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Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
offertes gedaan en overeenkomsten gesloten door Arctic Blue B.V.(hierna te
noemen: Wattco NL) waarin Wattco NL toezegt producten te leveren aan de Opdrachtgever.
1.2 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever of enige andere
algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.
1.3 Afwijking van deze Algemene voorwaarden is slechts geldig indien Wattco NL hier uitdrukkelijk
schriftelijk mee heeft ingestemd.
1.4 In geval van strijdigheid tussen de inhoud van enige overeenkomst aangegaan tussen de
Opdrachtgever en Wattco NL enerzijds en van deze Algemene voorwaarden anderzijds gelden de
bepalingen zoals opgenomen in de overeenkomst.
1.5 Waar in deze Algemene voorwaarden sprake is van de term 'schriftelijk' wordt hieronder verstaan
bij door de partijen ondertekend document, of per brief, fax of elektronische brief, en op iedere andere
wijze als door de partijen is overeengekomen.
1.6 Voor zover deze Algemene voorwaarden tevens zijn opgesteld in een taal anders dan het
Engelse, prevaleert, in geval van strijdigheid, de Engelse tekst altijd.
Artikel 2: Aanbiedingen en het tot stand komen van een overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, ook indien zij een aanvaardingsperiode bevatten.
2.2 Indien de Opdrachtgever Wattco NL gegevens, tekeningen etc. levert, gaat Wattco NL uit van
de juistheid hiervan en baseert zij de aanbieding op deze informatie.
2.3 Een overeenkomst wordt van kracht wanneer Wattco NL de aanbieding schriftelijk heeft
bevestigd.
2.4 Enige door een vertegenwoordiger van Wattco NL gedane aanbieding of gemaakte belofte
wordt pas bindend wanneer zij door Wattco NL schriftelijk wordt bevestigd.
2.5 Indien overeengekomen is dat betaling zal geschieden bij documentair accreditief, wordt de
overeenkomst pas van kracht wanneer Wattco NL het betreffende onherroepelijke
(geconfirmeerde) documentair accreditief in overeenstemming met de UPC 600-regels schriftelijk
heeft aanvaard. Het documentair accreditief zal door een door Wattco NL vooraf goedgekeurde
bank worden geopend.
Artikel 3: Prijzen
3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden prijzen opgegeven in euro, zijn zij exclusief
btw en zijn zij 'vrachtvrij tot vervoerder', Maasdijk Nederland (FCA, Incoterms 2010).
3.2 Iedere door Wattco NL opgegeven prijs is gebaseerd op het monetair beleid, de arbeidskosten,
de inkoopprijs, accijnzen, belastingen en andere heffingen, subsidies en dergelijke zoals zij waren ten
tijde van het afsluiten van de betreffende overeenkomst. Indien volgend op het afsluiten van de
overeenkomst, maar voordat het/de betreffende product(en) is/zijn geleverd, één of meer van deze
kostprijscomponenten toeneemt/toenemen, is Wattco NL gerechtigd een redelijke prijsverhoging
door te berekenen naar de Opdrachtgever.
3.3 Indien de Opdrachtgever goederen levert en Wattco NL bereid is gebruik te maken van deze
goederen kan Wattco NL tot 20% van de marktprijs van de geleverde goederen in rekening brengen.
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Artikel 4: Intellectuele eigendomsrechten
4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Wattco NL alle intellectuele
eigendomsrechten op alle aanbiedingen, geleverde ontwerpen, illustraties, tekeningen,
proefmodellen, programma's etc.
4.2 De in artikel 4.1 genoemde rechten blijven eigendom van Wattco NL, ongeacht of enige kosten
bij de Opdrachtgever in rekening zijn gebracht voor hun ontwikkeling. De betreffende informatie mag
niet worden gedupliceerd, gebruikt of aan derden worden getoond zonder uitdrukkelijke voorafgaande
toestemming van Wattco NL. De Opdrachtgever is gehouden tot betaling van een boete ter hoogte
van € 25.000,- aan Wattco NL voor iedere overtreding van deze bepaling. Deze boete kan worden
opgeëist in aanvulling op enige bij wet toegekende schadevergoeding.
