Algemene Voorwaarden AquariaLease.com BV – KvK 33.244.857
(versie 01-05-2019)

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. “AquariaLease” alsmede haar rechtopvolgers gevestigd te Uithoorn (Nederland),
Ondernemingsweg 112, 1422 DZ, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer 33.244.857; hierna te noemen
AquariaLease en daarmee tevens omvattend alle geregistreerde handelsnamen van
AquariaLease.com BV, tenzij voor een handelsnaam andere, dan wel aanvullende algemene
voorwaarden zijn opgesteld.
2. “Orderbevestiging”: de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.3 van deze
Voorwaarden.
3. “Product”: het product dat of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen
opdrachtgever en AquariaLease door of via AquariaLease binnen een overeengekomen termijn
aan opdrachtgever geleverd dient te worden, waarvoor opdrachtgever een bepaalde prijs dient
te betalen;
4. “Afnemer”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot AquariaLease in een contractuele
relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst, alsmede elke natuurlijke
persoon of rechtspersoon die met AquariaLease overeenkomst wenst aan te gaan. Met name
wordt onder “afnemer” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten
worden geleverd.
5. “Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden.
6. Bedragen en prijzen: alle bedragen en prijzen in offertes of overeenkomsten genoemd zijn
exclusief BTW. Tevens wordt bij particulieren de bedragen exclusief en inclusief BTW vermeld.
Artikel 2: Toepasselijkheid voorwaarden
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van AquariaLease en op
alle met AquariaLease aangegane overeenkomsten. Tevens zijn deze van toepassing op de
door haar gevoerde handelsnamen, zoals vermeldt in artikel 1.1, dan wel op een later
toegevoegde handelsnamen. Indien een artikel niet of op een andere wijze toepasbaar is voor
een bepaalde handelsnaam van AquariaLease, dan zal dat in deze voorwaarden dan wel in
aangegane overeenkomsten specifiek worden vermeld.
2. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en
voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
3. Algemene voorwaarden onder welke benaming dan ook, van afnemer of derden zijn niet van
toepassing en worden door AquariaLease uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt
daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan
ook.
5. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien er voor zover zij schriftelijk zijn
bevestigd door AquariaLease. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van de voorwaarden
kan de afnemer geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.
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Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
1. De aanbiedingen of prijsopgaven zijn vrijblijvend. Zij binden AquariaLease derhalve op geen
enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is
bepaald.
2. De prijzen genoemd in een offerte zijn slechts eenentwintig dagen geldig, tenzij schriftelijk op de
offerte anders vermeld. De offerte is bedoeld als aanduiding van de goederen en diensten die
geleverd kunnen worden. Alle door AquariaLease gedane opgaven van de producten zijn met
zorg gedaan. AquariaLease kan er evenwel niet voor instaan dat zich ter zake afwijkingen
voordoen. Getoonde of verstrekte monsters en/of modellen en/of afbeeldingen van producten
zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten.
3. Een overeenkomst tussen AquariaLease en afnemer komt tot stand op de datum van door beide
partijen ondertekende opdrachtbevestiging van de overeenkomst dan wel de datum dat
AquariaLease start met de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de afnemer, welke
van de twee gebeurtenissen eerder is.
4. Offertes zijn gebaseerd op de door afnemer verstrekte gegevens. Afnemer is aansprakelijk voor
eventuele extra kosten, prijsverhogingen, vertraging in de levering en eventuele andere
gevolgen van wijzigingen, afwijkingen en fouten in deze gegevens.
5. Kosten annulering waarbij het werk in zijn geheel nog niet is gestart en nog geen
materialen/goederen zijn besteld bedraagt 25% van de opdrachtsom.
6. Indien afnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de
werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken,
vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de
uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de afnemer in rekening
worden gebracht.
7. AquariaLease behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen,
afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Deze blijven, ongeacht de vraag of tekenkosten en
overdracht van auteursrechten afzonderlijk in rekening zijn gebracht, zijn eigendom en mogen
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AquariaLease niet worden gekopieerd, aan
derden overgedragen of op andere wijze worden gebruikt.
8. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen, binden AquariaLease alleen indien deze
afspraken en/of toezeggingen door vertegenwoordigingsbevoegde personen namens
AquariaLease schriftelijk zijn vastgelegd.
9. Afnemer en AquariaLease komen uitdrukkelijk een geldige overeenkomst overeen, zodra aan
deze voorwaarden is voldaan.
Artikel 4: Duur en beëindiging van de lease-/onderhoudsovereenkomst,
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode die behoort bij de gekozen contractduur in
de opdrachtbevestiging.
2. Voor particuliere klanten geldt, dat iedere gekozen contractduur wordt, tot wederopzegging,
telkens automatisch verlengd wordt met onbepaalde termijn met inachtneming van 1
kalendermaand opzegtermijn.
