WAVIN ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 2017
I. ALGEMEEN DEEL
1. Toepasselijkheid en definities
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Wavin B.V., dan wel
een tot de groep van Wavin B.V. behorende (Nederlandse) vennootschap (hierna “Wavin”) en haar
afnemer (hierna “Afnemer”) die zien op verkoop, dienstverlening, aanneming van werk, en/of het leveren
van enige andere prestatie door Wavin aan Afnemer(hierna “Overeenkomst”). Verwijzing naar de
Overeenkomst houdt tevens een verwijzing in naar deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna
“Voorwaarden”).
1.2In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden en (enige bepaling van) de Overeenkomst,
prevaleert de Overeenkomst.
1.3Voor zover deze Voorwaarden naast het Nederlands ook in een andere taal beschikbaar zijn gesteld,
prevaleert de Nederlandse tekst in geval van enig dispuut met betrekking tot de interpretatie van de
Voorwaarden.
1.4 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1) Producten: alle zaken die Wavin ter uitvoering van een
Overeenkomst aan Afnemer levert of laat leveren, inclusief bijbehorende onderdelen, ontwerpen,
tekeningen en modellen. Verwijzing naar Producten kan in het voorkomende geval tevens verwijzing naar
bijbehorende Diensten omvatten; 2) Diensten: alle werkzaamheden niet zijnde Werken, die Wavin tegen
vergoeding of om niet, in opdracht van Afnemer verricht of laat verrichten; 3) Werken (of Werk): alle werken
van stoffelijke aard als bedoeld in artikel 7:750 BW die Wavin in opdracht van Afnemer tot stand brengt of
laat brengen; 4) Prestaties: alle prestaties die Wavin aan Afnemer levert of laat leveren zoals Diensten,
Producten en/of Werken in welke vorm dan ook en/of de resultaten daarvan en/of alle daartoe
noodzakelijke activiteiten ter gehele uitvoering van de Overeenkomst.
2. Totstandkomen, wijzigen en annuleren van de overeenkomst
2.1 Mondelinge Overeenkomsten verbinden Wavin slechts nadat en voor zover deze schriftelijk door Wavin
zijn bevestigd. Alle aanbiedingen van Wavin, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend tenzij daarin anders is
vermeld. Wavin is niet gehouden de Overeenkomst uit te voeren tegen een daarin vermelde prijs indien
deze prijs berust op een evidente druk-, schrijf- of calculatiefout.
2.2 Wavin is gerechtigd naar eigen inzicht orders of opdrachten van Afnemer te accepteren of af te wijzen.
Een Overeenkomst komt pas tot stand nadat Wavin een door Afnemer geplaatste order of opdracht heeft
bevestigd, of is begonnen met de uitvoering daarvan.
2.3. De algemene voorwaarden van Afnemer zijn op de Overeenkomst niet van toepassing en worden bij
deze uitdrukkelijk van de hand gewezen ongeacht of Afnemer naar laatstgenoemde voorwaarden verwijst
in een tot Wavin gerichte offerte-aanvraag, order of een ander communicatiemiddel.
2.4. Alle afbeeldingen en specificaties van Prestaties in Wavin-catalogi, prijslijsten, advertenties en dergelijke
gelden als een weergave bij benadering. Wavin staat niet in voor de juistheid van de opgaven van gewicht,
afmeting, capaciteit en dergelijke. Indien Wavin een model, monster of voorbeeld heeft getoond, wordt dit
vermoed slechts te zijn getoond bij wijze van aanduiding. De hoedanigheid van de te leveren Prestaties
kan hiervan afwijken.
2.5 Wavin is altijd bevoegd wijzigingen in de volgens de Overeenkomst te leveren Prestatie aan te brengen,
om deze te verbeteren of om te voldoen aan enig overheidsvoorschrift.
2.6 Afnemer is verplicht Wavin onverwijld te wijzen op voor de Afnemer klaarblijkelijke fouten of gebreken in
constructies, werkwijzen, bouwstoffen, materialen, hulpmiddelen, bestekken, tekeningen, ontwerpen en
calculaties en/ of andere Prestaties die Wavin blijkens de aan Afnemer verstrekte stukken voornemens is
te leveren respectievelijk toe te passen.
3. Termijnen
3.1 Afnemer zorgt ervoor dat Wavin tijdig kan beschikken over de voor de volledige uitvoering van de
Overeenkomst benodigde gegevens, overeenkomstig eventuele aanwijzingen van Wavin daartoe, en wijst
Wavin op overheidsvoorschriften en omstandigheden van bijzondere aard, één en ander voor zover die
voor Wavin daartoe van belang zijn.
3.2Indien, naar Wavin’s redelijke oordeel, de gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst
niet tijdig zijn verkregen, is Wavin gerechtigd ofwel na overleg met Afnemer een nieuwe
leverdatum/uitvoeringstermijn vast te stellen en/of de prijs te herzien ofwel de Overeenkomst te beëindigen
zonder dat op grond hiervan enige aansprakelijkheid jegens Afnemer ontstaat.
3.3Door Wavin aanvaarde of afgegeven leverings/uitvoeringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale
termijnen.
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4. Verwerking van geleverde Producten/Diensten
4.1 Afnemer is verplicht de door Wavin geleverde Producten en/of Diensten overeenkomstig de eisen van
goed en deugdelijk vakwerk op te slaan, toe te passen en te verwerken.
4.2 Afnemer houdt zich aan alle instructies en voorschriften met betrekking tot (product)veiligheid van Wavin
en/of of van de (lokale) overheid. Afnemer verstrekt passende informatie over gezondheid, veiligheid,
beveiliging en milieu aan alle personen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot medewerkers van
Afnemer, opdrachtnemers/onderaannemers en klanten, zulks op grond van een wettelijke verplichting, dan
wel op grond van Afnemer’s verwachting dat genoemde personen in aanraking kunnen komen met
Producten. Afnemer vrijwaart Wavin tegen alle kosten en schade (inclusief eventuele door de bevoegde
(overheid)autoriteiten opgelegde boetes), die zijn gemaakt of geleden door Wavin doordat Afnemer in
gebreke is gebleven met de nakoming van zijn verplichtingen onder deze bepaling.
