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A. DEFINITIES 

 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 
Verkoopvoorwaarden: onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden van Hydro. 

 
Overeenkomst: de overeenkomst betreffende verkoop en levering van zaken en/of het 

verrichten van Diensten door Hydro, afgesloten tussen Hydro en een Wederpartij. 
 

Producten: alle zaken, hoe ook genaamd of aangeduid, op grond van een Overeenkomst 
door Hydro aan een Wederpartij te leveren. 

 
Hydro: de volgende Hydro entiteiten in Nederland  

• Hydro Extrusion Hoogezand B.V., 
Nijverheidsweg 9 

9601 LX Hoogezand 
KvK nr 02319111 

 
• Hydro Extrusion Drunen B.V. 

Alcoalaan 1 
5151 RW Drunen 

Kvk nr 17205947 
inclusief haar navolgende vestigingen: 

o Hydro Pole Products  

Alcoalaan 1 en 12 
5151 RW Drunen alsmede  

o Hydro Extrusion Harderwijk 
Industrieweg 15 

3846 BB Harderwijk 
 

Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Hydro een Overeenkomst 
aangaat dan wel aan wie Hydro een aanbieding doet. 

 
Diensten: alle dienstverlening, hoe ook genaamd of aangeduid, op grond van een 

Overeenkomst door Hydro verricht voor een Wederpartij. 
 

 
B. TOEPASSELIJKHEID 

 
1. Op alle aanbiedingen en/of offertes van en op alle Overeenkomsten betreffende verkoop 

en levering van zaken en/of het verrichten van Diensten door Hydro zijn uitsluitend deze 
Verkoopvoorwaarden van toepassing. De Wederpartij met wie eenmaal op basis van de 

Verkoopvoorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de 
Verkoopvoorwaarden op toekomstige en/of vervolgovereenkomsten met Hydro. 

2. Door de Wederpartij gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden en andere van de 
voorwaarden van Hydro afwijkende bedingen worden door Hydro uitdrukkelijk van de hand 

gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Hydro zijn aanvaard.  
3. Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van de Verkoopvoorwaarden om 

welke reden dan ook geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet zulks niet af aan de 
verbindendheid van de resterende bepalingen van de Verkoopvoorwaarden c.q. van het 

resterende gedeelte van de betreffende bepaling. 

4. De Verkoopvoorwaarden strekken mede ten behoeve van derden die door Hydro voor de 

uitvoering van de Overeenkomst worden ingeschakeld.  
 

C. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 
 

1. Alle prijslijsten, offertes en aanbiedingen van Hydro zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk 
anders is vermeld. Aanbiedingen van Hydro mogen zonder toestemming van Hydro niet 

worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven. 
2. Overeenkomsten (alsook wijzigingen daarin) komen pas tot stand na en door schriftelijke 

of elektronische (order)bevestiging van Hydro of door (het begin van) feitelijke uitvoering 
door Hydro.  

3. Voor Overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen aanbieding/offerte c.q. 
opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en 

volledig weer te geven, behoudens schriftelijke reclame binnen 8 dagen na factuurdatum. 
4. Hydro heeft te allen tijde het recht bestellingen en/of opdrachten te weigeren of aan de 

levering en/of de uitvoering nadere voorwaarden te verbinden. De Wederpartij heeft geen 
recht op schadevergoeding, indien zich een situatie als bedoeld in dit artikel voordoet. 

5. Door of vanwege Hydro bij of na het sluiten van de Overeenkomst verstrekte 

documentatie, waaronder (verwerkings)adviezen, voorschriften en/of handleidingen, is 
vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

6. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Hydro aangeeft dat deze 
noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze 

noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst tijdig aan Hydro worden 
verstrekt. Indien de benodigde gegevens niet tijdelijk worden verstrekt, heeft Hydro het 

recht de Overeenkomst op te schorten of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten 
aan de Wederpartij in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan 

dan nadat de Wederpartij de noodzakelijke gegevens aan Hydro ter beschikking heeft 
gesteld. 

7. Door of namens de Wederpartij voorgestelde constructies, ontwerpen, gegevens en 
werkwijzen zijn voor rekening en risico van de Wederpartij. Hydro draagt voor de inhoud 

daarvan geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat 
Hydro is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige 

informatie. 
8. Hydro is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk, dan wel voor een juiste uitvoering van de 

aan Hydro verstrekte opdracht wenselijk acht, bij de uitvoering van de Overeenkomst 
derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de Wederpartij worden 

doorberekend. Zo mogelijk en/of zonodig zal Hydro hieromtrent met de Wederpartij 
overleg plegen. De toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk 

uitgesloten. 
 

