
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 

 

van de besloten vennootschap JOWAT NEDERLAND BV., gevestigd en kantoorhoudende te 

Fleringen, verder te noemen JOWAT 

 

1. ALGEMEEN 

1.1 Op alle transacties, overeenkomsten en toezeggingen tussen JOWAT en haar wederpartij, 

hierna: koper, zijn alleen deze algemene verkoopvoorwaarden van JOWAT van toepassing. 

Eventuele voorwaarden van de wederpartij wijst JOWAT nadrukkelijk van de hand. Deze zijn 

niet toepasselijk op de rechtsverhouding tussen JOWAT en wederpartij. Voor de geldigheid 

van overeenkomsten en toezeggingen is een schriftelijke bevestiging noodzakelijk. 

1.2 Toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van koper wordt nadrukkelijk van de 

hand gewezen. Afwijkende bepalingen van koper die JOWAT niet uitdrukkelijk erkent, zijn 

niet bindend, ook niet indien zij door ons niet uitdrukkelijk weersproken worden.  

1.3 Ingeval van één of meerdere bepalingen in deze algemene verkoopvoorwaarden wordt 

afgeweken blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. Alleen schriftelijk 

tussen JOWAT en koper overeengekomen afwijkingen zijn geldig. 

1.4 Bestaande of intredende volledige of gedeeltelijke nietigheid van deze algemene 

verkoopvoorwaarden leidt niet tot nietigheid van de overige bepalingen. Een transactie op 

grond van deze algemene verkoopvoorwaarden maakt deze tot een bindend 

contractbestanddeel voor alle verdere transacties tussen JOWAT en koper, ook indien ze 

voor een enkele transactie niet expliciet overeengekomen zijn. 

1.5 Handelsagenten en technisch commercieel adviseurs van JOWAT hebben niet de 

bevoegdheid eigenschappen van goederen te garanderen. Enkel de schriftelijke specificaties 

van goederen gelden. Zij hebben tevens niet de bevoegdheid een gebrek dan wel aanspraken 

op grond van een gebrek te erkennen. 

 

2. AANBIEDINGEN / OFFERTES / PRIJZEN 

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van JOWAT zijn vrijblijvend, ook indien daarin een termijn is 

opgenomen voor de aanvaarding daarvan.   

2.2 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting, verpakkings- en vervoerskosten. 

2.3 Kostenstijgingen van goederen, stijgingen van grondstofprijzen, lonen, vervoer en 

prijsverhogingen van toeleveranciers, opgekomen na het doen van een aanbod / aanbieding 

of offerte, of ontstaan na 3 maanden na het tot stand komen van de overeenkomst, worden 

doorberekend aan koper. 

 

3.  TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST  

3.1 De overeenkomst tussen JOWAT en koper komt pas tot stand nadat JOWAT de aanvaarding 

van de aanbieding of offerte schriftelijk aan koper heeft bevestigd door middel van een 

opdrachtbevestiging. Zolang JOWAT de aanvaarding niet schriftelijk heeft bevestigd aan  

koper, kan JOWAT de aanbieding of offerte herroepen of wijzigen.   



3.2 Wijzigingen in totstandgekomen overeenkomsten zijn geldig indien zij schriftelijk tussen 

JOWAT en koper afgesproken zijn.  

 

4. LEVERING 
4.1  JOWAT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het (niet) nakomen van bepaalde levertijden. 

Afgegeven levertijden zijn indicatief en geen fatale termijnen. 

4.2 JOWAT is gerechtigd tot levering van de bestelling in delen. Bij levering in delen zal ook 

facturatie in delen geschieden en wel per geleverd deel van de bestelling.  

4.2 Transport geschiedt DDP conform de laatste versie van de Incoterms voor bestellingen met 

deelleveringen vanaf 400 kg of bij bestellingen van meer dan € 800,00 per bestelling. 

