
Verkoop- en leveringsvoorwaarden

• Geldigheidsgebied

Voor al onze leveringen en verkoop 
zijn uitsluitend de navolgende Alge-
mene Verkoopvoorwaarden van de 
firma AQUA BRUSH Waschbürsten 
GmbH (“AQUA BRUSH”) van toepas-
sing, voor zover niets anders schrif-
telijk werd overeengekomen. Deze 
zijn geldig, ook voor alle toekomstige 
overeenkomsten met de besteller. 
Eventuele Algemene Verkoopvoor-
waarden van de besteller worden 
geweigerd en hebben geen gelding, 
voor zover ze in tegenspraak zijn 
met de volgende regels. Bijkomende 
afspraken en contractuele verande-
ringen dienen voor de werkzaamheid 
in schriftelijke vorm te zijn opgesteld. 
Dit geldt ook voor een verandering 
van de overeenkomst van de schrif-
telijke vorm.

Deze Algemene Verkoopvoorwaar-
den van AQUA BRUSH gelden alleen 
in het commerciële verkeer.

• Aanbod, contractuele overeen-
komst en omvang van de levering

Onze aanbiedingen zijn tot de 
bevestiging van de opdracht of de 
uitvoering ervan altijd vrijblijvend. Dit 
met betrekking tot de prijzen, maar 
ook tot de levermogelijkheden, voor 
zover een beperkte binding niet werd 
overeengekomen.

Voor de omvang van de levering is 
uitsluitend de schriftelijke opdrachts-
bevestiging doorslaggevend. In het 
geval van een aanbod van AQUA 
BRUSH met tijdelijke begrenzing en 
tijdige acceptatie geldt het aanbod. 
AQUA BRUSH behoudt zich het 
recht voor, veranderingen en verbe-
teringen met betrekking tot de cons-
tructie, het gebruik van het materiaal 
en de uitvoering uit te voeren, voor 
zover hierdoor geen invloed op de 
bruikbaarheid van het onderwerp van 
levering ontstaat.

• Prijzen en betalingsvoorwaarden

De prijzen van AQUA BRUSH zijn 
netto zonder BTW en exclusief ver-
pakkings- en transportkosten.

Facturen zijn zonder korting direct na 
ontvangst van de rekening betaal-
baar, indien niets anders schriftelijk 
werd overeen gekomen. Bij grotere 
bestellingen en leveringen van spe-
ciale constructies behouden wij ons 
het recht voor, een aanbetaling te 
verzoeken.

Wij hebben het recht, vanaf opeis-
baarheid van de vorderingen rente 
ad 8 procent bovenop de desbetref-
fende basisrente p.a. in rekening te 
brengen. Als na overeenkomst van 
het contract feiten bekend worden, 
die de kredietwaardigheid van de be-
steller doen afnemen, of er sprake is 
van achterstallige betalingen, hebben 
wij het recht, de nog openstaande 
leveringen en alle overeenkomsten 
afhankelijk te maken van een voo-
ruitbetaling resp. onder rembours te 
leveren.

Bovendien hebben wij het recht, 
eventuele toegezegde goederen-
kredieten in dit geval te minderen of 
helemaal op te heffen. Bovendien 
wordt de gehele schuld opeisbaar, 
als de besteller zijn betalingen in zijn 
geheel stopzet of wanneer er insol-
ventie werd aangevraagd over zijn 
vermogen.

Tegen de aanspraken van AQUA 
BRUSH kan de besteller alleen een 
retentierecht uitoefenen of salde-
ren, als de tegenvordering van de 
besteller onbestreden is of door ons 
werd erkend of onherroepelijk werd 
vastgesteld.

• Levertermijn

Een eventuele levertermijn begint 
vanaf de datum van de opdrachtbe-
vestiging.

Voor zover de besteller zijn contrac-
tuele plichten - voor zover deze niet 
slechts irrelevant zijn - niet correct 
nakomt, in het bijzonder documenten 
niet tijdig overhandigt of 
betalingsvoorwaarden niet naleeft, 
wordt de leveringstermijn dienovere-
enkomstig verlengd. Er is alleen 
sprake van een short positie in het 
kader van § 376 HGB, 323 lid 2 BGB, 
als dit uitdrukkelijk wordt gekenmerkt.

De levertermijn wordt passend 
verlengd, in geval van niet door ons 
te verantwoorden bedrijfsstoringen, 
vertragingen van de levering van 
onze leveranciers en arbeidsconflic-
ten, evenals in het geval van hogere 
macht, voor zover deze gebeurtenis-
sen een duidelijke invloed hebben op 
de productie of de levering van de te 
leveren producten.

Als de besteller ons in het geval 
van een door ons te verantwoorden 
vertraging een passende termijn 
stelt, zo heeft hij na een onsucces-
vol verstrijken van deze termijn het 
recht, de overeenkomst te ontbinden. 

