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Algemene Voorwaarden inzake Behandeling 

Restwaterstromen 

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot Behandeling van 

restwaterstromen, hoe ook genoemd, welke op enig moment gesloten worden door de besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Waterson B.V., gevestigd te De Lier, gemeente Westland, 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel: 67523420, met een wederpartij 

alsmede alle daaruit voor genoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

voortvloeiende werkzaamheden. 

1 Definities 

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden zoals deze op enig moment luiden; 

1.2 Behandeling c.q. Behandelt c.q. Behandelen: de wijze waarop en de mate waarin de 

Restwaterstromen op grond van de Overeenkomst en de Opdrachtbevestiging behandeld worden 

en waartoe Waterson zich verbindt; 

1.3 Installaties: het geheel van installaties, machinerieën, leidingen en andere onderdelen waarmee 

Waterson water ontvangt, Behandelt, en eventueel loost en welke installaties te allen tijden volledig 

eigendom zijn en blijven van Waterson; 

1.4 Opdrachtgever: de wederpartij van Waterson bij de Overeenkomst; 

1.5 Opdrachtbevestiging: de schriftelijke bevestiging welke Waterson aan de Opdrachtgever stuurt en 

waarin staat omschreven welke Behandeling Waterson gaat uitvoeren op de Restwaterstromen van 

de Opdrachtgever en de eisen waaraan deze Behandeling alsdan dient te voldoen; 

1.6 Overeenkomst: de overeenkomst met nadere bepalingen welke worden gesloten tussen de 

Opdrachtgever en Waterson op grond waarvan de Opdrachtgever de Behandeling van zijn 

Restwaterstromen uitbesteed aan Waterson; 

1.7 Partijen c.q. Partij: de bij de Overeenkomst betrokken Partijen, zijnde Waterson en de 

Opdrachtgever zowel tezamen als ieder afzonderlijk; 

1.8 Registergoed: het perceel waarop het gecontracteerde teeltoppervlak zich bevind; 

1.9 Restwaterstromen: de Restwaterstromen van de Opdrachtgever dat de Opdrachtgever ter 

Behandeling met inachtneming van de Opdrachtbevestiging, de Overeenkomst en de Algemene 

Voorwaarden ter beschikking wenst te stellen aan Waterson om te laten Behandelen door 

Waterson; 

1.10 Silo: de opslagplaats met bijbehorende installaties waarin de Opdrachtgever diens 

Restwaterstromen verzamelt en opslaat zodat deze Restwaterstromen ter Behandeling kunnen 

worden aangeboden aan Waterson. Restwaterstromen kunnen uitsluitend bestaan uit drainwater en 

nimmer rioolwater 

1.11 Vergoeding: de vergoeding welke de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst, 

al dan niet, periodiek dient te voldoen om diens Restwaterstromen Behandelt te krijgen door 

Waterson; 
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1.12 Waterson: voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Waterson B.V.; 

1.13 Watersysteem: het geheel van leidingen en installaties, inclusief de Silo, van de Opdrachtgever die 

de Restwaterstromen van de Opdrachtgever verzamelen en bufferen zodanig dat deze Restwater-

stromen ter Behandeling kunnen worden aangeboden aan Waterson. 

2 Toepasselijkheid en gebruik titels 

2.1 Afwijkingen van, en aanvullingen op, de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze 

uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een schriftelijke overeenkomst of 

enige andere vorm van schriftelijke opdrachtbevestiging. 

2.2 In het geval de Algemene Voorwaarden enerzijds en de in lid 1 van dit artikel bedoelde schriftelijke 

overeenkomst en/of schriftelijke opdrachtbevestiging anderzijds onderling tegenstrijdige 

voorwaarden bevatten, gelden de in bedoelde schriftelijke overeenkomst en/of schriftelijke 

opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden. 

