Algemene voorwaarden levering AquaMinerals B.V.
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Definities
In de Algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een hoofdletter gebruikt:
Afnemer: de wederpartij van AquaMinerals.
Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden levering AquaMinerals B.V.
Analyse: een beperkt onderzoek naar de scheikundige samenstelling van de reststoffen die met het oog op het normale gebruik van de
reststoffen als voldoende moet worden beschouwd.
Artikel: een artikel van de Algemene voorwaarden.
Bedrijfsontwrichting: ernstige verstoring van de bedrijfsvoering.
Levering: de (af)levering van Product(en) overeenkomstig de in de Overeenkomst gestelde eisen.
Offerte: de in meer of mindere mate gespecificeerde aanbieding tot het leveren van Product(en) en de begroting van aan die Levering
verbonden kosten.
Opdracht: opdracht tot levering van Product(en).
Overeenkomst:de schriftelijke overeenkomst tussen AquaMinerals en Afnemer waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing
zijn verklaard.
Partijen: AquaMinerals en Afnemer gezamenlijk.
Product: de door AquaMinerals aan Afnemer te leveren reststoffen die vrijkomen dan wel overblijven bij de productie van drinkwater
zowel in ruwe als in bewerkte vorm.
AquaMinerals: de te Nieuwegein aan de Groningerhaven 7 statutair gevestigde en kantoorhoudende besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid AquaMinerals B.V.
Toepasselijkheid
De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en Overeenkomst door AquaMinerals uitgebracht, zowel mondeling
als schriftelijk op welk gebied dan ook.
De toepasselijkheid van alle andere algemene voorwaarden, waaronder in het bijzonder de algemene voorwaarden van Afnemer,
wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
Indien één of meerdere bepalingen in de Algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of mochten worden
vernietigd, dan blijft hetgeen overigens in de Algemene voorwaarden is bepaald volledig van kracht. AquaMinerals en Afnemer treden
in dat geval met elkaar in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, c.q. vernietigde bepalingen overeen te
komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
Wijziging Algemene voorwaarden
Het staat AquaMinerals vrij om in redelijkheid wijzigingen in de Algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden één
maand na hernieuwd depot van de gewijzigde voorwaarden, onder gelijktijdige toesturing daarvan aan Afnemer, in werking.
Eventuele wijzigingen brengen in geen geval schadeplichtigheid van AquaMinerals mee. Afnemer is echter gerechtigd om
Overeenkomst(en) die door de gewijzigde bepaling(en) worden getroffen op een wijze waardoor voortzetting van de
Overeenkomst(en) door Afnemer in redelijkheid niet kan worden gevergd, op te zeggen.
Opzegging dient te geschieden binnen 10 (tien) werkdagen nadat Afnemer in redelijkheid, en in ieder geval binnen één maand na het
depot, kennis heeft kunnen nemen van de wijziging(en) met inachtneming van een redelijke opzegtermijn en onder opgave van de
gronden die in redelijkheid de opzegging in verband met de gewijzigde bepaling(en) (kunnen) rechtvaardigen.
Offertes
Alle Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Indien een Offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt aanvaard, heeft AquaMinerals het recht het aanbod onverwijld
na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
De prijzen genoemd in de Offertes zijn exclusief BTW tenzij anders is aangegeven.
Totstandkoming Overeenkomst
De Overeenkomst komt eerst tot stand, nadat de Offerte door Afnemer schriftelijk aan AquaMinerals is bevestigd en AquaMinerals
een schriftelijke bevestiging van de opdracht aan Afnemer heeft gestuurd, dan wel komt de Overeenkomst tot stand door uitvoering
van de Overeenkomst, in welk geval de factuur als opdrachtbevestiging zal gelden.