In het geval van een vertraging of 
grove nalatigheid of een niet naleven 
van essentiële contractuele plichten, 
blijft de wettelijke aansprakelijkheid 
bestaan, die echter in het geval van 
een slechts nalatig plichtsverzuim 
begrensd is op de voor het contract 
typische, redelijkerwijs te voorziene 
schade. De beperking van de aan-
sprakelijkheid geldt niet in het geval 
van een commerciële short positie.

• Verzending, transportverzeke-
ring, risico-overdracht

De verzending geschiedt volgens de 
informatie van de besteller. Mocht dit 
niet het geval zijn, dan naar beste 
weten, echter onder uitsluiting van 
de aansprakelijkheid voor de keuze 
van de gunstigste en snelste ver-
zendmethode. Voor zover niet anders 
overeen gekomen, worden alle ver-
zendingen op kosten van de besteller 
verzekerd tegen verlies, breuk en 
beschadiging.

Het risico komt voor rekening van de 
besteller, zodra het onderwerp van 
levering wordt verstuurd resp. aan 
de voor het transport aansprakeli-
jke persoon wordt overhandigd. Dit 
geldt ook als er gedeeltelijke leverin-
gen plaatsvinden of wij nog andere 
dienstverleningen, bijv. de kosten 
voor de verzending of transport voor 
onze rekening hebben genomen.

• Verpakking

De verpakking wordt normaal ge-
sproken tegen de kostprijs berekend 
en is voor rekening van de besteller. 
Indien er geen sprake is van een 
uitdrukkelijke andere overeenkomst, 
kan de verpakking niet geretourneerd 
worden.

• Garantie voor gebreken van de 
levering, aansprakelijkheid

Een aanspraak op reclamatie komt 
na 12 maanden te vervallen, gere-
kend vanaf de risico-overdracht, voor 
zover niet afzonderlijk iets anders is 
overeengekomen.

De besteller is ertoe verplicht, direct 
na ontvangst van de goederen het 
onderwerp van levering op eventuele 
gebreken te controleren en ons deze 
direct schriftelijk mee te delen.
Voor zover er sprake is van een door 
ons te verantwoorden mankement 
van het onderwerp van levering, 
wordt naar onze keuze dit manke-
ment verholpen of kosteloos voor 
een vervanging gezorgd tegen franco 
retour van het defecte onderwerp van 
levering. In het geval van een defini-



tieve mislukking van het voldoen aan 
de overeenkomst, kan de besteller 
naar keuze korting verlangen of het 
contract ontbinden. De besteller dient 
ons een redelijke termijn en de gele-
genheid te geven ter uitvoering van 
alle voor ons naar billijk goeddunken 
noodzakelijk verschijnende maatre-
gelen voor het alsnog uitvoeren van 
de overeenkomst. Als hij dit onrecht-
matig weigert, komen alle reclama-
ties te vervallen. Alleen in dringende 
gevallen van gevaar voor de bedri-
jfszekerheid of om een onevenredig 
grote schade te voorkomen, waarbij 
wij direct geïnformeerd dienen te wor-
den, of als wij een mankement niet 
tijdig verhelpen, heeft de besteller 
het recht, het mankement zelf of door 
derden te laten verhelpen en van ons 
restitutie van de noodzakelijke kosten 
te verlangen. Voor eventueel door de 
besteller of derden ondeskundig uit-
gevoerde veranderingen of reparaties 
en hieruit voortvloeiende gevolgen, 
zijn wij niet aansprakelijk. Recht op 
schadevergoeding in welke vorm dan 
ook, in het bijzonder bij vorderingen 
in geval van schade, die niet aan 
het te leveren object zelf is ontstaan, 
zoals bijv. gederfde winst, productie-
uitval of vanwege overige indirecte 
schade is uitgesloten. Deze uitsluiting 
van het recht op schadevergoeding 
geldt niet in geval van opzet, bij 
grove nalatigheid, bij aangebracht 
letsel van lichaam en gezondheid, in 
geval van gebreken, die opzettelijk 
werden verzwegen of waarvan wij 
de afwezigheid hadden uitgesloten 
evenals voor vorderingen conform § 
1, 4 productaansprakelijkheidswet. 
Bij inbreuk op essentiële contractuele 
overeenkomsten zijn wij ook aans-
prakelijk bij eenvoudige nalatigheid, 
maar slechts beperkt aansprakelijk bij 
de voor het contract typische, redeli-
jkerwijs te voorziene schade.

Voor zover onze aansprakelijkheid 
is uitgesloten of beperkt, geldt dit 
ook voor de persoonlijke aanspra-
kelijkheid van onze medewerkers, 
vertegenwoordigers en uitvoerende 
hulpkrachten.

Voor zover niet uitdrukkelijk iets an-
ders werd overeengekomen, is ieder 
garantie uitgesloten bij de levering 
van gebruikte voorwerpen. Dit geldt 
niet voor opzettelijk verzwegen ge-
breken of voor het niet aanwezig zijn 
van de gegarandeerde toestand of 
in het geval van overige dwingende 
wettelijke aansprakelijkheid.

