 
toepassing op haar (oud-)partners, (oud-)bestuurders, (oud-)werknemers en overige 
(rechts)personen die direct en/of indirect en middellijk en/of onmiddellijk voor en/of namens haar 
werkzaamheden hebben verricht en/of rechtens bevoegd in haar naam hebben gehandeld.  

 
Artikel 13. Overmacht 
13.1. Indien Aqua free haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan 

nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe 
niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen haar onderneming, of de situatie dat 
zij zelf niet tijdig wordt bevoorraad door één of meerdere van haar leveranciers, worden die 
verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Aqua free alsnog in staat is deze op de 
overeengekomen wijze na te komen.  
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13.2. De klant heeft, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, het recht om de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat 
Aqua free tot enige schadevergoeding gehouden is. Indien de klant de overeenkomst ontbindt met 
een beroep op dit artikel, laat dat onverlet dat hij gehouden is en blijft om de reeds door Aqua free 
geleverde goederen en/of diensten en de nog door Aqua free te verrichten werkzaamheden te 
vergoeden.  

 
Artikel 14. Prijzen 
14.1. De hoogte van het huurbedrag is de prijs die door Aqua free expliciet wordt aangegeven. 
14.2. Alle door Aqua free genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W., andere van overheidswege opgelegde 

lasten en door ingeschakelde/in te schakelen derden, in rekening gebrachte kosten, tenzij schriftelijk 
anders is aangegeven.  

14.3. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, is Aqua free gerechtigd maandelijks de kosten over 
de voorafgaande periode aan de klant door te belasten.  

14.4. Aqua free is gerechtigd deelleveringen tussentijds te factureren.  
14.5. Als gevolg van de aard en achtergrond van de producten en activiteiten van Aqua free kan het 

voorkomen dat de uiteindelijke prijs van Aqua free afwijkt van de prijs genoemd in de aanbieding c.q. 
offerte. Wanneer een prijsverhoging voortkomt uit het handelsverkeer (bijvoorbeeld een verhoging 
van de materiaal- en/of personeelskosten) en deze buiten de invloedssfeer van Aqua free ligt, is 
Aqua free gerechtigd deze prijsverhoging door te belasten aan de klant. Aqua free zal haar klant hier 
zo spoedig mogelijk over informeren, nadat zij zelf hiervan op de hoogte is geraakt.   

14.6. In zoverre partijen niets anders overeenkomen gelden alle door Aqua free genoemde prijzen op 
grond van ‘ex Works’. 

14.7. Alle door Aqua free genoemde prijzen zijn exclusief verpakkings-, transport-, verzekerings- en/of 
installatiekosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt.  

 
Artikel 15. Betaling 
15.1. Betalingen aan Aqua free dienen door Aqua free te zijn ontvangen binnen 14 dagen na de 

factuurdatum.  
15.2. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surseance van betaling van de klant 

zijn de verplichtingen van de klant onmiddellijk opeisbaar. 
15.3. Betaling van de facturen dient te geschieden via girale bankoverschrijvingen. Contante betalingen en 

betalingen met wisselpapier en/of cheque zijn niet mogelijk en worden niet aanvaard.  
15.4. De datum van de door de klant uitgevoerde betaling is de datum waarop de betreffende betaling op 

de bankrekening van Aqua free is bijgeschreven. 
15.5. Bij overschrijding van deze termijn is de klant zonder dat daartoe enige aanzegging is vereist over 

het volledige factuurbedrag een rente verschuldigd van 1 procent per kalendermaand, waarbij een 
deel van een maand als volledige maand wordt gerekend. 

15.6. Wanneer de klant een factuur niet binnen de verschuldigde termijn voldoet, is Aqua free gerechtigd 
alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, gemaakt na het verstrijken van de 
betalingstermijn, aan de klant in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten worden 
forfaitair vastgesteld op 15 procent van het totale factuurbedrag, met een minimum van € 45,00, 
zulks onverminderd het recht van Aqua free om aanspraak te maken op vergoeding van haar 
daadwerkelijke incassokosten. 