4.3 Indien Afnemer bij de opvolging dan wel uitvoering van een door Wavin geleverde Dienst, van deze Dienst
afwijkt, geschiedt dit voor rekening en risico van Afnemer, tenzij Wavin deze afwijking vooraf uitdrukkelijk
schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.4 Indien Afnemer de door Wavin geleverde Producten verwerkt in strijd met de wet, verordeningen,
vergunningen of door Wavin geleverde Diensten en/ of veiligheidsinstructies en voorschriften, heeft Wavin
het recht verdere leveranties stop te zetten, zonder dat de Afnemer uit dien hoofde enig recht toekomt op
schadevergoeding.
4.5 Alvorens Afnemer door Wavin geleverde Diensten en/of Producten zal verwerken, zal Afnemer de
eventueel door Wavin aangenomen technische randvoorwaarden zelf (doen) controleren en (doen)
rechercheren door keuring en voorts met gebruikmaking van al die technieken en hulpmiddelen die
overeenkomstig de stand der wetenschap en techniek per moment van verwerking in de betreffende
branche gangbaar zijn.
4.6 Indien de eisen van goed en deugdelijk vakwerk de verwerking van meer, dan wel andersoortige
hoeveelheden Producten vergen dan in de aanbieding, offerte, orderbevestiging en/of Dienst van Wavin
is vermeld, dan wel meer of andersoortige inzet van arbeid en materieel vergen dan in eerste instantie
door Wavin en/of de Afnemer gecalculeerd, is laatstgenoemde daarvoor, met uitsluiting van Wavin, geheel
verantwoordelijk.
4.7 Afnemer zal bij de uitoefening van zijn werkzaamheden handelen in de geest van de Mexichem Code of
Ethics welke is gepubliceerd op www.wavin.com/web/about/governance.htm. Op verzoek zal Wavin een
papieren versie toesturen.
4.8 Afnemer stemt ermee in en verbindt zich ertoe dat hij in verband met de Overeenkomst in
overeenstemming handelt met alle toepasselijke wetten, reglementen, verordeningen, toepasselijke
(lokale) overheidsvoorschriften op het gebied van anti-omkoping (anti-bribery) en anti-witwaspraktijken
(anti-money laundering).
5. Prijzen en betaling
5.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, en voor zover het gaat om Producten, gebaseerd op levering EXW
(volgens de geldende ICC Incoterms) en exclusief verpakking. Betaling vindt plaats in euro’s (€).
5.2 Indien bij het tot stand komen van de Overeenkomst niet uitdrukkelijk een prijs is overeengekomen, geldt
de prijs zoals op dat moment vermeld op de prijslijsten van Wavin.
5.3 In het geval na het sluiten van de Overeenkomst sprake is van een wijziging van de grondstofprijzen,
belastingen, lonen, heffingen, premies welke dan ook, al dan niet opgelegd van overheidswege, is Wavin
gerechtigd de overeengekomen prijs eenzijdig te wijzigen. Indien van deze bevoegdheid gebruik wordt
gemaakt en Wavin de overeengekomen prijs wenst te verhogen binnen drie maanden na het sluiten van
de
Overeenkomst,
is
Afnemer
gedurende
een
periode
van
twee
(2) weken bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat de Afnemer uit dien hoofde enig recht
toekomt op schadevergoeding van Wavin.
5.4 Afnemer draagt er voor zorg dat de gehele prijs binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum op de
bankrekening van Wavin is bijgeschreven. Afnemer heeft nimmer het recht om op te schorten of te
verrekenen.
5.5 Tenzij Afnemer bezwaar maakt tegen een factuur binnen een termijn van 15 (vijftien) dagen na
factuurdatum, geldt die factuur als geaccepteerd. Indien Afnemer in gebreke blijft met diens verplichting
tot betaling als genoemd in artikel 5.4, is Afnemer onmiddellijk in verzuim en worden alle vorderingen van
Wavin onmiddellijk volledig opeisbaar. In dat geval is Afnemer tevens de wettelijke handelsrente plus
0,05% per dag verschuldigd over het openstaande bedrag tot en met het moment van volledige betaling,
onverminderd alle overige rechten die Wavin toekomen op grond van de wet en de Overeenkomst,

Page 2/10

waaronder in ieder geval worden begrepen nakoming van de Overeenkomst en het recht op
schadevergoeding.
5.6 In geval er een omzetbonus of een kortingsregeling is overeengekomen, is deze niet eerder opeisbaar
dan nadat Afnemer alle verplichtingen jegens Wavin is nagekomen.
5.7 Indien de Afnemer niet of niet tijdig één of meerdere van zijn verplichtingen uit een Overeenkomst nakomt,
dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van de Afnemer, waaronder ook worden begrepen de kosten voor het opstellen en
verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. De
hoogte van de verschuldigde buitengerechtelijke kosten wordt bepaald volgens de staffel uit het Besluit
vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
5.8 Indien Wavin hogere kosten heeft gemaakt dan de vergoeding waarop zij ingevolge het Besluit vergoeding
voor buitengerechtelijke incassokosten recht zou hebben, dan komen ook die meerdere kosten voor
rekening van de Afnemer.
5.9 De Afnemer is jegens Wavin de door Wavin gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle
instanties, behoudens voor zover de Afnemer aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen
indien Wavin en de Afnemer met betrekking tot een Overeenkomst een gerechtelijke procedure voeren
en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de Afnemer volledig of in overwegende
mate in het ongelijk wordt gesteld.
