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Artikel 1: Toepasselijkheid 
 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van B&B 

Humidification BV en al haar overeenkomsten van koop en verkoop 
alsmede de overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of 
diensten en alle overeenkomsten daarmede verband houdende. 
 

• Van deze voorwaarden afwijkende en/ of aanvullende bedingen 
gelden slechts indien deze door B&B Humidification BV schrifte-
lijk zijn aanvaard en gelden uitsluitend voor de overeenkomst 
waarvoor zij zijn gemaakt. De toepasselijkheid van algemene 
voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk 
uitgesloten. 
 

2. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden 
nietig zijn of vernietigd mochten worden,  blijven de overige 
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van 
toepassing. B&B Humidification BV en wederpartij zullen alsdan 
overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de 
nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en 
voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke 
bepaling in acht wordt genomen. 

 
Artikel 2: Aanbiedingen 

 
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

 
2. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de 

eventuele aanvrage verstrekte gegevens, tekeningen enz., van de 
juistheid waarvan B&B Humidification BV mag uitgaan.  
 

3. Door B&B Humidification BV verstrekte tekeningen, modellen, catalogi, 
prospectussen, schema's, capaciteits-, maat- en gewichtsopgaven zijn 
indicatief en niet-bindend, tenzij schriftelijk anders wordt overeen-
gekomen. 
 

4. De door B&B Humidification BV gemaakte offertes zijn geldig 
gedurende 30 dagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Een 
aanbieding die een termijn bevat kan door B&B Humidification BV 
desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. 
opdracht, mits binnen 5 werkdagen. B&B Humidification BV is slechts 
aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de 
wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. 
 

5.  Levertijden in offertes van B&B Humidification BV zijn indicatief en 
geven de wederpartij bij overschrijding ervan geen recht op 
ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen.  
 

6. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in 
de offerte opgenomen aanbod is B&B Humidification BV daaraan niet 
gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze 
afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij B&B Humidification BV 
anders aangeeft. 
 

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht B&B Humidification BV niet 
tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen 
zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
 

8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor 
nabestellingen. 

 
Artikel 3: Adviezen, ontwerpen en materialen 

 
1. Door B&B Humidification BV verstrekte informatie en adviezen zijn 

slechts van algemene aard en vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk 
overeengekomen. 
 

2. B&B Humidification BV aanvaardt bij de aanbieding geen 
verantwoordelijkheid voor een door of namens opdrachtgever 
uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van 
dat ontwerp. Voor de functionele geschiktheid van de door 
opdrachtgever voorgeschreven materialen is opdrachtgever zelf 
verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de 
geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor 

het volgens het ontwerp van opdrachtgever is bestemd. 
 

3. B&B Humidification BV aanvaardt nimmer enige verantwoordelijkheid 
voor onderdelen die door opdrachtgever zelf ter beschikking zijn 
gesteld. 

 
Artikel 4: Overeenkomsten 

 
1. De overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na 

uitdrukkelijke aanvaarding door B&B Humidification BV. Deze 
uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van B&B 
Humidification BV, dan wel uit het feit dat uitvoering gegeven wordt aan 
de overeenkomst. 
 

2. Overeenkomsten met ondergeschikte personeelsleden van B&B 
Humidification BV binden deze laatste niet voor zover deze niet door 
haar schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit 
verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen 
procuratie hebben. 
 

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit 
vereist, heeft B&B Humidification BV het recht bepaalde 
werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

 
4. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan B&B 

Humidification BV 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 B&B 
Humidification BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van 
de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan B&B 
Humidification BV zijn verstrekt, heeft B&B Humidification BV het 
recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit 
de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke 
tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen. 

 
Artikel 5: Prijzen 

 
1. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en luiden in Euro’s tenzij uitdrukkelijk 

schriftelijk anders is overeengekomen. Prijzen gelden af fabriek/ 
magazijn van B&B Humidification BV. 
 