D. PRIJZEN, WIJZIGINGEN EN MEERWERK 
 

1. Alle in de aanbieding van Hydro genoemde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s (€) en zijn 
netto, exclusief belasting(en) en/of heffingen (waaronder omzetbelasting, in- en 

uitvoerrechten en milieuheffingen), tenzij nadrukkelijk anders aangegeven en/of 
overeengekomen. 

2. Prijzen zijn inclusief standaardverpakking en gebaseerd op eenmalige levering, tenzij 
anders overeengekomen. Indien op verzoek van de Wederpartij een van de 

standaardverpakking afwijkende verpakking wordt overeengekomen, komt deze 
afwijkende verpakking voor rekening en risico van de Wederpartij. Indien partijen zijn 

overeengekomen dat Hydro de geleverde zaken tevens zal monteren, zijn de 
montageprijzen gebaseerd op een ononderbroken montage, tenzij uitdrukkelijk anders 

overeengekomen. 
3. Hydro heeft het recht om ingeval van stijging van kostprijsbepalende elementen na de 

aanbieding en/of tussen het tijdstip van de totstandkoming van de Overeenkomst en de 
volledige nakoming daarvan, en ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, de prijs te 

verhogen. Onder kostprijsbepalende elementen wordt o.a., maar niet uitsluitend, begrepen 
kostenstijgingen die voortvloeien uit vermeerderingen of wijzigingen van lonen, lasten, 

belastingen, rechten, retributies, vrachten, heffingen, prijzen van grondstoffen en energie, 
alsmede wisselkoersveranderingen, verhogingen van de door leveranciers en/of 

onderaannemers in rekening gebrachte kosten of wetswijzigingen. De prijsverhoging geldt 
voor die delen van de Overeenkomst die nog niet zijn uitgevoerd. Ingeval de Wederpartij, 

binnen 14 dagen nadat Hydro deze in kennis heeft gesteld van een prijsverhoging als 

hierboven omschreven, schriftelijk aan Hydro verklaart daarmee niet akkoord te gaan, 
heeft Hydro het recht om de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte 

ontbonden te verklaren, zonder jegens de wederpartij schadeplichtig te worden 
4. Hydro is gerechtigd, ook zonder bericht aan of overleg met de Wederpartij, doch steeds 

met inachtneming van de eisen van redelijkheid en billijkheid, zaken te vervangen en/of te 

wijzigen, dan wel meerwerk te verrichten, indien zij zulks voor een goede en vakkundige 

uitvoering van de Overeenkomst nodig oordeelt of zulks noodzakelijk is ingevolge nieuwe 
of gewijzigde (overheids)voorschriften. 

5. Na de totstandkoming van de Overeenkomst door de Wederpartij gewenste wijzigingen in 

de opdracht kunnen als gevolg hebben dat de oorspronkelijke overeengekomen 
levertermijn danwel termijn voor het verlenen van Diensten wordt overschreden. 

Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door of namens de Wederpartij, die hogere 
kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de 

Wederpartij extra in rekening gebracht. 
6. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij door bijzondere opdracht van de Wederpartij, hetzij 

als gevolg van wijziging in het ontwerp of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet 
overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de opdracht, of doordat van 

afgesproken hoeveelheden of vastgelegde werkzaamheden wordt afgeweken, behoren, 
wanneer daaruit meerkosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk, en voor zover 

daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk. Meerwerk zal worden berekend op basis 
van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt 

verricht. Minderwerk zal worden berekend op basis van de bij het sluiten van de 
Overeenkomst geldende prijsbepalende factoren. 

7. Indien het minderwerk leidt tot een onredelijke vermindering in ingeplande 
productiecapaciteit dan wel stilstand in productiecapaciteit, hetgeen kosten en/of gederfde 

winst oplevert, dan komen deze kosten voor rekening van de Wederpartij. 
8. Hydro is gerechtigd om door haar verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen. 

Onverminderd het elders in dit artikel bepaalde, wordt als meerwerk beschouwd al hetgeen 
door Hydro boven de in de Overeenkomst en/of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk 

vastgelegde hoeveelheden c.q. werkzaamheden wordt geleverd, aangebracht en/of 
gepresteerd. 

