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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WATZ TECHNICAL B.V. 
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Bosch onder nummer 17248055 

 

Artikel 1 Definities 

In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: 

a WATZ technical: WATZ technical B.V.;  

b WATZ technical monteur: iedere natuurlijke persoon, die door tussenkomst van WATZ technical werkzaamheden verricht of gaat 

verrichten ten behoeve van opdrachtgever; 

c Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met WATZ technical een overeenkomst van opdracht is aangegaan; 

d Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en WATZ technical, waarbij een WATZ technical monteur tewerk wordt gesteld 

bij opdrachtgever om onder diens toezicht en leiding arbeid te verrichten tegen betaling van het tarief; 

e Tarief: het bedrag dat WATZ technical bij nader te omschrijven eenheid aan opdrachtgever in rekening brengt voor de 

dienstverlening zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform de opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, aanvragen, 

opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van WATZ technical inzake geleverde zaken, apparatuur  en het tewerkstellen van 

WATZ technical monteurs aan opdrachtgevers. 

2.2 Tenzij tussen WATZ technical en opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de bepalingen van deze Algemene 

Voorwaarden ook ten volle van toepassing op elke offerte, aanvraag, opdrachtbevestiging en overeenkomst die voortbouwt op, of 

voortvloeit uit een eerder gesloten overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 

2.3 Eventuele Algemene Voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door WATZ technical uitdrukkelijk 

schriftelijk zijn aanvaard. 

2.4 Bedingen en overeenkomsten die van deze Algemene Voorwaarden afwijken zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door WATZ 

technical schriftelijk zijn bevestigd. 

 

Artikel 3 Aanbieding, opdracht, overeenkomst en informatieverstrekking 

3.1 Alle aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Indien een aanbieding wordt aanvaard door de opdrachtgever, heeft WATZ technical het 

recht de aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 

3.2 Door WATZ technical uitgebrachte offertes, opdrachtbevestigingen en daarmee vergelijkbare stukken zijn gebaseerd op de 

informatie die door opdrachtgever is verstrekt. 

3.3 Opdrachtgever is gehouden WATZ technical tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de 

uitvoering van de opdracht van belang kan zijn. 

3.4 Indien door of namens opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, is opdrachtgever daarvoor geheel 

aansprakelijk, zonder dat WATZ technical daarnaast op enige wijze aansprakelijk is. Opdrachtgever vrijwaart WATZ technical 

voor eventuele in dit verband door opdrachtgever of derden geleden schade, waarvoor opdrachtgever eveneens aansprakelijk is. 

3.5  In de opdrachtbevestiging wordt, voor zover van toepassing, in ieder geval het volgende vastgelegd:                                           

                De naam van de opdrachtgever; de naam van de WATZ technical monteur; begindatum en einddatum van de opdracht; 

omschrijving van de opdracht en locatie; het tarief, exclusief BTW; eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden; 

 de plaats waar de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. 

 

Artikel 4 Totstandkoming, duur en beëindiging van de opdracht 

4.1  Ter bevestiging wordt er door WATZ technical een opdracht in tweevoud opgemaakt en ondertekend aan opdrachtgever 

toegezonden. 

4.2  WATZ technical en opdrachtgever zijn aan de inhoud van een opdracht eerst gebonden nadat deze door opdrachtgever voor 

akkoord is ondertekend, en door WATZ technical is terugontvangen. Alle opdrachten, door vertegenwoordigers, tussenpersonen 

of werknemers opgenomen, binden WATZ technical eerst indien deze schriftelijk zijn bevestigd. 
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4.3  De opdracht wordt verstrekt voor de overeengekomen duur. De opdracht eindigt automatisch door het enkele verstrijken van de 

overeengekomen duur of zoveel eerder als gevolg van tussentijdse beëindiging tot ontbinding, zoals omschreven in 4.4 en 4.5 

van dit artikel. 

4.4  De opdracht kan worden ontbonden indien: 

-  opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of aan opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend; 

-  opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de opdracht en de daaraan 

verbonden voorwaarden: 

-  (de aandeelhouders van) opdrachtgever besluit(en) tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van de onderneming van 

opdrachtgever of gehele of gedeeltelijke overdracht van de aandelen in het kapitaal van opdrachtgever of tot ontbinding van 

opdrachtgever. 