2. B&B Humidification BV is gerechtigd geoffreerde en/of overeen-
gekomen prijzen met doorberekening van B.T.W. evenredig te ver-
hogen, indien na offerte of na de totstandkoming van de overeenkomst 
kosten van materialen of grondstoffen dan wel arbeidskosten, 
overheidsheffingen of invoerrechten zijn gestegen, voorts indien de 
inkoopprijzen door een wijziging van de muntwaarde van de Euro 
tengevolge van een wijziging van de wisselkoersen of anderszins zijn 
gestegen en tenslotte indien door opdrachtgever wijzigingen worden 
aangebracht in de order als gevolg waarvan voor B&B Humidification 
BV hogere kosten ontstaan dan waarvan in de offerte is uitgegaan. 
 

3.  Indien geen prijs is overeengekomen, gelden de dagprijzen, 
gebaseerd op de kosten van materialen en lonen geldend op de dag 
van offerte. 
 

Artikel 6: Betaling 
 
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling netto contant 

uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum door B&B Humidification BV te 
zijn ontvangen. 
 

2. Bij gebreke van tijdige betaling wordt opdrachtgever geacht van rechts-
wege in verzuim te zijn en heeft B&B Humidification BV zonder enige 
ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te 
brengen naar een percentage van 12% over het niet betaalde fac-
tuurbedrag. Tevens is opdrachtgever alle op de inning van de vordering 
van B&B Humidification BV vallende gerechtelijke en buitengerechtelij-
ke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten bedragen mini-
maal 15% van de in geding zijnde hoofdsom. 
 

3. Deze bepaling laat onverlet de aansprakelijkheid van opdrachtgever 
wegens door B&B Humidification BV geleden verdere kosten, schade 
en interessen.  
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4. De in lid 2 van dit artikel genoemde renteverplichting strekt zich tevens 
uit tot rente over alle rente die langer dan 1 jaar verschuldigd is. Alle 
betalingen dienen netto zonder aftrek of verrekening te geschieden ten 
kantore van B&B Humidification BV of op een door hem aangegeven 
bankrekening. 
 

5. Indien in gedeelten geleverd wordt, of het verrichten van diensten in ge-
deelten plaatsvindt, gelden deze betalingsvoorwaarden voor elk 
gedeelte van de levering en voor elk gedeelte van de te verrichten 
diensten afzonderlijk. Geen betaling kan worden opgeschort, zulks ook 
niet indien opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben. 
 

6. B&B Humidification BV behoudt zich het recht voor om, zonder opgave 
van redenen, contante betaling voor haar leveranties te vorderen. 
 

7. Betalingen gedaan door opdrachtgever nadat hij op de voet van het 
bepaalde in lid 2 van dit artikel in gebreke is, zullen op de eerste 
plaats in mindering strekken op de verschuldigde gerechtelijke en/of 
buitengerechtelijke kosten, vervolgens op de rente en tenslotte op de 
hoofdsom. 
 

8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van 
betaling van de wederpartij zijn de vorderingen van B&B 
Humidification BV op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. 
 

Artikel 7: Emballage 
 

1. Noodzakelijke emballage wordt gratis geleverd en niet teruggeno-
men. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter 
beoordeling van B&B Humidification BV. 

 
Artikel 8: Levertijd en leverplaats 

 
1. De door B&B Humidification BV opgegeven leveringstermijnen en 

termijnen waarbinnen diensten verricht zullen worden, worden steeds 
bij benadering opgegeven, tenzij schriftelijk anders wordt 
overeengekomen.  
 

2. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen: 
de dag van de totstandkoming van de overeenkomst; 
de dag van ontvangst door B&B Humidification BV van, onder andere 
van opdrachtgever, voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk be-
scheiden en gegevens; 
de dag van ontvangst door B&B Humidification BV van hetgeen vol-
gens de overeenkomst voor het aanvangen der werkzaamheden bij 
vooruitbetaling dient te worden voldaan. 

 
3. Tijdstip van levering is de datum waarop de goederen de fabriek of het 

magazijn van B&B Humidification BV in Nederland verlaten. 
 

4. De leveringstermijnen worden verlengd met de periode gedurende 
welke de uitvoering van de overeenkomst door niet aan B&B 
Humidification BV te wijten omstandigheden wordt vertraagd of 
bemoeilijkt. 
 