In geval de aanvaarding van de Offerte afwijkt van het aanbod in de Offerte, is AquaMinerals daaraan niet gebonden. De
Overeenkomst komt niet tot stand tenzij AquaMinerals anders aangeeft.
Indien Afnemer een nadere Opdracht verstrekt en deze door AquaMinerals schriftelijk is aanvaard, wordt deze nadere Overeenkomst
geacht een onlosmakelijk geheel te zijn met de eerdere Overeenkomst en zijn de Algemene voorwaarden daarop volledig van
toepassing.
Indien de wijziging van de Opdracht c.q. een latere Opdracht verhoging van de kosten tot gevolg heeft, worden deze kosten aan
Afnemer doorbelast.
Het verstrekken van een nadere Opdracht of het wijzigen van een Opdracht kan een wijziging van overeengekomen levertijden tot
gevolg hebben waarvoor AquaMinerals niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Product
De door AquaMinerals bij het uitbrengen van de Offerte verstrekte opgaven van bruto-, respectievelijk nettogewichten van de
eenheden waarin Product(en) wordt (worden) geleverd, worden geacht slechts bij benadering te gelden. Indien de werkelijke
geleverde hoeveelheid Product(en) niet meer dan gemiddeld 2% afwijken van de opgave, wordt AquaMinerals geacht conform opgave
te hebben geleverd.
AquaMinerals (laat) middels een Analyse de samenstelling van door haar te leveren Product(en) bepalen en het resultaat daarvan
vastleggen in een analyserapport. Aan Afnemer wordt bij aflevering van Product(en) een exemplaar van dit rapport ter hand gesteld.
Indien Afnemer bij het sluiten van de Overeenkomst te kennen geeft een uitgebreide analyse van Product(en) te wensen, zullen
Partijen in onderling overleg bepalen hoe en door wie dit onderzoek wordt uitgevoerd. Afnemer geeft daarbij tevens aan waarom en
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met welk doel zij dit onderzoek wenst. De kosten van een uitgebreide analyse komen voor rekening van Afnemer. AquaMinerals
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de kwaliteit van een uitgebreide analyse.
De vaststelling van de geladen hoeveelheid Product geschiedt:
 hetzij, in geval van vervoer over water, door ijkopname van het schip onmiddellijk voor en na het laden;
 hetzij, in geval van vervoer over land, door weging van het vervoermiddel op een geijkte weegbrug onmiddellijk voor en na het
laden.
AquaMinerals staat er niet voor in dat door haar geleverd(e) Product(en) geschikt is (zijn) voor het doel waarvoor Afnemer deze wenst
aan te wenden en draagt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid, ook niet als Afnemer dit doel aan AquaMinerals heeft
meegedeeld behoudens in geval dat AquaMinerals hiertoe uitdrukkelijke toezeggingen heeft gedaan.
Levering en levertijden
Levering van Product(en) vindt plaats volgens de Incoterm DDP (Delivery Duty Paid), laatste versie, op de overeengekomen plaats en
het overeengekomen tijdstip van aflevering.
Op het cognossement, de vrachtbrief of het afleveringsbewijs en het begeleidende analyserapport wordt door AquaMinerals de
hoeveelheid, het soort Product(en), de samenstelling daarvan, de bestemming van de te leveren zending, alsmede de
registratiekentekenen van het betrokken vervoermiddel vermeld.
AquaMinerals neemt zoveel mogelijk de door haar opgegeven leveringstermijnen in acht. Door AquaMinerals opgegeven termijnen
gelden echter slechts bij benadering en zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen
toerekenbare tekortkoming van AquaMinerals op behoudens indien anders is overeengekomen.
Partijen kunnen overeenkomen dat een levering in verschillende deelleveringen zal worden uitgevoerd en de laatste deellevering voor
een bepaalde termijn zal worden geleverd. Mocht echter blijken dat deelleveringen niet binnen de overeengekomen termijn door
Afnemer zijn afgenomen, heeft AquaMinerals het recht om naar haar keuze of wel de resterende deelleveringen aan Afnemer af te
leveren en op de gebruikelijke wijze te factureren, ofwel de gehele Opdracht, voor zover deze nog moet worden uitgevoerd, te
ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding als bepaald in artikel 15.
Verpakking en transport (kosten/risico)
AquaMinerals draagt, voor zover daarvoor geen aanwijzingen door Afnemer zijn gegeven, zorg voor een deugdelijke verpakking van
Product(en). Verzending van Product(en) wordt door AquaMinerals in overeenstemming met de geldende milieu- en andere eisen op
grond van wet- en regelgeving gedaan.
Afnemer is verplicht tijdig vóór het laden van Product(en) op het betrokken vervoermiddel de bestemming van Product(en) aan
AquaMinerals op te geven. Per zending wordt nooit meer dan op één bestemming afgeleverd.
Het risico voor Product(en) gaat op Afnemer over op het tijdstip van uitlading van Product(en) uit het transportmiddel.
Prijs en prijswijzigingen
De door AquaMinerals opgegeven prijzen zijn gebaseerd op tijdens de Offerte, respectievelijk orderdatum, prijsbepalende factoren
waaronder doch niet uitsluitend begrepen: valutakoersen, arbeidslonen, materiaal-, inkoop- en vervoers- en brandstofprijzen,
belastingmaatregelen en andere van overheidswege opgelegde maatregelen en/of wetten.
In geval van verhoging van één of meer van de prijsbepalende factoren heeft AquaMinerals, ook al is een dergelijke verhoging het
gevolg van voorziene omstandigheden, het recht deze verhogingen één op één aan Afnemer door te berekenen en op grond van een
aan Afnemer te overleggen nacalculatie de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.
In geval van meerwerk t.o.v. de oorspronkelijke Opdracht is AquaMinerals eveneens gerechtigd om op grond van een aan Afnemer
over te leggen nacalculatie de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.
Tenzij anders vermeld, zijn alle door AquaMinerals opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting (BTW) en andere overheidsheffingen,
alsmede eventuele kosten voor administratie/verzending/opslag en andere bijkomende kosten tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen.
Garanties en Reclames
Afnemer dient bij aflevering van Product(en) of zo spoedig mogelijk daarna te (laten) onderzoeken of juist(e) Product(en) is (zijn)
geleverd en/of Product(en) qua kwantiteit en kwaliteit overeenstemt (overeenstemmen) met het in hiervoor in artikel 6 bepaalde.
Afnemer is verplicht de instructies en voorschriften van AquaMinerals inzake van de wijze van ontvangst en gebruik van Product(en)
strikt in acht te nemen, bij gebreke waarvan Afnemer geen aanspraken kan doen gelden.
Reclames ter zake van geleverd(e) Product(en) dienen door Afnemer uiterlijk binnen twee(2) werkdagen na levering schriftelijk aan
AquaMinerals kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan AquaMinerals wordt geacht geheel in overeenstemming met haar
verplichtingen te hebben geleverd. Reclames over facturen dienen schriftelijk binnen veertien (14) kalenderdagen na verzenddatum
van de betreffende factuur te worden ingediend, bij gebreke waarvan Afnemer wordt geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
In geval AquaMinerals de reclame gegrond acht en sprake is van een aan AquaMinerals toerekenbare tekortkoming, zal AquaMinerals
na teruggave van geleverd(e) Product(en) en met inachtneming van het bepaalde in de Algemene voorwaarden, voor levering van
juist(e) Product(en) zorg dragen dan wel indien naar het oordeel van AquaMinerals levering van juist(e) Product(en) niet mogelijk is,
Afnemer crediteren voor maximaal de waarde van teruggenomen Product(en). Indien Product(en) terecht is (zijn) teruggezonden, is
het transport voor rekening van AquaMinerals. Het risico van het transport is daarbij voor Afnemer.
In geval AquaMinerals aan Afnemer Product(en) aflevert die AquaMinerals van haar toeleverancier(s) heeft verkregen, is AquaMinerals
nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop AquaMinerals ten
opzichte van haar toeleverancier(s) aanspraak kan maken.

