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Artikel 1

Definities

Aanbieding:
Een aanbod voor de levering van een of meerdere Brandblussers en accessoires met de daarbij
behorende gebruiksmogelijkheden, tarieven en voorwaarden.

Ardexx B.V.:
Ardexx B.V., een bedrijf gespecialiseerd in brandblussers, gevestigd te Breda.

Brandblusser:
Een brandblusser is een apparaat om het vuur van een kleine respectievelijk
beginnende brand te doven. De brandblusser is geschikt voor een of meerdere brandklassen.
Brandklassen:
A betekent, dat de blusser een blusstof heeft om branden in vaste stoffen te blussen.
Vaste stoffen van organische oorsprong: zoals hout, papier, stro, kunststoffen, kolen.
B betekent, dat de blusser een blusstof heeft om vloeistofbranden te blussen,
zoals olie, benzine, alcohol, sommige kunststoffen, vetstoffen en bitumen.
C betekent, dat de blusser een blusstof heeft om gasbranden te blussen,
zoals propaan, butaan en aardgas.
D betekent, dat de blusser een blusstof heeft om metaalbranden te blussen.
Metaalbranden zijn branden waarbij magnesium, zirkonium, lithium, kalium
of natrium betrokken is,
F betekent, dat de blusser een blusstof heeft om vetbranden (bv. frituurvet) te blussen.

Abonnement:
Een Overeenkomst voor een Levering of Dienst, waarbij voor Contractant de verschuldigde
vergoedingen bij voorkeur met een automatische incasso door Ardexx B.V. in rekening worden
gebracht.
Consument:
De Contractant die een Brandblusser gebruikt anders dan in de uitoefening van een beroep of
bedrijf.
Contract:
Schriftelijke Overeenkomst.
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Contractant:
Iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Ardexx B.V. producten levert en/of
Diensten verricht, en met wie Ardexx B.V. een Overeenkomst aangaat.
Dienst:
In het kader van een product door Ardexx B.V. geboden bijzondere faciliteit.
Eindgebruiker:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die feitelijk gebruik maakt van een Brandblusser.
Maand:
Een aaneengesloten periode tot dezelfde datum in de eerstvolgende kalendermaand, tenzij een
kalendermaand wordt bedoeld.
Offerte:
Uitnodiging tot het aangaan van een Overeenkomst.
Overeenkomst:
Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij Partijen een verbintenis aangaan.
Partijen:
Ardexx B.V. en Contractant.
Waarborg:
Een geldelijke vergoeding die dient ter zekerheid voor het nakomen van de verplichtingen door
Contractant.
Werkdagen:
Maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van in Nederland algemeen erkende feestdagen.
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Artikel 2

Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

a. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, Offertes en
Overeenkomsten tussen Partijen respectievelijk hun rechtsopvolgers, tenzij Partijen
schriftelijk hiervan afwijken.
b. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 september 2017 en vervangen
alle voorgaande versies.
c. De opdracht of bestelling van de Contractant geldt als acceptatie van de algemene
voorwaarden van Ardexx B.V.
d. Door Contractant gehanteerde algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
Op het moment van totstandkoming van een Overeenkomst tussen Partijen wordt
Contractant geacht te hebben ingestemd met de uitsluitende toepasselijkheid van deze
algemene voorwaarden.
e. In geval van strijdigheid van bepalingen in een Overeenkomst tussen Contractant en Ardexx
B.V., algemene voorwaarden of bijlagen, geldt de volgende rangorde: 1. de tekst van de
Overeenkomst, 2. de bijlagen bij die Overeenkomst, 3. deze algemene voorwaarden.
f. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen
Ardexx B.V. en Contractant, indien een van Partijen dat nodig vindt, in overleg treden om (een)
nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te
komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde
bepaling(en) in acht worden genomen.
g. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Contractant
en Ardexx B.V., voor de uitvoering waarvan door één der Partijen derden dienen te worden
betrokken.
h. Indien de Contractant niet de eindgebruiker is, staat de Contractant in voor naleving van de
door hem overeengekomen verplichtingen door die eindgebruiker.
i. Ardexx B.V. behoudt zich het recht om haar algemene voorwaarden zonder voorafgaande
aankondiging