4.3 De Opdrachtgever dient op eerste verzoek alle gegevens als bedoeld in artikel 4.1 te retourneren,
zulks binnen de door Wattco NL gestelde termijn. Bij overtreding van deze bepaling is de
Opdrachtgever gehouden Wattco N Leen boete van € 1.000,- per dag te betalen. Deze boete kan
worden opgeëist in aanvulling op enige bij wet toegekende schadevergoeding.
4.4 Wattco NL behoudt al haar op de door haar geleverde producten rustende intellectuele
eigendomsrechten. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enig geleverd product geheel of
gedeeltelijk aan te passen, hier enig handelsmerk op aan te brengen, het betreffende merk op enige
andere wijze te gebruiken of het onder eigen naam te registreren.
Artikel 5: Advies, ontwerpen en materiaal
5.1 De Opdrachtgever ontleent geen rechten aan enig advies of enige informatie verschaft door Wattco NL dat/die niet in direct verband staat met de opdracht.
5.2 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle tekeningen, berekeningen en ontwerpen door of
namens de Opdrachtgever gemaakt, voor de functionele bruikbaarheid van alle door of namens de
Opdrachtgever voorgeschreven materialen, voor alle technische informatie en alle overige relevante
informatie geleverd door of namens de Opdrachtgever.
5.3 De Opdrachtgever vrijwaart Wattco NL jegens alle aanspraken gemaakt door derden ten
aanzien van het gebruik van de door of namens de Opdrachtgever geleverde tekeningen,
berekeningen, ontwerpen, materiaal, monsters, modellen, technische informatie en alle overige
relevante informatie etc.
5.4 De Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het uitvoeren van een laatste controle van
alle door of namens Wattco NL geleverde materiaalspecificaties.
5.5 De Opdrachtgever is gerechtigd het materiaal dat Wattco NL wenst te gebruiken vóórdat het
verwerkt wordt op eigen kosten te (doen) controleren. Alle hiervoor door Wattco NL gemaakte
onkosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
Artikel 6: Levering
6.1 De door Wattco NL gestelde levertermijn zal nimmer worden aangemerkt als een fatale termijn.
Wattco NL is niet in gebreke inzake een dergelijke levertermijn tot de Opdrachtgever haar
schriftelijk in gebreke stelt, hierbij Wattco N Leen redelijke termijn stelt om alsnog over te gaan tot
levering en Wattco NL hier alsnog niet aan voldoet.
6.2 Bij het bepalen van de levertermijn gaat Wattco NL ervan uit dat de opdracht kan worden
uitgevoerd onder de omstandigheden zoals die Wattco NL op dat moment bekend zijn.
6.3 De levertermijn gaat pas in wanneer de desbetreffende overeenkomst in overeenstemming met
het bepaalde in artikel 2 is afgesloten, Partijen overeenkomst hebben bereikt inzake alle zakelijke en
technische details, alle benodigde gegevens, uiteindelijke en goedgekeurde tekeningen etc. in het
bezit van Wattco NL zijn, de overeengekomen voorschotten, betalingen of deelbetalingen zijn
ontvangen, enige toepasselijke borg voor betaling is aanvaard en voldaan is aan de noodzakelijke
voorwaarden voor het uitvoeren van de opdracht.
6.4 a. Indien er zich omstandigheden voordoen anders dan die Wattco NL bekend waren bij het
vaststellen van de levertermijn is Wattco NL gerechtigd de levertermijn te verlengen met de tijd die
benodigd is voor het uitvoeren van de opdracht onder die omstandigheden.
b. Indien er sprake is van meerwerk wordt de levertermijn verlengd met de tijd die benodigd is voor
het (doen) leveren van het materiaal en de onderdelen die nodig zijn voor het meerwerk en voor het
uitvoeren van het meerwerk.
c. Indien de verplichtingen van Wattco NL worden opgeschort wordt de levertermijn verlengd met
de duur van de periode waarin de verplichtingen zijn opgeschort.
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6.5 Indien de levertermijn wordt overschreden is de Opdrachtgever niet gerechtigd de overeenkomst
te annuleren of te beëindigen, tenzij de levertermijn met meer dan acht weken wordt overschreden,
zonder dat de Opdrachtgever aanspraak kan doen gelden op enige schadevergoeding.