5.10 Wavin is gerechtigd om ter eigen discretie vooruitbetaling of andere zekerheidsstelling van Afnemer te
verlangen voor de nakoming van enige betalingsverplichting van Afnemer, en Afnemer zal aan een
dergelijk verzoek voldoen. Totdat deze zekerheid is verstrekt, is Wavin gerechtigd om de uitvoering van
de Overeenkomst of de betreffende order op te schorten, zonder dat de Afnemer uit dien hoofde enig recht
toekomt op schadevergoeding.
6. Overmacht
6.1 Indien en voor zover Wavin tekort schiet in de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst als
gevolg van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW, is Wavin niet aansprakelijk voor die tekortkomingen.
Voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is geworden, worden die verplichtingen opgeschort voor de
duur van de overmacht situatie. Indien de periode waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is, langer
duurt of zal duren dan 2 (twee) maanden, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst op te zeggen of
te ontbinden zonder dat de Afnemer uit dien hoofde enig recht toekomt op schadevergoeding.
6.2 Indien Wavin bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk Prestaties heeft voldaan, of slechts
gedeeltelijk aan de verplichtingen kan voldoen, is Wavin bevoegd het reeds geleverde respectievelijk het
leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Afnemer gehouden deze factuur te voldoen.
6.3 Van overmacht aan de zijde van Wavin is onder meer sprake in geval van beperkende
overheidsmaatregelen,
(werk)stakingen,
gebrek
aan
grondstoffen,
ziekte,
vertragingen,
vervoersproblemen, (dreiging van) oorlog, (volledige of gedeeltelijke) mobilisatie, rellen, sabotage,
overstromingen, vuur of andere vormen van vernietiging binnen het bedrijf van Wavin, (werknemers-)
uitsluiting en storing van machines of gereedschappen of andere storingen binnen het bedrijf van Wavin.
Er is ook sprake van overmacht aan de zijde van Wavin indien een of meerdere van de hiervoor genoemde
omstandigheden zich voordoen binnen de bedrijven van leveranciers en onderaannemers van Wavin.
7. Tekortkoming en aansprakelijkheid
7.1In geval van een tekortkoming van Wavin, dient Afnemer Wavin schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij
Wavin een redelijke termijn wordt gegeven van tenminste 14 (veertien) dagen vanaf de datum van
ontvangst van de schriftelijke ingebrekestelling om de betreffende Prestaties volgens de Overeenkomst
na te komen. In geval Wavin deze redelijke termijn overschrijdt, is Afnemer gerechtigd om de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, enkel met betrekking tot dat deel van de Prestatie ten
aanzien waarvan Wavin is tekortgeschoten.
7.2 Wavin is slechts aansprakelijk voor directe schade nadat zij conform het voorgaande lid in gebreke is
gesteld. Ongeacht de basis van de vordering, is zij nimmer aansprakelijk voor;
- indirecte schade of gevolgschade zoals bijvoorbeeld vertragingsschade, schade door bedrijfsstagnatie,
gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste kansen, verlies van goodwill, of verbeurde dwangsommen
of boetes;
- schade als gevolg van eventuele defecten, onjuistheden en/of omissies in de Prestaties die Afnemer
niet tijdig heeft gemeld of zelf had behoren te ontdekken, of die het gevolg zijn van door Afnemer verstrekte
onjuiste informatie of instructies;
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- schade die is ontstaan door onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, door het niet (of niet juist) opvolgen
van aanwijzingen en instructies van Wavin, of door gebruik voor een ander doel dan waartoe de Producten
bestemd zijn.
7.3 In alle gevallen is, ook indien Wavin jegens Afnemer op meerdere juridische gronden of feiten
aansprakelijk is, de totale aansprakelijkheid van Wavin beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende
Prestatie, met een totaal maximum van EUR 1.000.000,- (een miljoen) inclusief eventuele vergoedingen
op grond van artikelen 15, 17 en 22, per schadeoorzaak (waarbij een serie van gebeurtenissen geldt als
één oorzaak).
7.4 Afnemer vrijwaart Wavin tegen alle vorderingen van derden met betrekking tot de door Wavin aan
Afnemer geleverde Prestaties.
7.5Beperking van de aansprakelijkheid als bedoeld in deze Voorwaarden heeft geen effect op eventuele
Prestaties geleverd onder Wavin product- of projectgaranties voor zover zulke garanties expliciet een
ruimere aansprakelijkheid kennen.
7.6 De in deze Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Wavin gelden niet
indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Wavin of haar leidinggevende
ondergeschikten.
8. Ontbinding
Onverminderd de rechten van Wavin onder de Overeenkomst, deze Voorwaarden of op grond van de wet,
is Wavin gerechtigd om op elk moment, zonder dat ingebrekestelling is vereist, (verdere) nakoming van
de met Afnemer gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of deze te ontbinden indien:
(i) Afnemer een of meer van zijn verplichtingen jegens Wavin of (een) aan Wavin gelieerde
onderneming(en) niet, niet tijdig, of niet volledig nakomt of Wavin redelijke reden heeft om te aan te nemen
dat Afnemer diens verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen;
(ii) Afnemer surséance van betaling heeft aangevraagd of dit hem wordt verleend, het faillissement van
Afnemer is aangevraagd en/of is uitgesproken of Afnemer anderszins de vrije beschikking over zijn
vermogen verliest;
(iii) er beslag wordt gelegd op producten van Afnemer;
(iv) vergunningen of licenties benodigd voor de uitvoering van de Overeenkomst vervallen of worden
ingetrokken;
(v) Afnemer diens onderneming beëindigt;
(vi) meer dan 50% van het aandelenkapitaal van Afnemer wordt overgedragen;
(vii) enig aandelenkapitaal van Afnemer wordt overgedragen op een natuurlijke of rechtspersoon die
producten produceert of verhandelt die concurreren met de producten van Wavin;
(viii) de zeggenschap of controle over Afnemer wijzigt op enige andere manier;
(ix) Afnemer betrokken is bij enige frauduleuze, bedrieglijke en/of illegale activiteiten, of (x) de Afnemer,
naar Wavin’s mening, op negatieve wijze op de reputatie, goede naam of goodwill van Wavin of Wavin
producten, beïnvloedt.
