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 ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN. 

VAN CIRO WATERBEHANDELING 

 Artikel 1. Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, leveringen en diensten, handelingen en 

rechtshandelingen en maken deel uit van alle offertes, orders en overeenkomsten van CIRO 

Waterbehandeling, tenzij door haar tevoren uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden wordt afgeweken. 

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met koper/opdrachtgever, 

voor de uitvoering waarvan door koper/opdrachtgever derden dienen te worden betrokken. 

1.3 De  toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van koper/opdrachtgever wordt door CIRO 

Waterbehandeling uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

1.4 Door acceptatie van de offerte/opdracht/ het sluiten van een overeenkomst verklaart opdrachtgever/koper dat 

hij/zij kennis heeft genomen van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Ciro Waterbehandeling 

en accepteert hij/zij de toepasselijkheid daarvan. 

 

Artikel 2. Offertes en overeenkomsten 

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.  

2.2 Een overeenkomst komt eerst tot stand, wanneer CIRO Waterbehandeling een opdracht schriftelijk heeft 

bevestigd of CIRO Waterbehandeling daaraan daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven. 

2.3 CIRO Waterbehandeling kan een schriftelijke bevestiging van een aangegane overeenkomst verlangen van 

de eventuele koper/opdrachtgever. Indien een dergelijke bevestiging binnen 8 dagen na datum 

orderbevestiging of verzoek van CIRO Waterbehandeling niet door CIRO Waterbehandeling is ontvangen, 

kan CIRO Waterbehandeling de overeenkomst als vervallen beschouwen.  

2.4 Indien met de levering van goederen en/of werkzaamheden reeds was aangevangen kunnen deze worden 

opgehouden of gestaakt, zonder aansprakelijk te zijn voor de eventueel daaruit voortvloeiende directe of 

indirecte schade van koper/ opdrachtgever en met behoud van alle rechten van CIRO Waterbehandeling. Na 

ontvangst van kopers orderbevestiging, behoudt CIRO Waterbehandeling zich het uitdrukkelijke recht voor, al 

dan niet met levering of werkzaamheden aan te vangen, of deze te hervatten. 

 

Artikel 3. Prijzen. 

3.1 De in de offerte of aanbiedingen vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W. en onder andere  van heffingen van 

overheidswege. 

 

Artikel 4. Transport en overgangrisico. 

4.1 Door CIRO Waterbehandeling te leveren goederen reizen voor rekening en risico van de 

opdrachtgever/koper.  

4.2 Bij niet tijdige afname door de opdrachtgever/koper gaat het risico over op het moment, waarop de 

(op)levering had moeten geschieden, ook al bevinden de goederen zich bij CIRO Waterbehandeling. 

 

Artikel 5. Levering. 

5.1 CIRO Waterbehandeling streeft er naar de leveringen van goederen en het verrichten van diensten zoveel 

mogelijk op de overeengekomen tijden te doen geschieden.  

5.2 De opgegeven tijden binden CIRO Waterbehandeling echter niet en zijn niet als fataal te beschouwen, tenzij 

uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.  

5.3 (Op-)levering later dan op de overeengekomen datum zal voor de opdrachtgever/koper nimmer een grond of 

reden zijn ontbinding van de overeenkomst te vorderen. 
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Artikel 6. Overmacht 

6.1 In geval van overmacht -waaronder begrepen alle omstandigheden ontstaan buiten wil of toedoen van CIRO 

Waterbehandeling (zoals onder meer machinebreuk, stakingen, oorlogsomstandigheden, uitsluitingen en/of 

arbeidsingrepen in verkopers eigen bedrijf of in de bedrijven van verkopers leveranciers), die van dien aard 

zijn, dat tijdige of verdere nakoming van de overeenkomst voorlopig of definitief niet van CIRO 

Waterbehandeling kan worden gevergd, heeft CIRO Waterbehandeling het recht de overeenkomst, voor 

zover die nog niet is uitgevoerd op te schorten en hetzij geheel hetzij gedeeltelijk ontbonden te verklaren door 

eenvoudige mededeling aan de opdrachtgever/koper.  

6.2 In zodanig geval is de opdrachtgever/koper slechts gehouden tot betaling van een prijs evenredig aan het wel 

uitgevoerde deel van de overeenkomst. 

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud. 

7.1 Alle door CIRO Waterbehandeling geleverde goederen blijven haar eigendom zolang zij uit welken hoofde 

ook enig bedrag van de opdrachtgever/koper hebben te vorderen.  

7.2 CIRO Waterbehandeling is gerechtigd haar rechten als eigenaar uit te oefenen en de door haar geleverde 

goederen terug te nemen indien de opdrachtgever/koper zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de 

overeenkomst en/of deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden jegens haar niet, niet geheel, of niet 

tijdig nakomt. 