6.6 Wattco NL behoudt zich het recht voor een levering in delen te doen geschieden. Iedere
deellevering zal worden beschouwd als een aparte overeenkomst. Wattco NL is gerechtigd betaling
te eisen voor iedere deellevering alvorens over te gaan tot verdere levering.
6.7 Het door de Opdrachtgever niet of niet tijdig voldoen aan zijn betalingsverplichting heeft tot gevolg
dat de leveringsverplichting van Wattco NL wordt opgeschort.
6.8 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal de levering 'vrachtvrij tot vervoerder', Maasdijk,
Nederland (FCA, Incoterms 2010) plaatsvinden.
Artikel 7: Overmacht
7.1 Wattco NL is gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien
omstandigheden buiten de macht van Wattco NL om die ten tijde van het afsluiten van de
overeenkomst niet hadden kunnen worden voorzien tijdelijk de nakoming van die verplichtingen
beletten.
7.2 Onder omstandigheden die Wattco NL niet had kunnen voorzien en die buiten de macht van
Wattco NL om gelegen zijn, worden mede begrepen (maar zijn niet beperkt tot) de omstandigheid
dat Wattco NL s leveranciers en/of onderaannemers hun verplichtingen niet of niet tijdig nakomen,
weersomstandigheden, aardbevingen, brand, diefstal of verlies van werktuigen, de vernietiging van te
verwerken materiaal, wegversperringen, staking of neerlegging van het werk, en import- en
handelsrestricties.
7.3 Indien Wattco NL reeds een deel van de opdracht heeft uitgevoerd, zal de Opdrachtgever
overgaan tot betaling van de aankoopprijs voor alle geleverde producten.
7.4 Elk der partijen is gerechtigd de overeenkomst middels schriftelijke kennisgeving aan de andere
partij te beëindigen in geval van opschorting van de overeenkomst voor meer dan zes maanden,
zonder dat de Opdrachtgever aanspraak kan doen gelden op enige schadevergoeding.
Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1 Wattco NL is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en
uitsluitend gevolg is van een aan Wattco NL toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt
echter alleen in aanmerking die schade waartegen Wattco NL verzekerd is, dan wel redelijkerwijs
verzekerd had behoren te zijn.
8.2 Als het voor Wattco NL ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen
redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen
redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door Wattco NL voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.
8.3 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst. Opdrachtgever dient
zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de
uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich
bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever dient zich desgewenst
tegen deze schade te verzekeren;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende
ondergeschikten van Wattco NL;
d. ongebruikelijke chemische effecten op het materieel, waaronder mede begrepen maar niet beperkt
tot onkruidbestrijdingsmiddelen, meststoffen, etc.
8.4 Wattco NL is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd
materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van opdrachtgever
zal Wattco NL de bewerking opnieuw uitvoeren, met door opdrachtgever voor diens rekening
aangeleverd nieuw materiaal.
8.5 Opdrachtgever vrijwaart Wattco NL voor alle aanspraken van derden wegens
productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan
een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Wattco NL geleverde producten en/of
materialen.
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Artikel 9: Garantie
9.1 Indien de levering gebrekkig blijkt te zijn, dient het object teruggezonden te worden naar Wattco
NL Franco inclusief rechten, Maasdijk, Nederland (DDP, Incoterms 2010). Wattco NL zal dan:
- het object repareren; of
- het object vervangen; of
- de Opdrachtgever voor een evenredig deel van de factuur crediteren.
9.3 De Opdrachtgever dient in alle gevallen Wattco NL in de gelegenheid te stellen enige
tekortkomingen te herstellen.
9.4 De Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd aanspraak te maken op de garanties als hij aan al zijn
verplichtingen jegens Wattco NL heeft voldaan.
9.5 a. Er wordt geen garantie gegeven wanneer de gebreken het gevolg zijn van:
- het feit dat Wattco NL door de Opdrachtgever is verschaft met onjuiste informatie, waaronder
mede begrepen, maar niet beperkt tot, informatie met betrekking tot weersomstandigheden, stabiliteit
van de basis, externe invloeden etc.;
- het incorrect of niet volledig volgen van de instructies in de handleiding montage en bedrijf, en, waar
van toepassing, het niet opvolgen van advies gegeven door Wattco NL inzake het bevestigen van
het systeem aan de basis of de opbouw;
- ongebruikelijke chemische effecten op het materieel, waaronder mede begrepen maar niet beperkt
tot die onkruidbestrijdingsmiddelen, meststoffen, etc.