Bestellingen die kleiner zijn dan voornoemde, worden exworks afgewikkeld conform de laatste 

versie van de Incoterms. In alle gevallen is uitsluitend het door de leverancier of verlader 

vastgestelde gewicht maatgevend.  

 

5. OVERMACHT 
5.1 Indien levering buiten de schuld van JOWAT of haar leveranciers niet mogelijk is (bijvoorbeeld 

in geval van overmacht) dan is JOWAT voor de duur van de verhindering bevrijdt van de plicht 

tot levering. JOWAT is niet verplicht de uitgevallen hoeveelheden alsnog te leveren en is niet 

aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit. 

5.2 Van overmacht aan de zijde van JOWAT is sprake, indien JOWAT na de totstandkoming van 

de overeenkomst verhinderd wordt aan een of meerdere verplichtingen uit de gesloten 

overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van (in zowel binnen- 

als buitenland): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, 

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

technische problemen of overmacht bij toeleveranciers, overheidsmaatregelen, defecten aan 

machinerieën, storingen in de levering van energie, vertraging tijdens transport, niet -werkbare 

omstandigheden, alles zowel in het bedrijf van JOWAT als bij derden van wie JOWAT de 

benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken en voorts alle 

overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van JOWAT ontstaan en feiten en 

omstandigheden waarbij van JOWAT in gemoede niet kan worden gevergd dat zij aan zijn 

verplichtingen dient te voldoen. 

5.3 Indien door overmacht de levering van goederen meer dan twee maanden wordt vertraagd, 

zijn zowel JOWAT als koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen, door 

middel van een aan de andere partij gerichte schriftelijke beëindigingsverklaring. In dat geval 

heeft JOWAT recht op de vergoeding van de door haar gemaakte kosten dan wel recht op 

betaling van reeds geleverde goederen. 

 

6. BETALING 
6.1 Facturen dienen dertig dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Betaling dient te geschieden in 

de overeengekomen valuta. Koper komt geen recht op verrekening, opschorting of 

opschorting ter verrekening toe.   



6.2 Na overschrijding van de in 6.1 genoemde betalingstermijn is een vertragingsrente 

verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand. Tevens zijn in dat geval door 

koper aan JOWAT buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de 

openstaande facturen.  

6.3 JOWAT heeft het recht zekerheidsstelling of vooruitbetaling te eisen of het contract te 

ontbinden, indien omstandigheden zich voordoen of bekend worden, waardoor betaling van 

haar factuur dan wel de incasso van haar vorderingen in gevaar komt. 

 

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

7.1 Alle afgeleverde of bezorgde of nog te leveren dan wel te bezorgen goederen blijven in 

eigendom van JOWAT, totdat koper de daarvoor overeengekomen prijs en aan de overige 

krachtens dit artikel geldende verplichtingen – voortvloeiende uit eerder of later met  JOWAT 

totstandgekomen overeenkomsten en inclusief eventueel verschuldigd rente en 

(incasso)kosten - volledig heeft voldaan.  

7.2 Koper is, zolang de eigendom van de afgeleverde / bezorgde goederen nog niet op hem is 

overgegaan doch wel reeds de feitelijke macht daarvan heeft verkregen, verplicht gedurende 

die periode ervoor te zorgen dat die goederen in dezelfde staat en kwaliteit blijven als waarin 

zij verkeerden op het moment van aflevering of bezorging, alsmede ervoor te zorgen dat deze 

goederen ten gunste van het eigendomsrecht van JOWAT individualiseerbaar zijn en zullen 

blijven.  

7.3 De vorderingen van koper uit de doorverkoop van de voorbehouden goederen worden reeds 

nu voor de reële waarde aan JOWAT gecedeerd. Ongeacht of de voorbehouden zaak zonder 

of na verwerking separaat of samen met andere niet JOWAT toebehorende goederen aan één 

of meerdere afnemers doorverkocht wordt. Dit recht van cessie is eveneens van toepassing 

indien de voorbehouden goederen in de ruimte van koper door brand of op een andere wijze, 

die verzekerd is, beschadigd of verloren gaat en geldt dan voor de op de voorbehouden 

goederen van toepassing zijnde verzekeringsuitkering.  