tussentijds

aan

te

passen,

waarbij

geldt

dat

zij

een

redelijke

kennisgevingstermijn ten aanzien van de Contractant in acht zal nemen.
j. Indien een Contractant een wijziging van de algemene voorwaarden, die betrekking heeft op
een door hem afgenomen product of dienst, niet wenst te accepteren, kan hij de Overeenkomst
met betrekking tot die Dienst schriftelijk beëindigen met ingang van de datum waarop de
wijziging van kracht wordt. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de
wijziging door Ardexx B.V. te zijn ontvangen.
k. Van toepassing is steeds de versie zoals die geldig was ten tijde van het tot stand komen van
de opdracht.
l. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
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Artikel 3

Grondslag Offertes en Overeenkomst

a. Een Overeenkomst is tot stand gekomen indien Contractant akkoord gaat met het aanbod van
Ardexx B.V. Dit aanbod kan schriftelijk worden gedaan door vastlegging in een contract, maar
kan ook langs elektronische weg tot stand komen wanneer Contractant een bestelling plaatst
op bijvoorbeeld de website van Ardexx B.V. en Ardexx B.V. de bestelling accepteert, of
wanneer Partijen via een andere wijze zoals e-mail tot overeenstemming komen.
b. Voor Overeenkomsten waarvoor geen opdrachtbevestiging, per e-mail of anderszins, is
verzonden, beschouwen Partijen de eerste factuur van Ardexx B.V. als opdrachtbevestiging.
c. Alle door Ardexx B.V. uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig, tenzij in
de offerte een termijn van aanvaarding is genoemd. Door Ardexx B.V. uitgebrachte Offertes
gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.
d. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en exclusief verzendkosten tenzij
anders aangegeven.
e. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip geldende
prijzen.
f. Ardexx B.V. heeft het recht een kredietwaardigheidonderzoek met betrekking tot Contractant
te laten verrichten op basis waarvan Ardexx B.V. bevoegd is een reeds gedane aanbieding of
overeenkomst nietig te verklaren.
g. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door Contractant is verstrekt.
h. Contractant is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door
hem aan Ardexx B.V. verschafte informatie.
i. Indien door of voor risico van Contractant langs elektronische weg gegevens worden
ingevoerd om een Overeenkomst tot stand te doen komen, staat de Contractant in voor de
juistheid van de gegeven opdrachten en de daarin vermelde gegevens. Ardexx B.V. is niet
gehouden, maar wel gerechtigd, de juistheid van de opgegeven gegevens te verifiëren. Mocht
komen vast te staan dat Contractant aan Ardexx B.V. onjuiste gegevens heeft verstrekt dan
heeft Ardexx B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten
j. Wanneer Ardexx B.V. een overschrijding van de wederzijds goedgekeurde offerte voorziet,
zal hij daarover tijdig met Contractant in contact treden en zullen Partijen nadere afspraken
maken, waarbij zoveel mogelijk Aansluiting zal worden gezocht bij de goedgekeurde offerte.
k. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op basis van
nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan Contractant in rekening worden
gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op
grond van de bij Ardexx B.V. gebruikelijke tarifering.
l. Elke met Ardexx B.V. aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar
van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, dat uitsluitend ter
beoordeling van Ardexx B.V.
m. Opdrachtgever zal toestaan dat Ardexx B.V. zo nodig informatie betreffende hem opvraagt,
voor welke informatie Ardexx B.V. zich zal wenden tot diverse instanties.
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n. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz., evenals
gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Ardexx B.V. bij de aanbieding
verstrekt, zijn voor haar niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.
o. Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen is
geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4

Uitvoering van de Overeenkomst

a. Ardexx B.V. zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming
met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
b. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Ardexx
B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
c. Contractant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ardexx B.V. aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan Contractant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Ardexx B.V. worden
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig
aan Ardexx B.V. zijn verstrekt, heeft Ardexx B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst
op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de geldende
tarieven aan Contractant in rekening te brengen.
d. Indien de Contractant niet de eindgebruiker is, staat de Contractant in voor naleving van de
door hem overeengekomen verplichtingen door die eindgebruiker.