 
E. BETALING 

 
1. Betalingen dienen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk 

een andere betalingstermijn is overeengekomen, bij gebreke waarvan de Wederpartij van 
rechtswege in verzuim is, zonder dat enige sommatie of voorafgaande ingebrekestelling is 

vereist. 
2. Indien de Wederpartij enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is over het 

(factuur)bedrag vanaf de vervaldag van de factuur tot het moment van volledige 
voldoening de wettelijke rente verschuldigd. 

3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdend met de inning van enige 
vordering op de Wederpartij komen ten laste van de Wederpartij zonder dat deze door 

Hydro hoeven te worden aangezegd. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 
10% van het(de) factuurbedrag(en), met een minimum van € 1.000,-. 

4. Hydro is steeds gerechtigd om voorafgaande aan de levering een aan- c.q. vooruitbetaling 
en/of zekerheid van de Wederpartij te verlangen. Deze bevoegdheid heeft Hydro ook 

gedurende de looptijd van de Overeenkomst en met betrekking tot 
vervolgovereenkomsten. Indien de Wederpartij niet aan het verzoek tot aan- c.q. 

vooruitbetaling en/of zekerheid voldoet, dan is Hydro gerechtigd om de Overeenkomst te 
ontbinden, waarbij Hydro recht heeft op schadevergoeding. De Wederpartij kan geen enkel 

recht doen gelden aangaande de nakoming van de Overeenkomst, alvorens de verzochte 
aan- c.q. vooruitbetaling en/of zekerheid heeft plaatsgevonden. 

5. De Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens 

onverwijld aan Hydro te melden. 
6. Indien de Wederpartij in gebreke is met een door hem aan Hydro verschuldigde betaling 

en/of indien de Wederpartij niet voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst en/of 
deze Verkoopvoorwaarden, zijn alle vorderingen die Hydro op de Wederpartij heeft 

onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, alsmede is 
Hydro bevoegd de (verdere) nakoming door haar van alle Overeenkomsten met de 

Wederpartij op te schorten. 
7. Betalingen door of vanwege de Wederpartij strekken achtereenvolgens ter voldoening van 

de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de 
verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, 

ongeacht de andersluidende aanwijzingen van de Wederpartij.  
8. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Hydro is het de Wederpartij niet toegestaan zijn 

betalingsverplichting(en) jegens Hydro op te schorten, te verrekenen en/of te 
compenseren met een vordering van de Wederpartij op Hydro, uit welke hoofde dan ook. 

De Wederpartij kan zich jegens Hydro niet beroepen op een retentierecht. 
9. Hydro heeft te allen tijde het recht om al dan niet afdwingbare vorderingen op de 

Wederpartij te verrekenen met hetgeen zij aan de Wederpartij of -voorzover mogelijk- aan 
met de Wederpartij gelieerde ondernemingen verschuldigd is.  

 
F. LEVERING EN RISICO-OVERGANG 

 
1. Levering geschiedt “Delivered At Place” (DAP – Incoterms 2020) op een in de 

Overeenkomst overeengekomen plaats, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
Hydro bepaalt de wijze van levering en vervoer om aan haar leveringsverplichtingen te 

voldoen. Indien de Wederpartij bijzondere aanwijzingen geeft met betrekking tot de 
levering of het vervoer, geschieden deze geheel voor risico van de Wederpartij. 

2. De door Hydro opgegeven termijnen waarbinnen de Producten worden geleverd en/of 

Diensten worden verricht, gelden steeds bij benadering en gelden voor Hydro niet als 

fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
3. Ingeval van niet tijdige levering of het niet tijdig verrichten van Diensten is Hydro eerst na 

schriftelijke ingebrekestelling in verzuim. 
4. Bij overschrijding van fatale (leverings)termijnen, dan wel bij verzuim na schriftelijke 

ingebrekestelling, heeft de Wederpartij geen recht op schadevergoeding en/of niet-
nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting, doch slechts de 

keuze om binnen een door de Wederpartij gestelde redelijke termijn alsnog nakoming te 
verlangen, dan wel de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden. 

Dit is alleen anders in geval van grove schuld van de zijde van Hydro, welke door de 
Wederpartij genoegzaam dient te worden aangetoond of bewezen. 