7.4 Koper is tot de doorverkoop en verandering van de voor behouden goederen gerechtigd met 

dien verstande, dat de vordering van de koopprijs uit de doorverkoop op JOWAT overgaat.  

7.5 Voor zover JOWAT op grond van het eigendomsvoorbehoud goederen moet terugnemen, is 

de koper tot kostenvrije gefrankeerde teruggave verplicht en is de koper aansprakelijk voor 

een waardevermindering en gederfde winst. 

7.6 De rechten van koper uit deze overeenkomst zijn niet overdraagbaar. 

 

8.  ADVIEZEN, GEBRUIKSAANWIJZINGEN, RECLAMES 
8.1  De gebruikstechnische adviezen en gebruiksaanwijzingen van JOWAT worden vrijblijvend 

verstrekt en berusten op praktische en soms wetenschappelijke ervaringen. Het verstrekken 

van die gegevens bevrijden koper niet van de verplichting zich zelf van de geschiktheid van de 

goederen voor de beoogde doelen en procedures te overtuigen door middel van het uitvoeren 

van testverlijmingen. Koper is zelf aansprakelijk voor de keuze van het aan haar te leveren 

goed.  



8.2  Onder reclames worden verstaan: een beroep van koper op het feit dat de door JOWAT 

afgeleverde goederen niet aan de totstandgekomen overeenkomst beantwoorden, daaronder 

mede begrepen zichtbare en niet- direct zichtbare gebreken aan het geleverde. 

8.3 Koper dient zelf te controleren, of de aan haar geleverde goederen overeenkomen met de 

door hem bestelde goederen. Koper is verplicht alle afgeleverde goederen, inclusief 

verpakking, terstond bij aflevering te controleren op juistheid, uiterlijke tekortkomingen, 

beschadigingen en op overige zichtbare gebreken. Alsmede moet dit daarna zo spoedig 

mogelijk gecontroleerd te worden op niet-direct zichtbare gebreken.  

8.4 Koper is verplicht eventuele reclames naar aanleiding van de controles als bedoeld in artikellid 

8.3 ten aanzien van zichtbare gebreken binnen 8 dagen na aflevering, maar voor 

ingebruikname van de geleverde goederen, schriftelijk en onder een duidelijke omschrijving 

van de gebreken dan wel reclames aan JOWAT kenbaar te maken. Reclames vanwege niet-

zichtbare gebreken dienen binnen 8 dagen na ontdekking daarvan schriftelijk en onder een 

duidelijke omschrijving van de gebreken dan wel reclames aan JOWAT kenbaar gemaakt te 

worden. Niet tijdig reclameren heeft verval van recht hiertoe tot gevolg.  

8.5 Bewijst koper een niet geoorloofd gebrek dan is JOWAT slechts verplicht tot een vervangende 

levering. Is dit niet mogelijk, dan kan koper ontbinding van het contract verlangen. Mindering 

daarentegen is uitgesloten. Geringe afwijkingen van de geleverde goederen (bijvoorbeeld in 

kleur) zonder afbreuk te doen van de wezenlijke kenmerken gelden niet als gebrek van de 

zaak. 

8.6 Reclames schorten de betalingsverplichting van koper niet op. 

8.7 Retourzendingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijn niet toegestaan. 

 

9.  AANSPRAKELIJKHEID/SCHADEVERGOEDING 

9.1 JOWAT is slechts aansprakelijk voor schade, geleden door koper of derden, die rechtstreeks 

en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van JOWAT of van diens 

leidinggevende ondergeschikte(n) of van de door hem ingeschakelde derde(n), zulks met 

inachtneming van het hierna bepaalde.  

9.2 Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen JOWAT verzekerd is en 

slechts voor zover de verzekeringsmaatschappij tot uitkering overgaat, dan wel redelijkerwijs 

verzekerd had behoren te zijn gelet op de in de branche van JOWAT geldende gebruiken. 