Artikel 5

Leveringstermijnen

a. Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering, waarbij de leveringstermijnen zijn
vastgesteld in de verwachting dat er voor Ardexx B.V. geen beletselen zijn de te leveren
brandblussers uit te leveren of de overeengekomen werkzaamheden ter hand te nemen.
b. Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door Contractant
zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking
opgeslagen.
c. De Levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende
werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door
Ardexx B.V. bestelde materialen en goederen. Indien buiten de schuld van de Contractant
vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat
voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen/ goederen niet tijdig worden
geleverd, wordt de Levertijd voor zover nodig verlengd.
d. De Levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Ardexx B.V.
ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de Contractant aan enige uit de Overeenkomst
voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de
uitvoering van de Overeenkomst.
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e. De te leveren brandblussers zijn vanaf de levering voor rekening en risico van Contractant.
f. Een overeengekomen Levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen tussen Partijen.

Artikel 6

Betaling en facturering

a. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald door overmaking van het
factuurbedrag op de door Ardexx B.V. opgegeven bankrekening. Dit is een fatale termijn.
b. Van de genoemde betalingswijze kan worden afgeweken, indien dit van te voren schriftelijk
door Partijen is vastgelegd.
c. Betaling dient plaats te vinden op de wijze en binnen de termijn als op de factuur is vermeld.
d. Contractant kan Ardexx B.V. machtigen de verschuldigde bedragen automatisch te innen.
e. Facturen worden zoveel mogelijk in digitale vorm aan de Contractant verstrekt.

Artikel 7

Ontbinding, tussentijds opzeggen en opschorting

a. Zowel de Contractant als Ardexx B.V. kan de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden
indien de andere partij tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen,
voor zover dit tekortschieten ontbinding rechtvaardigt. Indien nakoming nog mogelijk is zal
eerst een schriftelijke aanmaning moeten worden gezonden, behoudens in het geval er al een
herinnering is gezonden.
b. Voor ontbinding van de overeenkomst door wanprestatie van een van de Partijen is vereist
dat de Partij die wanpresteert, in verzuim is.
c. Partijen kunnen een Overeenkomst tussentijds opzeggen, waarbij een nader te bepalen
opzegtermijn in acht wordt genomen. De opzegtermijn is minimaal drie maanden.
d. Partijen zijn in geval van tussentijdse opzegging verplicht tot voldoening van tot het tijdstip
van opzegging aangegane verplichtingen.
e. Wanneer deze overeenkomst tussentijds wordt beëindigd treden Partijen in overleg hoe
lopende verplichtingen gecontinueerd of beëindigd kunnen gaan worden.
f. Indien een Partij haar verbintenis niet nakomt, dan is de ander Partij bevoegd de nakoming
van haar daartegenover staande verplichtingen op te schorten. In geval van gedeeltelijke of
niet behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegelaten, voor zover de tekortkoming haar
rechtvaardigt.
g. De Partij die wanpresteert moet door de andere Partij schriftelijk in gebreke worden gesteld
waarbij de wanpresterende partij een redelijke termijn krijgt alsnog aan zijn verplichtingen te
voldoen
h. Komt de wanpresterende partij binnen die termijn nog steeds niet na dan is die partij vanaf
dat tijdstip in verzuim en kan de overeenkomst worden ontbonden.
i. Ardexx B.V. zal van zijn bevoegdheid tot voortijdige opzegging slechts gebruikmaken, als
door feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te
rekenen, voltooiing van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Ardexx
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B.V. behoudt daarbij aanspraak op betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte
werkzaamheden of geleverde diensten.
j. Ingeval één van Partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt
of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder
inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van
rechten. Ardexx B.V. kan in laatstgenoemde gevallen op verzoek van de curator of
bewindvoerder besluiten de Overeenkomst toch in stand te houden indien daarbij naar het
oordeel van Ardexx B.V. voldoende zekerheid wordt gesteld.
k. Tot opheffing van de opschorting wordt weer overgegaan indien de Contractant binnen een
door Ardexx B.V. gestelde termijn zijn verplichtingen alsnog is nagekomen.