2.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden door Waterson 

uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.4 De Opdrachtbevestiging, de Overeenkomst – tezamen met de Algemene Voorwaarden - geven de 

volledige afspraken tussen Waterson en de Opdrachtgever weer met betrekking tot de Behandeling 

van Restwaterstromen waarvoor de Overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen 

gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen. 

2.5 De titels gebruikt in de Algemene Voorwaarden zijn louter ter bevordering van de leesbaarheid en 

hieraan kan geen zelfstandige betekenis worden toegekend. 

3 Rechten, verplichtingen en aansprakelijkheid van Waterson 

3.1 Waterson is verplicht om de volgens de Opdrachtbevestiging en de Overeenkomst overeenge-

komen Restwaterstromen zoals opgeslagen in de Silo van de Opdrachtgever te Behandelen met 

inachtneming van de tussen Partijen overeen gekomen wijze en mate van Behandeling. 

3.2 Waterson bewaakt en garandeert de kwaliteit van de behandelde Restwaterstromen zoals 

vastgelegd in de Algemene Voorwaarden, de Opdrachtbevestiging en/of de Overeenkomst. De 

mate van Behandeling dient te voldoen aan de eisen zoals omschreven in deze Algemene 

Voorwaarden, de Opdrachtbevestiging en/of de Overeenkomst. Waterson is in deze aansprakelijk 

voor alle directe schade, zoals hierna in de Algemene Voorwaarden omschreven, welke de 

Opdrachtgever lijdt als gevolg van het feit dat de Restwaterstromen op het moment dat de 

Behandeling gereed is niet aan gemelde vereisten voldoet, zulks behoudens voorzover de 

Opdrachtgever de Restwaterstromen niet conform gestelde eisen aanlevert aan Waterson in welk 

geval de Opdrachtgever aansprakelijk is voor alle directe schade welke Waterson alsdan lijdt. 

Waterson is te allen tijde bevoegd om samples af te nemen van de Restwaterstromen. 

Restwaterstromen kunnen uitsluitend bestaan uit drainwater en slootwater en mogen nimmer 

rioolwater bevatten. Daarnaast bevatten de Restwaterstromen nimmer delen >500 micron en 

hebben deze Restwaterstromen nimmer een COD waarde van <150mg/l. 
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3.3 Indien sprake is van zuivering van Restwaterstromen verplicht Waterson zich er gedurende de 

looptijd van de Overeenkomst voor zorg te dragen dat haar Installaties worden goedgekeurd door 

de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (of een daarvoor in de plaats 

tredende instantie) als bedoelt in het bij het van toepassing zijnde Activiteitenbesluit horende 

beoordelingsprotocol zoals dat op enig moment luidt. 

3.4 Waterson is gerechtigd indien er sprake is van bijzondere omstandigheden, gedurende een 

bepaalde, korte periode, bijzondere voorwaarden aan het Behandelen van het Restwaterstromen te 

verbinden. 

3.5 Waterson is, met inachtneming van het hierna in artikel 8 bepaalde, aansprakelijk voor alle directe 

schade, zoals hierna in de Algemene Voorwaarden te omschrijven, welke de Opdrachtgever lijdt als 

gevolg van het niet tijdig Behandelen van de Restwaterstromen van de Opdrachtgever. 

3.6 De Installaties zijn en blijven te allen tijde eigendom Waterson, ook al bevinden de Installaties zich 

op het Registergoed van de Opdrachtgever en/of gemonteerd zijn op het Watersysteem van de 

Opdrachtgever. Dit geldt met name ook voor de apparatuur welke Waterson voor haar eigen 

rekening en risico plaatst in de Installaties van de Opdrachtgever om te kunnen meten hoeveel 

Restwaterstromen zich op enig moment in de Silo van de Opdrachtgever bevinden, zoals onder 

andere, doch niet uitsluitend, meetapparatuur, slangen en pompen. 

