PUURWATER
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
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Toepasselijkheid en definities
Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen
Voorwaarden) zijn van toepassing op alle
aanbiedingen van Puurwater en op alle met
Puurwater aangegane overeenkomsten.
De Voorwaarden maken deel uit van alle
Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle
(overige) handelingen en rechtshandelingen van
Puurwater en Afnemer.
Naast deze Voorwaarden kunnen indien uitdrukkelijk
en schriftelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden
van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of
producten.
Indien Puurwater niet steeds strikte naleving van
deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat
Puurwater in enigerlei mate het recht zou verliezen
om in andere gevallen de stipte naleving van de
bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.
Onder Afnemer wordt verstaan iedere bezoeker van
de internetsite dan wel elk natuurlijk/rechtspersoon,
met wie Puurwater een overeenkomst aangaat.
Onder Overeenkomst wordt verstaan, iedere
overeenkomst die tussen Puurwater en Afnemer tot
stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling
daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter
voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst.
Aanbiedingen en offertes
Alle aanbiedingen en offertes van Puurwater zijn
vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot
het doen van een aanbod aan potentiële Afnemer.
Puurwater spant zich in om tevens de internetsite
zorgvuldig bij te houden en te controleren, mocht er
desondanks toch een onjuistheid voorkomen, of een
geplaatst product niet meer op voorraad zijn, dan
kunnen hier geen rechten aan ontleed worden.
Puurwater kan niet aan haar offertes of aanbiedingen
worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs
kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel
een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch
voor toekomstige orders.
Prijzen
Alle genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting
en andere heffingen van overheidswege, uitgedrukt
in Euro’s en exclusief montagekosten, tenzij anders
vermeld.
De prijzen, zoals omschreven in publicaties, offertes
en op de internetsite zijn richtlijnen en derhalve niet
bindend voor Puurwater. Met het verschijnen van
een nieuwe aanbieding, in welke vorm dan ook,
vervalt de voorgaande aanbieding.
Betalingsvoorwaarden
Betaling dient steeds contant of op rekening van
Puurwater te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum, in de valuta waarin is gefactureerd,
tenzij schriftelijk anders door Puurwater aangegeven.
Indien de Afnemer in gebreke blijft in de tijdige
betaling van een factuur, dan is de Afnemer van
rechtswege in verzuim. De Afnemer is dan een rente
verschuldigd van 2,5% per maand, hierbij wordt een
deel van de maand gerekend voor een hele maand.
De rente over het opeisbare bedrag zal worden
berekend vanaf het moment dat de Afnemer in
verzuim is tot het moment van volledige voldoening.
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De Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening
van het door hem/haar aan Puurwater
verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een
factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De
Afnemer is evenmin gerechtigd om een betaling om
een andere reden op te schorten.
Indien Afnemer in gebreke of verzuim is in de
(tijdige) nakoming van diens verplichtingen, dan
komen alle redelijke kosten ter verkrijgen van
voldoening buiten rechte voor rekening van de
Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden
berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse
incassopraktijk gebruikelijk is. De Afnemer is over
de verschuldigde incassokosten eveneens rente
verschuldigd.
Uitvoering van de Overeenkomst
Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden
of voor de levering van bepaalde producten een
termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit
nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van
een termijn dient de Afnemer, Puurwater derhalve
schriftelijk in gebreke te stellen. Puurwater dient
daarbij een redelijke termijn te worden geboden om
alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
Puurwater heeft op basis van de verstrekte
informatie van de Afnemer de inspanningsverplichting om de Overeenkomst naar beste inzicht
en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uit te voeren.
Puurwater behoud zich het recht voor op de door
de Afnemer aangewezen locatie werkzaamheden te
laten verrichten door derden. Puurwater blijft hierbij
zelf aanspreekbaar voor het eindresultaat van de te
verrichten werkzaamheden.
Wijziging van de Overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst
blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan
noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen,
dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot
aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Het
oorspronkelijk overeengekomen bedrag kan hierdoor
worden verhoogd of verlaagd. Door een wijziging van
de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk
opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
De Afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging
van de Overeenkomst, daaronder begrepen de
wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
Zonder daarmee in gebreke te komen, kan
Puurwater een verzoek tot wijziging van de
Overeenkomst weigeren, als dit in kwalitatief en/of
kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor
bijvoorbeeld de in dat kader te verrichten
werkzaamheden of te leveren producten.
Opschorting en ontbinding
Indien Afnemer zijn verplichtingen jegens Puurwater
niet of niet tijdig nakomt, is de Afnemer van
rechtswege in verzuim. Puurwater heeft dan hiertoe
het recht om de Overeenkomst op te schorten of
gedeeltelijk of geheel te ontbinden. De Afnemer
heeft geen recht om de Overeenkomst te
ontbinden, indien hij zelf in verzuim is.
