ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
PATHEMA B.V., KVK-NUMMER 57830703, RALPH BUNCHESTRAAT 19, 5051 KW - GOIRLE

DEFINITIES
In deze Algemene Verkoopvoorwaarden Pathema wordt verstaan onder:
Apparatuur:
Dagen:
Formulier van
Aflevering:

Gehuurde:
Huurovereenkomst:

Koper:
Offerte:

Overeenkomst:
Pathema:
Skid(s):

Wederpartij:

1.
1.1

1.2

1.3
1.4
1.5

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

3.
3.1

skid(s);
alle kalenderdagen;
schriftelijk document waar de staat van het Gehuurde
op wordt weergegeven op het moment dat het Gehuurde
aan de Huurder ter beschikking wordt gesteld. Bij het
eindigen van de Huurovereenkomst, wordt wederom de
staat van het Gehuurde weergegeven;
skid(s);
de overeenkomst waarbij Pathema zich verbindt aan
Huurder Apparatuur in gebruik te verstrekken en Huurder
zich verbindt tot betaling van de huurprijs;
ieder die met Pathema een koopovereenkomst sluit;
schriftelijk aanbod, gebaseerd op de informatie die door de
Wederpartij is aangeleverd, met als doel te komen tot een
Overeenkomst;
koopovereenkomst, Huurovereenkomst of andere
overeenkomst die Pathema aangaat;
Pathema B.V.;
mobiele (koel-)waterbehandelingsmethodiek, op basis van
de toegepaste techniek IVG-C., die door Pathema B.V.,
krachtens de Overeenkomst aan de Koper wordt verkocht
of aan de Huurder wordt verhuurd, in deze Algemene
Voorwaarden ook wel genoemd de ‘Apparatuur’ of het
‘Gehuurde’;
de partij met wie Pathema een Overeenkomst sluit of aan
wie Pathema een Offerte uitbrengt, of de partij die Pathema
verzoekt een Offerte uit te brengen.

ALGEMEEN
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing en bindend op alle
offertes en andere overeenkomsten waar Pathema als partij aan is
verbonden.
Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor Pathema
slechts bindend indien deze door Pathema schriftelijk uitdrukkelijk zijn
geaccepteerd en bevestigd.
Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle
aanvullende- en vervolg overeenkomsten.
Pathema wijst eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij
uitdrukkelijk van de hand.
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden – na tussenkomst
van een gerechtelijke instantie – nietig blijkt te zijn, wordt alleen de
betreffende bepaling van toepassing uitgesloten. Alle overige bepalingen
blijven hun gelding onverkort behouden.
OFFERTES
Alle Offertes uitgebracht door Pathema zijn vrijblijvend en gebaseerd op de
bij de aanvraag door de Wederpartij aan Pathema verstrekte gegevens.
Voor onjuistheden of afwijkingen van afbeeldingen, maten of capaciteit kan
Pathema nimmer aansprakelijk worden gesteld.
Tenzij anders overeengekomen behouden Offertes hun geldigheid tot 30
dagen na dagtekening.
Wijkt de aanvaarding door de Wederpartij af van een Offerte, ook indien
slechts op ondergeschikte punten, dan komt een Overeenkomst pas tot
stand na schriftelijke bevestiging en expliciet akkoord door Pathema.
Pathema is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan
door haar schriftelijk aan de klant wordt bevestigd.
TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door beide
Partijen ondertekende Overeenkomst door Pathema is ontvangen of zoveel
eerder als Pathema feitelijk uitvoering geeft aan de Overeenkomst. Het
verstrekken van een ordernummer door de Wederpartij geldt als
onvoorwaardelijk akkoord op de Overeenkomst en

3.2

heeft te gelden als ware de Overeenkomst ondertekend door de
Wederpartij.
Indien partijen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, nadere
en/of aanvullende afspraken en/of wijzigingen zijn overeengekomen,
geldt dat deze Partijen slechts binden indien en voor zover deze
afspraken schriftelijk zijn vastgelegd. Voorts geldt dat toezeggingen
gedaan door werknemers van Pathema haar slechts binden indien deze
toezeggingen schriftelijk zijn gedaan en door een rechtsgeldige
vertegenwoordiger van Pathema voor akkoord zijn ondertekend.

