Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden OLOGICAL B.V.,
OLOGICAL VERHUUR B.V. en OLOGICAL TOILETHYGIËNE B.V.
1.
Algemene Bepalingen
Art. 1.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- OLOGICAL: OLOGICAL B.V., OLOGICAL VERHUUR B.V. en/of OLOGICAL
TOILETHYGIËNE B.V. , gevestigd Belder 94, 4704 RK Roosendaal en andere
ondernemingen die deel uit maken van de OLOGICAL – groep, tenzij deze
specifiek eigen algemene voorwaarden hanteren.
- Wederpartij of opdrachtgever: de contractuele wederpartij van OLOGICAL c.q.
de partij tot wie OLOGICAL haar aanbieding heeft gericht.
Art. 1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en zijn een
onderdeel van alle met OLOGICAL gesloten overeenkomsten, alsmede de
totstandkoming daarvan, door OLOGICAL aangeboden offertes en door
OLOGICAL afgegeven opdrachtbevestigingen, ongeacht of de betrokken
goederen en/of diensten rechtstreeks van OLOGICAL dan wel van derden zijn
betrokken of ontvangen.
Art. 1.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden, alsmede eventuele
algemene voorwaarden van de opdrachtgever, zullen slechts van kracht zijn
indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door OLOGICAL zijn geaccepteerd.
Art. 1.4. De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze Algemene
Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden onverlet. Ingeval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling
van deze Algemene Voorwaarden, dient de bepaling welke qua strekking het
meest beantwoordt aan de nietige bepaling als geldig te worden aangemerkt.
Art. 1.5. OLOGICAL is uitsluitend gebonden aan afspraken welke met de
wederpartij zijn gemaakt door haar directie of andere daartoe gerechtigde
personen. Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of
andere tussenpersonen overeengekomen, welke afwijken van deze
voorwaarden binden OLOGICAL slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk
schriftelijk zijn bevestigd.
Art. 1.6. Deze Algemene Voorwaarden behouden hun geldigheid ook na
beëindiging of ontbinding van de gehele of een gedeelte van de overeenkomst.
Art. 1.7. Deze algemene voorwaarden zijn bij het sluiten van de overeenkomst
tussen OLOGICAL en de opdrachtgever aan de opdrachtgever ter hand gesteld.
2.
Totstandkoming overeenkomsten
Art. 2.1. Alle offertes van OLOGICAL zijn vrijblijvend en binden OLOGICAL
slechts dan indien een offerte is gevolgd door een schriftelijke bevestiging door
OLOGICAL dat een overeenkomst tot stand is gekomen. Vertegenwoordigers
en/of agenten hebben geen vertegenwoordigingsbevoegdheid en kunnen geen
voor OLOGICAL bindende overeenkomsten afsluiten.
Art. 2.2. Alle gegevens omtrent technische specificaties, toepassingen, prijzen,
levertijden en andere informatie, opgenomen in verkoopbrochures,
advertenties, catalogi, offertes, aanbiedingen, prijslijsten en overige door
OLOGICAL verstrekte beschrijvingen hebben slechts het karakter van
aanduidingen en zijn derhalve niet bindend voor OLOGICAL.
Art. 2.3. Indien in de acceptatie van een door OLOGICAL uitgebrachte offerte
voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht,
komt de overeenkomst eerst tot stand indien OLOGICAL schriftelijk aan de
opdrachtgever bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te
stemmen.
Art. 2.4. Functionarissen en werknemers van opdrachtgever worden geacht
bevoegd te zijn ten aanzien van de (rechts-)handelingen die zij in het kader van
de door OLOGICAL met opdrachtgever gesloten overeenkomsten verrichten.
Opdrachtgever is aan deze (rechts-)handelingen gebonden en kan zich er niet
op beroepen dat ten aanzien van deze (rechts-)handelingen geen bevoegdheid
bestaat om de opdrachtgever te vertegenwoordigen of te binden.
3.
Wijzigingen en annuleringen
Art. 3.1. Een overeenkomst gesloten met OLOGICAL kan slechts worden
gewijzigd indien OLOGICAL de wijziging schriftelijk heeft bevestigd.
Art. 3.2. Indien wijzigingen in de overeenkomst leiden tot verhoging of
verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de prijs
schriftelijk door OLOGICAL te worden bevestigd.
Art. 3.3 OLOGICAL behoudt zich het recht voor om opdrachten geheel of
gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van de omstandigheden dat
nakoming in redelijkheid niet van OLOGICAL kan worden verlangd.