Een dergelijke beëindiging laat onverlet het recht van WATZ technical volledige schadevergoeding van opdrachtgever te 

vorderen, 

4.5  Indien een WATZ technical monteur als gevolg van arbeidsongeschiktheid geen werkzaamheden verricht zal, voor zover niet 

anders is overeengekomen, voor de duur van de arbeidsongeschiktheid geen facturering plaatsvinden.  

 

Artikel 5 Selectie 

 5.1 WATZ technical selecteert de tewerk te stellen WATZ technical monteur aan de hand van zijn capaciteiten en beschikbaarheid.  

Relateert dit aan de door opdrachtgever verstrekte inlichtingen aangaande functie, arbeidstijden, arbeidsduur, werkzaamheden en 

arbeidsomstandigheden. WATZ technical is geheel vrij in de keus van de persoon of de personen, die het op een aanvraag 

voordraagt dan wel tewerkstelt. Bij de selectie van kandidaten neemt WATZ technical de uiterste nauwkeurigheid in acht.  

 

Artikel 6 Arbeidstijd; overwerk; bedrijfssluiting 

6.1  De arbeidstijd wordt nader overeengekomen tussen opdrachtgever en WATZ technical of de WATZ technical monteur. WATZ 

technical kan wegens het overtreden van de op de arbeidstijd toepasselijke regelgeving nooit door opdrachtgever aansprakelijk 

worden gesteld. 

6.2  Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de in de CAO voor klein metaal gebruikelijke arbeidsduur 

per dag, of per week, of boven bij rooster vastgestelde uren. 

6.3  Alle kosten voor WATZ technical over het door de WATZ technical monteur verrichte overwerk, werk op zaterdag, zondag en 

feestdagen en in ploegendienst zijn door opdrachtgever verschuldigd. 

6.4  Alle kosten voor WATZ technical over de, in afwijking van de bij de opdracht bepaalde of later (feitelijk) aangepaste arbeidsduur, 

door de WATZ technical monteur verrichte arbeid, zijn door opdrachtgever verschuldigd. 

6.5  Opdrachtgever is verplicht om bij het aangaan van de opdracht en, indien en voor zover dat bij het aangaan van de opdracht niet 

voorzienbaar was, steeds zo spoedig mogelijk, WATZ technical in te lichten omtrent bedrijfssluitingen van opdrachtgever.  

 

Artikel 7 Uitoefening van leiding en toezicht door opdrachtgever en aansprakelijkheid 

7.1  Gedurende de werkzaamheden heeft opdrachtgever zeggenschap over de werkzaamheden van de WATZ technical monteur en 

voert opdrachtgever leiding en toezicht uit op de door de WATZ technical monteur uit te voeren werkzaamheden. 

7.2  Opdrachtgever gedraagt zich ten aanzien van de WATZ technical monteur bij de uitoefening van het toezicht of de leiding als 

mede met betrekking tot de uitvoering van het werk op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen 

werknemers gehouden is. 

7.3  Opdrachtgever is tijdens de uitvoering van de opdracht aansprakelijk voor schade en vrijwaart WATZ technical volledig voor alle 

 schade van opdrachtgever, derden of WATZ technical monteur als gevolg van handelen of nalaten van de WATZ technical 

monteur dat enig verband houdt met de door hem verrichte werkzaamheden, tenzij dit handelen of nalaten van de WATZ 

technical monteur een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. Ingevolge artikel 6:170 van het Burgerlijk Wetboek is 

opdrachtgever aansprakelijk voor eenieder die onder zijn toezicht werkt, derhalve ook voor de monteurs die WATZ technical te 

werk stelt bij opdrachtgever. 

7.4  Opdrachtgever is verantwoordelijk voor verbintenissen door de WATZ technical monteur namens hem, al dan niet met zijn 

toestemming, aangegaan. 
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7.5  Opdrachtgever vrijwaart WATZ technical en is volledig aansprakelijk voor eventuele vorderingen van de WATZ technical monteur 

tot vergoeding van schade (inclusief kosten rechtsbijstand) geleden door de WATZ technical monteur, doordat een aan hem 

toebehorende of een aan hem verstrekte zaak is beschadigd of tenietgegaan. 

7.6  Indien WATZ technical rechtens aansprakelijk gehouden kan worden voor opgetreden schade wegens het toerekenbaar 

tekortschieten in de nakoming van een op haar rustende verbintenis uit opdracht of wegens onrechtmatige daad, geldt het 

volgende: 

a. WATZ technical is behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende 

ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, niet aansprakelijk voor indirecte schade. 