11.
11.1.

Gebruik Product
Na aflevering van Product(en) is Afnemer volledig verantwoordelijk voor het gebruik daarvan en de resultaten die daaruit
voortvloeien. De toepassing van Product(en) is vergelijkbaar met die van andere (primaire) grondstoffen of producten en voldoet aan
de geldende eisen in de vergunningen.

12.
12.1.

Betaling
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen moeten facturen van AquaMinerals binnen dertig (30) dagen na factuurdatum zijn
voldaan. Het is Afnemer niet toegestaan facturen van AquaMinerals te verrekenen met vorderingen van Afnemer op AquaMinerals
noch is het Afnemer toegestaan betaling van facturen van AquaMinerals op te schorten.
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Bij overschrijding van de betalingstermijn is AquaMinerals gerechtigd de werkzaamheden ter uitvoering van een Overeenkomst op te
schorten tot het moment dat de verschuldigde betaling is voldaan. Deze opschorting laat het recht van AquaMinerals op vergoeding
van kosten, schade en rente onverlet.
Indien Afnemer niet binnen de gestelde termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft AquaMinerals
zonder enige ingebrekestelling het recht hem over het verschuldigde zowel de wettelijke rente en in ieder geval minimaal 1,5% per
maand voor iedere maand (waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt genomen) gedurende welke de
betalingstermijn is overschreden in rekening te brengen, alsook de eventuele kosten van gerechtelijke of buitengerechtelijke inning op
Afnemer te verhalen.
AquaMinerals behoudt zich het recht voor te allen tijde een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of een bankgarantie
te verlangen.
In geval van liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van betaling van Afnemer zijn de verplichtingen van Afnemer direct
opeisbaar.
Eigendomsvoorbehoud
AquaMinerals behoudt zich het eigendom voor van alle aan Afnemer geleverde en nog te leveren Product(en) totdat Afnemer al zijn
verplichtingen jegens AquaMinerals volledig is nagekomen.
Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Product(en) door te verkopen, als betaalmiddel te gebruiken, te
verpanden dan wel daarop rechten te vestigen of te doen gelden.
Afnemer is verplicht onder het eigendomsvoorbehoud vallend(e) Product(en) na ontvangst zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van
AquaMinerals te bewaren.
Afnemer draagt het volledige risico voor onder eigendomsvoorbehoud geleverd(e) Product(en) zolang deze niet wederom in bezit van
AquaMinerals is (zijn) gesteld en is verplicht deze te verzekeren en verzekerd te houden tegen diefstal, brand, ontploffings- en
waterschade en andere gebruikelijke gevaren en de polis op eerste verzoek aan AquaMinerals ter inzage te geven.
Voor het geval AquaMinerals de eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Afnemer bij voorbaat zijn onherroepelijke en
onvoorwaardelijke toestemming aan AquaMinerals of aan door haar in te schakelen derden om al die plaatsen te betreden waar zich
eigendommen van AquaMinerals bevinden en die zaken terug te nemen.
Afnemer vergoedt de kosten door AquaMinerals gemaakt en nog te maken om haar eigendomsrecht erkend en gehandhaafd te krijgen
daaronder begrepen de eventuele kosten van juridische bijstand.
Overmacht (niet-toerekenbare tekortkoming)
In het geval dat AquaMinerals door een niet-toerekenbare tekortkoming is verhinderd een met Afnemer gesloten Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk na te komen, wordt deze verplichting van rechtswege opgeschort gedurende de periode waarin AquaMinerals
als gevolg van deze niet-toerekenbare tekortkoming verhinderd is aan haar verplichtingen te voldoen.
Zodra AquaMinerals in deze toestand van overmacht verkeert, doet zij daarvan schriftelijk mededeling aan Afnemer.
Onder niet-toerekenbare tekortkoming die niet voor rekening van AquaMinerals komt, valt onder meer maar niet uitsluitend:
 Vertraagde toelevering om welke reden dan ook van door AquaMinerals bestelde zaken;
 Bovenmatig ziekteverzuim van personen werkzaam bij AquaMinerals;
 Voorvallen veroorzaakt door personen werkzaam bij AquaMinerals of daartoe aangewezen door AquaMinerals, tenzij deze
voorvallen zijn te wijten aan opzet of grove schuld van AquaMinerals;
 Werkstakingen en storingen in en ongeschiktheid van door AquaMinerals gebruikte hulpzaken;
 Bedrijfsontwrichting zoals verwoord in artikel 1.2 onder 5 van de Algemene voorwaarden.
Indien de toestand van overmacht langer dan drie maanden duurt, te rekenen van de dag van mededeling aan Afnemer, zijn Partijen
bevoegd de Overeenkomst te ontbinden dan wel de hoeveelheid Product(en) die geleverd hadden moeten worden - de niettoerekenbare tekortkoming weggedacht - geheel of gedeeltelijk te annuleren, één en ander zonder verplichting tot schadevergoeding.
Afnemer kan in geval van overmacht geen vergoeding van door haar geleden schade vorderen.
AquaMinerals heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen indien deze eerst intreedt nadat de prestatie door AquaMinerals
had moeten zijn geleverd.
Indien aan de verplichtingen van de Overeenkomst reeds ten dele door AquaMinerals is voldaan, is zij gerechtigd reeds geleverd(e)
Product(en) te factureren en is Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt
niet als geleverd(e) Product(en) geen zelfstandige waarde hebben.
Aansprakelijkheid
AquaMinerals is jegens Afnemer uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade die Afnemer lijdt indien er sprake is van een
toerekenbare tekortkoming door of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, nadat Afnemer AquaMinerals daartoe
schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij AquaMinerals heeft gesommeerd om de gevolgen van de tekortkoming binnen een
redelijke termijn te herstellen en vervolgens door AquaMinerals aan deze sommatie niet of niet tijdig is voldaan. AquaMinerals is niet
aansprakelijk voor gevolgschade.
Tot de directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productie, omzet- en/of winstderving of waardevermindering van
producten van Afnemer. Onder directe schade wordt verstaan de schade die in een direct en oorzakelijk verband staat met de schadeveroorzakende gebeurtenis. Deze beperking geldt voor contractuele en buiten-contractuele aansprakelijkheid tenzij er sprake is van
opzet of grove schuld aan de zijde van het personeel van AquaMinerals dan wel enige beperking rechtens niet is toegestaan.
Onder gevolgschade wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan kosten gemaakt ter voorkoming, beperking of vaststelling van
de schade en alle schade niet vallend onder directe schade zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel.
De aansprakelijkheid van AquaMinerals is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de door verzekeraar van AquaMinerals in een
onderhavig geval te verstrekken uitkering.
Voor het geval de verzekering geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat en AquaMinerals aansprakelijk is, is de
aansprakelijkheid van AquaMinerals beperkt tot hoogstens tweemaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte
van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
AquaMinerals is niet aansprakelijk voor door Afnemer dan wel enige derde geleden schade die het gevolg is van onjuist en/of
ondeskundig gebruik van door AquaMinerals geleverd(e) Product(en).
Afnemer vrijwaart AquaMinerals voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van enigerlei schade die het gevolg is of samenhangt
met de levering van Product(en) en/of het gebruik van Product(en) door Afnemer.
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16.
16.1.