Artikel 8

Eigendomsvoorbehoud

a. Zolang Ardexx B.V. geen volledige betaling inzake een Overeenkomst van Partijen met
betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de
geleverde goederen eigendom van Ardexx B.V.
b. Ardexx B.V. heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de
nalatige Contractant zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van
betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op
de goederen wordt gelegd.
c. Alle daden van beschikking met betrekking tot de door Ardexx B.V. aan Contractant
verkochte en geleverde goederen, waaronder mede te verstaan het verbinden van die
goederen ten behoeve van derden als bankinstellingen door middel van verpanding of
eigendomsoverdracht tot zekerheid of anderszins, zijn de Contractant verboden, zolang hij
niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 9

Prijzen en Indexeren

a. De door Contractant te betalen prijzen zijn vermeld in de Overeenkomst. Alle prijzen zijn
exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd en zijn gebaseerd
op levering af-fabriek en volgens Incoterms geldend op de datum van offerte, behoudens voor
zover in deze Algemene voorwaarden anders is bepaald.
b. Onder af- fabriek wordt verstaan het bedrijfsterrein van Ardexx B.V. en/of haar lokale
vestigingen die zijn gesitueerd in Nederland.
c. Ardexx B.V. kan jaarlijks meerdere keren de prijzen van zijn producten en dienstverlening
indexeren. De indexering is maximaal gelijk aan de consumentenprijsindex (CPI), zoals
gepubliceerd door het CBS, over het voorgaande jaar.
d. Ardexx B.V. is gerechtigd de jaarlijkse indexering door te berekenen aan haar Contractanten.
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Artikel 10

Zekerheidstelling

a. Indien er op enig moment op grond van feiten of omstandigheden in redelijkheid twijfel kan
bestaan of de Contractant aan zijn betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen, is Ardexx B.V.
gerechtigd van de Contractant een waarborgsom of bankgarantie te verlangen.
b. Zodra de noodzaak tot zekerheidstelling niet meer aanwezig is, zal Ardexx B.V. meedelen dat
de borgstelling of de bankgarantie kan vervallen dan wel wordt de waarborgsom vermeerderd
met de eventuele rente als bedoeld in artikel 9 onder d terugbetaald.
c. Over de waarborgsom wordt over het eerste jaar na storting geen rente vergoed. Indien de
waarborgsom langer dan een jaar bij Ardexx B.V. berust, zal over de gehele periode op
jaarbasis een rente worden vergoed waarvan het percentage gelijk is aan dat van de
wettelijke rente.

Artikel 11

Aansprakelijkheid Ardexx B.V.