15.7. De klant machtigt Aqua free onvoorwaardelijk en onherroepbaar om vorderingen die zij op de klant 
heeft te verrekenen met eventuele vorderingen die de klant heeft op Aqua free. Enig recht van de 
klant op verrekening van zijn eventuele vorderingen op Aqua free, met welke vordering ook van Aqua 
free op de klant, is uitdrukkelijk uitgesloten. 

15.8. Aqua free is te allen tijde gerechtigd van de klant te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) 
zekerheid stelt in een door Aqua free te bepalen vorm, bij voorbeeld in de vorm van een (aanvullend) 
voorschot. Indien de klant nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Aqua free gerechtigd, 
onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te 
schorten en is al hetgeen de klant aan Aqua free uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct 
opeisbaar. 
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Contactgegevens 
 
Aqua free B.V. 
Luchthavenweg 81 -231 
NL – 5657 EA  Eindhoven 
Tel: + 31 40 3050 092 
E-Mail: info@aqua-free.nl 
Internet: www.aqua-free.nl 

Directie 
 
Dr. Florian Dibbern 
Dipl.-Oec. Gregor Krey 

Algemene gegevens 
 
KvK Eindhoven nr.: 59122641 
BTW nr.: NL 8533 27282 B01 

Bankgegevens 
 
Rabobank De Kempen 
IBAN: NL85 RABO 0141 4239 43 
BIC: RABONL2U 

Artikel 16. Opschorting 
16.1. Aqua free is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen, waaronder begrepen de afgifte 

van goederen, bescheiden en/of andere zaken aan de klant of derden, op te schorten tot op het 
moment dat alle opeisbare vorderingen op de klant volledig zijn voldaan.  

 
Artikel 17. Gegevensbescherming 
17.1. Aqua free zal slechts die persoonsgegevens opslaan en verwerken, die noodzakelijk zijn voor de 

goede uitvoering van haar contractuele verplichtingen.  
17.2. Bij de behandeling en/of verwerking van persoonsgegevens zal Aqua free de wet- en regelgeving op 

het gebied van (de bescherming van) persoonsgegevens strikt in acht nemen, in het bijzonder de 
Wet bescherming persoonsgegevens en de Europese Richtlijn waarop deze wet gebaseerd is.  

17.3. Een eventuele overdracht aan derde(n) van persoonsgegevens vindt enkel plaats op grond van 
contractuele vorderingen die doorgevoerd dienen te worden en onder de voorwaarde dat deze derde 
op dezelfde terughoudende wijze met deze gegevens zal omgaan.  

17.4. De klant en de betroffen personen zijn te allen tijde gerechtigd zich te laten informeren over het 
voortbestaan, de inhoud en de aard van de opgeslagen gegevens.  

17.5. Na verjaring van alle contractuele vorderingen hebben de betreffende personen en de klant het recht 
om het wissen van alle persoonsgegeven van betreffende persoon te vorderen.  

 
Artikel 18. Toepasselijk recht en geschillen 
18.1. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, 

tenzij dwingendrechtelijk anders is bepaald. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt 
nadrukkelijk van de hand gewezen.  

18.2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan, ook indien slechts door één van de partijen als zodanig 
aangemerkt, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement te 
’s-Hertogenbosch (Nederland). De Nederlandse rechter heeft exclusieve rechtsmacht, behoudens 
voor zover dwingendrechtelijk anderszins is bepaald. 

 
Artikel 19. Reparatieclausule nietigheden 
19.1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende 

opdracht/overeenkomst geheel of ten deel nietig, vernietigbaar, niet geldig en/of niet afdwingbaar 
mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, 
dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid en/of afdwingbaarheid van alle andere 
bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst.  

19.2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst 
niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien 
deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling, vooreerst, 
automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperkte omvang of strekking 
waarmee of waarin zij wel geldig is.  

19.3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden ten einde een 
nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij 
zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij het doel en de strekking van die nietige c.q. vernietigde 
bepaling.  

 