9. Intellectuele eigendomsrechten
9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Wavin aan Afnemer geleverde Prestaties, alsmede
eventuele daaruit voortvloeiende resultaten berusten bij Wavin, en Afnemer verkrijgt geen enkel recht in
de intellectuele eigendomsrechten van Wavin. Onder intellectuele eigendomsrechten van Wavin zijn onder
meer begrepen alle handelsmerken, handelsnamen, logo’s, ontwerpen, symbolen, emblemen,
onderscheidingstekens, slogans, dienstmerken, auteursrechten, octrooien, modellen, tekeningen,
knowhow, informatie en elk ander onderscheidend materiaal van Wavin, al dan niet vatbaar voor registratie
of depot (hierna “IE-rechten”). Zij mogen door Afnemer zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke
toestemming van Wavin niet worden toegepast, nagemaakt dan wel aan derden ter hand worden gesteld
of getoond.
9.2 Afnemer zal niets doen of nalaten wat de IE-rechten van Wavin kan schaden, in gevaar brengen of daar
afbreuk aan doet. In het bijzonder zal Afnemer niet: (a) IE-rechten of andere wijzen van identificatie van
door Wavin geleverde Prestaties wijzigen, verwijderen of verminken; (b) de IE-rechten van Wavin op
zodanige wijze gebruiken dat daardoor hun onderscheidende karakter of geldigheid aangetast kan worden;
(c) met betrekking tot door Wavin geleverde Prestaties handelsmerken gebruiken anders dan die van
Wavin zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Wavin, of (d) handelsmerken
of handelsnamen gebruiken die overeenkomen met handelsmerken of handelsnamen van Wavin waardoor
mogelijk verwarring of misleiding wordt veroorzaakt.
9.3 Afnemer informeert Wavin onmiddellijk en volledig over enige daadwerkelijke, verwachte of beoogde
inbreuk op de IE-rechten van Wavin die ter kennis van Afnemer komt.
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9.4 Afnemer vrijwaart Wavin van alle aanspraken van derden wegens iedere (beweerdelijke) inbreuk op een
recht van industriële eigendom die verband houdt met de fabricage, levering of het gebruik van een
Prestatie die is vervaardigd of verricht volgens voorschriften van de Afnemer, dan wel met gebruikmaking
van door Afnemer ter beschikking gestelde materialen, tekeningen, modellen, instructies etcetera. Afnemer
zal de schade die Wavin dientengevolge lijdt, waaronder begrepen de kosten van verweer, vergoeden.
Wavin is in geval van dergelijke aanspraken bevoegd de nakoming van haar verbintenissen uit de
Overeenkomst op te schorten, dan wel met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden, zonder
tot enige schadevergoeding jegens de Afnemer gehouden te zijn.
9.5 Naar beste weten van Wavin maken de Producten en Diensten van Wavin geen inbreuk op intellectuele
eigendomsrechten van derden. Wavin is evenwel jegens Afnemer niet aansprakelijk indien de Producten
of Diensten onverhoopt toch inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Op Wavin rust
geen verplichting Afnemer ter zake te vrijwaren.
10. Geheimhouding en publiciteit; Data (overdracht)
10.1 Afnemer zal zich onthouden van het op enigerlei wijze, al dan niet voor publiciteitsdoeleinden, doen van
mededelingen aan derden met betrekking tot de Overeenkomst dan wel met betrekking tot de uitvoering
die een der partijen daaraan geeft, behoudens na voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van Wavin, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.
10.2 Afnemer neemt strikte vertrouwelijkheid in acht ten aanzien van informatie welke Afnemer bekend is of
wordt van en over Wavin en/of over relaties van Wavin. Afnemer zal (de resultaten van) de door Wavin
geleverde Prestaties alsmede informatie en gegevensdragers welke Afnemer ter beschikking staan of zijn
gekomen in het kader van de Overeenkomst, in generlei vorm aan derden beschikbaar stellen, voor derden
toegankelijk maken of hierover aan derden enige inlichting verschaffen en aan diens personeel slechts
bekendmaken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst. Afnemer zal diens
personeel en/of de door Afnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden binden
aan deze geheimhoudingsbepalingen.
10.3 Na volledige uitvoering van de Overeenkomst blijft dit artikel onverkort van toepassing tot het moment
dat Afnemer door Wavin schriftelijk van geheimhouding wordt ontslagen.
10.4 Gegevens, persoonsgegevens of andersoortige gegevens, aangeleverd door Afnemer worden in
overeenstemming met het van tijd tot tijd geldende Wavin’s beveiligings- en kwaliteitsbeleid, voor de
volgende doeleinden bewaard en gebruikt: het bedienen van Afnemer’s account; bijhouden van een
klantregister; uitvoeren van statistische analyses; voldoen aan (wettelijke) identificatieplichten;
beoordelen van financiële gesteldheid en voor overige, door Wavin aangemerkte, noodzakelijke en
passende doeleinden.
10.5 Met inachtneming van het beleid, genoemd in de vorige paragraaf, mag Wavin gegevens met
betrekking tot de Afnemer openbaren: aan enige tot de Wavin groep behorende vennootschap of
groepsmaatschappij; aan enige onderaannemer of opdrachtnemer van Wavin, welke werkzaamheden
verricht die verband houden met Afnemers account; op grond van wettelijke eisen of wettelijke
mogelijkheden.
10.6 Door Wavin (persoons)gegevens of overige informatie te verstrekken erkent Afnemer en stemt
Afnemer er uitdrukkelijk mee in, dat dergelijke (persoons)gegevens of overige informatie overgebracht
worden over de landsgrenzen ten behoeve van verwerking, een en ander in overeenstemming met
gebruiken binnen Wavin/Mexichem.
10.7 Gegevens betreffende Afnemer worden opgeslagen en bewaard volgens Wavin’s bewaarbeleid.
11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter; handelscontroles en boycots
11.1 Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het VN-verdrag inzake
internationale koopovereenkomsten (”het Weens Koopverdrag”) is niet van toepassing.