De Afnemer kan geen aanspraak maken op
schadevergoeding of (gedeeltelijke) ontbinding van
de Overeenkomst indien de Afnemer van mening is
dat Puurwater in verzuim is, tenzij dit te wijten is
aan grove schuld of nalatigheid van Puurwater.
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In geval van liquidatie, van beslaglegging ten laste
van de Afnemer, of een andere omstandigheid
waardoor de Afnemer niet langer vrijelijk over zijn
vermogen kan beschikken, staat het Puurwater vrij
om de Overeenkomst terstond en met directe ingang
op te zeggen dan wel de Overeenkomst te
annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot
betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling.
Indien er sprake is van een ontbinding van de
Overeenkomst worden nog eventuele openstaande
vorderingen jegens de Afnemer direct opeisbaar.
Levering en risico
De Afnemer is zelf verantwoordelijk om ten tijde van
de Overeenkomst zich ervan te verzekeren dat het
geleverde product of dienst aan zijn/haar eisen en
verwachtingen voldoet.
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van producten die onderdeel uit maken
van de Overeenkomst, gaat over op Afnemer op het
moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden
geleverd en daarmee in de macht van de Afnemer of
van een door de Afnemer aangewezen derde worden
gebracht.
Garantie en retourneren
Puurwater garandeert dat de te leveren artikelen
voldoen aan de van rechtswege gebruikelijke
normen en eisen en geeft 24 maanden garantie op
de producten, tenzij anders is overeengekomen.
Indien een product voor reparatie of omruiling in
aanmerking komt, is het aan de Afnemer
voorbehouden om het desbetreffende product te
voorzien van een duidelijke klachtomschrijving.
Indien de klacht gerechtvaardigd is zal Puurwater
vervolgens op eigen kosten het product laten
omruilen dan wel repareren.
Niet in aanmerking voor garantie komen producten
die onjuist gebruikt of onderhouden zijn, waar geen
onderhoudscontract voor af is gesloten, er aan de
montage of het product door derden handelingen
aan zijn verricht, of waarbij op anderszins wijze het
gebrek toerekenbaar is aan de Afnemer.
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Eigendomsvoorbehoud
Alle door Puurwater geleverde producten, blijven
eigendom van Puurwater totdat de Afnemer alle
navolgende verplichtingen uit alle met Puurwater
gesloten overeenkomsten is nagekomen.
De Afnemer is niet bevoegd de onder de
eigendomsvoorbehoud vallende zaken te belasten,
verpanden, verkopen of anderszins te bezwaren.
Aansprakelijkheid en vrijwaringen
Puurwater aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
enige schade van de Afnemer of gevolgschade,
milieu-, bedrijfs- en immateriële schade, of
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veroorzaakt door een niet- of niet tijdige
uitvoering van de Overeenkomst.
De in lid 1 opgenomen vrijwaring van de
aansprakelijkheid geldt niet indien de schade is te
wijten aan opzet of grove schuld van Puurwater.
Indien Puurwater aansprakelijk mocht zijn dan is de
aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het
bedrag van de overeenkomst waarop de
aansprakelijkheid van toepassing is.
De aansprakelijkheid van Puurwater is in ieder geval
steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering
van zijn verzekeraar in een voorkomend geval.
Puurwater is uitsluitend aansprakelijk voor directe
schade en nimmer voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Overmacht
Puurwater is niet gehouden tot het nakomen van
enige verplichting jegens de Afnemer indien zij
daartoe verhinderd is als gevolg van een
omstandigheid, die niet is te wijten aan schuld.
Indien Puurwater haar verplichtingen uit de
Overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig kan
nakomen is zij gerechtigd de betreffende
Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en
zonder schadeplichtig te zijn, te ontbinden, ook als
Puurwater als gevolg van de overmacht enig
voordeel mocht verkrijgen.
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van
Puurwater onafhankelijke omstandigheid, waardoor
de nakoming van haar verplichtingen jegens de
Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.
Tot die omstandigheden worden ook maatregelen
van overheidswege gerekend.
Geschillen en toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Puurwater partij
is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing. De toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag is uitgesloten.
Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen
nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen
een geschil in onderling overleg te beslechten.
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Puurwater partij
is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing, ook indien de Afnemer woonachtig of
gevestigd is in het buitenland.
Wijziging en vindplaats van de Voorwaarden
De Algemene Voorwaarden staan vermeld en zijn te
downloaden middels de internetsite
http://www.Puurwater.com
Van toepassing is steeds de meest recente versie
c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot
stand komen van de Overeenkomst.
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