3. Voor zakelijke klanten geldt dat iedere gekozen contractduur tot wederopzegging, telkens
automatisch verlengd wordt met een termijn van 1 jaar met inachtneming van 3
kalendermaanden opzegtermijn.
4. De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van de
opzegtermijn voor het verstrijken van de overeengekomen termijn onder lid 2 en 3 van dit artikel.
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Artikel 5: Prijzen
1. Alle prijzen van AquariaLease zijn uitgedrukt in euro’s exclusief BTW voor zakelijke klanten en
exclusief en inclusief BTW voor particuliere klanten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt.
2. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende
kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstoffen en materiaalprijzen, loonen transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
3. Als op de prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behoudt
AquariaLease het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De afnemer kan als
dan de overeenkomst ontbinden door zulks schriftelijk kenbaar te maken binnen 14 dagen na
het tot stand komen van de overeenkomst.
Artikel 6: Betaling
1. Bij het afsluiten van een overeenkomst ten behoeve van het aangaan van een opdracht door
“AquariaDesign©” wordt de volgende betalingsregeling gehanteerd:
- Bij aangaan van de opdracht 15%;
- Bij oplevering van de opdracht 85%.
2. Bij het afsluiten van een overeenkomst ten behoeve van het aangaan van een opdracht door
“AquariaLease” wordt de volgende betalingsregeling gehanteerd:
- Bij aangaan van de opdracht 50%;
- Bij oplevering van de opdracht 50%.
3. In geval de afnemer in verzuim is met een deel- of volledige betaling van de
door de AquariaLease aan de afnemer gefactureerde bedragen dan is de
afnemer aan AquariaLease (onder andere) de buitengerechtelijke
(incasso)kosten verschuldigd, zoals hieronder is uiteengezet:
a. Voor zover de afnemer niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt
AquariaLease aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane
vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt
berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor
zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning
binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de
afnemer wordt voldaan.
b. Voor zover de afnemer handelde in de uitoefening van een beroep of
bedrijf dan maakt AquariaLease in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van
het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling
van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden
vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een
minimum van € 250,- voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.
4. Iedere betaling van afnemer strekt primair tot voldoening van de door hem verschuldigde
wettelijke handelsrente als mede van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals
bedoeld, en daarna ter voldoening van de oudste openstaande vordering.
5. AquariaLease is te allen tijde gerechtigd haar vorderingen op afnemer te verrekenen met haar
schulden aan afnemer, ook als de tegenvordering op een derde is overgegaan. Voor de
toepassing van dit artikel wordt onder afnemer mede begrepen de met hem juridisch gelieerde
ondernemingen.
6. Verschuldigde factuurbedragen betrekking hebbende op de lease en het onderhoud van aquaria
worden minimaal 1 maand voorafgaand aan de vervaldatum gefactureerd en dienen binnen 14
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dagen na factuurdatum te zijn betaald, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders
overeengekomen.
7. Indien er sprake is van een automatische incasso en de bank van de afnemer weigert deze
incasso, dan wordt vanaf de vervaldatum tot en met de feitelijke betalingsdatum de wettelijke
handelsrente over het verschuldigde bedrag in rekening gebracht.
8. Eventuele reclames betreffende een bepaalde levering ontslaat afnemer niet van de verplichting
facturen te voldoen.
9. De vordering tot betaling van al hetgeen verschuldigd is, is onmiddellijk opeisbaar, wanneer de
afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, zijn onder
curatelestelling wordt gevorderd, wanneer enig beslag op goederen van de afnemer wordt
gelegd en bij overlijden van de afnemer.
10. Indien Afnemer niet aanwezig is bij oplevering en de levering daardoor retour gaat naar
AquariaLease, worden voorrijkosten á € 100,- in rekening gebracht plus € 0,20 per afgelegde
kilometer heen terug vanaf de vestiging van AquariaLease en het adres van de afnemer. Een
afspraak kan maximaal 1 werkdag van tevoren telefonisch afgemeld worden. Alle voornoemde
bedragen zijn exclusief B.T.W.
Artikel 7: Aflevering, leveringstermijnen en onderhoud
1. Tenzij anders is overeengekomen, zal AquariaLease de aquaria na ontvangst van de tweede
termijnbetaling leveren.
2. Onder oplevering tot aangenomen werk wordt verstaande feitelijke oplevering aan de afnemer.
Het werk wordt opgeleverd beschouwd als het geheel is uitgevoerd of geplaatst en daarvan aan
de afnemer uitdrukkelijk mededeling is gedaan. Indien enig goed niet tegelijk met het
gereedkomen van het werk geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen geschieden.