11.2 Alle geschillen in relatie tot de Overeenkomst of enige daaruit voortvloeiende rechtsbetrekking, worden
exclusief beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.
11.3 In afwijking op artikel 11.2 worden geschillen beslecht door het Nederlandse Arbitrage Instituut (NAI) in
overeenstemming met het dan geldende NAI Arbitrage Reglement indien:
- Afnemer diens statutaire vestiging buiten de Europese Unie heeft; en/of
- het geschil ziet op een Werk of enige daaruit voortvloeiende rechtsbetrekking.
De taal van arbitrage is Nederlands en de plaats van arbitrage is Zwolle, Nederland. Indien de originele
bewijsmiddelen in de Engelse taal zijn, zijn partijen gerechtigd die bewijsmiddelen in deze taal over te
leggen indien de arbiter(s) daarmee instemt.
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11.4 De bepalingen van dit artikel 11 blijven geldig na beëindiging van de Overeenkomst en vormen een
onafhankelijke (arbitrage)overeenkomst tussen Wavin en Afnemer.
11.5 Niets in de Overeenkomst is bedoeld, en niets hierin moet zodanig worden opgevat of uitgelegd, dat een
partij ertoe wordt gebracht te handelen op een wijze die niet strookt met, bestraft wordt of verboden is
onder enige toepasselijke wet, verordening of besluit, die van toepassing zijn op deze partij, zulks in
verband met (buitenlandse) handelscontroles, exportcontroles, embargo's of enige internationale boycot.
11.6 Afnemer zal niet exporteren, doorverkopen of enig Product overdragen aan enig persoon, entiteit of
locatie, die onderworpen is aan VN, VS of EU sancties of embargo 's.
11.7 Afnemer garandeert dat hij niet is onderworpen aan enig embargo of enige VN, VS of EU-sanctie
("Restricted Party"), dat hij niet in eigendom is of direct of indirect gecontroleerd wordt door een Restricted
Party en dat hij niet is gevestigd in een jurisdictie waarvoor enig embargo of enige VN, VS of EU-sanctie
geldt.
11.8 Afnemer stemt ermee in dat Wavin zich het recht voorbehoudt om elke transactie te beoordelen voor
wat betreft enige exportbeperking, ook na verkoop en deze alsnog te annuleren op basis van de resultaten
van dit onderzoek, zonder op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn jegens Afnemer.
II. VERKOOP EN LEVERING VAN PRODUCTEN
Indien de door Wavin met Afnemer gesloten Overeenkomst tevens betrekking heeft op levering van
Producten, zijn de volgende voorwaarden in aanvulling op bovenstaande voorwaarden van toepassing.
In geval van strijdigheid tussen de voorgaande voorwaarden en de hierna volgende voorwaarden,
prevaleren laatstgenoemde voor zover het levering van Producten betreft.
12. Levering
12.1 Levering geschiedt EXW volgens de meest recente versie van de ICC Incoterms.
12.2 Indien levering op afroep is overeengekomen worden alle Producten binnen 12 maanden na het aangaan
van de Overeenkomst door Afnemer afgenomen, althans is Wavin gerechtigd deze Producten als zijnde
binnen die periode afgenomen te factureren.
12.3 Wavin is gerechtigd om orders in gedeeltes te leveren. Het staat Wavin vrij, waar zulks gebruikelijk is,
tot 10% meer of minder dan in de order(-bevestiging) vermeld staat, te leveren en overeenkomstig te
factureren.
12.4 Afnemer is gehouden om de Producten in ontvangst te nemen op de overeengekomen datum van
levering en in alle gevallen zonder enige vertraging zodra die door Wavin voor levering worden
aangeboden. Indien Afnemer de levering niet accepteert, of nalatig is met het verstrekken van informatie
of instructies die noodzakelijk zijn voor de aflevering, zullen de Producten voor rekening en risico van de
Afnemer worden opgeslagen door Wavin. De Afnemer is aansprakelijk voor alle kosten en schade die uit
de weigering dan wel nalatigheid met betrekking tot de afname voortvloeien, inclusief de kosten van opslag
en van het opnieuw leveren.
12.5 Het risico van de Producten gaat over op Afnemer op het moment dat de Producten worden geleverd op
de overeengekomen plaats conform de Overeenkomst en bij afwezigheid van zo’n bepaling, conform de
ingevolge artikel 12.1 toepasselijke leveringsconditie. Indien de levering vertraging oploopt wegens
omstandigheden die in de sfeer van de Afnemer liggen, gaat het risico over op de Afnemer vanaf het
moment dat Wavin kenbaar maakt dat de Producten gereed staan voor verzending.
12.6 Wavin is bevoegd, in afwijking van de door Afnemer bestelde Producten, andere producten te leveren,
mits die van overeenkomstige kwaliteit en functionaliteit zijn, waarbij Wavin jegens Afnemer voor die
gelijkwaardigheid instaat.
13. Vervoer
Indien in afwijking van artikel 12 geldt dat Wavin zorg draagt voor het vervoer, zal dit vervoer plaatshebben
naar slechts één centraal adres, zelfs indien de Producten bestemd zijn om over meerdere plaatsen
gedistribueerd te worden. Afnemer zal Wavin of de door Wavin ingeschakelde vervoerders op alle
werkdagen in de gelegenheid stellen om de Producten feitelijk te leveren en zal daarbij al het mogelijke
doen om wachttijden te voorkomen en te beperken. Bij het lossen en in ontvangst nemen van de Producten
zal Afnemer voor rekening van Afnemer aan Wavin of de door Wavin ingeschakelde vervoerder hulp
verlenen, onder andere door het ter beschikking stellen van mechanische hulpmiddelen. Tevens behoeft
Wavin in dat geval de te leveren Producten niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een
behoorlijk berijdbaar en veilig terrein kan komen.