4 Rechten, verplichtingen en aansprakelijkheid van de Opdrachtgever 

4.1 De Opdrachtgever is verplicht al zijn Restwaterstromen van het in de Overeenkomst 

gecontracteerde teeltoppervlakte ter Behandeling op te slaan in diens Silo en ter Behandeling aan 

te bieden aan Waterson. 

4.2 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig en correct functioneren van zijn Watersysteem. 

De Opdrachtgever is zelf ook verantwoordelijk voor de opslag c.q. buffering in diens Silo en welke 

Silo tenminste 100 kubieke meter Restwaterstromen kan bufferen, tenzij Partijen nadrukkelijk 

anders zijn overeen gekomen. Indien na de Behandeling de Behandelde Restwaterstromen geloosd 

moeten worden dient de Opdrachtgever er voor zijn rekening en risico voor zorg te dragen dat er 

een goed functionerende rioolaansluiting is ten behoeve van deze lozing en dat er tevens 

voldoende buffer beschikbaar zijn voor de in deze gebruikelijke reststromen van water welke mede 

ontstaan als gevolg van spoeling van de Installaties. 

4.3 De Opdrachtgever dient voor zijn rekening en risico zorg voor te dragen dat er voldoende buffers op 

c.q. ten behoeve van zijn bedrijf aanwezig zijn om zijn eigen Restwaterstromen, conform de 

wettelijke vereisten in deze, op te vangen gedurende een periode van 10 werkdagen. 

De Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat deze buffers door Waterson op een 

eenvoudige wijze met vrachttransport bereikbaar zijn. 

4.4 De Opdrachtgever verleent Waterson en/of haar vertegenwoordigers het recht om het Registergoed 

op ieder willekeurig moment te betreden om de Installaties van Waterson te plaatsen, te koppelen 

aan het Watersysteem van de Opdrachtgever, de Installaties in gebruik te stellen, te controleren, te 

bedienen en deze na de Behandeling te verwijderen. 

De Opdrachtgever dient voor zijn rekening en risico zorg te dragen voor het goed functioneren van 

diens stroomaansluiting, welke door Waterson wordt gebruikt, alsmede voor het voldoen van deze 
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stroomaansluiting aan alle benodigde en vereiste wettelijke voorwaarden, zulks ter uitsluitende 

oordeel van Waterson. 

Indien en voor zover er sprake is van een storing in, van of aan de Installatie, welke storing het 

gevolg is van: 

-      het niet voldoen aan de vereiste wettelijke voorwaarden die gelden voor de, door 

Opdrachtgever aangeboden stroomaansluiting; en/of 

-      het niet voldoen van de Restwaterstromen aan de tussen Opdrachtgever en Waterson 

overeengekomen voorwaarden; 

zulks uitsluitend vast te stellen door Waterson, komen alle dientengevolge door Waterson te lijden 

schade en/of kosten voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 

4.5 De Opdrachtgever zal al het mogelijke doen om de ongestoorde werking, geschikte ligging en 

locatie en bereikbaarheid van de Silo te waarborgen zodanig dat Waterson op een eenvoudige 

wijze met vrachttransport de Silo van de Opdrachtgever kan bereiken, en daarop diens Installaties 

kan aansluiten om over te gaan tot Behandeling van het Restwaterstromen en heeft hiertoe een 

maximale inspanningsplichting. 
De Opdrachtgever verplicht zich ertoe om de aflevering en de plaatsing van de Silo te begeleiden 

en hiertoe onder andere het hiertoe benodigde materiaal, vervoermiddelen en/of overige zaken ter 

beschikking te stellen aan Waterson. 

Indien het noodzakelijk c.q. gewenst is dat de Behandelde Restwaterstromen worden geloosd, zal 

de Opdrachtgever er voor zorg dragen dat Waterson te allen tijde de Behandelde 

Restwaterstromen van de Opdrachtgever volledig en ongehinderd kan lozen op een wettelijk 

toegestane wijze. 