- het gebruik van beschadigde of defecte onderdelen in de uiteindelijke opbouw;
- normale slijtage;
- onjuist gebruik;
- gebrek aan gedegen onderhoud;
- montage, assemblage, aanpassingen of reparaties uitgevoerd door de Opdrachtgever of derden.
b. Er wordt geen garantie gegeven op geleverde objecten die ten tijde van levering niet in nieuwstaat
waren, of op objecten waarvan het gebruik door de Opdrachtgever voorgeschreven was of die door of
namens de Opdrachtgever ter beschikking werden gesteld;
c. Er wordt geen garantie gegeven op inspectie en/of reparatie van objecten die het bezit zijn van de
Opdrachtgever.
Artikel 10: Klachten
De Opdrachtgever kan uitsluitend gebreken in de producten of dienstverlening opwerpen indien Wattco NL hier schriftelijk van op de hoogte is gesteld binnen veertien dagen nadat het gebrek is
gesignaleerd of redelijkerwijs gesignaleerd had moeten zijn.
Artikel 11: Niet-afname
Indien de Opdrachtgever enig object niet heeft afgenomen na het verlopen van de levertermijn zal dit
object ter beschikking van de Opdrachtgever blijven. Alle objecten die niet door de Opdrachtgever zijn
afgenomen worden voor rekening (inclusief afhandelings- en verzekeringskosten) en risico van de
Opdrachtgever opgeslagen. Wattco NL is te allen tijde gerechtigd zich te beroepen op artikel 6:90,
BW.
Artikel 12: Betaling
12.1 Wattco NL zal te allen tijde gerechtigd zijn gehele of gedeeltelijke betaling vooraf te eisen.
Voor wat betreft alle andere verkoop dient betaling door de Opdrachtgever plaats te hebben
gevonden binnen 30 dagen na de desbetreffende factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeen is
gekomen.
12.2 Onverminderd de gestelde betaalvoorwaarden is de Opdrachtgever gehouden om op Wattco NL
eerste verzoek een borg voor betaling te stellen, naar wens van de Opdrachtgever ten tijde van
of na het aangaan van de overeenkomst en vóór de uitvoering ervan. Indien de Opdrachtgever nalaat
een dergelijke borg voor betaling te stellen binnen de gestelde termijn zal hij onmiddellijk in verzuim
zijn. Wattco N Lis in dat geval gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te vernietigen en
enige geleden schade te verhalen op de Opdrachtgever.
12.3 Het recht van de Opdrachtgever om tegen Wattco NL open staande vorderingen te verrekenen
wordt hierbij uitgesloten.
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12.4 De volledige betalingsvordering is terstond opeisbaar in de volgende gevallen:
a. indien enige betaaltermijn is overschreden;
b. indien de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of een surséance van betaling heeft
aangevraagd;
c. indien op activa of vorderingen van de Opdrachtgever beslag wordt gelegd;
d. indien de Opdrachtgever (zo hij een rechtspersoon is) ontbonden of geliquideerd wordt;
e. indien de Opdrachtgever (zo hij een natuurlijke persoon is) een verzoekschrift tot schuldsanering
indient, onder curatele wordt gesteld of sterft.
12.5 Indien bij het verstrijken van de vastgelegde uiterste betaaltermijn betaling niet is geschied,
wordt de Opdrachtgever zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is,
geacht in verzuim te zijn en is de Opdrachtgever terstond Wattco NL rente verschuldigd. Deze
rente bedraagt 12% op jaarbasis, of is gelijk aan het wettelijk percentage zo dit hoger is. Bij het
berekenen van de hoogte van de rente worden delen van maanden als gehele maanden geteld.
12.6 Indien bij het verstrijken van de vastgelegde uiterste betaaltermijn betaling niet is geschied, is de
Opdrachtgever terstond gehouden Wattco NL alle buitengerechtelijke kosten, met een minimum
van € 75,-, te vergoeden.