Art. 3.4. De wederpartij heeft bij annulering generlei recht op
schadevergoeding.
Art. 3.5. De wederpartij is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat
OLOGICAL met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits de
wederpartij de hierdoor voor OLOGICAL ontstane schade vergoedt. Onder deze
schade worden begrepen de kosten die OLOGICAL reeds ter voorbereiding
heeft gemaakt, waaronder die van ingeroepen diensten, alsmede de gederfde
winst.

4.
Mededelingen
Art. 4.1. Vorderingen tot nakoming, ingebrekestellingen, opzeggingen,
ontbinding van de overeenkomst en andere mededelingen die zien op
rechtsgevolg dienen door de opdrachtgever per aangetekend schrijven aan
OLOGICAL te worden meegedeeld.
5.
Levering, uitvoering van de opdracht, afname, levertijd, risico, transport
Art. 5.1. Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever.
Art. 5.2. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ten kantore
van OLOGICAL.
Art. 5.3. Indien in afwijking van hetgeen is bepaald onder art. 5.2. aflevering ter
plaatse waar de wederpartij haar bedrijf uitoefent is overeengekomen, heeft
OLOGICAL aan haar leveringsplicht voldaan, en de zaken zijn derhalve geleverd,
indien zij de zaken aan de wederpartij aanbiedt.
Art. 5.4. De wederpartij is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen
aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door OLOGICAL te leveren
zaken. De wederpartij zal ook zonder dat een ingebrekestelling is vereist in
verzuim zijn, indien hij weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen of,
indien aflevering bij OLOGICAL is overeengekomen, de af te leveren zaken niet
na eerste verzoek van OLOGICAL bij deze ophaalt.
Art. 5.5. Indien de wederpartij weigert de zaken in ontvangst te nemen zullen
de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor
rekening van de wederpartij komen. In zodanig geval zal OLOGICAL de zaken
voor een periode van maximaal 30 dagen na aanbieding opslaan en de
wederpartij berichten dat deze de zaken kan afhalen tegen contante betaling
van het volledig verschuldigde bedrag, vermeerderd met een boete van 12,5%
van het verschuldigde bedrag met dien verstande dat de boete tenminste
€ 500,00 zal bedragen. Na verloop van deze termijn zal OLOGICAL gerechtigd
zijn naar eigen goeddunken over de zaken te beschikken. Onder meer is
OLOGICAL gerechtigd de zaak voor en namens de wederpartij te verkopen en
de opbrengst hiervan in mindering te brengen op de ter zake op naam van de
wederpartij openstaande facturen. Niet te min blijft de wederpartij verplicht
om het (restant) factuurbedrag met betrekking tot die betreffende zaak,
vermeerderd met kosten en boete, aan OLOGICAL te voldoen.
Art. 5.6. Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor
geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk
en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
Art. 5.7. Indien door OLOGICAL geleverde demonstratiemodellen niet binnen
één maand na terbeschikkingstelling door de wederpartij aan OLOGICAL zijn
geretourneerd, worden deze demonstratiemodellen door OLOGICAL niet meer
teruggenomen, doch tegen de normale prijzen gefactureerd.
Art. 5.8. Alle in de door OLOGICAL aan de wederpartij verstrekte offerte,
aanbieding, of de hieruit voortvloeiende overeenkomst gehanteerde
leveringstermijnen of leveringsdata zijn slechts indicatief en derhalve
vrijblijvend tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen dat de
leveringstermijn of leveringsdatum fataal is.
Art. 5.9. Een overeengekomen leveringstermijn gaat voor OLOGICAL eerst in
nadat alle door de wederpartij te verstrekken gegevens door OLOGICAL zijn
ontvangen en, indien enige vooruitbetaling mocht zijn overeengekomen, deze
vooruitbetaling door OLOGICAL is ontvangen.
Art. 5.10. Indien de overeengekomen leveringstijd wordt overschreden geldt
een additionele leveringstermijn van één maand, binnen welke termijn
OLOGICAL gerechtigd is de goederen en/of werken alsnog te leveren
respectievelijk uit te voeren. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de
opdrachtgever OLOGICAL schriftelijk te sommeren tot nakoming. De
additionele leveringstermijn van één maand vangt aan op de dag dat de
schriftelijke sommatie van de opdrachtgever per aangetekend schrijven door
OLOGICAL is ontvangen. Eerst na ommekomst van deze additionele termijn van
één maand heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
Art. 5.11. Overschrijding van de leveringstermijn zoals hierboven omschreven
doet geen recht voor de opdrachtgever tot enige schadevergoeding - hoe dan
ook genaamd - ontstaan.