5. De Wederpartij is verplicht Producten af te nemen binnen de daartoe in de Overeenkomst 
genoemde leverings- en/of afroeptermijnen. Indien in de Overeenkomst slechts is bepaald 

dat de Wederpartij Producten in een bepaalde periode zal afroepen en met betrekking tot 
de afroep geen nadere termijnen zijn gesteld, is de Wederpartij gehouden deze geleidelijk 

en gespreid over die periode, rekening houdend met seizoensomstandigheden, af te 
nemen. Hydro is, indien naar haar oordeel de Wederpartij deze verplichtingen niet nakomt, 

gerechtigd de Wederpartij een termijn te stellen, binnen welke termijn de Wederpartij 

verplicht is (een deel van) de Producten af te nemen. 
6. Indien de Wederpartij de Producten met inachtneming van het in dit artikel genoemde niet 

tijdig afneemt, is de Wederpartij van rechtswege in verzuim en zijn alle gevolgen daarvan 
voor zijn rekening, kosten van opslag daaronder begrepen. Meer in het bijzonder heeft 

Hydro alsdan het recht om de Overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te 
vorderen. 

7. Hydro is bevoegd om te leveren in gedeelten danwel Diensten in fasen uit te voeren, welke 
gedeelten/fasen Hydro dan afzonderlijk mag factureren. De Wederpartij is alsdan verplicht 

te betalen overeenkomstig het bepaalde in deze Verkoopvoorwaarden. Indien een 
Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Hydro de uitvoering van de onderdelen die 

tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de 
daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

8. Onder geen beding mogen de door Hydro geleverde Producten zonder voorafgaande 
schriftelijke goedkeuring van Hydro worden teruggezonden.  

9. In geval van overmacht, alsmede indien door het – al dan niet verwijtbaar – handelen of 
nalaten van de Wederpartij of een derde vertraging is veroorzaakt, zal de levertermijn 

danwel de termijn voor het verrichten van Diensten ten minste worden verlengd met de 
duur van de vertraging.  

 
G. KLACHTEN EN RETOURZENDINGEN 

 
1. De Wederpartij heeft de verplichting de Producten direct bij aflevering te onderzoeken c.q. 

te inspecteren. Indien de Wederpartij daarbij zichtbare gebreken of tekortkomingen 
constateert, dient de Wederpartij deze direct bij aflevering schriftelijk aan Hydro te 

melden, bij gebreke waarvan de Wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben 
goedgekeurd en alle aanspraken tegen Hydro ter zake die zichtbare gebreken of 

tekortkomingen vervallen. Met de ondertekening van de laadbon, vrachtbrief of soortgelijk 
document door of namens de Wederpartij wordt deze geacht de door Hydro geleverde 

Producten te hebben aanvaard c.q. goedgekeurd. 
2. Reclames ten aanzien van niet-zichtbare gebreken of tekortkomingen dient de Wederpartij 

terstond, althans ten minste binnen 8 dagen na de ontdekking daarvan, en voor het 
verstrijken van de garantietermijn schriftelijk bij Hydro te melden, bij gebreke waarvan 

elke aanspraak tegen Hydro ter zake van die gebreken c.q. tekortkomingen vervalt. 
3. Reclames betreffende facturen van Hydro dienen binnen 8 dagen na factuurdatum 

schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de factuur wordt geacht juist en volledig 
te zijn en elke aanspraak tegen Hydro ter zake daarvan vervalt. 

4. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Hydro. Alle met dergelijke retourzendingen verband houdende risico’s en 

kosten komen ten laste van de Wederpartij, tot het moment dat de Producten op de 
oorspronkelijke locatie van Hydro zijn gelost. 

5. Geringe, in de (extrusie)branche van het betrokken Product gebruikelijke c.q. normale, 
afwijkingen in uitvoering en/of hoeveelheden, vormen nimmer grond voor reclame. Onder 

geringe afwijkingen worden verstaan geringe kleurverschillen of geringe materiaalfouten 
alsook geringe afwijkingen in hoeveelheden, waarbij geldt dat 20% naar boven en 

beneden ten opzichte van de overeengekomen hoeveelheid als gering wordt aangemerkt, 

6. Bij reclames omtrent een manco in de levering door Hydro gaat een eventuele 
aansprakelijkheid van Hydro nimmer verder dan een aanvulling van het tekort. 