14. Eigendomsvoorbehoud
14.1 Alle door Wavin geleverde Producten blijven eigendom van Wavin tot op het moment dat Afnemer
volledig heeft voldaan aan al diens betalingsverplichtingen jegens Wavin uit hoofde van enige met Wavin
gesloten Overeenkomst tot het leveren van Producten alsook het daarmee verbandhoudend verrichten
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van Werk of Diensten, vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke
Overeenkomst daaronder begrepen. Zolang de eigendom van de geleverde of te leveren Producten niet
op Afnemer is overgegaan, is Afnemer niet gerechtigd om de Producten te verpanden of aan een derde
enig recht van zekerheid daarop te verlenen. Het is Afnemer wel toegestaan de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde Producten in het kader van de normale bedrijfsuitoefening aan derden
te verkopen en feitelijk af te leveren.
14.2 Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten: 1) te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze
verzekering op eerste verzoek van Wavin ter inzage te geven; 2) alle aanspraken van de Afnemer op
verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten op eerste verzoek
van Wavin te verpanden aan Wavin; 3) zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Wavin op te slaan;
en 4) op andere manieren op eerste verzoek van Wavin medewerking te verlenen aan alle redelijke
maatregelen die Wavin ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de Producten wil
treffen en welke de Afnemer niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.
14.3 Afnemer stelt Wavin schadeloos voor alle gevolgen van diefstal, verlies of beschadiging van de
Producten waar dit eigendomsvoorbehoud op rust.
14.4 Indien Afnemer tekort schiet in de nakoming van enige verplichting jegens Wavin, of Wavin goede grond
geeft te vrezen dat Afnemer in de nakoming van die verplichtingen zal tekortschieten, is Wavin bevoegd
de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten terug te (laten) nemen, zelfs indien deze dienen te
worden losgemaakt van andere zaken. De kosten van de terugneming komen voor rekening van Afnemer,
onverminderd andere rechten waar Wavin aanspraak op kan maken.
14.5 Op geleverde Producten die door voldoening van de verschuldigde tegenprestatie in eigendom naar de
Afnemer zijn overgegaan en waarvan Afnemer nog het bezit heeft, behoudt Wavin zich hierbij reeds nu
voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen van
Wavin op Afnemer.
15. Klachten en inspectie
15.1 Afnemer dient bij levering de Producten te (doen) inspecteren met betrekking tot volumes, aantallen en
gebreken die bij een normale zorgvuldige controle kunnen worden vastgesteld (hierna “Zichtbare
Gebreken”). Afnemer draagt daarbij het risico voor steekproefsgewijze inspectie.
15.2 Eventuele klachten met betrekking tot volumes, aantallen of Zichtbare Gebreken dienen onverwijld na
levering doch in alle gevallen uiterlijk binnen 72 uur na levering schriftelijk aan Wavin te worden gemeld.
Afnemer dient andere gebreken dan Zichtbare Gebreken binnen zeven dagen na ontdekking schriftelijk
aan Wavin te melden. De klacht dient nauwkeurig de aard en grond van de klacht te omschrijven.
15.3.
15.3 Indien de Producten door Wavin worden geleverd onder overlegging van een kwaliteitsverklaring in de
zin van de Woningwet of regelgeving met betrekking tot CE-markering, worden die Producten geacht goed
en deugdelijk te zijn behoudens door de Afnemer te leveren (technisch) tegenbewijs.
15.4 Wavin spant zich ervoor in dat de door Wavin te leveren Producten voldoen aan de vereisten van de
Reach-richtlijn (inclusief aanpassingen daarvan) zoals gepubliceerd op www.echa.europe.eu en alle
verplichtingen die daarmee samenhangen. Wavin is jegens Afnemer echter niet aansprakelijk indien
Wavin of enige andere partij niet heeft voldaan aan enige verplichting uit of samenhangend met
voornoemde Reach-richtlijn.
15.5 Alle rechten en vorderingen van Afnemer ter zake van betaling van een geldsom, en/of herstel of
herlevering van de relevante Producten en/of levering van een tekort, op welke grond dan ook, alsmede
elk recht van Afnemer om de Overeenkomst te ontbinden, vervallen a) indien er sprake is van te late
melding ingevolge artikel 15.2 b) indien Wavin niet in de gelegenheid is gesteld de klacht onmiddellijk ter
plaatse op gegrondheid te (doen) onderzoeken en/of c) er 12 (twaalf) maanden zijn verstreken na
leveringsdatum.
III. DIENSTVERLENING
Indien de door Wavin met Afnemer gesloten Overeenkomst tevens betrekking heeft op levering van
Diensten, zijn de volgende voorwaarden in aanvulling op bovenstaande voorwaarden van toepassing. In
geval van strijdigheid tussen de voorgaande voorwaarden en de hierna volgende voorwaarden, prevaleren
laatstgenoemde voor zover het levering van Diensten betreft.
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16. Levering van Diensten
16.1 Wavin zal zich zal inspannen overeenkomstig de stand der techniek en volgens de eisen van goed en
deugdelijk vakwerk de Diensten te verlenen. De Diensten worden verleend op basis van door Afnemer
verstrekte informatie, waarbij Afnemer instaat voor de juistheid en volledigheid daarvan. Alle gevolgen van
gebleken onjuistheid en/of onvolledigheid van zulke informatie, komen geheel voor rekening en risico van
Afnemer.
16.2 De Diensten zijn steeds project specifiek en gebaseerd op de aanschaf en toepassing van door of
namens Wavin geproduceerde en/of geleverde Producten. Het is Afnemer niet toegestaan gebruik te
maken van de door Wavin verleende Diensten met toepassing van materialen van derden, althans komen
de gevolgen van zo’n handelswijze geheel voor rekening en risico van Afnemer.
16.3 Alle auteursrechten, octrooien en overige IE-rechten met betrekking tot de Diensten inclusief daarmee
verband houdende methodieken, technieken, bescheiden en overige informatie of kennis, (blijven)
berusten bij Wavin. Voor zover daartoe noodzakelijk, verkrijgt Afnemer een niet-overdraagbare, nietexclusieve en kosteloze licentie tot het overeengekomen gebruik van deze rechten.