Art. 5.12. In geval van te late levering door OLOGICAL heeft de wederpartij niet
het recht om de overeenkomst te annuleren of de betaling te vertragen of te
weigeren, tenzij de te late levering is te wijten aan opzet of grove schuld aan de
zijde van OLOGICAL.
Art. 5.13. OLOGICAL zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige schade ten
gevolge van de door OLOGICAL te late levering, dan wel uit andere hoofde
ontstaan aan de zijde van de wederpartij of jegens derden, tenzij de te late
levering aan de wederpartij is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde
van OLOGICAL.
Art. 5.14. OLOGICAL is gerechtigd om in gedeelten te leveren en deze separaat
te factureren.
Art. 5.15. De navolgende omstandigheden schorten de levering op:
- het niet of niet op tijd nakomen door de wederpartij van enige
betalingsverplichting;
- alle gevallen van overmacht als nader omschreven in artikel 10.

Art. 5.16. Verzending en transport van de te leveren zaken geschiedt voor
rekening en risico van de wederpartij.
6.
Verpakking en verzending
Art 6.1. OLOGICAL verbindt zich jegens de opdrachtgever om de goederen
behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet)
en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming
in goede staat bereiken.
Art. 6.2. De goederen zullen door OLOGICAL bezorgd worden, dan wel ter
bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de
wijze als in de offerte of de orderbevestiging is bepaald of naderhand is
overeengekomen.
Art. 6.3. Wanneer OLOGICAL voor de verpakking en het transport laadborden,
pakkisten, kratten, containers etc. ter beschikking heeft gesteld of door een
derde - al dan niet tegen voldoening van statiegeld of van een waarborgsom ter beschikking heeft doen stellen, is de opdrachtgever verplicht (tenzij het om
eenmalige verpakkingen gaat) deze laadborden etc. franco terug te zenden
naar het door OLOGICAL opgegeven adres, bij gebreke waarvan de
opdrachtgever aan OLOGICAL schadevergoeding verschuldigd is.
Art. 6.4. Kosten van transport en transportverzekering zijn voor rekening van de
opdrachtgever. Leveringen geschieden slechts franco indien deze in één
leverantie worden gedaan waarvan de waarde zoals die is bepaald in de op dat
moment geldende prijslijst te boven gaat, tenzij anders schriftelijk
overeengekomen
7.
Doorverkoop
Art. 7.1. De opdrachtgever is bij doorverkoop niet bevoegd de goederen actief
te exporteren of te doen exporteren.
Art. 7.2. De opdrachtgever is verplicht bij doorverkoop aan diens koper de
verplichting op te leggen, dat deze de goederen niet zal exporteren of doen
exporteren en zich er sterk voor maken, dat een dergelijk exportverbod op alle
volgende bedrijfsmatige kopers wordt gelegd.
Art. 7.3. De opdrachtgever is bevoegd zijn eigen handelsmerk naast die van
OLOGICAL op de verpakking van de goederen aan te brengen, doch het is hem
niet toegestaan dat zodanig te doen, dat daardoor het handelsmerk van
OLOGICAL niet meer kenbaar is.
Art. 7.4. Bij doorverkoop aan bedrijfsmatige kopers is de opdrachtgever
verplicht de onderhavige algemene voorwaarden van OLOGICAL aan diens
koper op te leggen en ter hand te stellen.
8.
Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsstelling
Art. 8.1. Elke door OLOGICAL met de opdrachtgever gesloten overeenkomst
wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat uit door OLOGICAL in
te winnen informatie - zulks naar het oordeel van OLOGICAL - voldoende blijkt
van de kredietwaardigheid van de opdrachtgever. OLOGICAL is te allen tijde
gerechtigd - ook na een opdracht geheel of gedeeltelijk te hebben uitgevoerd alvorens (verdere) leveranties te doen - van de opdrachtgever
zekerheidsstelling te harer genoegen te verlangen voor de tijdige en algehele
voldoening aan zijn betalings- en overige verplichtingen
Art. 8.2. Het risico van de door OLOGICAL geleverde goederen gaat op het
moment van levering over op de opdrachtgever met alle rechtsgevolgen van
dien.
Art. 8.3. De eigendom van de aan de wederpartij verkochte zaken gaat pas op
de wederpartij over zodra deze al haar verplichtingen voortvloeiende uit de
met OLOGICAL gesloten overeenkomst volledig is nagekomen.