7. Een reclame van de Wederpartij ten aanzien van een bepaalde levering of wijze van 
dienstverlening schort de (betalings)verplichting(en) van de Wederpartij van deze en 

eventuele andere leveringen en/of Diensten niet op en geeft de Wederpartij evenmin recht 

op verrekening. 
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H. VERRICHTEN VAN DIENSTEN 

1. Partijen kunnen overeenkomen dat Hydro de door haar geleverde zaken tevens zal 
monteren. In dat geval zal de prijs voor montagewerkzaamheden afzonderlijk worden 

vermeld in de offerte, respectievelijk de Overeenkomst, waarbij wordt uitgegaan van 
ononderbroken montage, zonder hinder als gevolg van werkzaamheden van derden. 

2. Voor de opslag van door Hydro geleverde zaken en haar montage-uitrusting, dient aan 
Hydro kosteloos een goed bereikbare, geschikte, droge en veilige ruimte ter beschikking te 

worden gesteld. Voorts is de Wederpartij gehouden om Hydro de noodzakelijke water, 
elektrische stroom en aansluitingen ten behoeve van lichte gereedschappen ter 

beschikking te stellen. 
3. Indien partijen afspraken maken over de terugname (“take-back”) van goederen zullen 

partijen in de Overeenkomst afspraken opnemen over te plaatsen containers, sortering, en 
overige daartoe relevante zaken.  

4. Indien de Wederpartij zich niet aan gemaakte afspraken houdt is Hydro gerechtigd de 
hieruit voortvloeiende kosten in rekening te brengen bij de Wederpartij. 

5. Voor materialen welke door Hydro worden bewerkt (lakken of anodiseren) geldt een 
uitvalspercentage van 3%. Indien Hydro een bewerking uitvoert op door de opdrachtgever 

geleverde materialen dient de opdrachtgever 3% meer te leveren dan de nominale 
hoeveelheid.  

6. Er wordt geen garantie verleend voor bewerking aan materialen van derden met een 
andere legering dan die legeringen welke door Hydro worden betrokken. 

7. Bij de uitvoering van door haar te verrichten Diensten is Hydro gehouden aan alle 
relevante en op het moment van uitvoering van de opdracht geldende 

veiligheidsvoorschriften, technische voorschriften en wettelijke eisen en Hydro zal de 
Diensten overeenkomstig voornoemde voorschriften en eisen uitvoeren. 

8. Indien door Hydro en/of door haar ingehuurde derden werkzaamheden worden verricht op 
de locatie van de Wederpartij of een door de Wederpartij aangewezen locatie, draagt de 

Wederpartij kosteloos zorg voor de door Hydro of voornoemde derde in redelijkheid 
gewenste faciliteiten. 

 
I. OVERMACHT 

 
1. In geval van overmacht aan de zijde van Hydro, is Hydro gerechtigd – te harer keuze – 

hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten, 
hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder rechterlijke 

tussenkomst en zonder dat Hydro deswege tot enige schadeloosstelling verplicht is.  
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Hydro onafhankelijke omstandigheid 

– ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst reeds te voorzien 
– die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of bezwaarlijk 

maakt, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, overstroming, 
pandemie, schaars worden van materiaal, uitrusting, of werkstoffen, uitblijven van voor 

Hydro noodzakelijke leveranties (zoals grondstoffen, gas(-olie), water en elektriciteit), 
intrekking van vergunningen, gebrek aan werkkrachten en andere soortgelijke 

gebeurtenissen en/of ernstige storingen in het bedrijf van Hydro of van één van haar 
toeleveranciers. Een en ander geldt ongeacht of de omstandigheden welke de overmacht 

veroorzaken zich voordoen in Nederland of in een ander land.  

3. Indien de overmacht intreedt, terwijl de Overeenkomst reeds gedeeltelijk is uitgevoerd, 
heeft de Wederpartij, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee 

maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de 
Producten te behouden en daarvoor het verschuldigde gedeelte van de koopsom te 

voldoen, hetzij de Overeenkomst over het reeds uitgevoerde gedeelte te ontbinden onder 
de verplichting van hetgeen hem reeds geleverd was voor zijn rekening en risico terug te 

zenden. Dit laatst is echter enkel toegestaan indien de Wederpartij kan aantonen dat het 
reeds afgeleverde gedeelte door hem niet doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge 

van vertraging in de aflevering van het resterende gedeelte. 
 