a. De aansprakelijkheid van Ardexx B.V. is beperkt tot nakoming van de in deze algemene
voorwaarden opgenomen garantieverplichtingen.
b. Ardexx B.V. kan geen garantie bieden dat nooit bedreigende situaties kunnen ontstaan, al
dan niet met letsel of de dood tot gevolg hebbende, ondanks het gebruik door Contractant
van de door Ardexx B.V. geleverde brandblusapparaten of geleverde diensten.
c. De aansprakelijkheid van Ardexx B.V., onverschillig of die ontstaan is uit hoofde van een
Overeenkomst of uit hoofde van onrechtmatige daad, is beperkt tot de door de assuradeur van
Ardexx B.V. te verstrekken uitkering verminderd met het eigen risico, uitgezonderd schade
veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor
schade aan het werk, helpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of
eigendommen van de Contractant en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van
Ardexx B.V. of van hen, die door Ardexx B.V. te werk zijn gesteld op de aan Ardexx B.V.
opgedragen werkzaamheden.
d. Indien Ardexx B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot directe
schade en is Ardexx B.V. nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
e. Ardexx B.V. is nimmer aansprakelijk voor:
kosten, schaden en renten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van
schending van octrooien, licenties, andere industriële eigendomsrechten of andere
rechten van derden. Contractant vrijwaart Ardexx B.V. voor alle aanspraken van derden
die voortvloeien uit schending van de hierboven bedoelde rechten;
schade als gevolg van de omstandigheid dat door Contractant aan Ardexx B.V.
verzonden (e-mail)berichten Ardexx B.V. niet hebben bereikt;
schade, van welke aard ook, doordat Ardexx B.V. is uitgegaan van door Contractant
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid
voor Ardexx B.V. kenbaar behoorde te zijn;
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schade die is ontstaan door onoordeelkundig gebruik door of namens Contractant van
aan Contractant verstrekte brandblussers;
schade kosten en interest die is ontstaan door overmacht;
daden of nalatigheden van de Contractant, zijn ondergeschikten, dan wel andere
personen die door of vanwege hem zijn ingeschakeld.
f. De aansprakelijkheid van Ardexx B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming
van een Overeenkomst, of uit hoofde van een onrechtmatige daad ontstaat slechts, indien
Contractant Ardexx B.V. onmiddellijk en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij hij
een redelijke termijn stelt waarbinnen Ardexx B.V. de tekortkoming teniet kan doen, en
Ardexx B.V. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichting tekort blijft
schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming te bevatten, zodat Ardexx B.V. in staat is de tekortkoming weg te nemen.
g. Schade dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken nadat deze redelijkerwijs
had kunnen worden ontdekt, schriftelijk aan Ardexx B.V. te zijn gemeld. Schade die niet binnen
die termijn ter kennis van Ardexx B.V. is gebracht komt niet voor vergoeding in aanmerking.
Voor consumenten geldt dit niet indien de Contractant aannemelijk maakt dat een tijdige of
schriftelijke reactie redelijkerwijs niet van hem verlangd kon worden.

Artikel 12

Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)

a. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe
gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch
krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening
komt (overmacht).
b. Ardexx B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.
c. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der
Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van
schade aan de andere partij.
d. In geval van tijdelijke overmacht is Ardexx B.V. gerechtigd de levertijd van de brandblussers
of de termijn waarbinnen de diensten geleverd dienden te worden of de werkzaamheden
dienden te worden verricht, te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering
tot levering of presteren geldt.
e. Voor zover Ardexx B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn
verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is hij
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te
factureren. Contractant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke
Overeenkomst.
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f. Onder overmacht wordt mede verstaan elke onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten
tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de
Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds
begrepen,

oorlog,

werkliedenuitsluiting,

oorlogsgevaar,

burgeroorlog,

transportmoeilijkheden,

oproer,

terrorisme,

weersomstandigheden

en

werkstaking,
de

hiermede

samenhangende Arbowet en Arbobesluit, brand en overige ernstige storingen in het bedrijf van
Ardexx B.V. of diens leveranciers, van overheidswege uitgevaardigde of uit te vaardigen
voorschriften die het gebruik van de geleverde of nog te leveren zaken verhinderen of beperken,
tekort aan grond- en hulpstoffen voor productie van de zaken, te kort aan arbeidskrachten,
werkstaking, import- en handelsverboden, transportproblemen, niet- nakoming van de
verplichtingen door een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Ardexx B.V. of
transportondernemingen, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen, oorlog en/of
oorlogsdreiging, terroristische acties en/of aanslagen, storingen of tekortkomingen in de
energie- water voorzieningen, in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur
van derden.
g. Indien zich een omstandigheid van overmacht voordoet, zal Ardexx B.V. , om voor de
Contractant voortvloeiende nadelige gevolgen te beperken, die maatregelen treffen die in
redelijkheid van Ardexx B.V. gevergd kunnen worden.
h. Wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben Partijen het
recht om de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Partijen zijn alsdan
gehouden tot ongedaan making van reeds geleverde prestaties.