Art. 8.4. Zonder schriftelijke toestemming van OLOGICAL is de wederpartij niet
gerechtigd de zaken in welke vorm dan ook te vervreemden, te bezwaren, te
verpanden of anderszins in de macht van derden te brengen, zolang de
eigendom niet op haar is overgegaan. Bij overtreding van bovengenoemd
verbod verbeurt de wederpartij ten behoeve van OLOGICAL een onmiddellijk
opvorderbare boete van € 12.500,00 onverminderd het recht van OLOGICAL in
plaats daarvan vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen.
Art. 8.5. Zolang het eigendomsvoorbehoud van kracht is, zal OLOGICAL
gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de zaken. De wederpartij zal aan
OLOGICAL alle medewerking verlenen teneinde OLOGICAL in de gelegenheid te
stellen het in art.16.2. opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door
de terugneming van de zaken.
Art. 8.6 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken willen vestigen of doen gelden dan is de wederpartij verplicht OLOGICAL
zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen.
Art. 8.7. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van OLOGICAL de
vorderingen die de wederpartij op haar afnemers verkrijgt wegens het
verwerken van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken aan
OLOGICAL te verpanden.
Art. 8.8. De wederpartij is verplicht om medewerking te verlenen aan alle
redelijke maatregelen die OLOGICAL ter bescherming van haar eigendomsrecht
met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de wederpartij niet onredelijk
hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Art. 8.9. Indien OLOGICAL zaken van de wederpartij onder zich heeft, is zij
gerechtigd die zaken onder zich te houden totdat alle kosten die OLOGICAL
gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde wederpartij,
ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere
zaken van de wederpartij, geheel door wederpartij zijn voldaan, tenzij de
wederpartij voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot
retentie heeft OLOGICAL ook in geval de wederpartij in staat van faillissement
komt te verkeren.
Art. 8.10. OLOGICAL is voor en tijdens de uitvoering van haar overeenkomst
met de wederpartij gerechtigd om, indien zij op goede gronden vreest dat de
wederpartij niet of niet tijdig in staat zal zijn om haar betalingsverplichtingen
jegens OLOGICAL na te komen, nadere betalingscondities te stellen dan wel de
nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij
desgevraagd binnen de daartoe gestelde termijn voldoende zekerheid heeft
gesteld voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen. Indien de
wederpartij hiermee in gebreke blijft, heeft OLOGICAL aan haar leveringsplicht
voldaan door haar de zaken tegen gelijktijdige betaling door de wederpartij aan
te bieden.
9.
Prijzen en prijsaanpassingen
Art.9.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief
BTW, verpakkings- en verzendkosten, montage- en installatiekosten, en/of
andere op de zaken als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij
de offerte of overeenkomst anders vermeldt.
Art. 9.2. Orders worden uitgevoerd op basis van de door OLOGICAL
vastgestelde prijslijst zoals deze op de dag van aflevering geldt. Indien prijzen
op andere grondslag worden overeengekomen, zijn deze bindend.
Art. 9.3. OLOGICAL behoudt zich het recht voor de verhuur- en serviceprijzen
per artikel, indien nodig, aan te passen.
Art. 9.4. Voor zover deze prijzen zijn gebaseerd op de alsdan geldende hoogte
van loonkosten, sociale premies en overheidslasten, vrachten en
assurantiepremies, grondstofprijzen, kosten van materialen en onderdelen,
wisselkoersen en/of andere kosten is OLOGICAL in geval van verhoging of
verlaging van één of meer van deze prijsfactoren gerechtigd haar prijzen
dienovereenkomstig te verhogen c.q. te verlagen. In geval er sprake is van
consumentenkoop heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te
ontbinden onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de
opdracht aan OLOGICAL te voldoen.
Art. 9.5. In geval van wijziging in een door OLOGICAL aangenomen opdracht,
welke op verzoek van de wederpartij is doorgevoerd, is OLOGICAL gerechtigd
de door die wijziging veroorzaakte meerkosten aan de wederpartij in rekening
te brengen.
10. Huur- en service overeenkomst
Art. 10.1. De Huur- en/of serviceovereenkomst wordt aangegaan voor een
periode van vijf jaar, tenzij anders overeengekomen en zodanig schriftelijk
bevestigd door OLOGICAL, en wordt na ommekomst van die periode telkens
stilzwijgend met een jaar verlengd, tenzij een van de partijen de overeenkomst
opzegt tegen het einde van de lopende periode. In geval van opzegging dient
een opzegtermijn van minimaal zes kalendermaanden in acht te worden
genomen. De overeenkomst gaat in op de in de overeenkomst aangeven
datum. Indien er een uitbreiding op het huurcontract wordt overeengekomen
zal de datum vermeld op dit laatst ondertekende contract als startdatum
worden gehanteerd van een nieuwe periode van vijf jaar.