J. AANSPRAKELIJKHEID 
 

1. Hydro is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste en/of onvolledige informatie 
verstrekt door of namens de Wederpartij, noch voor schade veroorzaakt door onjuistheden 

of gebreken in de door de Wederpartij aan Hydro verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, 
tekeningen, schetsen, berekeningen, monsters, stalen, voorbeelden, vormen, machines, 

gereedschappen hulpmaterialen, etc.  
2. Hydro is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuist of ongeoorloofd gebruik van 

Producten door de Wederpartij. 
3. Elke aansprakelijkheid van Hydro vervalt indien de aan de Wederpartij geleverde 

Producten met andere zaken zijn vermengd, de Producten zijn verwerkt of (anderszins) 
niet meer identificeerbaar zijn. 

4. Onverminderd de elders in deze Verkoopvoorwaarden overeengekomen beperkingen in de 
aansprakelijkheid van Hydro, is de aansprakelijkheid van Hydro beperkt tot het herstellen 

of het vervangen van de geleverde Producten of het opnieuw uitvoeren van de Diensten. 
Deze Verkoopvoorwaarden blijven ook na herlevering of heruitvoering onverkort van 

toepassing.  

5. Hydro is niet aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade, met inbegrip van maar 

niet beperkt tot gevolgschade, bijvoorbeeld bestaande uit kosten ter verwijdering of 
opnieuw installeren of monteren van de Producten, directe of indirecte bedrijfsschade, 

stagnatieschade, vertraging in de bouw, verlies van orders, winstderving of 
bewerkingskosten. 

6. Een tekortkoming van Hydro is pas toerekenbaar als sprake is van opzet of grove schuld 
aan de kant van een leidinggevende functionaris. 

7. De Wederpartij vrijwaart Hydro voor alle aanspraken van derden hoe ook genaamd die 
verbandhouden met de uitvoering van de Overeenkomst door Hydro voor de Wederpartij, 

inclusief, maar niet beperkt tot, inbreuken op octrooien, merken of gebruiksrechten, 
handelsmodellen en/of andere rechten van derden. 

8. Ingeval de aansprakelijkheid van Hydro in een voorkomend geval is verzekerd, is de 
aansprakelijkheid van Hydro beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt 

uitgekeerd. 
9. Ieder vorderingsrecht, waaronder wegens schade of tot herstel of vervanging van de 

Producten of Diensten en/of de levering van een ontbrekend onderdeel, vervalt indien het 
gebrek, het defect of de schade te laat wordt gemeld en vervalt in ieder geval één jaar na 

levering, tenzij partijen een andere termijn zijn overeengekomen. 

10. Goederen van de Wederpartij of van derden welke ingevolge een Overeenkomst met de 
Wederpartij in het bedrijf of op het terrein van Hydro aanwezig zijn, worden door Hydro 

tegen geen enkel risico verzekerd. Hydro is niet aansprakelijk voor verlies van of schade 
aan deze goederen. 

 
K. GARANTIES 

 
1. Indien Hydro garantie(s) verleent voor materiaal- en/of fabricagefouten, houdt een 

geslaagd beroep op die garantie(s) uitsluitend in dat Hydro naar haar keuze de betreffende 
Producten zal herstellen, vervangen, danwel de door de Wederpartij betaalde prijs (deels) 

zal restitueren tegenover teruggave van de geleverde Producten. Een geslaagd beroep op 
garantie(s) voor verrichte Diensten houdt in dat Hydro naar haar keuze de gebrekkige 

Diensten zal herstellen of opnieuw zal uitvoeren danwel de Overeenkomst (gedeeltelijk) zal 
ontbinden onder (pro rata) creditering. 

2. Ten aanzien van door Hydro van derden betrokken materialen, zaken, producten en/of 
Diensten is Hydro slechts aan een eventueel overeengekomen garantie gebonden indien en 

voor zover zij op haar beurt van de betreffende derden ter zake garantie(s) heeft 
verkregen.  

3. Een garantie geldt uitsluitend indien gebreken zich openbaren binnen drie maanden na de 
levering en/of de afronding van de (montage)werkzaamheden. Indien in de offerte of 

Overeenkomst een andere termijn is overeengekomen, geldt deze laatstgenoemde termijn. 
4. De Wederpartij kan aan de eventuele garantie(s) van Hydro geen andere rechten ontlenen, 

dan als vermeld in lid 1 en 2 van dit artikel, met name niet het recht op enige vergoeding 
van schade bij het gebruik van Producten ontstaan. 