Onder indirecte schade wordt begrepen gevolgschade, winstderving, letselschade, immateriële schade, gemiste besparingen, 

verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg aan aanspraken van afnemers van de opdrachtgever, 

rente en kosten; 

b.  De aansprakelijkheid voor andere schade dan onder a. bedoeld, is behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van 

de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot 

de factuurwaarde van de door opdrachtgever ingevolge de opdracht over de duur daarvan te bepalen vergoeding. 

7.7 Opdrachtgever is behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de WATZ technical monteurs zelf aansprakelijk 

voor geleden schade die is ontstaan door het gebruik van heftruck, hoogwerker, hijsmiddelen en andere hulpmiddelen door WATZ 

technical monteurs. 

 

Artikel 8 Garantie veiligheid en vrijwaring 

8.1  Opdrachtgever verplicht zich om WATZ technical schriftelijk op de hoogte te stellen van de veiligheids- en 

gezondheidsvoorschriften die door de WATZ technical monteur bij de uitvoering van de opdracht in acht genomen moeten 

worden. 

8.2  Opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee de werkzaamheden door de WATZ technical 

monteur worden verricht, op zodanige wijze in richten en onderhouden, alsmede voor het verrichten van de werkzaamheden 

zodanige regelingen treffen en aanwijzingen verstrekken, als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de WATZ technical 

monteur bij het tewerkstellen, in de ruimste zin van het woord, schade lijdt. 

8.3  Indien de WATZ technical monteur een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal opdrachtgever ervoor zorgdragen dat 

daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met 

een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende 

maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of beroepsziekte. Tevens zal opdrachtgever 

bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen. 

8.4  Opdrachtgever neemt zelf alle ter uitvoering van de opdracht op grond van de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften verplichte 

maatregelen. 

8.5  Opdrachtgever draagt zorg voor het verstrekken of beschikbaar stellen van alle materialen en eventuele andere middelen, welke 

nodig zijn voor de uitvoering door de WATZ technical monteur van de opdracht zoals overeengekomen tussen opdrachtgever en 

WATZ technical. 

8.6  Opdrachtgever is verplicht een medewerker van de Arbo-dienst van WATZ technical, op verzoek van WATZ technical, tot zijn 

bedrijf toe te laten en alle medewerking te verlenen om de Arbo-medewerker zijn werkzaamheden te laten verrichten. 

8.7  Opdrachtgever is jegens de WATZ technical monteur gehouden tot vergoeding van de schade die de WATZ technical monteur in 

de uitoefening van zijn werkzaamheden is overkomen, tenzij aangetoond is dat opdrachtgever zijn verplichtingen als genoemd in 

de vorige leden geheel is nagekomen. 

8.8  Opdrachtgever zal WATZ technical te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken van derden en alle kosten en schaden wegens niet-

nakoming van genoemde verplichtingen, onverminderd eventuele overige (vorderings-) rechten van WATZ technical jegens 

opdrachtgever. 

 

Artikel 9  Prijzen 

9.1 Alle prijzen zijn netto, derhalve onder meer exclusief BTW, andere belastingen of heffingen en exclusief transport- en reiskosten. 

Prijzen van producten zijn tevens exclusief montage en installatie en zijn berekend voor levering af fabriek/magazijn, tenzij 

schriftelijk anders is overeengekomen. 
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9.2 Indien WATZ technical bijkomende werkzaamheden op zich heeft genomen zonder dat daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs 

is overeengekomen, is zij gerechtigd de opdrachtgever daarvoor de werkelijke kosten en/of de bij WATZ technical  

gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. 

9.3  WATZ technical is gerechtigd om voor opdrachten met een netto factuurwaarde van minder dan € 100,- en toeslag van € 15,- voor 

administratiekosten in rekening te brengen. 

9.4  Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren, waaronder begrepen 

belastingen, accijnzen, invoerrechten, valutakoersen, lonen (Cao-verhogingen), de prijzen van zaken en/of diensten (al of niet 

door WATZ technical van derden betrokken) wijzigen, is WATZ technical gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te 

passen, zelfs indien is overeengekomen dat de prijs vast zal zijn. 