Art. 10.2. Bij beëindiging van de overeenkomst vóór het einde van de lopende
contractperiode is de opdrachtgever een gefixeerde schadevergoeding aan
OLOGICAL verschuldigd. Deze schadevergoeding is gelijk aan de volledige
huurinkomsten over de resterende periode tot het einde van de lopende
contractperiode. Hiernaast is OLOGICAL nog gerechtigd om demontagekosten
te rekenen.
Art. 10.3 Gedurende de huurcontractperiode stelt OLOGICAL de genoemde
automaten ter beschikking aan de opdrachtgever. De automaten blijven te allen
tijde eigendom van OLOGICAL. Zij worden geen eigendom van de
opdrachtgever door natrekking.
Art. 10.4. Ingeval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk strekt tot de huur van
één of meerdere waterkoelers, is de wederpartij verplicht het Basisonderhoud
zijn de onderhoud, filters, UV lampen en andere onderdelen af te nemen van
OLOGICAL of van een door OLOGICAL aan te wijzen derde.
Art. 10.5. Ingeval een Full Service onderhoudscontract is afgesloten garandeert
OLOGICAL gedurende de goede werking van de automaten, behalve als er
sprake is van oneigenlijk gebruik (zoals vandalisme), diefstal, brand- of
waterschade.
Art. 10.6. In het geval van oneigenlijk gebruik van de automaten, diefstal,
brand- of waterschade worden de automaten op kosten van de opdrachtgever
vervangen tegen de dan geldende nieuwwaarde van de automaten.
Art. 10.7. De wederpartij is verplicht gedurende de huurovereenkomst als een
goed huisvader voor het gehuurde te zorgen, hieronder wordt begrepen dat de
wederpartij gedurende de looptijd van de huurovereenkomst alle risico’s met

betrekking tot het gehuurde, daaronder begrepen de risico’s van diefstal en
brandschade en waterschade, afdoende dient te verzekeren. De wederpartij is
gehouden desgevraagd een afschrift van de verzekeringspolis aan OLOGICAL ter
beschikking te stellen.
Art. 10.8. Bij overtreding van bovengenoemd verboden verbeurt de wederpartij
ten behoeve van OLOGICAL een onmiddellijk opvorderbare boete van
€ 12.500,00 onverminderd het recht van OLOGICAL in plaats daarvan
vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen.
10.9. De wederpartij is verplicht het gehuurde in de zelfde staat te retourneren
als waarin zij het heeft ontvangen.
Art. 10.10 De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn voor
zover zij niet in strijd zijn met de aard van een huurovereenkomst onverkort
van toepassing op de huurovereenkomst.
11. Betalingen en Incasso
Art. 11.1. De opdrachtgever is verplicht al hetgeen de opdrachtgever aan
OLOGICAL verschuldigd is binnen veertien dagen na de factuurdatum contant
aan OLOGICAL te voldoen op een door OLOGICAL op te geven bankrekening,
tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
Art. 11.2. Alle reclames met betrekking tot een factuur dienen binnen acht
dagen na de factuurdatum schriftelijk en aangetekend te worden ingediend, bij
gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt met de factuur akkoord te gaan.
Art. 11.3. OLOGICAL factureert huur en service vooruit per jaar, kwartaal of
maand. Indien niet per automatische incasso wordt betaald brengt OLOGICAL
administratiekosten per factuur in rekening.
Art. 11.4. Indien betaling niet binnen veertien dagen na factuurdatum heeft
plaatsgevonden, is de opdrachtgever aan OLOGICAL een rentevergoeding van 2
% per maand van het nog openstaande factuurbedrag verschuldigd, waarbij
een gedeelte van de maand wordt gerekend als een volle maand. Bij niet tijdige
betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De vordering tot
betaling van de door de opdrachtgever aan OLOGICAL verschuldigde bedragen,
alsmede de geconvenieerde rente is in dat geval onmiddellijk opeisbaar, zonder
dat enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de opdrachtgever tevens
aansprakelijk voor de door OLOGICAL geleden schade, ondermeer bestaande
uit winstderving, transportkosten, kosten van opslag e.d. en, indien van
toepassing, uit de kosten van de ingebrekestelling.