5. Ieder recht op garantie vervalt in geval van normale slijtage, indien blijkt dat door derden 
aan de zaak reparties zijn verricht, indien de door Hydro gegeven voorschriften en 

richtlijnen voor onderhoud, gebruik, plaatsing, opslag etc. niet in acht zijn genomen of 
indien aannemelijk is dat de gebreken zijn veroorzaakt door de wijze waarop de 

Wederpartij met de zaken is omgegaan. 
6. Indien de Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die 

voor hem uit de met Hydro gesloten Overeenkomst of uit een daarmee samenhangende 
Overeenkomst voortvloeit, vervalt ieder (vorderings)recht van de Wederpartij zich op de 

overeengekomen garantie(s) te kunnen beroepen. 
 

L. INTELLECTUELE EIGENDOM 
 

1. Alle (informatie die ligt besloten in) aanbiedingen, offertes, ontwerpen, mallen, matrijzen, 
modellen, gereedschappen, afbeeldingen, programmatuur, tekeningen etc. en de daarmee 

verband houdende rechten van industriële en intellectuele eigendom c.q. daarmee gelijk te 
stellen rechten (waaronder auteursrechten, octrooirechten, etc.) en knowhow worden en 

blijven eigendom van Hydro, ook al zijn aan de Wederpartij voor vervaardiging daarvan 
kosten in rekening gebracht. Het is de Wederpartij niet toegestaan deze geheel of 

gedeeltelijk te kopiëren, aan derden ter hand te stellen of ter inzage te geven en/of van de 
inhoud daarvan aan derden mededeling te doen, tenzij Hydro hiervoor voorafgaande 

schriftelijke toestemming heeft verleend.  

2. Hydro garandeert op geen enkele wijze dat de aan de Wederpartij geleverde Producten 
geen inbreuk maken op enig geschreven of ongeschreven intellectueel en/of industrieel 

eigendomsrecht van derden. 
3. Onverminderd het elders in deze Verkoopvoorwaarden bepaalde, geldt dat indien is 

overeengekomen dat de Wederpartij het (exclusieve) gebruiksrecht van door Hydro aan de 

Wederpartij beschikbaar gestelde matrijzen, mallen, modellen, etc. heeft, dit (exclusieve) 

gebruiksrecht eindigt in geval van beslag, (voorlopige) surseance van betaling of 
faillissement. 

 
 

 

M. OPSCHORTING EN ONTBINDING 
 

1. Hydro is gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij 
de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te 

ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn 
en onverminderd de haar verder toekomende rechten, in de navolgende gevallen: 

- indien de Wederpartij niet voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met 
Hydro gesloten Overeenkomst of een daarmee samenhangende Overeenkomst 

voortvloeit; 
- indien goede grond bestaat voor de vrees dat de Wederpartij niet in staat is of zal zijn 

om aan haar verplichtingen jegens Hydro te voldoen; 
- in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie, 

ondercuratelestelling danwel gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de 
Wederpartij, waaronder begrepen de overdracht van een gedeelte van haar 

vorderingen.  
2. In elk van de in lid 1 genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Hydro op de Wederpartij 

direct en in hun geheel opeisbaar, is de Wederpartij gehouden tot onmiddellijke teruggave 
van eventueel gehuurde en/of Hydro toekomende zaken en heeft Hydro het recht zich 

toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de Wederpartij en deze te 
betreden, teneinde de betreffende zaken in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten 

en dientengevolge door Hydro geleden schade komen voor rekeningen van de Wederpartij. 
3. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding van de Overeenkomst is Hydro 

gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de Overeenkomst door 
Hydro gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, 

onderdelen en andere zaken. In geval van ontbinding is de Wederpartij gehouden om na 
betaling van het hiervoor vermelde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen. 

Bij gebreke daarvan is Hydro bevoegd deze zaken voor rekening en risico van de 
Wederpartij op te slaan dan wel voor diens rekening te verkopen. 

 
N. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

 
1. Alle door Hydro geleverde Producten blijven eigendom van Hydro tot aan het moment van 

algehele voldoening van al hetgeen Hydro uit hoofde van de met de Wederpartij gesloten 
Overeenkomst(en) te vorderen heeft. Hieronder zijn mede begrepen rente en kosten en 

vorderingen wegens tekortschieten van de Wederpartij in de nakoming van zodanige 
Overeenkomst. Het eigendom gaat voorts pas dan op de Wederpartij over, wanneer deze 

alle vorderingen van Hydro ook uit hoofde van andere leveringen, geheel voldaan heeft. 
Het is de Wederpartij niet geoorloofd zich op een retentierecht te beroepen voor wat 

betreft de bewaringskosten of deze kosten te verrekenen met de door haar verschuldigde 
prestaties. 