17. Aansprakelijkheid Diensten
17.1 De door Wavin geleverde Diensten zijn zonder enige resultaatsverplichting en de aansprakelijkheid van
Wavin voor de Diensten en eventuele onjuistheden c.q. omissies betreffende de ontwerpen, adviezen,
opgegeven maten, technische gegevens, monsters, inspecties, tekeningen, berekeningen, calculatieadviezen en/of andere documentatie die Wavin in het kader van de Dienst heeft verstrekt is geheel
uitgesloten indien ter zake de betreffende Dienst geen bijbehorende Overeenkomst van koop/verkoop van
Producten met Afnemer is gesloten of indien de betreffende Diensten om niet zijn verstrekt.
17.2 Afnemer kan op een gebrek in de Dienst geen beroep meer doen, indien hij niet binnen zeven dagen
nadat de Dienst door Wavin is verricht, bij Wavin terzake schriftelijk heeft geprotesteerd, of indien Afnemer
het gebrek in de Dienst redelijkerwijs niet binnen deze termijn had kunnen ontdekken, Afnemer niet binnen
zeven dagen na ontdekking van het gebrek in de Dienst bij Wavin terzake schriftelijk heeft geprotesteerd.
17.3 Alle rechten en vorderingen van Afnemer ter zake van betaling van een geldsom, en/of correctie van de
geleverde Diensten, op welke grond dan ook, alsmede elk recht van Afnemer om de Overeenkomst te
ontbinden, vervallen indien (a) er sprake is van een te late melding ingevolge artikel 17.3 (b) Wavin niet in
de gelegenheid is gesteld de klacht onmiddellijk ter plaatse op gegrondheid te (doen) onderzoeken en/of
(c) 12 (twaalf) maanden nadat de Dienst door Wavin is verricht.
IV. AANNEMING VAN WERK
Indien de door Wavin met Afnemer gesloten Overeenkomst tevens betrekking heeft op aanneming van
werk in de zin van artikel 7:750 BW en/of Diensten, zijn de volgende voorwaarden in aanvulling op
bovenstaande voorwaarden van toepassing. In geval van strijdigheid tussen de voorgaande voorwaarden
en de hierna volgende voorwaarden, prevaleren laatstgenoemde voor zover het aanneming van werk
betreft.
18. Algemeen
18.1 De projectadministratie van Wavin levert tussen partijen dwingend bewijs op, behoudens eventueel te
leveren tegenbewijs door Afnemer.
18.2 In geval de UAV 2012, althans de dan geldende versie van toepassing zijn, prevaleert bij onderlinge
tegenstrijdigheid de inhoud van deze Voorwaarden boven die van de UAV.
19. Verplichtingen Afnemer
19.1 De Afnemer zorgt ervoor dat Wavin tijdig kan beschikken over:
- vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en dergelijke die voor het Werk vereist zijn;
- het terrein of het water waarop of waarin het Werk moet worden uitgevoerd;
- de benodigde actuele tekeningen, documenten en andere gegevensdragers;
- de overige verstrekkingen, die de Afnemer ingevolge de Overeenkomst doet.
19.2 De Afnemer is verantwoordelijk voor de door of namens Afnemer voorgeschreven constructies en
werkwijzen, alsmede voor de door of namens Afnemer gegeven orders, aanwijzingen, verstrekte
tekeningen, berekeningen, bestekken, tekeningen, schetsontwerpen en andere gegevens en Afnemer is
aansprakelijk voor eventuele fouten daarin. Afnemer zal Wavin vrijwaren van aanspraken van derden
terzake.
19.3 Indien bouwstoffen of hulpmiddelen die de Afnemer ter beschikking heeft gesteld, gebreken mochten
hebben, is de Afnemer aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade. Afnemer zal Wavin vrijwaren
van aanspraken van derden terzake.
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19.4 Indien wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege hogere eisen aan het Werk stellen
dan in de Overeenkomst is bepaald, zullen wijzigingen van het Werk die nodig zijn om aan die eisen te
voldoen, in rekening worden gebracht als meerwerk.
19.5 De Afnemer draagt de verantwoordelijkheid indien het bouwterrein, de uit het Werk komende oude
(bouw-)stoffen of de door de Afnemer ter beschikking gestelde (bouw-)stoffen verontreinigd mochten zijn.
De uit het Werk komende oude (bouw)stoffen blijven eigendom van de Afnemer en Wavin is niet verantwoordelijk voor de hoedanigheid daarvan.
19.6 Afnemer is verantwoordelijk voor het tijdig en juist coördineren van de werkzaamheden van
nevenaannemers van Wavin. Tevens draagt Afnemer er zorg voor dat er zich geen omstandigheden
voordoen waardoor wachttijden ontstaan met betrekking tot installatie van Producten of de uitvoering van
andere Prestaties door Wavin. Wanneer door Afnemer ingeschakelde derden tegelijkertijd
werkzaamheden ter plaatse verrichten dient Afnemer ervoor zorg te dragen dat Wavin hier geen hinder
van ondervindt en komen de gevolgen van eventuele vertraging als gevolg van zulke hinder geheel voor
rekening van Afnemer.
19.7 Afnemer is verantwoordelijk dat de aangewezen bouwplaats geschikt is voor opslag en dat deze
beschermd wordt tegen diefstal.
19.8 Afnemer is verantwoordelijk alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en andere voorzorgsmaatregelen
te nemen en deze gedurende de uitvoering van het Werk te handhaven.
19.9 Afnemer zal om niet bouwstroom en proceswater benodigd bij het verwerken en aanbrengen van de
materialen op het Werk ter beschikking stellen, evenals de benodigde sanitaire voorzieningen.