4.
4.1

PRIJZEN
Tenzij anders aangegeven, zijn al onze prijzen exclusief btw. Alle
eventuele belastingen, rechten, portokosten, verplaatsingskosten en
andere kosten, onder welke noemer dan ook, komen ten laste van de
klant.

5.
5.1

HUURTERMIJN
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, gelden
Huurovereenkomsten als aangegaan voor een periode van minimaal
vijf jaren en voor maximaal de periode als in de overeenkomst
vermeld. Pathema is niet verplicht de huurperiode te verlengen.
Bij het bepalen van de huurtermijn worden alle dagen, ook
verletdagen, zaterdagen, zon- en feestdagen en andere vrije dagen
meegerekend en telt een gedeelte van een dag als een gehele dag.
De huurder dient het Gehuurde uiterlijk op de dag en het tijdstip
waarop de Overeenkomst eindigt aan Pathema af te geven, tenzij tijdig
voordien schriftelijk is overeengekomen de Overeenkomst te
verlengen.
Indien het Gehuurde niet binnen de overeengekomen termijn wordt
geretourneerd, is de huurprijs verschuldigd tot het moment waarop
het gehuurde alsnog wordt geretourneerd.
De huurprijs is verschuldigd totdat Pathema het Gehuurde heeft
ingenomen en nadat inspectie heeft plaatsgevonden en tot
akkoordbevinding door Pathema middels een formulier van aflevering.
Huurder ontvangt een kopie van Formulier van Aflevering, welke voor
akkoord is ondertekend door Pathema.
Het onbeheerd afmelden en achterlaten van het gehuurde wordt door
Pathema niet geaccepteerd als einde van de huurperiode.

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.
6.1

LEVERING, AFHALEN, RECLAMES EN LEVERTIJD
Pathema levert haar Apparatuur Ex Works, dat wil zeggen:
6.1.1. Pathema levert de goederen door deze op een door haar aan te
wijzen locatie ter beschikking te stellen aan de Wederpartij;
6.1.2. Wederpartij is verantwoordelijk voor alle kosten en risico's die
verbonden zijn aan het verpakken, laden, vervoeren en zo nodig
uitklaren van de Apparatuur, vanaf de door Pathema aan te wijzen
locatie tot de gewenste bestemming;
6.1.3. Indien Pathema de Wederpartij ondersteunt in het vervoer van de
Apparatuur, aanvaardt zij daarmee geen enkele aansprakelijkheid;
6.1.4. Indien Pathema tevens de installatie van de Apparatuur verzorgt,
aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor het vervoer van de
Apparatuur;
6.1.5. Eventuele vertragingen zijn voor rekening en risico van de
Wederpartij.
6.2
De levering wordt geacht voltooid te zijn en het Gehuurde wordt
geacht ter beschikking te zijn gesteld beschouwd op het ogenblik dat
het apparaat door de door de Wederpartij ingeschakelde vervoerder
wordt opgehaald.
6.3
Het apparaat dient direct bij ontvangst door de klant te worden
gecontroleerd.
6.4
Na ingebruikname worden geen reclames meer geaccepteerd.
6.5
Klachten wegens zichtbare gebreken of niet-conformiteit van de
levering dienen op straffe van verval schriftelijk te worden
geformuleerd met duidelijke vermelding van de gebreken, binnen de
twee (2) dagen na levering of desgevallend uitnodiging tot in
ontvangst name van de apparatuur.
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6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