2. De Wederpartij verplicht zich de geleverde en/of ter beschikking gestelde Producten 
separaat te bewaren en duidelijk aan te merken als eigendom van Hydro. In het geval de 

Wederpartij niet aan deze verplichting voldoet, wordt vermoed dat de bij de Wederpartij 
aanwezige Producten van de soort als door Hydro ter beschikking gesteld of geleverd, 

toebehoren aan Hydro. De Wederpartij is voorts verplicht de Producten voor de duur van 

het eigendomsvoorbehoud tegen brand, ontploffing en waterschade, alsmede tegen 
diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekering aan Hydro op eerste verzoek 

ter inzage te geven. Alle aanspraken van de Wederpartij op de verzekeraar van de 
Producten uit hoofde van genoemde verzekeringen cedeert de Wederpartij reeds bij de 

totstandkoming van de Overeenkomst aan Hydro. 
3. Indien de door Hydro onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bestanddeel worden 

van een andere zaak of worden gevormd tot een andere zaak, wordt Hydro mede-eigenaar 
van die andere zaak in verhouding van de waarde van de door Hydro geleverde zaak tot 

die van de andere zaak, respectievelijk blijft Hydro eigenaar van de gevormde zaak. Indien 
de Wederpartij uit welke hoofde ook aan Hydro bedragen is verschuldigd, verplicht zij zich 

tot volledige medewerking aan de verwerving door Hydro van de (volledige) eigendom en 
draagt zij reeds bij voorbaat de mede-eigendom van die andere zaak, respectievelijk de 

eigendom van de gevormde zaak aan Hydro over. 
4. De Wederpartij is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten, 

anders dan in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening, geheel of gedeeltelijk te 
vervreemden, aan derden te verhuren, in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te 

bezwaren ten behoeve van derden. Bij overtreding hiervan is de verschuldigde som, 
ongeacht de betalingscondities, terstond en volledig opeisbaar. In geval van doorverkoop 

cedeert de Wederpartij aan Hydro reeds bij de totstandkoming van de Overeenkomst alle 
uit de doorverkoop voortvloeiende rechten op het incasseren van de koopsom.  

5. Onverminderd de overige haar toekomende rechten wordt Hydro onherroepelijk door de 
Wederpartij gemachtigd om, indien de Wederpartij zijn verplichtingen jegens Hydro niet 

nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst diens locatie te 
betreden en de door Hydro geleverde en haar in eigendom toebehorende producten weer 

tot zich te nemen.  
6. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement is de Wederpartij verplicht 

om onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator te 

wijzen op de (eigendoms)rechten van Hydro, alsmede Hydro ter zake te informeren. 

 
O. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

 
1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Hydro en de Wederpartij is Nederlands recht van 

toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en buitenlandse wetgeving 
wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

2. De Nederlandse tekst van de Verkoopvoorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg 
daarvan. 

3. Alle geschillen, voortvloeiende uit of in verband staande met de Overeenkomst(en) en/of 
deze Verkoopvoorwaarden zullen worden onderworpen aan de uitspraak van de daartoe 

bevoegde rechter in het Arrondissement waarin de betreffende Hydro vestiging is gelegen. 
Hydro is echter steeds gerechtigd het geschil voor te leggen aan die rechter die, uitgaande 

van de vestigingsplaats van de Wederpartij, bevoegd is van het geschil kennis te nemen. 
 

P. GEGEVENSBESCHERMING  
 

1. Persoonlijke gegevens van de Wederpartij worden verwerkt in overeenstemming met 

wettelijke bepalingen (AVG, nationale voorschriften voor gegevensbescherming) en zoals 
beschreven in het Hydro-privacy-beleid. De term "Persoonlijke gegevens" betekent alle 

gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 
Het e-mailadres van een Wederpartij kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden; de 

Wederpartij kan hier op elk moment bezwaar tegen maken. In de bedrijven binnen de 
Hydro Group zijn Bindende Collectieve Regels (BCR) geïmplementeerd voor de verwerking 

van persoonlijke gegevens. Voor meer informatie over de gegevensverwerkingsprincipes 
van de Hydro Group, bekijk de website:  

https://www.hydro.com/nl-NL/privacy/privacyverklaring. 
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