5. De verplichting tot levering kan worden opgeschort zolang op-
drachtgever nog aan enige verplichting jegens B&B Humidification BV 
moet voldoen. Vertraging in de levering of in het verrichten van diensten 
zal opdrachtgever geen recht geven op schadevergoeding, ontbinding 
van de overeenkomst, of op niet-nakoming door hem van enige uit de 
overeenkomst voortvloeiende eigen verplichting.  
 

6. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot 
verlenging van de levertijd bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de 
duur van de vertraging die aan de zijde van B&B Humidification BV 
ontstaat tengevolge van het niet voldoen door opdrachtgever aan enige 
uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen 
medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.  
 

7. B&B Humidification BV behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders over-
eengekomen, het recht voor, levering of het verlenen van diensten, in 
gedeelten te doen plaatsvinden. Indien zodanige levering of diensten 
geacht zullen worden te zijn gedaan of verricht ingevolge afzonderlijke 
overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden op elk van die 
overeenkomsten van toepassing.  
 

8. Indien B&B Humidification BV het vervoer van producten naar 
opdrachtgever op zich neemt en voor het vervoer zorg draagt c.q. laat 
dragen, worden te kosten hiervan in rekening gebracht bij de 
opdrachtgever. 
 

9. Onverschillig wat ten aanzien van vrachten en andere kosten is over-
eengekomen en wie voor verzending zorgt, gaat het risico voor het 
gekochte steeds over op opdrachtgever bij het verlaten van de 
producten af fabriek en/of magazijn. B&B Humidification BV is 
nimmer tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag 
dat zij in verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens 
het transport, van de vervoerder en/of verzekeraar kan verkrijgen en 
zal op verzoek van opdrachtgever zijn vordering op vervoerder dan 
wel verzekeringsmaatschappij aan opdrachtgever cederen. 

 
Artikel 9: Annulering 

 
1. In geval van annulering door wederpartij zijn alle door B&B 

Humidification BV ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte 
kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een 
minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig 
vermeerderd met eventuele door B&B Humidification BV ten gevolge 
van de annulering geleden schade. 

 
Artikel 10: Montage 

 
1. Montage, demontage en inbedrijfstelling wordt uitgevoerd tegen de 

normaal geldende tarieven. Het met de montage, demontage en 
inbedrijfstelling belaste personeel beperkt zich tot het monteren van het 
door B&B Humidification BV geleverde materiaal en/of het materiaal 
dat in de opdracht was inbegrepen. Voor buiten de opdracht vallend 
montage-, demontagewerk en inbedrijfstelling is B&B Humidification 
BV niet aansprakelijk.  
 

2. Tot de montage, demontage en inbedrijfstelling behoren niet de 
bijkomende werkzaamheden, in het bijzonder elektriciëns-, loodgieters-, 
grond-, metsel-, funderings-, timmer- en schilderwerkzaamheden en 
andere werkzaamheden van bouwkundige aard. Deze werkzaamheden 
komen voor rekening en risico van de opdrachtgever. 
 

3. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat B&B Humidification BV haar 
werkzaamheden ongestoord kan verrichten. Daartoe dient 
opdrachtgever onder meer er voor te zorgen dat er in de ruimte waarin 
de werkzaamheden moeten worden verricht water en elektriciteit 
aanwezig is, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit. 
Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico dat geschikte 
behuizing, deugdelijke sanitaire voorzieningen en door de ARBO-wet 
geëiste voorzieningen voor het personeel van B&B Humidification BV 
aanwezig zijn. Opdrachtgever draagt tevens zorg voor verstrekking van 
hulpmiddelen, verlening van bijstand en draagt zorg voor instructie van 
de monteurs. 
 

4. Wanneer de montage, demontage en inbedrijfstelling door oorzaken 
buiten de schuld van B&B Humidification BV niet geregeld en zonder 
onderonderbreking kan geschieden of op andere wijze wordt vertraagd, 
is B&B Humidification BV gerechtigd de daaruit voortvloeiende 
meerkosten aan opdrachtgever in rekening te brengen tegen het op dat 
moment geldende tarief.  
 