3. De door ons opgegeven levertijden gelden louter voor leveringen in Nederland en zullen nimmer
zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet
tijdige levering dient AquariaLease derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna
een redelijke termijn zal gelden voor nakoming welke termijn minstens vijftien werkdagen zal
zijn. Overschrijding van de termijn geeft de koper geen recht de overeenkomst te ontbinden,
betaling te weigeren of op te schorten en verplicht AquariaLease niet tot enige
schadevergoeding op welke grond dan ook.
4. De door ons opgegeven levertijden gaan in op het moment waarop van afnemer, als het door
ons gehanteerde en door afnemer volledig ingevulde en door beiden ondertekende
opdrachtformulier of contract door ons is ontvangen.
5. Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan afnemer zijn geleverd, gaat het
risico waar het deze producten betreft, over op de afnemer.
6. Verzoekt de afnemer om de levering van producten op een ander dan de gebruikelijke wijze te
doen plaatsvinden, kan AquariaLease de hieraan verbonden kosten aan de afnemer in rekening
brengen.
Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud en opeisbaarheid verschuldigde bedragen
1. Zolang afnemer niet aan haar financiële verplichtingen heeft voldaan blijft het juridisch eigendom
van de door AquariaLease geleverde aquaria en toebehoren ook na levering bij AquariaLease
liggen.
2. Zolang afnemer niet aan haar financiële verplichtingen heeft voldaan mag de afnemer de
producten niet belasten, verkopen, doorverhuren, afleveren of vervreemden.
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3. Indien afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal
doen, is AquariaLease gerechtigd de producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen voor
rekening en risico van afnemer bij afnemer of derden, die de producten voor afnemer houden,
weg te halen of te doen halen. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op
straffe van een zonder rechterlijke tussenkomst direct opeisbare boete ter grootte van 10% van
de op dat moment nog openstaande facturen dan wel een boete van € 500,00, welke van de
twee bedragen het hoogste is.
4. De afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan AquariaLease
verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet
op. De afnemer die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247
boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te
schorten.
Artikel 9: Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden
1. De afnemer is geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van door
AquariaLease geleverde producten en/of diensten.
2. Wijzigingen naar aanleiding van de offerte kunnen alleen schriftelijke worden doorgegeven en
dienen vervolgens schriftelijk bevestigd te worden door AquariaLease. Zo niet, dan is het risico
van verkeerde tenuitvoerlegging voor de afnemer.
3. De afnemer zal het betreffende product zorgvuldig en in overeenstemming met eventuele
(andere) gebruiksvoorschriften van AquariaLease c.q. de toeleveranciers van AquariaLease©,
behandelen en gebruiken.
4. De afnemer is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct
aan AquariaLease te melden.
5. Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van AquariaLease
binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk heeft bevestigd. Als niet tot handelen
bevoegde medewerkers dienen in dit verband te worden beschouwd alle medewerkers die geen
procuratie hebben.
Artikel 10: Intellectuele eigendom
1. Alle rechten van intellectueel eigendom op aan de afnemer ter beschikking gestelde producten
berusten bij AquariaLease c.q. haar toeleveranciers. Onder intellectuele eigendom wordt
verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele
eigendoms-)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten of andere
voortbrengselen, alsmede - al dan niet octrooieerbare - technische en/of commerciële knowhow,
methoden en concepten.
2. De afnemer mag enig (gedeelte van een) product dat door AquariaLease ter beschikking is
gesteld niet namaken of wijzigen of aanpassen, zonder AquariaLease haar uitdrukkelijke
voorafgaande schriftelijke toestemming.
3. Afnemer mag de merken van AquariaLease niet gebruiken anders dan in verband met het
product zelf c.q. na uitdrukkelijke toestemming van AquariaLease.
4. AquariaLease verklaart dat naar haar beste weten dat door AquariaLease geen inbreuk wordt
gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Indien een
actie wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid
daartoe bestaat, kan AquariaLease, naar haar keuze, onder meer het betreffende merk of
product vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van dat merk of
product voort te zetten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen onder
terugbetaling van de door afnemer voor het AquariaLease product aan AquariaLease
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vooruitbetaalde bedragen.
5. De afnemer stelt AquariaLease direct schriftelijk in kennis van enige aansprakelijkstelling of
rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat het gebruik van de producten door AquariaLease
inbreuk maakt op enig in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht.
6. AquariaLease aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens enige inbreuk als bedoeld in lid
3 en/of 4 van dit artikel, indien de inbreuk samenhangt met het feit dat de afnemer een product
heeft aangepast of gewijzigd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
AquariaLease.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
1. Indien AquariaLease aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot
hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. De afnemer is gehouden AquariaLease te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake
van de uitvoering van de overeenkomst tegen AquariaLease mochten doen gelden, voor zover
de wet er zich niet tegen verzet dat de betreffende schade en kosten voor rekening van de
afnemer komen.