19.10 Voor zover noodzakelijk voor een goede uitvoering van de overeenkomst, zullen door de Afnemer aan
Wavin om niet ter beschikking worden gesteld en in goede staat worden onderhouden: hulpwegen,
steigers, werktuigen, gereedschappen en andere hulpmiddelen die voor de tijdige uitvoering van belang
zijn.
20. Verplichtingen Wavin
20.1 Indien door of namens de Afnemer het inschakelen van een bepaalde onderaannemer is of wordt
voorgeschreven, en deze voorgeschreven onderaannemer niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, en
Wavin de betreffende onderaannemer in gebreke heeft gesteld,, is Wavin voor zo’n tekortkoming van de
onderaannemer niet aansprakelijk. Kosten die als gevolg van het wanpresteren van de voorgeschreven
onderaannemer voor Wavin zijn ontstaan, zal Afnemer aan Wavin vergoeden. Vervolgens zal Wavin, op
eerste verzoek van de Afnemer, deze vordering op de betreffende onderaannemer aan Afnemer cederen.
20.2 Indien de constructies, werkwijzen, orders en aanwijzingen zoals gegeven door of namens de Afnemer
klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat Wavin in strijd met de goede trouw zou
handelen door zonder de Afnemer daarop te wijzen tot uitvoering van het desbetreffende Werk over te
gaan, is zij voor de gevolgen van zulk verzuim aansprakelijk binnen de beperkingen van aansprakelijkheid
zoals in deze Voorwaarden benoemd.
20.3 De precontractuele waarschuwingsverplichting van artikel 7:754 BW rust alleen dan op Wavin indien in
de inschrijf- c.q. calculatiefase van het project tegenstrijdigheden zijn ontdekt in de door Afnemer verstrekte
gegevens, voor zover die gegevens van belang zijn geweest te komen tot een aanneemsom.
20.4 De uitvoeringstermijnen vangen aan op het laatste van de volgende tijdstippen, te weten: het moment
waarop de betaling van de eerste termijn door Wavin is ontvangen of (indien van toepassing) de ontvangst
door Wavin van de in verband met de uitvoering van het Werk noodzakelijke door Afnemer te verstrekken
informatie.
21. Risico, levering en aanvang werkzaamheden
21.1 Afnemer is verplicht het Werk af te nemen respectievelijk te gedogen op het moment waarop dit aan
Afnemer wordt geleverd respectievelijk het moment waarop dit volgens de Overeenkomst dient te worden
verricht, en dient daartoe aan Wavin alle mogelijkheden en medewerking te bieden. Voor zover Afnemer
hier niet aan voldoet, is Wavin gerechtigd voor rekening en risico van de Afnemer terzake alle maatregelen
(zoals opslag onder derden) te treffen die Wavin naar eigen discretie redelijkerwijs noodzakelijk
voorkomen, onverminderd het recht van Wavin op vergoeding van de hieruit voortvloeiende schade.
21.2 Met betrekking tot Producten die moeten worden geïnstalleerd en/of die deel moeten gaan uitmaken van
het te vervaardigen Werk geldt dat het risico van zowel de geïnstalleerde als dat van de nog niet
geïnstalleerde Producten op de Afnemer overgaat vanaf het moment waarop de Producten op het (bedrijfs)terrein van Afnemer of op het bouwterrein zijn gearriveerd.
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22. Oplevering en controle
22.1 Oplevering van het Werk vindt plaats door ondertekening door Afnemer van een door Wavin opgesteld
opleveringsprotocol. In alle gevallen wordt het Werk als opgeleverd beschouwd zodra Afnemer het Werk
feitelijk in gebruik heeft genomen. Vanaf datum oplevering is Afnemer verplicht het Werk zelfstandig te
hebben verzekerd, althans komen alle gevolgen van de afwezigheid van zo’n verzekeringspolis voor
rekening en risico van Afnemer. Na oplevering van het Werk is Wavin niet meer aansprakelijk voor
gebreken, tenzij het verborgen gebreken betreft als bedoeld in artikel 22.2.
22.2 Ten aanzien van verborgen gebreken, waaronder in het kader van aanneming van werk wordt verstaan
gebreken die ondanks nauwlettend toezicht tijdens de uitvoering dan wel onderzoek bij de oplevering van
het Werk redelijkerwijs niet onderkend hadden kunnen worden, geldt dat deze binnen zeven dagen na
ontdekking, doch uiterlijk binnen twaalf maanden na oplevering van het Werk schriftelijk aan Wavin dienen
te worden gemeld. Aanvankelijke verborgen gebreken zullen – mits tijdig gemeld – voor zover mogelijk
door Wavin binnen een door Wavin te bepalen redelijke periode kosteloos worden hersteld zonder dat op
Wavin ter zake enige schadevergoedingsverplichting rust. 22.3 Alle rechten en vorderingen terzake van
betaling van een geldsom, en/of herstel of herlevering van de relevante Producten en/of de geleverde
Diensten, op welke grond dan ook, alsmede elk recht om de Overeenkomst te ontbinden, vervallen a)
indien er sprake is van te late melding ingevolge artikel 22.2, b) indien Wavin niet in de gelegenheid is
gesteld de klacht onmiddellijk ter plaatse op gegrondheid te (doen) onderzoeken en/of c) 12 (twaalf)
maanden na Oplevering.
22.4 Wanneer Afnemer na een schriftelijk verzoek daartoe van Wavin niet meewerkt aan oplevering, komen
zijn rechten op nakoming en/of herstel volgens dit artikel 22 te vervallen.
22.5 In afwijking van artikel 7:761 lid 2 BW verjaart de rechtsvordering wegens een gebrek in het opgeleverde
Werk in ieder geval door verloop van 5 jaar na de oplevering. Het gestelde in artikel 7:761 lid 1 BW blijft
ongewijzigd van kracht.
Deze Voorwaarden zijn gepubliceerd op http://nl.wavin.com/web/algemene-voorwaarden.htm , op 1 januari
2017 gedeponeerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 05014273 en worden op
eerste verzoek per post of digitaal kosteloos toegezonden.
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