5. Voor rekening van opdrachtgever zijn alle eventuele niet voorziene 
kosten, in het bijzonder: kosten ontstaan doordat de montage niet in 
gewone daguren kan geschieden; reis- en verblijfkosten die niet waren 
begrepen in de prijs. 
 

6. Opdrachtgever dient bij het gereedkomen van de werkzaamheden 
aanwezig te zijn en te controleren of de werkzaamheden naar behoren 
zijn vervuld. Tevens dient opdrachtgever het servicerapport af te 
tekenen. Reclames na vertrek van het montagepersoneel betreffende 
de uitvoering van het werk of de duur daarvan worden niet in 
behandeling genomen tenzij opdrachtgever aantoont dat hij een 
gebrek redelijkerwijs niet heeft kunnen ontdekken op het moment dat 
de werkzaamheden waren voltooid. In dat geval dient opdrachtgever 
binnen acht dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij B&B 
Humidification BV te reclameren en deze de gelegenheid te bieden 
een eventueel gebrek te herstellen mits de melding valt binnen de 
garantietermijn. Opdrachtgever zal dienen aan te geven wat het 
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gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd. 
 

7. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft 
wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. 
Wenst wederpartij gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt 
zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de B&B 
Humidification BV op de wijze zoals door B&B Humidification BV 
aangegeven. 
 

Artikel 11: Reclames 
 
1. Reclames terzake van uiterlijk waarneembare gebreken dienen binnen 

2 dagen na aflevering van de zaak bij B&B Humidification BV te zijn 
gemeld middels aangetekend schrijven. 
 

2. Reclames terzake van overige gebreken moeten binnen 14 dagen 
nadat zodanige gebreken redelijkerwijs zijn of kunnen zijn 
geconstateerd, schriftelijk middels aangetekend schrijven bij B&B 
Humidification BV zijn ingediend, doch uiterlijk binnen 2 maanden na 
de levering van de zaak.  
 

3. Niet inachtneming van het bepaalde in de vorige leden leidt tot verval 
van iedere aanspraak jegens B&B Humidification BV terzake van de 
betreffende gebreken. 
 

4. Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de 
factuur schriftelijk te zijn ingediend. 
 

5. Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten 
dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de 
hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij B&B 
Humidification BV niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te 
herstellen. 

 
Artikel 12: Teruggave ter beschikking gestelde zaken 

 
1. Indien B&B Humidification BV aan wederpartij bij de uitvoering van 

de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is wederpartij 
gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke 
staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de 
wederpartij deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit 
voortvloeiende kosten voor zijn rekening. 

 
2. Indien wederpartij, om welke reden ook, na daartoe strekkende 

aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde 
verplichting, heeft B&B Humidification BV het recht de daaruit 
voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van 
vervanging, op wederpartij te verhalen. 

 
Artikel 13: Garantie 

 
1. B&B Humidification BV garandeert dat de te leveren zaken voldoen 

aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden 
gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.  

 
2. De onder 1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 

maanden na levering, tenzij  schriftelijk anders overeengekomen.  
 
3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal B&B 

Humidification BV de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst 
daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, 
schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door wederpartij, 
naar keuze van B&B Humidification BV, vervangen of zorgdragen 
voor herstel. In geval van vervanging verbindt wederpartij zich reeds 
nu de vervangen zaak aan B&B Humidification BV te retourneren en 
het eigendom aan B&B Humidification BV te verschaffen. 

 
4. Opdrachtgever is verplicht verbeteringsinstructies van B&B 

Humidification BV te volgen en dient toegang tot en tijd voor reparaties, 
controles, verbeteringen en vervangingen aan de installatie zeker te 
stellen. Meerkosten door onvoldoende toegankelijkheid of werkruimte 
worden aan opdrachtgever belast. Indien B&B Humidification BV niet in 
de gelegenheid gesteld wordt verbeteringen en/of vervangingen uit te 
voeren vervalt de garantie. 

 

5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is 
ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of 
wanneer, zonder schriftelijke toestemming van B&B Humidification 
BV, wederpartij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel 
trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend 
voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. 
 