3. Op levende goederen zoals vissen, planten, lagere dieren, levende voeders, medicijnen en
anderszins wordt geen garantie gegeven en vrijwaart afnemer AquariaLease van enige
aansprakelijkheid, direct dan wel indirect, of eis tot schadevergoeding van directe dan wel
indirecte ontstane schade dan wel schade aan derden.
4. AquariaLease is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
AquariaLease is uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste en/of volledige
gegevens.
5. Indien AquariaLease aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid
van AquariaLease beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte
van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6. Indien de verzekeraar van AquariaLease in het voorkomende geval tot uitkering overgaat, is de
aansprakelijkheid van AquariaLease in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering.
7. AquariaLease is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt
uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de
schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden,
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van AquariaLease aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan AquariaLease toegerekend kunnen
worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de
afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld
in deze algemene voorwaarden. AquariaLease is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade
te wijten is aan opzet of grove schuld van AquariaLease of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 12: Garanties, onderzoek, reclames en verjaringstermijn
1. De door AquariaLease te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die
daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij
normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van
toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland m.u.v.: glasbreuk (ook
van TL- buizen en thermostaten). Bij gebruik buiten Nederland dient de afnemer zelf te
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verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de
voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval andere garantie- en
andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij
uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien
de door AquariaLease verstrekte garantie een zaak betreft die door derde werd geproduceerd,
dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt,
tenzij anders wordt vermeld.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of
voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de
houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de afnemer en/of voor derden
wanneer, zonder schriftelijke toestemming van AquariaLease, de
afnemer of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te
brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet
bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de
voorgeschreven wijze. De afnemer komt evenmin aanspraak op garantie toe
indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar AquariaLease
geen invloed op kan uitoefenen, zoals bedoeld in artikel 13 - Overmacht, daaronder begrepen
weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of
temperaturen) et cetera .
4. De afnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op
het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de
desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd en hiervoor te tekenen bij chauffeur of
medewerker die oplevert. Eventuele zichtbare gebreken dienen bij levering aan
chauffeur te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch
in ieder geval uiterlijk binnen vijf dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan AquariaLease te
worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving (liefst vergezeld
van afbeeldingen) van het gebrek te bevatten, zodat AquariaLease in staat is adequaat te
reageren. De afnemer dient AquariaLease in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen)
onderzoeken.
5. Indien de afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
De afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de
overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij AquariaLease opdracht gegeven heeft.
6. Indien van een gebrek na de in lid 4 genoemde reclametermijn melding wordt gemaakt,
dan komt de afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd,
dan zal AquariaLease de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan
dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake
van het gebrek door de afnemer, ter keuze van AquariaLease, vervangen of zorgdragen voor
herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de afnemer voldoen. In geval
van vervanging is de afnemer gehouden om de te vervangen zaak aan AquariaLease te
retourneren en de eigendom daarover aan AquariaLease te verschaffen, tenzij AquariaLease
anders aangeeft.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor
ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van AquariaLease
daardoor gevallen, integraal voor rekening van de afnemer.
9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief
administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de afnemer in rekening gebracht worden.
10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle
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vorderingen en verweren jegens AquariaLease en de door AquariaLease bij de uitvoering van
een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 13: Overmacht
1. Indien AquariaLease door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die
verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
2. Indien de overmachtstoestand 30 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden
zonder recht op enige (schade)vergoeding.
3. Onder overmacht van AquariaLease wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke
omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer geheel of
gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid
niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van
de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen,
uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de productie door AquariaLease of haar
toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van
enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
4. Gevolgen van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden. Indien naar het oordeel van
AquariaLease de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke
terreinomstandigheden niet op het tijdstip respectievelijk in de termijn zoals oorspronkelijk in de
overeenkomst voorzien kan worden uitgevoerd, heeft AquariaLease het recht de
werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken zolang die omstandigheden
voortduren.
5. Onder overmacht aan de zijde van opdrachtgever wordt niet verstaan de omstandigheid dat
AquariaLease de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere
en/of voorbereidende werkzaamheden bij de opdrachtgever niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.
6. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de
hoogte stellen. Waarbij de ontvangende partij schriftelijk de notificatie bevestigd.
Artikel 14: Toepasselijk recht en verdragen
1. Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 15: Geschillen beslechting
1. Alle geschillen, van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen,
overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden beslecht door de bevoegde rechter te
Amsterdam, tenzij de Wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
Uithoorn, 1 mei 2019
ActWise Holding BV
- Directie AquariaLease.com B.V.Namens dezes, Jules J. Vos
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