
Algemene Voorwaarden Quality Water 
 
Het  doen van een bestelling bij  Quality Water brengt de stilzwijgende aanvaarding mee van deze algemene 
verkoopvoorwaarden. 
 
Wij  stellen ons als doel: zorgeloos genieten van water. We doen dan ook onze uiterste best u volledig tevreden te stellen. 
Spreek ons aan bij  oplevering of bel  ons als u niet 100%  tevreden bent. Als er onverhoopt daarna toch nog klachten zijn 
betreffende geleverde materialen of uitgevoerde werken, dan dienen deze schriftelijk of per mail  gedaan te worden, binnen de 8 
dagen na de plaatsing of de levering. Na deze datum worden alleen de normale garanties aanvaard. 
 
1 Aanbiedingen, prijzen en betalingen 
1.1 Facturen worden direct na aflevering, contant of door een eenmalige machtiging voldaan. 
1.2 In afwijking hiervan, als de klant zelf via een bankopdracht betaalt: indien de facturen niet tijdig betaald worden, zal  de 
hoofdsom vermeerderd worden met  rentes en administratiekosten, met  een minimum van EURO 15,-  per factuur, zonder dat 
hiertoe een bijzondere ingebrekestelling vereist  is. 
1.3 Bij  een uiteindelijke ingebrekestelling wordt de factuur uit handen gegeven en worden alle daaruit  voortvloeiende incasso 
kosten, volgens wettelijk vastgelegde normen en met een minimum verhoging van EURO 40,-  per factuur, verhaald. 
1.4 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief 21%  BTW 
2. Eigendomsrechten 
2.1 De geleverde waren blijven eigendom van Quality Water tot  op het ogenblik van de volledige betaling van het 
factuurbedrag. 
3. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid 
3.1 Quality Water aanvaardt in geen enkel  opzicht enige aansprakelijkheid voor schade, ontstaan na het beëindigen van de 
werken, voortvloeiende uit  het gebruik van de door haar geleverde goederen. 
3.2 De klant  verleent onvoorwaardelijke toegang tot geleverde werken tot  op het ogenblik van de volledige betaling van het 
factuurbedrag. 
3.3 Het risico in verband met de geleverde goederen blijft evenwel  ten laste van de klant, en dat vanaf het ogenblik van de 
wilsovereenstemming tussen de partijen. 
3.4 De contractant is gerechtigd om Quality Water een onderzoek te laten uitvoeren van een watermonster, waarvan de 
samenstelling wordt nagegaan. Wordt hierdoor een defect  aan de geleverde goederen, binnen de garantieperiode aangetoond, 
dan zijn de kosten van dit onderzoek voor rekening van Quality Water. In alle andere gevallen zijn de kosten ten laste van de 
klant. 
3.5 Gezien water, uitgezonderd leidingwater, vatbaar is voor wijzigingen in de samenstelling ervan, geeft dit onderzoek slechts 
een beoordeling van het onderzochte monster. 



3.6 De aansprakelijkheid van Quality Water voor dit wateronderzoek beperkt zich strikt tot chemische analyse en breidt zich 
niet  uit  tot  de beoordeling ervan dat geheel  vrijblijvend werd verstrekt wat  betreft het gebruik van het water. 
 
4.Diversen 
4.1 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
4.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met  enig toepasselijk recht, zal  de betreffende 
bepaling komen te vervallen en zal  deze worden vervangen door een door Quality Water vast te stellen nieuwe vergelijkbare 
bepaling. 
4.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij  uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland. 
 