Art. 11.4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds in de eerste
plaats tot afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede
plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de
wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Art. 11.5. Indien de wederpartij in een gerechtelijke procedure geheel of
gedeeltelijk in het ongelijk wordt gesteld, komen zowel alle door OLOGICAL in
verband met deze procedure gemaakte kosten alsook de gemaakte
proceskosten voor rekening van de wederpartij.
Art. 11.6. Het onder het vorige punt bepaalde ontneemt OLOGICAL niet de
bevoegdheid om de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of
deze, voor zover nog niet uitgevoerd, door middel van een schriftelijke
verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht schadevergoeding te
vorderen.
Art. 11.7. Indien OLOGICAL in geval van een tekortkoming in de nakoming van
enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst door de opdrachtgever tot
buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor
rekening van de afnemer. Deze kosten bedragen minimaal 20% van het
factuurbedrag, met een minimum van € 100,-. Indien de werkelijk gemaakte
kosten meer bedragen dan 20% van het factuurbedrag, vergoedt de
opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten. .
Art. 11.8. OLOGICAL kan te allen tijde van de wederpartij verlangen dat de
gehele of een gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit betaald wordt.
Art. 11.9. OLOGICAL kan te allen tijde van de wederpartij extra zekerheid
verlangen.
12. Reclames, garantie, kwaliteit, afwijkingen
Art. 12.1. OLOGICAL garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde
zaken en diensten in die zin dat deze voldoen aan de door OLOGICAL ter zake
opgegeven specificaties, waarbij afwijkingen van geringe betekenis zijn
toegestaan. OLOGICAL is nimmer aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of
telfouten en/of onduidelijkheden in verkoopbrochures, advertenties, catalogi,
offertes, aanbiedingen, prijslijsten en/of opdrachtbevestigingen, noch ook voor
de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van verkoopbrochures,
advertenties, catalogi, offertes, aanbiedingen, prijslijsten en/of
opdrachtbevestigingen geldt de uitleg van OLOGICAL als bindend.
Art. 12.2. De wederpartij is verplicht om het geleverde bij ontvangst te
controleren. De wederpartij verplicht zich om de geleverde zaken op een juiste
manier te gebruiken, waaronder wordt begrepen het advies om uit hygiënisch
oogpunt dagelijks tenminste 4 liter water uit de waterkoeler te tappen.
Art. 12.3. Wederpartij verplicht zich, met betrekking tot de door OLOGICAL in
het kader van een overeenkomst geleverde waterkoeler, bij de installatie van
de waterkoeler op de bestaande waterleiding tot het plaatsen van een

waterslot of een waterstop die zich dient te bevinden direct tussen waterkoeler
en waterleiding.
Art. 12.4. De wederpartij verplicht zich om te zorgen voor de benodigde
aansluitingen zodat OLOGICAL in staat is om de waterkoeler te installeren. De
benodigde aansluitingen betreffen tenminste ¾ wasmachinekraan en een
randgeaard stopcontact.
Art. 12.5. Voor de installatie geldt een maximale installatietijd van 45 minuten
per waterkoeler. Indien deze tijd overschreden wordt door speciale wensen van
de wederpartij of onvoorziene omstandigheden, die afwijken van de standaard
installatie procedure dan is OLOGICAL gerechtigd extra arbeidsloon in rekening
te brengen.
Art. 12.6. Alle reclames dienen schriftelijk en aangetekend binnen 8 dagen na
aflevering of na het tijdstip waarop redelijkerwijze het gebrek geconstateerd
had kunnen worden, te worden ingediend bij gebreke waarvan de wederpartij
wordt geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. De wederpartij verliest
alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van de
gebrekkigheid
indien hij niet binnen de hiervoor gestelde termijn van 8 dagen schriftelijk heeft
gereclameerd.
Art. 12.7. De wederpartij zal alle door OLOGICAL voor onderzoek van de
reclame gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van
monstermateriaal en/of door OLOGICAL in de gelegenheid te stellen een
onderzoek in te (laten) stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de
geleverde prestatie.
Art. 12.8. Indien OLOGICAL een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal
zij de keus hebben, hetzij kosteloos te herleveren, hetzij de wederpartij alsnog
een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te
verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de wederpartij op verzoek van
OLOGICAL de ondeugdelijk bevonden goederen franco aan haar retourneren.