4.6 Waterson is te allen tijde gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de Silo c.q. het proces 

van Behandeling welke instructies de Opdrachtgever te allen tijde direct dient op te volgen. De 

Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade en/of kosten, ontstaan doordat de Opdrachtgever 

in strijd handelt of nalaat te handelen met de gegeven instructies door of namens Waterson tenzij 

de schade en/of kosten zijn ontstaan door onjuistheid van de instructies of anderszins door toedoen 

van Waterson. 

4.7 De Opdrachtgever vrijwaart Waterson voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek 

in de door Waterson te Behandelen en al dan niet te lozen Restwaterstromen voorzover dit gebrek 

is te wijten aan het handelen of nalaten van handelen door of namens de Opdrachtgever danwel 

anderszins op grond van het maatschappelijk verkeer voor rekening en risico van de Opdrachtgever 

dienen te komen. 

4.8 Opdrachtgever is niet toegestaan de installatie zelf te bedienen en/of recepten aan te passen 

zonder dat daarvoor voorafgaande toestemming is verleend door Waterson. 

5 Prijsaanpassing 

Waterson is gerechtigd jaarlijks de Vergoeding aan te passen op basis van een wijziging van het 

maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006=100), 

geldend voor de maand december van het jaar voorafgaand aan de wijziging ten opzichte van de 

maand december van het jaar daarvoor. De Vergoeding zal nimmer neerwaarts worden aangepast. 

De nieuwe Vergoeding is alsdan van toepassing vanaf 1 januari van het betreffende jaar. 
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6 Facturering en betaling 

6.1 De op basis van de Algemene Voorwaarden, de Opdrachtbevestiging en de Overeenkomst 

bedoelde bedragen aan Vergoeding, zullen binnen twee weken na factuurdatum door de 

Opdrachtgever verschuldigd zijn aan Waterson. De Opdrachtgever zal, indien Waterson zulks 

wenst, een automatische incasso verlenen aan Waterson ten aanzien van al hetgeen Waterson op 

enig moment te vorderen heeft van de Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst. Incasso 

zal geschieden twee weken na factuurdatum. De Opdrachtgever draagt er te allen tijde zorg voor 

dat voldoende saldo aanwezig is op diens bankrekening ter voldoening van de Vergoedingen. 

Voorts zal deze incassomachtiging door de Opdrachtgever in stand gehouden worden gedurende 

de looptijd van de Overeenkomst. 

6.2 Alle bedragen in de Opdrachtbevestiging, de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden en de 

daarbij, eventueel, behorende bijlagen luiden exclusief omzetbelasting en andere van 

overheidswege op te leggen belastingen en heffingen en dienen te worden verhoogd met 

belastingen en/of bedoelde heffingen indien zulks wettig vereist is. 

6.3 Indien een factuur niet of niet geheel binnen de afgesproken termijn is voldaan c.q. geïncasseerd 

kan worden, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere 

ingebrekestelling behoeft plaats te vinden en heeft Waterson het recht de Behandeling van 

Restwaterstromen van de Opdrachtgever per direct op te schorten en wel gedurende de periode 

dat de Opdrachtgever in verzuim blijft. Alle vorderingen van Waterson op de Opdrachtgever worden 

op dat moment terstond opeisbaar. 

6.4 Waterson is gerechtigd om zonder nadere aankondiging bij een niet tijdige betaling de wettelijke 

rente in rekening te brengen vanaf het moment van in verzuim zijn tot het moment van feitelijke 

betaling. Voorts is Waterson alsdan gerechtigd om na na te melden periode van 7 dagen over te 

gaan tot (buiten)gerechtelijke incasso. Alvorens over te gaan tot (buiten)gerechtelijke incasso zal de 

Opdrachtgever die in verzuim is een periode van 7 kalenderdagen krijgen om alsnog aan zijn 

verplichtingen te voldoen. Kosten van de (buitengerechtelijke) incasso komen geheel voor rekening 

van de Opdrachtgever en bedragen tenminste een bedrag van € 150 (zegge: één honderd vijftig 

euro). 