Artikel 13

Aansprakelijkheid Contractant

a. De Contractant is aansprakelijk voor schade die Ardexx B.V. lijdt, als die schade ontstaat
door handelen of nalaten van Contractant die aan Contractant kan worden toegerekend.
b. De Contractant vrijwaart Ardexx B.V. tegen aanspraken van derden op vergoeding van
schade die deze derden op enigerlei wijze op Ardexx B.V. zouden kunnen verhalen, voor
zover deze aanspraak gegrond is op het gebruik dat door de Contractant of een eindgebruiker
van de brandblussers of diensten van Ardexx B.V. is gemaakt.
c. Contractant vrijwaart Ardexx B.V. ook voor aanspraken van derden met betrekking tot
rechten van intellectuele eigendom op de door Contractant aan Ardexx B.V. verstrekte
informatie en informatiedragers en die voor de uitvoering van de Overeenkomst wordt of
worden gebruikt.

Artikel 14

Intellectueel eigendom

a. Alle intellectuele eigendomsrechten zoals, maar niet beperkt tot, auteursrecht, merkrecht,
modellenrecht, octrooirecht, databankenrecht van door Ardexx B.V. geleverde diensten en/of
brandblussers en /of ter beschikking gestelde apparatuur en randapparatuur, waaronder ook
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maar niet uitsluitend begrepen teksten, vormgeving, formats, software, afbeeldingen berusten
bij Ardexx B.V.
b. Het is Contractant niet toegestaan de op producten of andere uitingen van Ardexx B.V.
aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen over auteursrechten,
handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te gebruiken, wijzigen of te
verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of
na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd
voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Ardexx
B.V.
c. Wanneer Contractant inbreuk maakt op de rechten van intellectuele eigendom van Ardexx
B.V., zal Ardexx B.V. de hierdoor door haar geleden schade op Contractant verhalen.

Artikel 15

Garantie

1. Ardexx B.V. garandeert een constante kwaliteit van de brandblussers.
2. Bij eventuele gebreken, voor zover deze aan het licht komen binnen 24 maanden na de
datum van de aflevering aan Contractant, zal Ardexx B.V. de kosten voor herstel dan wel
vervanging dragen, voor zover er sprake is van garantie.
3. De garantie vervalt indien blijkt dat door Contractant of derden, zonder toestemming
van Ardexx B.V, handelingen zijn verricht aan de brandblusser.
4. Garantie geldt niet voor gebreken die Ardexx B.V. niet kunnen worden toegerekend
zoals ondeskundig of onzorgvuldig handelen met de brandblusser door Contractant, of
nalaten door Contractant daaronder begrepen fouten of gebreken in informatie die door
Contractant aan Ardexx B. V. is verstrekt, geweld van buitenaf, en gebreken die het
gevolg zijn van normale slijtage of doordat de brandblusser niet overeenkomstig de
bestemming en/of gebruiksaanwijzing is gebruikt.
5. Contractant dient een gebrek als hiervoor bedoeld binnen 14 dagen na constatering
schriftelijk te melden aan Ardexx B.V. anders vervalt het recht op garantie en welke
aanspraak tegen Ardexx B.V. dan ook vanwege het gebrek.
6. Indien het zegel van de brandblusser is verbroken, vervalt de garantie.
7. De garantie is geldig indien het minimumgewicht van de brandblusser, zoals op de
brandblusser is vermeld, niet is gewijzigd .

Artikel 16

Toepasselijk recht klachten en geschillen

a. Op alle Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. De Contractant dient zich in geval van klachten of geschillen met betrekking tot een dienst in
eerste instantie te wenden tot Ardexx B.V., via het door Ardexx B.V. daarvoor bekendgemaakte
telefoonnummer of adres. Ardexx B.V. zal hierop binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht
of het geschil inhoudelijk reageren, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval maakt
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Ardexx B.V. binnen die termijn aan de Contractant kenbaar wanneer de inhoudelijke reactie
uiterlijk aan hem zal worden meegedeeld.
c. Partijen spannen zich in om een geschil in minnelijk overleg op te lossen, maar als dat niet
lukt, zullen zij dat geschil voorleggen aan de, door Ardexx B.V. te bepalen, bevoegde
Nederlandse rechter voorleggen.
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