 

Artikel 10 Facturen 

10.1 De facturen van WATZ technical worden berekend aan de hand van de door opdrachtgever voor akkoord getekende 

urenregistratieformulieren en zijn na ondertekening door opdrachtgever voor hem bindend. 

10.2 Bij verschil tussen het bij WATZ technical ingeleverde urenregistratieformulier en het door opdrachtgever behouden afschrift, geldt 

het bij WATZ technical ingeleverde urenregistratieformulier voor de afrekening, welke in de nota zal worden opgenomen, als 

volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door opdrachtgever, dat het genoemde verschil niet aan hem is toe te rekenen. 

10.3 WATZ technical factureert wekelijks aan opdrachtgever. 

10.4 Opdrachtgever dient de factuur meteen nauwgezet te controleren. Reclames inzake (de hoogte van) de factuur dienen binnen 5 

dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan WATZ technical te worden kenbaar gemaakt. Na het verstrijken van deze 

termijn heeft opdrachtgever zijn (eventuele) rechten ter zake verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting. 

 

 

Artikel 11 Betaling 

11.1 Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door WATZ technical ingediende factuur te voldoen binnen 14 dagen na 

dagtekening van de factuur, tenzij tussen opdrachtgever en WATZ technical schriftelijk anders is overeengekomen. Door de 

opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en 

vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking 

heeft op een latere factuur. 

11.2 De opdrachtgever kan zich jegens WATZ technical niet herroepen op verrekening. 

11.3 Uitsluitend betalingen aan WATZ technical zelf dan wel aan een (rechts)persoon die door WATZ technical tot incassering van de 

in 11.1 bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is, werken bevrijdend. Betalingen aan arbeidskrachten of het 

verstrekken van voorschotten aan WATZ technical monteurs werken niet bevrijdend en kunnen nimmer grond opleveren voor 

(gedeeltelijke) schulddelging of verrekening. 

11.4 Indien een factuur van WATZ technical niet binnen de in  11.1  bedoelde termijn is voldaan, is opdrachtgever na ommekomst van 

die termijn, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning ter zake nodig is, van rechtswege in verzuim en over het openstaande 

bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per kalendermaand. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een 

hele kalendermaand. 

11.5  De in het bezit van WATZ technical zijnde doordruk of kopie van de door WATZ technical aan opdrachtgever verzonden factuur 

geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening aanvangt. 

11.6 Indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zoals omschreven in 

11.1, is de opdrachtgever gehouden alle door WATZ technical gemaakte kosten,daaronder andere begrepen buitenrechtelijke 

incassokosten en preprocessuele kosten, zijn rekening te nemen en volledig te betalen..  De buitengerechtelijke incassokosten 

bedragen tenminste 15% van het te innen bedrag met een minimum van € 200,-.  Onder deze kosten zijn óók begrepen andere 

en/of hogere kosten dan de krachtens de wet te begroten proceskosten. In geval van het aanvragen van het faillissement van de 

opdrachtgever, zal de opdrachtgever ook gehouden zijn, naast de hierboven genoemde kosten, de kosten van de 

faillissementsaanvraag te voldoen. 
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Artikel 12 De onmogelijkheid tot het verrichten van de arbeid en korte oproepen 

12.1 Indien de WATZ technical monteur zich bij opdrachtgever meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de 

arbeid, maar door opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de arbeid aan te vangen, is opdrachtgever tenminste gehouden aan 

WATZ technical te betalen het tarief berekend over acht gewerkte uren, onverminderd de overige verplichtingen van 

opdrachtgever jegens WATZ technical. 

12.2 Indien ingevolge de opdracht de omvang van de arbeid minder dan 15 uren per week beloopt en de tijdstippen waarop de arbeid 

moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd, is 

opdrachtgever gehouden aan WATZ technical per oproep te betalen tenminste het tarief berekend over acht gewerkte uren. 

 

Artikel 13 Overmacht, vervanging en beëindiging opdracht 

13.1 Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door WATZ technical, kan WATZ technical onder meer niet worden 

toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan haar schuld of buiten haar risicosfeer vallen. 

Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, 

waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, 

defecten aan machines en/of computers, storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit, vervoersproblemen en de 

vertraging, stagnatie of onderbreking van leveringen  van derden. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de 

nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, is WATZ technical bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 

ontbinden. 