 

Artikel 8. Reclames 

8.1 De opdrachtgever/koper dient de geleverde goederen of de opgeleverde werken terstond na  

  (op-)levering te onderzoeken en CIRO Waterbehandeling onverwijld schriftelijk in kennis te stellen van 

eventuele gebreken of klachten. 

8.2 CIRO Waterbehandeling is niet verplicht reclames in behandeling te nemen indien meer dan 7 dagen na de 

(op-)levering zijn verstreken en de opdrachtgever/koper heeft nagelaten de uitgevoerde werkzaamheden c.q. 

de geleverde goederen te onderzoeken. 

8.3 Reclames of aansprakelijkstelling wegens beweerdelijk gebrekkige (op-)levering geven de 

opdrachtgever/koper niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens CIRO Waterbehandeling niet na te 

komen of op te schorten. 

 

Artikel 9 Uitsluiting aansprakelijkheid. 

9.1 CIRO Waterbehandeling is op generlei wijze verantwoordelijk/aansprakelijkheid voor zowel mondeling als 

schriftelijke door haarzelf gegeven adviezen met betrekking tot opslag, transport, gebruik of toepassing van de 

geleverde producten.  

9.2 Alle door CIRO Waterbehandeling verschafte gebruiksaanwijzingen en doseringsvoorschriften dienen slechts 

als vrijblijvend advies en daaraan kan derhalve door opdrachtgever/koper ten aanzien van CIRO 

Waterbehandeling nooit enige aansprakelijkheid worden ontleend. Voor het toepassen en het gebruik van de 

producten van CIRO Waterbehandeling blijft opdrachtgever/koper ten alle tijde zelf verantwoordelijk en 

daaraan kan ten aanzien van CIRO Waterbehandeling geen enkele aansprakelijkheid worden ontleend.  

9.3 Bij het openen van de verpakkingen of bij het in gebruik nemen van de door CIRO Waterbehandeling 

geleverde goederen, respectievelijk gereinigde en/of bewerkte apparatuur vervalt alle aansprakelijkheid van 

CIRO Waterbehandeling voor eventuele direct of indirect daaruit voortvloeiende schade. Het in gebruik nemen 

van geleverde goederen of van door CIRO Waterbehandeling gereinigde of bewerkte apparatuur geldt als 

volledige acceptatie en/of goedkeuring door de koper/opdrachtgever. 

9.4 CIRO Waterbehandeling is op generlei wijze aansprakelijk voor schade die ontstaat door toepassing en 

gebruik van de door hem geleverde producten. Alleen als koper/opdrachtgever schriftelijk aan CIRO 

Waterbehandeling aangeeft voor welke schade CIRO Waterbehandeling aansprakelijk is, en CIRO 

Waterbehandeling deze aansprakelijkheid schriftelijk heeft aanvaard, is CIRO Waterbehandeling gehouden 

de directe schade aan de behandelde producten te vergoeden. Op generlei wijze kan ook hier gevolgschade 
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worden geclaimd.   

9.5 In geval van gegronde klachten, die tijdig aan CIRO Waterbehandeling ter kennis gebracht zijn, zal CIRO 

Waterbehandeling nimmer aansprakelijk zijn tot meer dan kostenloze herlevering van de geleverde goederen 

casu quo kostenloze heruitvoering van de opgedragen werkzaamheden. CIRO Waterbehandeling is in geen 

geval aansprakelijk voor schade terzake van bedrijfsstilstand of omzetverlies, terwijl in alle gevallen onze 

aansprakelijkheid is beperkt tot ten hoogste het betreffende factuurbedrag. 

CIRO Waterbehandeling is nooit aansprakelijk voor gevolgschades milieuschade en/of schades die direct 

door CIRO Waterbehandeling en/of haar producten worden veroorzaakt of zouden kunnen zijn veroorzaakt. 

9.6 Voor zover CIRO Waterbehandeling verplicht of onverplicht enige aansprakelijkheidsverzekering heeft 

gesloten, zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal de dekking van een dergelijke verzekering. Alle 

kosten, dus uitdrukkelijk ook de kosten die CIRO Waterbehandeling maakt, zijn volledig voor rekening van de 

koper tot het moment dat de aansprakelijkheid volledig is vastgesteld.  

9.7 Indien CIRO Waterbehandeling niet aansprakelijk is zullen alle gemaakte kosten, ook die van CIRO 

Waterbehandeling en alle kosten die gemaakt zijn om te onderzoeken bij welke partij de aansprakelijkheid ligt, 

volledig voor rekening van de koper/opdrachtgever zijn. 

9.8 CIRO Waterbehandeling is nooit aansprakelijk voor producten en goederen van CIRO Waterbehandeling die 

door opdrachtgever/koper zijn doorgeleverd aan derden.  

 

Artikel 10.Betaling 

10.1 Alle facturen van CIRO Waterbehandeling dienen- behoudens andersluidend beding- binnen 30 dagen na 

factuurdatum zonder aftrek van enige korting en zonder enige verrekening te worden voldaan.  