Deze kosten worden berekend op basis van de onderstaande tabel:
15% over de eerste: € 3.000,10% over het meerdere tot € 6.000,8% over het meerdere tot € 15.000,5% over het meerdere tot € 60.000,3% over het meerdere boven € 60.000,Indien de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de kosten gebaseerd op deze formule
overstijgen, is de Opdrachtgever gehouden de werkelijke kosten te vergoeden.
12.7 Indien Wattco NL in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle
proceskosten die Wattco NL heeft moeten maken voor rekening van de Opdrachtgever.
Artikel 13: Voorbehoud van eigendom en verpanding
13.1 Wattco NL blijft na levering eigenaar van de objecten zolang:
a. de Opdrachtgever niet voldoet of zal voldoen aan zijn uit deze overeenkomst of soortgelijke
overeenkomsten voortkomende (betaal-)verplichtingen;
b. de Opdrachtgever niet over is gegaan of zal gaan tot betaling voor de op basis van dergelijke
overeenkomsten verrichtte of te verrichten werkzaamheden;
c. de Opdrachtgever enige vordering voortkomende uit het niet-nakomen van het bepaalde in deze
overeenkomsten, zoals schadevergoedingen, boetes, rente en onkosten, niet heeft betaald.
13.2 Zolang eigendomsvoorbehoud op objecten rust is de Opdrachtgever niet gerechtigd deze
objecten op enige wijze die de normale bedrijfsactiviteiten van de Opdrachtgever te buiten gaan, te
bezwaren.
13.3 Wattco NL is, indien zij aanspraak heeft gemaakt op eigendomsvoorbehoud, gerechtigd de
geleverde goederen op te halen. De Opdrachtgever is gehouden Wattco NL toegang te verschaffen
tot de locatie waar deze objecten zich bevinden.
13.4 Indien Wattco NL geen aanspraak kan maken op eigendomsvoorbehoud, omdat de geleverde
objecten door vermenging, zaaks vorming of natrekking teniet zijn gegaan, is de Opdrachtgever
gehouden de nieuw gevormde objecten aan Wattco NL te verpanden.
Artikel 14: Annulering
Indien de Opdrachtgever de overeenkomst wenst te annuleren zonder dat Wattco NL nalatig is
geweest in zijn uitvoering daarvan en Wattco NL hiermee instemt, is Wattco NL gerechtigd
gemaakte kosten, geleden schade en gederfde winst door te berekenen.
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Artikel 15: Opschorting en beëindiging
15.1 Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen voortkomend uit een door haar aangegane
overeenkomst niet, niet juist of niet tijdig nakomt, indien er gegronde reden is zulks te vermoeden, of
indien de Opdrachtgever een verzoek indient tot surséance van betaling, faillissement aanvraagt of
zijn onderneming liquideert, is Wattco NL gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst de desbetreffende overeenkomst op te schorten of te beëindigen, en zal op haar geen
verplichting rusten enige schadevergoeding te betalen.
15.2 Enige vordering van Wattco NL met betrekking tot een deel van de overeenkomst dat reeds is
uitgevoerd of tot schade geleden als gevolg van de opschorting of beëindiging, waaronder mede
wordt begrepen winstderving, is terstond opeisbaar.
Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
16.1 Op deze Algemene voorwaarden en enige overeenkomsten aangegaan door Wattco NL is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2 Op deze Algemene voorwaarden zijn het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) noch enige ander
internationaal reglement, uitsluiting waarvan is toegestaan, van toepassing.
16.3 De Nederlandse rechtbank binnen welke arrondissement Wattco NL is gevestigd is bij
uitsluiting bevoegd in alle geschillen recht te spreken, tenzij Wattco NL er voor kiest het geschil aan
een bevoegde rechtbank elders voor te leggen.
16.4 Het in artikel 16.3 bepaalde laat onverlet het recht van Wattco NL om tot een schikking te
komen middels arbitrage door de Internationale Kamer van Koophandel, onder de Arbitrageregels van
de Internationale Kamer van Koophandel, door één of meer arbiter(s). De plaats van arbitrage zal zijn
gelegen in Amsterdam, Nederland. De arbitrageprocedure zal worden gevoerd in de Nederlandse of
Engelse taal.
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