13.2  Ziekte, ongeval, beëindiging van de arbeidsovereenkomst welke tussen WATZ technical en de WATZ technical monteur is 

aangegaan (om welke reden dan ook) of overlijden van de WATZ technical monteur, gelden eveneens als overmacht voor WATZ 

technical, dientengevolge is WATZ technical nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade, met dien verstande dat WATZ 

technical, voor zover de aard van de te verrichten werkzaamheden dit toelaat en na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling 

waarin WATZ technical een redelijke termijn wordt gesteld, slechts voor vervanging van de WATZ technical monteur zal trachten 

zorg te dragen. 

13.3  Elke opdracht eindigt van rechtswege op het tijdstip dat WATZ technical de WATZ technical monteur niet meer tewerk kan stellen 

aan opdrachtgever doordat de overeenkomst tussen WATZ technical en WATZ technical monteur is geëindigd en niet direct 

aansluitend wordt voortgezet. 

13.4  Mocht een WATZ technical monteur, voor zover mogelijk, worden vervangen door een andere WATZ technical monteur dan 

blijven onverkort de verplichtingen van opdrachtgever uit de opdracht betreffende de eerstgenoemde WATZ technical monteur 

bestaan, voor zover deze opdracht niet is beëindigd. 

 

Artikel 14 Duurovereenkomst 

14.1 Indien de overeenkomst tussen WATZ en de opdrachtgever niet uitdrukkelijk beperkt is tot het uitvoeren van een eenmalige 

hoeveelheid werkzaamheden, doch betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig uitvoeren van werkzaamheden, 

geldt de overeenkomst als te zijn aangegaan voor onbepaalde duur, tenzij WATZ technical en de Opdrachtgever schriftelijk een 

bepaalde looptijd zijn overeengekomen.  

14.2 WATZ technical en de opdrachtgever zijn slechts gerechtigd om een overeenkomst van onbepaalde duur, zoals bedoeld in 14.1, 

te beëindigen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn , welke nimmer korter zal zijn dan 3 maanden. Het vorenstaande 

tast de bevoegdheid van WATZ technical om de overeenkomst dan wel werkzaamheden op grond van de wet, deze algemene 

voorwaarden of de overeenkomst op te schorten of (eerder) te beëindigen.  

 

Artikel 15 Wijzigingen en aanvullingen 

 15.1 Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van een opdracht, opdrachtbevestiging of daarmee vergelijkbaar stuk en wijzigingen 

in of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts dan van kracht, indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door WATZ 

technical zijn bevestigd. 

 

Artikel 16 Bescherming Persoonsgegevens 

16.1  Opdrachtgever zal alle geregistreerde persoonlijke gegevens van de WATZ technical monteur, die voor en gedurende de 

opdracht door WATZ technical kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen conform de daarvoor geldende wetgeving. 
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Artikel  17   WATZ technical personeel 

17.1   Behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming van WATZ technical is het de opdrachtgever niet toegestaan om met 

iemand, die bij WATZ technical in dienst is of in een voorafgaande periode van 12 maanden bij WATZ technical in dienst is 

geweest, een arbeidsovereenkomst aan te gaan of  deze persoon op een andere wijze werkzaamheden voor zich te laten 

verrichten, voor zover deze werkzaamheden niet geschieden op basis van een met WATZ technical gesloten overeenkomst. 

17.2   Het verbod van 17.1 treedt in werking met ingang van de datum van totstandkoming van de eerste overeenkomst tussen WATZ 

technical en de opdrachtgever en komt te eindigen na verloop van 12 maanden nadat de laatste opdracht door WATZ technical is 

uitgevoerd. In geval van overtreding van het verbod van 17.1 verbeurt de opdrachtgever een direct opeisbare boete van               

€ 20.000,- per overtreding, te vermeerderen met   € 2.000,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht 

van WATZ technical om een verbod in rechte te vorderen. 

17.3  Het is de opdrachtgever zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WATZ technical niet toegestaan om aan de 

opdrachtgever uitgeleende of bij opdrachtgever tewerkgestelde medewerkers van WATZ technical aan derden uit te lenen of op 

andere wijze werk te stellen dan in de opdrachtbevestiging van WATZ technical is aangegeven. 

 

Artikel 18 Vertegenwoordiging 

18.1  Indien de opdrachtgever namens een of meerdere anderen optreedt is hij onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, 

 tegenover WATZ technical aansprakelijk als ware hij zelf opdrachtgever. 