Art. 12.9. Bij her levering zal rekening worden gehouden met het profijt,
hetwelk de wederpartij inmiddels van het geleverde heeft gehad en zal
daarvoor een billijke vergoeding aan OLOGICAL verschuldigd zijn.
Art. 12.10. OLOGICAL is nimmer gehouden een verdergaande garantie te
verstrekken, dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan
OLOGICAL verstrekte garantie.
Art. 12.11. Garantie wordt slechts verleend op apparatuur die volledig aan
OLOGICAL is betaald.
Art. 12.12. Bij reparatie wordt slechts garantie verleend op de vervangen
onderdelen, voor zover door de fabrikant van de desbetreffende onderdelen
hierop garantie is verleend. Op de reparatie zelf wordt nimmer garantie
gegeven.
Art. 12.13.Indien OLOGICAL, al dan niet ter voldoening aan haar
garantieverplichting, onderdelen van apparatuur vervangt, worden de
vervangen onderdelen eigendom van OLOGICAL.
Art. 12.14.De garantie vervalt indien:
- de gebruikers- en onderhoudsvoorschriften niet nagekomen worden,
waaronder begrepen doch niet beperkt tot het advies om uit hygiënisch
oogpunt dagelijks tenminste 4 liter water uit de waterkoeler te tappen;
- de wederpartij het onderhoud of de reparatie, dan wel de plaatsing of
verplaatsing aan derden heeft toevertrouwd, tenzij deze derden hiertoe door
OLOGICAL zijn aangesteld;
- schade aan en/of gebreken in de constructie van de apparatuur zijn ontstaan
door schuld, opzet, onachtzaamheid en/of nalatigheid van de wederpartij en/of
derden.
Art. 12.15. Reclames van welke aard ook schorten de betalingsverplichting van
de wederpartij niet op.
13. Aansprakelijkheid
Art. 13.1. Indien OLOGICAL toerekenbaar tekort schiet jegens de opdrachtgever
in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst,
dient de opdrachtgever OLOGICAL onverwijld schriftelijk in gebreke te stellen
waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor het alsnog voldoen aan de
verplichtingen, zonder welke OLOGICAL nimmer aansprakelijk is voor schade als
gevolg van dergelijke tekortschieten.
Art. 13.2. OLOGICAL is niet aansprakelijk voor andere schade dan
vervangingsschade. OLOGICAL is derhalve niet aansprakelijk voor indirecte
schade of gevolgschade, waaronder is begrepen schade voortvloeiende uit of
samenhangend met het gebruik van de door OLOGICAL geleverde of ter
beschikking gestelde goederen of diensten, schade wegens gederfde winst of
vertragingsschade.
Art. 13.3 OLOGICAL is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzet- of
winstderving of verminderde goodwill of indirecte schade in het bedrijf of het
beroep van de wederpartij.
Art. 13.4 OLOGICAL is, met verwijzing naar het bepaalde in artikel 12.3. en 12.4.
van deze bepalingen, uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enige schade die
ontstaat als gevolg van gebreken aan de waterleidingen van wederpartij, het
ontbreken van een waterstop c.q. waterslot zoals verplicht gesteld conform
artikel 12.3., het ontbreken van de juiste aansluitingen verplicht gesteld

conform artikel 12.4., dan wel enige andere schade direct of indirect een gevolg
van de aansluiting
van een, in het kader van de overeenkomst door OLOGICAL geleverde,
waterkoeler op het bestaande waterleidingnet.
Art. 13.5. In het geval OLOGICAL of een of meer van haar werknemers of
hulppersonen waarvoor OLOGICAL op grond van de wet aansprakelijk kan
worden gehouden een onrechtmatige daad pleegt jegens de opdrachtgever, is
OLOGICAL slechts aansprakelijk voor de uit de onrechtmatige daad
voortvloeiende schade, indien de schade is ontstaan door opzet of grove
schuld.
Art. 13.6 Adviezen worden door OLOGICAL naar beste weten en geheel te
goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door
haar gegeven adviezen.

algemene voorwaarden - onherroepelijk gemachtigd indien de opdrachtgever
enige jegens OLOGICAL aangegane verplichting niet of niet tijdig nakomt zonder
enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door OLOGICAL aan de
opdrachtgever geleverde dan wel in het kader van verhuur of het verlenen van
Service ter beschikking gestelde goederen tot zich te nemen, waaronder
begrepen door OLOGICAL geleverde of ter beschikking gestelde goederen welke
aan enig onroerend goed zijn bevestigd, onder de verplichting van de
opdrachtgever deze goederen op eerste vordering van OLOGICAL te
demonteren en aan haar ter beschikking te stellen.