6.5 Het is geen van Partijen toegestaan bedragen te verrekenen met betalingen welke de andere Partij 

aan haar verschuldigd is. Het is geen van de Partijen toegestaan verschuldigde betalingen niet of 

niet tijdig te voldoen indien de andere Partij in gebreke blijft met betrekking tot de op grond van de 

Algemene Voorwaarden, de Opdrachtbevestiging en de Overeenkomst aangegane verplichtingen 

van één van de Partijen, tenzij alsdan anders door Partijen schriftelijk wordt overeengekomen. 

Bezwaren tegen een factuur zullen in ieder geval nimmer grond zijn voor het niet of niet tijdig 

betalen van de factuur. 

6.6 Bezwaren tegen een factuur dienen door de Opdrachtgever te worden ingediend binnen één week 

na de factuurdatum middels een schriftelijke mededeling gericht aan Waterson. Na deze termijn is 

het niet meer mogelijk bezwaar tegen een factuur aan te tekenen. 
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7 Duur en beëindiging van de Overeenkomst 

7.1 Aan iedere Partij komt de bevoegdheid toe om over te gaan tot tussentijdse ontbinding van de 

Overeenkomst indien de andere Partij, na een gedetailleerde en gemotiveerde schriftelijke 

ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn tot naleving wordt gesteld, ernstig toerekenbaar 

tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst en/of de 

Algemene Voorwaarden. In ieder geval dient de tekortkoming gezien haar aard of betekenis, de 

ontbinding met haar rechtsgevolgen te rechtvaardigen. 

7.2 Onverminderd eventuele nadere schriftelijk overeengekomen voorwaarden kan een Partij de 

Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels een 

schriftelijke mededeling gericht aan de wederpartij, met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk 

beëindigen, indien: 

a. ten aanzien van een Partij de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing 

wordt verklaart; 

b. ten aanzien van een Partij het faillissement wordt aangevraagd; 

c. executoriaal beslag gelegd wordt op (een aanzienlijk gedeelte van) het vermogen van een 

Partij; 

d. een Partij anderszins het beheer over haar vermogen geheel of gedeeltelijk verliest; 

e. een Partij, rechtspersoon, overgaat tot liquidatie of beëindiging anderszins; 

f. een Partij, rechtspersoon, de verdwijnende rechtspersoon is bij een fusie; 

g. een Partij, natuurlijk persoon, komt te overlijden; danwel 

h. een Partij in een zodanige toestand geraakt dat het redelijkerwijs niet meer te verwachten is 

dat zij binnen afzienbare tijd alsnog aan haar verplichtingen kan voldoen. 

7.3 Indien de Overeenkomst eindigt c.q. ontbonden wordt verklaard, om welke reden dan ook, is 

Waterson gerechtigd de Apparatuur te (doen) demonteren en terug te nemen, zonder deswege 

enige vergoeding hiervoor verschuldigd te zijn aan de Opdrachtgever. 

7.4 In alle gevallen waarin de Overeenkomst (tussentijds) eindigt ingevolge enige bepaling van de 

Opdrachtbevestiging, de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden of door tussenkomst van 

een rechter, blijven de Opdrachtbevestiging, de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden de 

rechtsverhoudingen tussen Partijen bepalen, voor zover zulks voor de afwikkeling daarvan 

noodzakelijk is. 

8 Beperking van de aansprakelijkheid 

8.1 Waterson is uitsluitend aansprakelijk voor zover dit uitdrukkelijk uit de Algemene Voorwaarden 

blijkt. 

8.2 Waterson is uitsluitend aansprakelijk jegens de Opdrachtgever voor directe schade die het gevolg is 

van een toerekenbare tekortkoming van Waterson of indien deze schade krachtens de wet, 

rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer voor rekening van Waterson dient te komen. 