10.2 Indien het verschuldigde factuurbedrag niet tijdig is voldaan is betreffende opdrachtgever/koper van 

rechtswege in verzuim en alsdan een rente verschuldigd van 1% van het onbetaald gelaten deel van het 

factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmee de betalingstermijn is overschreden alsmede 

buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15 %  van het onbetaald gelaten deel van het factuurbedrag. 

10 .3 Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door ons aangegeven wijze zijn verricht. Buiten de koopsom met 

de hierboven omschreven rente is verkoper gerechtigd van de koper/opdrachtgever alle kosten te vorderen 

die door niet-betaling  

van koper/opdrachtgever zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder begrepen 

incassokosten en kosten van faillissementsaanvraag. 

 

Artikel 11. Ontbinding overeenkomst 

 

11.1 Indien koper/opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige 

overeenkomst met CIRO Waterbehandeling mocht voortvloeien, is koper/opdrachtgever zonder 

ingebrekestelling in verzuim en is CIRO Waterbehandeling gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke 

tussenkomst: 

  - de uitvoering van de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten en/of 

verplichtingen op te schorten, totdat voldoening aan de verplichtingen door koper/opdrachtgever 

voldoende zeker is gesteld; 

  en/of 

  - de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te 

ontbinden. Bij ontbinding door CIRO Waterbehandeling heeft koper/opdrachtgever geen recht op 

enige schadevergoeding, hoe ook genaamd. 

11.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van 

koper/opdrachtgever, zullen alle overeenkomsten met koper/opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, 

tenzij CIRO Waterbehandeling koper/opdrachtgever binnen redelijke tijd meedeelt nakoming van (een deel 

van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is CIRO Waterbehandeling zonder 

ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat nakoming door 

                               Pagina   

 
Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden    CIRO Waterbehandeling 

 

CIRO Waterbehandeling   

Warehouse: Argon 15 i, 4751 XC Oud-Gastel, Netherlands 

Phone:  +31 (0)165 763 679 Email: info@cirowaterbehandeling.nl  

Chamber of commerce: 56111606 VAT number: NL851977893B01 

EORI NUMBER: NL851977893 

4

koper/opdrachtgever voldoende zeker is gesteld. 

11.3 Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in artikel 12.1 of 12.2 zijn alle vorderingen van CIRO 

Waterbehandeling op koper/opdrachtgever respectievelijk al dergelijke vorderingen uit hoofde van de 

betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk in het geheel opeisbaar en is CIRO Waterbehandeling gerechtigd 

de betreffende producten terug te nemen. In dat geval is CIRO Waterbehandeling en/of door haar aan te 

wijzen derden bevoegd de gebouwen en terreinen van koper/opdrachtgever te betreden. 

11.4 Een ontbinding als bedoeld in dit artikel zal niet tot gevolg hebben dat rechten van CIRO Waterbehandeling 

als neergelegd in één der artikelen van deze algemene voorwaarden eindigen.  

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 

 

12.1 Op de overeenkomst, de verkoopvoorwaarden daaronder begrepen, is het Nederlands recht van toepassing.  

12.2 Alle geschillen waaronder begrepen weigering of nalatigheid in de betaling van de factuurbedragen en/of 

rente en kosten worden berecht door de rechtbank Zeeland- West- Brabant, locatie Breda. 

 

Artikel 13. Emballage 

 

13.1 De verpakking voor eenmalig gebruik is inbegrepen in de prijs van de producten. Voor deze verpakkingen 

wordt geen statiegeld berekend tenzij daar van overheidswege toe wordt verplicht of zulks door Ciro 

Waterbehandeling uitdrukkelijk is vermeld.  

13.2 Emballage zoals rolcontainers, kratten, dozen, pallets en dergelijke, voor zover niet bestemd voor eenmalig 

gebruik, blijft eigendom van Ciro Waterbehandeling, ook als daarvoor geen statiegeld wordt berekend. Het 

risico van beschadiging of verlies van de emballage berust bij de afnemer, totdat hij de zaken aan Ciro 

Waterbehandeling heeft geretourneerd.  

13.3 De afnemer is gehouden de in zijn bezit zijnde lege emballage zo spoedig mogelijk aan Ciro 

Waterbehandeling te retourneren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Onze verplichting tot 

terugname van emballage geldt alleen indien de emballage in goede staat verkeert, schoon is en geen 

afval en restmateriaal bevat en door Ciro Waterbehandeling zijn geleverd.  

13.4 Emballage mag niet worden verontreinigd met stoffen anders dan de originele inhoud i.v.m. veiligheid, 

classificatie voor recycling en milieu wetgeving. Verontreinigde emballage wordt niet retour genomen. 

Kosten en incidenten die ontstaan door gecontamineerde / verontreinigde emballage worden op de 

afnemer verhaalt. 