Daarbij gelden de navolgende beperkingen en situaties waarin in ieder geval géén sprake is 

van opzet of grove schuld als bedoeld in lid 1: 

a) JOWAT is nimmer aansprakelijk voor schade of gebreken aan of veroorzaakt door de door 

hem (af)geleverde zaken, voortvloeiende uit: het (al dan niet ondeskundig) gebruik dan wel de 

eventuele ongeschiktheid van die zaken zelve, alsmede voor het gebruik van specifieke 

zaken, materialen, onderdelen of constructies die – al dan niet in afwijking van de geldende 

voorschriften - door of namens contractant uitdrukkelijk worden voorgeschreven, dan wel door 

deze ter beschikking zijn gesteld aan gebruiker of aan door deze ingeschakelde derden; 

b) ingeval van mondelinge door of namens JOWAT verstrekte informatie is deze nimmer 

aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit misverstanden of onjuist overgekomen 



informatie;   

c) in geval van aansprakelijkheid op grond van dit artikel, is gebruiker nimmer gehouden een 

hoger bedrag aan schade te vergoeden dan de netto factuurwaarde van de betreffende 

aflevering, bezorging of verrichte dienst, zulks met een maximum van € 50.000,-.   

d) niet voor vergoeding komen in aanmerking zogenoemde bedrijfs- of gevolgschade 

(bedrijfsstoring, andere onkosten, derving van inkomsten e.d. daaronder begrepen), door 

welke oorzaak ook ontstaan. Koper dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren; 

e) de aansprakelijkheidsbeperking zoals omschreven in dit artikel geldt nadrukkelijk ook 

ingeval van een recall door koper, afnemers van koper en overige derden.  

9.3  Koper is gehouden JOWAT, alsmede de door hem ingeschakelde derde(n), te vrijwaren voor 

enige aanspraken van derden wegens vergoeding van schade ten gevolge van het gebruik of 

toepassing van de geleverde zaken of prestatie(s).  

9.4  Indien koper één of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit de met JOWAT 

totstandgekomen overeenkomst of deze algemene verkoopvoorwaarden niet, niet-tijdig of niet 

behoorlijk nakomt, is koper – zonder nadere ingebrekestelling – in verzuim en volledig 

aansprakelijk voor alle schade die JOWAT en de door deze ingeschakelde derde(n) daardoor 

lijdt, zulks onverminderd de overige rechten en bevoegdheden van JOWAT op grond van de 

wet of op grond van deze algemene voorwaarden.   

9.5 JOWAT aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor door of 

namens koper zelf gemaakt berekeningen, ontwerpen, schema’s en dergelijke, alsmede niet 

voor materialen of onderdelen die uitdrukkelijk door of namens koper worden voorgeschreven. 

Koper zal JOWAT op eerste verzoek vrijwaren voor aanspraken van derden uit dien hoofde, 

aanspraken op grond van intellectuele eigendomsrechten daaronder begrepen. 

 

10. PLAATS VAN LEVERING/BETALING, GELDEND RECHT EN GESCHILLEN 

10.1 Plaats waar alle uit het contract voortkomende verplichtingen nagekomen dienen te worden is 

immer de vestigingsplaats van JOWAT. 

10.2 Op de tussen JOWAT en koper tot stand gekomen overeenkomst en eventuele 

rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing 

onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag. 

10.3 Alle geschillen tussen JOWAT en koper zullen bij uitsluiting worden beslecht door de 

bevoegde rechter van de vestigingsplaats van JOWAT, tenzij dwingendrechtelijk anders 

voortvloeit uit de wet of internationale verdragen. 

10.4 De Nederlandstalige versie van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert steeds boven 

een anderstalige versie daarvan. 

 

 

 

 
Jowat Nederland B. V.  
Ootmarsumseweg 283  
7666 NB Fleringen 

 