6. Indien de door B&B Humidification BV verstrekte garantie een zaak 
betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt 
tot die, die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt. 
 

7. In alle gevallen dat enig door B&B Humidification BV geleverd 
product of dienst zich buiten Nederland bevindt beperkt de in dit 
artikel genoemde garantie zich tot vervanging of herstel op een door 
opdrachtgever te bepalen locatie in Nederland.   

 

8. Vervangingsdelen en/of verbeteringen hebben dezelfde garantietermijn 
als de oorspronkelijke levering, echter in tijdsduur beperkt tot het einde 
van de garantieperiode van de oorspronkelijke levering. 

    
Artikel 14: Eigendomsovergang 

 
1. Opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar 

van de door B&B Humidification BV geleverde of nog te leveren zaken. 
De eigendom van de zaak gaat eerst op opdrachtgever over, wanneer 
al het door opdrachtgever aan B&B Humidification BV uit hoofde van 
leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en 
kosten, volledig aan B&B Humidification BV is voldaan. Ingeval van 
bewerking, verwerking, vereniging, vermenging of zaaksvorming van de 
zaak met zaken welke aan anderen in eigendom toebehoren, wordt 
B&B Humidification BV, voorzover rechtens mogelijk, eigenaar van de 
aldus ontstane zaken. Tot die tijd is opdrachtgever niet gerechtigd de 
zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust door te verkopen dan 
wel te belasten met enig beperkt recht, anders dan in de normale 
uitoefening van zijn bedrijf.   
 

2. Opdrachtgever is gehouden de zaken waarop een eigendomsvoorbe-
houd ten behoeve van B&B Humidification BV rust, identificeerbaar te 
houden en/of te maken en deze van elkaar en van de overige zich bij 
opdrachtgever bevindende zaken af te zonderen. Ingeval 
opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking 
tot de verkochte zaken of uit te voeren werk jegens B&B 
Humidification BV niet nakomt, is B&B Humidification BV zonder 
ingebrekestelling gerechtigd die zaken terug te nemen. Opdracht-
gever machtigt B&B Humidification BV de plaats te betreden waar 
deze zaken zich bevinden. B&B Humidification BV heeft het recht de 
kosten verbonden met zulke terugname van zaken, aan 
opdrachtgever in rekening te brengen. 

 
Artikel 15: Aansprakelijkheid 

 
1. B&B Humidification BV is uitsluitend aansprakelijk voor schade 

geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg 
is van grove schuld en/of opzet van B&B Humidification BV, met dien 
verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade 
waartegen B&B Humidification BV verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, 
gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te 
zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden 
genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade 
(bedrijfsstoring en andere onkosten, derving van inkomsten en dergelij-
ke), door welke oorzaak ook ontstaan, indirecte schade en schade aan 
derden. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te 
verzekeren. 
  

2. B&B Humidification BV is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) 
die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van 
geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken waaraan 
wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de 
plaats waar gewerkt wordt. Voor schade veroorzaakt door opzet of 
grove schuld van hulppersonen is B&B Humidification BV niet 
aansprakelijk.  
 

3. De door B&B Humidification BV te vergoeden schade zal gematigd 
worden indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in 
verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade. 
De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag 
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van de door de assuradeur van B&B Humidification BV in het 
voorkomende geval te verstrekken uitkering. 
 

4. Opdrachtgever zal B&B Humidification BV vrijwaren van elke 
aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens B&B 
Humidification BV terzake van het gebruik van door opdrachtgever 
toegezonden tekeningen, modellen of andere zaken respectievelijk 
gegevens en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende. 
 

Artikel 16: Overmacht 
 
1. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door B&B 

Humidification BV niet kan worden nagekomen ten gevolge van 
omstandigheden die B&B Humidification BV bij het totstandkomen van 
de overeenkomst niet bekend waren, heeft B&B Humidification BV het 
recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt 
gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.  
 

2. Daarnaast heeft B&B Humidification BV het recht de nakoming van 
haar verplichting op te schorten en is zij niet in verzuim, indien zij ten 
gevolge van verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten 
van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en 
buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar 
verplichtingen na te komen.  
 

3. Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten zijn en 
buiten de invloedssfeer van B&B Humidification BV liggen, worden 
mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van B&B 
Humidification BV aan hun verplichtingen, brand, stakingen of werkon-
derbrekingen of het verloren gaan van de te verwerken materialen, 
import- of  handelsverboden. 
 

4. B&B Humidification BV heeft ook het recht zich op overmacht te 
beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming 
verhindert, intreedt nadat B&B Humidification BV zijn verbintenis had 
moeten nakomen. 

 
5. Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend 

onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden 
voortduurt in welk geval de overeenkomst tussen partijen wordt 
ontbonden zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van 
de door de ontbinding geleden of te lijden schade. Als B&B 
Humidification BV haar verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is zij 
gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op 
grondslag van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten. 
 

Artikel 17: Intellectuele eigendom en auteursrechten 
 
1. Tenzij anders overeengekomen is, behoudt B&B Humidification BV 

de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele 
eigendom op de door haar verstrekte ontwerpen, schetsen, 
afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes. 
 

2. Deze stukken blijven haar eigendom en mogen zonder haar 
uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden 
getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of 
opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. 
 

3. Opdrachtgever is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan B&B 
Humidification BV te retourneren op straffe van een boete van  
€ 1.000,= per dag. 

 
Artikel 18: Verzuim, opschorting en ontbinding 

 
1. Onverminderd hetgeen is bepaald in de overige artikelen van deze 

algemene voorwaarden, zal opdrachtgever, indien: 
- opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige ver-

plichting, welke voor opdrachtgever uit een met B&B Humidification 
BV gesloten overeenkomst mocht voortvloeien; 

- of het faillissement van opdrachtgever is uitgesproken, door 
opdrachtgever surséance van betaling is gevraagd; 

- of het bedrijf van opdrachtgever is stilgelegd of geliquideerd, of onder 
opdrachtgever beslag wordt gelegd op geleverde zaken, waarvan de 
eigendom niet of nog niet op opdrachtgever is overgegaan, 

van rechtswege worden geacht in verzuim te zijn, en heeft B&B 
Humidification BV het recht zonder enige ingebrekestelling, ter keuze 

van B&B Humidification BV de uitvoering van de overeenkomst voor 
ten hoogste drie maanden op te schorten of de overeenkomst geheel of 
ten dele te ontbinden, zonder dat B&B Humidification BV tot enige 
schadevergoeding of garantie gehouden is en onverminderd de aan 
B&B Humidification BV verder toekomende rechten.  
 

2. In de gevallen genoemd in het vorige lid is elke vordering welke B&B 
Humidification BV op opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en ineens 
opeisbaar. 
 

3. In het geval B&B Humidification BV redelijke twijfels heeft omtrent de 
solvabiliteit van opdrachtgever, heeft B&B Humidification BV het recht: 
de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de 
twijfel naar het redelijk oordeel van B&B Humidification BV afdoende is 
weggenomen, en of  vooruitbetaling of deugdelijke zekerheid van 
opdrachtgever te verlangen en te ontvangen, alvorens voort te gaan 
met de uitvoering van de overeenkomst.  
 

4. Bij gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst zijdens 
opdrachtgever heeft B&B Humidification BV steeds het recht op 
vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst 
en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. 
In geval van gedeeltelijke ontbinding kan opdrachtgever geen 
aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door B&B 
Humidification BV verrichte prestaties en heeft B&B Humidification 
BV onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte 
prestaties. 
 

Artikel 19:  Vrijwaringen 
 
1. De wederpartij vrijwaart B&B Humidification BV voor aanspraken van 

derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door 
de wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de 
uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 

 
2. Indien wederpartij aan B&B Humidification BV informatiedragers, 

elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze 
dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn 
van virussen en defecten. 

 
Artikel 20: Toepasselijk recht 

 
1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 

 
2. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing 

evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van 
roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan 
worden uitgesloten. 
 

3. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, 
hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel 
van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van 
B&B Humidification BV tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen 
verzetten. 

 