Waterson is nimmer aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade die de Opdrachtgever 

en/of derden ten gevolge van de uitvoering van de Overeenkomst lijdt c.q. lijden. 
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8.3 Onder directe schade wordt tussen Partijen slechts zaakschade en dood- of letselschade verstaan. 

Onder zaakschade verstaan Partijen: 

a. de reparatie van beschadigde zaken; 

b. de aanschaf van nieuwe zaken ter vervanging van de beschadigde, niet reparabele, zaken; 

c. de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als geval 

van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht; 

d. de redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schade-oorzaak, de aansprakelijkheid en 

de directe schade. 

8.4 Onder indirecte schade worden in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen gevolg- en/of 

bedrijfsschade, waaronder begrepen winst- of inkomensderving, productie-uitval of –stilstand, 

gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en immateriële schade. 

8.5 De beperking van de schade waarvoor Waterson aansprakelijk is zoals hiervoor omschreven, is niet 

van toepassing indien er van de zijde van Waterson sprake is van opzet of grove schuld. 

8.6 In alle gevallen kan de aansprakelijkheid van Waterson in een jaar nimmer meer bedragen dan een 

bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat Waterson, onder gebruikelijke condities, zal blijken te 

kunnen verzekeren ten aanzien van haar aansprakelijkheid bij een gerenommeerd verzekerings-

bedrijf dat één of meer vestigingen heeft in Nederland, doch in ieder geval nimmer meer dan de 

Opdrachtgever in het betreffende jaar aan Waterson verschuldigd is (geweest). 

9 Overmacht 

9.1 Niet-nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Opdrachtbevestiging, de Overeenkomst 

en/of de Algemene Voorwaarden geldt niet als een aan een Partij toerekenbare tekortkoming 

wanneer dit het gevolg is van een al dan niet voorzienbare buiten de macht van een Partij gelegen 

omstandigheid. Als zodanig gelden in ieder geval: bedrijfsstoring, machinebreuk c.q. -storing, 

storing van de Installaties, staking, brand, oorlog, natuurrampen, explosie, uitstroming van 

gevaarlijke stoffen of gassen, storingen in toeleveringen en/of transport, gebrek aan grondstoffen, 

arbeid of energie en overheidsbesluiten of -maatregelen (die van een buitenlandse overheid 

daaronder begrepen), zoals export-, import-, vervoers- of productieverboden alsmede terroristische 

activiteiten. 

9.2 Ingeval van overmacht zullen Partijen elkaar terstond informeren voor zover zulks in redelijkheid 

kan worden verwacht en Partijen zullen elkaar, voor zover mogelijk, zoveel mogelijk (onder)steunen 

om de ontstane situatie op te heffen. 

9.3 De verplichtingen van Waterson zal gedurende de periode van overmacht worden opgeschort en de 

duur van de Overeenkomst wordt alsdan verlengd met de periode waarin de overmacht heeft 

geduurd. 

9.4 Geen van Partijen heeft het recht om als gevolg van overmacht enige vorm van (schade)vergoeding 

van de wederpartij te eisen. 

10 Rechtsopvolging 
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10.1 Waterson is te allen tijde gerechtigd om in het kader van een samenwerking met derden of een 

participatie van derden in haar kapitaal danwel om organisatorische redenen, haar rechten en 

verplichtingen uit hoofde van de Opdrachtbevestiging, de Overeenkomst en de Algemene 

Voorwaarden over te dragen aan een derde. De Opdrachtgever stemt reeds nu voor alsdan 

onvoorwaardelijk in met de overdracht. 

10.2 Het is geen van Partijen toegestaan om, anders dan als hiervoor in lid 1 vermeld, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij, haar rechten en verplichtingen uit 

hoofde van de Opdrachtbevestiging, de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden geheel of 

gedeeltelijk over te dragen aan derden, waarbij de wederpartij deze toestemming niet op onredelijke 

gronden mag onthouden en mag de wederpartij nadere voorwaarden stellen zolang deze redelijk 

zijn in het kader van deze overdracht. 