.
18. Uitvoering door derden
Art. 18.1. OLOGICAL is te allen tijde gerechtigd de order geheel of gedeeltelijk
aan derden uit te besteden teneinde te kunnen voldoen aan haar
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

14. Vrijwaring
Art. 14.1. De opdrachtgever vrijwaart OLOGICAL voor aanspraken van derden
voortvloeiende uit de tussen OLOGICAL en de opdrachtgever gesloten
overeenkomst, dan wel het gebruik van de door OLOGICAL geleverde of ter
beschikking gestelde goederen of diensten.

19. Geschillen en toepasselijk recht
Art. 19.1. Alle geschillen daaronder begrepen die, welke slechts door één der
partijen als zodanig wordt beschouwd, welke naar aanleiding van de bij deze
voorwaarden behorende overeenkomst of naar aanleiding van de
overeenkomsten welke daarvan het uitvloeisel mochten zijn, mochten
ontstaan, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde
rechter te Breda, onverminderd de bevoegdheid van partijen om beslissingen
van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Breda rechtdoende in Kort
Geding uit te lokken.
Art. 19.2. Op de tussen OLOGICAL en de opdrachtgever gesloten overeenkomst,
is het Nederlandse Recht van toepassing.

15. Overmacht
Art. 15.1. Van overmacht aan de zijde van OLOGICAL is sprake indien OLOGICAL
na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen
uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge
van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade,
overstroming, extreme weersomstandigheden, werkstaking, bedrijfsbezetting,
uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, besmettelijke
ziekten (waaronder, maar niet beperkt tot vogelgriep, varkenspest), defecten
aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het
bedrijf van OLOGICAL als bij derden, van wie OLOGICAL de benodigde
apparaten, materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken,
evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts
door alle overige oorzaken buiten de schuld of de risicosfeer van OLOGICAL
ontstaan.
Art. 15.2. Indien door overmacht de uitvoering van de overeenkomst meer dan
drie maanden vertraagd wordt, zijn zowel OLOGICAL als de opdrachtgever
bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
Art. 15.3. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele
is uitgevoerd, heeft de opdrachtgever, indien door overmacht de uitvoering van
het overige deel van de overeenkomst meer dan twee maanden vertraagd
wordt, de verplichting voor het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst te
betalen en heeft zij slechts het recht de overeenkomst voor het niet
uitgevoerde gedeelte te ontbinden.
Art. 15.4. In het geval van overmacht heeft OLOGICAL het recht de
overeengekomen termijn voor de uitvoering van de overeenkomst te verlengen
met de periode gedurende welke OLOGICAL door overmacht is verhinderd aan
haar verplichtingen te voldoen.
Art. 15.5. In het geval van tekortkoming aan de zijde van OLOGICAL als gevolg
van overmacht, is OLOGICAL niet gehouden tot het betalen van enige
schadevergoeding.
16. Ontbinding en schadevergoeding
Art. 16.1. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan
enige verplichting hem door de overeenkomst opgelegd, alsmede in het geval
dat de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopig)
surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, ondercuratelestelling
of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan
verliest (en de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen niet als boedelschuld erkent en deze niet - onder
zekerheidsstelling - aanbiedt na te komen), wordt de opdrachtgever geacht van
rechtswege in verzuim te zijn zonder dat daartoe ingebrekestelling vereist is.
Art. 16.2. In de gevallen omschreven in het vorige lid heeft OLOGICAL het recht
de overeenkomst, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel
of gedeeltelijk te ontbinden en is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door
OLOGICAL geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, transporten opslagkosten. In het geval dat OLOGICAL overgaat tot het vorderen van
schadevergoeding, dient de opdrachtgever een bedrag aan administratiekosten
aan OLOGICAL te betalen dat gelijk is aan 5% van hetgeen de opdrachtgever
aan OLOGICAL nog verschuldigd is.
Art. 16.3. Vorenstaande laat onverlet het recht van OLOGICAL de uitvoering der
overeenkomst - zulks naar haar vrije keuze - op te schorten en direct volledige
betaling te vorderen van al hetgeen de opdrachtgever ingevolge de
overeenkomst verschuldigd is of zal worden.
17. Terugnemen goederen
Art. 17.1. Onder handhaving van al haar overige rechten wordt OLOGICAL door
de opdrachtgever - door het enkele feit van het van toepassing zijn van deze