Iedere aansprakelijkheid in geval van 
gebreken van AQUA BRUSH voor 
gebreken, schade of beschadigin-
gen is uitgesloten, voor zover deze 

berusten op één van de volgende 
oorzaken:

• ongeschikt of ondeskundig gebruik, 
in het bijzonder het gebruik van niet 
geschikte was- resp. reinigingsmid-
delen of het gebruik van te warm 
water;

• overmatige belasting of onjuiste 
opslag;

• foutieve montage of ondeskundige 
ingebruikname door de besteller of 
door derden;

• natuurlijke slijtage, in het bijzonder 
de gangbare slijtage van de borstels;

• foutieve behandeling en verzorging;

• foutieve aanligdruk;

• ongeschikte bedrijfsmiddelen of 
andere chemische of fysische invlo-
eden;

• het niet in acht nemen van de 
gebruiks- en onderhoudsinstructies 
resp. de onderhouds- en reinigingsin-
structies van AQUA BRUSH.

• Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de geleverde goe-
deren gaat pas over op de besteller, 
als deze alle betalingsverplichtingen 
uit de gehele zakenrelatie met ons is 
nagekomen. Tot dat moment blijven 
de geleverde goederen ons eigen-
dom. De besteller is ertoe verplicht, 
de goederen correct te behandelen 
en deze op eigen kosten voldoende, 
tegen de nieuwwaarde, te verzekeren 
tegen vuur-, water- en diefstalscha-
de.

De besteller heeft het recht, de onder 
het eigendomsvoorbehoud sta-
ande voorwerpen van levering via de 
fatsoenlijke gang van zaken te ver-
kopen. Verpanding of inpandgeving 
is niet toegestaan. De uit de doorver-
koop of andere juridische gronden 
(verzekering, ongeoorloofde hande-
ling etc.) met betrekking tot de onder 
voorbehoud geleverde goederen ont-
stane eisen staat de besteller nu al 
ter hoogte van de nog openstaande 
vorderingen aan ons af. De besteller 
heeft het recht, de afgestane eisen 
voor ons te innen. De verkoopmach-
tiging en de machtiging tot automa-
tische incasso kunnen afzonderlijk 
of tezamen worden herroepen, als 
de besteller een achterstand oploopt 
bij zijn betalingsverplichtingen uit de 
zakenrelatie, de besteller zijn beta-
lingen stopzet of door hem of door 
derden een verzoek tot insolventie op 

zijn vermogen wordt gesteld of er een 
duidelijke verslechtering plaats vindt 
in het vermogen van de besteller, 
waardoor het voldoen aan onze eisen 
uit de contractuele overeenkomst 
gevaar loopt.

De besteller is, indien wij dit wensen, 
ertoe verplicht, ons direct te informe-
ren over iedere doorverkoop, in het 
bijzonder de naam en het adres van 
de koper. Hij is, indien wij dit wensen, 
ertoe verplicht, de overdracht van de 
schulden aan te geven. Wij hebben 
het recht, te allen tijde een dergelijke 
melding te maken.

• Bevoegde rechterlijke instantie, 
toepasbaar recht

Plaats van nakoming en bevoegde 
rechterlijke instantie is voor beide 
delen uitsluitend de vestigingsplaats 
van AQUA BRUSH.

Het recht van de Bondsrepubliek Du-
itsland is met uitsluiting van de CISG 
(UN-kooprecht) van toepassing op de 
contractuele relaties.

• Opslag van gegevens

AQUA BRUSH zal de gegevens van 
de besteller via EDP opslaan en ver-
werken, voor zover dit noodzakelijk is 
voor de overeenkomst en in het ka-
der van de Duitse wetgeving omtrent 
de bescherming persoonsgegevens 
is toegestaan.

• Vertrouwelijkheid

De contractanten zijn ertoe ver-
plicht, alle hen in het kader van de 
contractuele overeenkomst bekend 
wordende informatie over de andere 
contractant en diens producten ook 
na beëindiging van de contractuele 
overeenkomst vertrouwelijk te behan-
delen, voor zover de desbetreffende 
informatie als geheim is gekenmerkt 
of wanneer duidelijk is dat de ge-
heimhouding hiervan duidelijk is.

• Slotbepalingen

Mocht een bepaling van de onderha-
vige verkoop- en leveringsvoorwaar-
den of het contract ineffectief zijn of 
worden, heeft dit geen invloed op de 
effectiviteit van alle overige bepalin-
gen en overeenkomsten. De partijen 
zijn ertoe verplicht, de ineffectieve of 
onuitvoerbare clausule te vervangen 
door een clausule, die qua economi-
sche inhoud zo dicht mogelijk bij de 
inhoud van de ineffectieve of onuitvo-
erbare clausule komt.