10.3 Indien de rechtsvorm of –persoon van een Partij wordt omgezet in een andere, danwel indien een 

Partij haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt aan een andere juridische entiteit waarin 

de betreffende Partij de volledige zeggenschap en winstgerechtigdheid behoudt, is een overdracht 

van haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Opdrachtbevestiging, de Overeenkomst en de 

Algemene Voorwaarden onvoorwaardelijk geoorloofd. De wederpartij is echter alsdan wel 

gerechtigd nadere zekerheid te verlangen, indien zulks in alle redelijkheid verlangd kan worden. 

11 Hardheidsclausule en wijzigingsbeding 

11.1 In verband met het feit dat het thans niet te voorzien is hoe toekomstige ontwikkelingen onder-

havige rechtsverhoudingen bepalen, geldt tussen Partijen dat indien zich een onvoorziene 

omstandigheid voordoet die niet of niet in de geest van de Opdrachtbevestiging, de Overeenkomst 

en/of Algemene Voorwaarden is geregeld, alsnog tussen Partijen een nadere regeling wordt 

overeengekomen in de geest van de Opdrachtbevestiging, de Overeenkomst en de Algemene 

Voorwaarden. 

11.2 Indien, om welke reden dan ook, één of meerdere bepalingen in de Opdrachtbevestiging, de 

Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden op enig moment nietig blijken te zijn of vernietigd 

worden, blijft het overige in de Opdrachtbevestiging, de Overeenkomst en/of de Algemene 

Voorwaarden bepaalde zoveel mogelijk en onverminderd van kracht. Voorts zullen Partijen er voor 

zorgdragen dat de betreffende bepaling(en) worden vervangen door andere bepalingen die zoveel 

mogelijk tegemoet komen aan hetgeen Partijen beoogden te regelen met de nietig of vernietigde 

bepaling. 

11.3 Onderhavige Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden door Waterson. De 

wijziging(en) gaat c.q. gaan alsdan in op het moment als te bepalen door Waterson. 

12 Geheimhouding 

12.1 Partijen zijn zowel tijdens de duur als na het beëindigen van Overeenkomst gehouden tot strikte 

geheimhouding van alles wat hen omtrent de Opdrachtbevestiging, de Overeenkomst, de 

Algemene Voorwaarden, de onderneming van wederpartij en/of zijn handelsrelaties/klanten op 
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welke wijze dan ook bekend is geworden en waaromtrent hen geheimhouding is opgelegd of 

waarvan zij het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs zouden kunnen vermoeden. 

12.2 Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is slechts dan niet van toepassing indien de betreffende Partij op 

grond van de wet of enige uitspraak van een bevoegde rechter of andere instantie, verplicht is de 

betreffende informatie openbaar te maken. Dit geldt alsdan slechts voor de informatie die openbaar 

gemaakt dient te worden en alleen aan die (rechts)persoon of instantie verstrekt mag worden waar 

die verplichting toe bestaat. 

13 Rechtskeuze, arbitrage en geschillen 

13.1 Op de Opdrachtbevestiging, de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, alsmede alle hieruit 

voortvloeiende en/of samenhangende overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands Recht van 

toepassing. 

13.2 Geschillen zullen, nadat onderling overleg naar de mening van één van Partijen niet tot de gewenst 

oplossing heeft geleid, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar 

Waterson ten tijde van het geschil feitelijk is gevestigd. Een geschil is aanwezig indien één van 

Partijen zulks van mening is. 

13.3 Elk van Partijen zal de kosten dragen in geval van geschillen voor de door haar ingeschakelde 

eigen adviseurs, juristen en/of deskundigen, behoudens indien de hiervoor bedoelde rechter anders 

bepalen. 

Aldus vastgesteld d.d. ___ december 2019. 