   

Artikel 19 Geheimhouding 

19.1 WATZ technical zal op nader verzoek van de opdrachtgever met de WATZ technical monteur bedingen, dat hij/zij volstrekte 

geheimhouding dient te betrachten omtrent vertrouwelijke informatie met betrekking tot de opdrachtgever en diens 

bedrijfsactiviteiten. WATZ technical is echter niet aansprakelijkheid voor eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van 

schending van die geheimhoudingsplicht door de WATZ technical monteur. 

 

Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud, opschorting en retentierecht 

20.1 De door WATZ technical geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle 

met WATZ technical gesloten overeenkomsten is nagekomen. 

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken; 

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens overeenkomst door WATZ technical verrichte of te verrichten diensten; 

-  eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de opdrachtgever van (een) met WATZ technical gesloten  overeenkomst(en). 

 

20.2 Door WATZ technical geleverde zaken die krachtens 20.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader 

van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De opdrachtgever is niet bevoegd de geleverde zaken te verpanden of 

hier enig ander recht op te vestigen. 

20.3  Indien WATZ technical goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet  zal 

nakomen, is WATZ technical voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst  gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen 

op te schorten totdat de opdrachtgever ten genoegen van WATZ technical zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar 

verplichtingen uit de overeenkomst. Nadat de door WATZ technical gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, is de 

opdrachtgever van rechtswege in verzuim en kan WATZ technical de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel 

van een schriftelijke verklaring ontbinden, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding. 

20.4 WATZ technical is bevoegd de zaken of andere goederen die zij van de opdrachtgever onder zich heeft of zal  krijgen, onder zich 

te houden tot al het aan WATZ technical toekomende uit hoofde van de gesloten overeenkomst door de opdrachtgever geheel zal 

zijn voldaan. 
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Artikel 21 Slotbepalingen 

21.1 WATZ technical is jegens opdrachtgever gerechtigd al datgene te doen of na te laten waartoe WATZ technical door of in verband 

met enig voorschrift van de overheid of daarmee gelijk te stellen organisatie verplicht is, ook indien dit alleen voor WATZ technical 

verplicht is, en zal ter zake niet jegens opdrachtgever aansprakelijk zijn. 

21.2 Mocht in de toekomst tussen opdrachtgever en WATZ technical verschil van inzicht rijzen over (de uitleg van)  het bepaalde in de 

opdrachten en/of mochten zich situaties voordoen die in de opdracht niet zijn geregeld, dan zullen opdrachtgever en WATZ 

technical de alsdan ontstane situatie in goed overleg tot een oplossing trachten  te brengen. 

21.3 Het nalaten door een der partijen om te eniger tijd enige bepalingen van de opdracht of van deze Algemene  Voorwaarden af te 

dwingen, tast in generlei opzicht de rechten van de betrokken partij aan om alsnog volledige nakoming door de andere partij te 

eisen. 

21.4 Het zich neerleggen door één der partijen bij een schending door de andere partij van één van diens verplichtingen impliceert niet 

het doen van afstand door eerstbedoelde partij van haar uit de verplichting voortvloeiende rechten. 

21.5 Opdrachtgever verplicht zich ter zake van de in deze Algemene Voorwaarden genoemde en op opdrachtgever van 

 toepassing zijnde aansprakelijkheden een adequate verzekering af te sluiten. Opdrachtgever dient op verzoek van WATZ 

technical de risicodekking op overtuigende wijze aan te tonen. 

21.6  Vorderingsrechten van de opdrachtgever verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan daarvan, tenzij regels van 

dwingendrechtelijke aard zich hiertegen verzetten. 

21.7 Alle offertes, aanvragen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten met opdrachtgevers terzake de dienstverlening zoals 

omschreven in deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht. 

21.8 WATZ technical zal zich, uiteraard met inachtneming van al hetgeen vermeld in deze Algemene Voorwaarden, 

 inspannen om opdrachtgever naar haar beste vermogen van dienst te zijn. 

21.9  Alle geschillen tussen partijen voortvloeiende uit een offerte, aanvraag, opdrachtbevestiging en overeenkomst die niet in goed 

onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechtbank in  de vestigingsplaats 

van WATZ technical, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich tegen deze forumkeuze verzetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 