16.2.

Ontbinding van de Overeenkomst
AquaMinerals is onverminderd het bepaalde in artikelen 7:408 lid 1 BW en 6:265 BW,
gerechtigd om zonder dat aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, in en buiten rechte de Overeenkomst door middel van een
aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:
- Afnemer surseance (c.q. voorlopige surseance) van betaling wordt verleend;
- Afnemer zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
- De onderneming van Afnemer wordt geliquideerd of overgenomen;
- Afnemer zijn huidige onderneming staakt;
- Op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Afnemer beslag wordt gelegd;
- De aandelen in of de activa van de onderneming van Afnemer aan een derde worden/wordt overgedragen;
- Afnemer anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen;
- door Afnemer, door één van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers, enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een
persoon die deel uitmaakt van de organisatie van AquaMinerals;
- Zich feiten of omstandigheden voordoen of hebben voorgedaan die er op wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat Afnemer de
Overeenkomst is aangegaan op strafbare gronden dan wel (mede) gebruikt om strafbare feiten te plegen of uit strafbare feiten
verkregen of te verkrijgen op geld waardeerbare oordelen te benutten.
In geval van ontbinding op grond van lid 1. zal Afnemer AquaMinerals honoreren naar de stand der werkzaamheden ter zake van de
levering van Product(en). Tevens zal Afnemer eventuele kosten die direct voortvloeien uit overeenkomsten die AquaMinerals ten
behoeve van de Overeenkomst reeds in redelijkheid met derden is aangegaan, vergoeden en bij wanprestatie zal hij bovendien de
schade van AquaMinerals vergoeden. In bovenstaande gevallen is elke vordering die AquaMinerals ten laste van Afnemer heeft,
onmiddellijk opeisbaar.

17.
17.1.

Vervaltermijn
Voor zover in de Algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Afnemer
uit welke hoofde dan ook jegens AquaMinerals in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, in ieder geval na één jaar na het
moment waarop Afnemer bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

18.
18.1.

Toepasselijk recht en geschillen
Op alle Overeenkomsten tussen AquaMinerals en Afnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing tenzij Partijen schriftelijk
anders overeenkomen.
Geschillen die tussen AquaMinerals en Afnemer ontstaan over Overeenkomsten waarop de Algemene voorwaarden van toepassing
zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht tenzij partijen - schriftelijk vastgelegd - mediation, bindend advies of
arbitrage overeenkomen.

18.2.
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