7.
7.1

7.2
7.3
7.4

7.5

7.6

7.7

7.8
7.9

Overige klachten dienen binnen 4 weken na levering bij aangetekend
schrijven gericht te worden aan ons kantoor te Goirle (Ralph
Bunchestraat 19, 5051 KW Goirle).
Nochtans zal elke garantie komen te vervallen, in geval van zichtbare
gebreken, indien de aangegeven gebruiksaanwijzing niet werd
opgevolgd of de apparatuur niet oordeelkundig werden behandeld.
Indien de klacht gegrond wordt bevonden, zullen onze verplichtingen
zich steeds beperken tot kosteloze vervanging of herstelling van de
geleverde apparatuur of de gebrekkige onderdelen ervan, zonder
bovendien tot enige schadevergoeding uit welke oorzaak ook,
gehouden te zijn. Ruimere aanspraken kunnen slechts dan tegen ons
geldend gemaakt worden indien het gaat om verborgen gebreken en
bewezen wordt dat deze bij de leidende organen van onze
vennootschap bekend waren.
Indien de reclame naar het oordeel van Pathema juist is, zal zij te harer
keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de
factuurwaarde van de geleverde zaken, hetzij de geleverde zaken gratis
vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand en
verpakking. Pathema is niet tot verdere schade of kostenvergoeding
hoe ook genaamd verplicht.
Reclames geven de klant geen recht ontbinding van de overeenkomst
te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te
stellen.
Klachten met betrekking tot de factuur dienen te worden gemeld
binnen de acht (8) dagen na factuurdatum. Bij gebrek hieraan zal de
factuur beschouwd worden als zijnde aanvaard zonder enig
voorbehoud.
Op dat moment dat het Gehuurde aan Huurder ter beschikking is
gesteld, gaat het risico over op Huurder. Daartoe is niet relevant of
huurder het Gehuurde daadwerkelijk in gebruik heeft genomen.
AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING
Pathema aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals
gebruiksderving, (de)montagekosten, schade aan andere onderdelen
of goederen, of winstderving behoudens opzet of grove schuld.
Pathema aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in
door derden of de klant ter beschikking gestelde gegevens.
Wederpartij vrijwaart Pathema ter zake voor claims van derden.
Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het Gehuurde, vanaf het
moment dat het Gehuurde ter beschikking aan huurder is gesteld tot
het moment van teruggave van het Gehuurde aan Pathema.
Indien en voor zover Pathema aansprakelijk is voor enige schade, is
iedere aansprakelijkheid van Pathema beperkt tot het bedrag dat in
het desbetreffende geval onder de
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Pathema wordt uitbetaald,
vermeerderd met het eigen risico onder deze verzekering. Indien om
welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze
aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere
aansprakelijkheid beperkt tot bedrag dat de Wederpartij in het kader
van de Overeenkomst gehouden zou zijn geweest te voldoen, met dien
verstande dat in het geval van een Huurovereenkomst de maximale
aansprakelijkheid is beperkt tot de huurtermijnen gedurende 12
maanden.
Huurder dient zorg te dragen voor een adequate verzekering tegen
brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en alle
denkbare risico’s, bij een in Nederland gevestigd
verzekeringsmaatschappij, gedurende de periode dat hij de
beschikking heeft over het Gehuurde. Op verzoek van Pathema dient
huurder aan Pathema een kopie van de polis en polisvoorwaarden, en
een betaalbewijs van de premie te verstrekken.
Huurder is aansprakelijk voor schade (zowel materieel en immaterieel)
die een gevolg is van slecht onderhoud van het Gehuurde. In dat kader
is van belang dat de Huurder het Gehuurde goed en kundig
onderhoudt. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is onderhoud
niet in de huurprijs meegenomen. Het Gehuurde dient in dezelfde
staat te worden terugbezorgd als waarin zij is geleverd. Huurder is
verplicht op verzoek van Pathema de bewijsstukken te overleggen,
waaruit blijkt dat Huurder daadwerkelijk voor goed en kundig
onderhoud heeft zorggedragen.
Huurder blijft te allen tijde aansprakelijk voor het Gehuurde en het
betalen van de huurpenningen met bijkomende kosten.
Pathema aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onheil van
buitenaf.

7.10

Aansprakelijkheid voor schade gedurende, tijdens of na reparatie,
keuring, (de)montage, opslag, verblijf of onderhoud van materieel aan
derden is uitdrukkelijk uitgesloten.

8.
8.1

VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER
Huurder is verplicht de gehuurde zaken slechts overeenkomstig de
bepalingen van deze overeenkomst te gebruiken. In het bijzonder is
huurder verplicht om:
8.1.1. het gehuurde overeenkomstig de gebruiks-, instructie- en
bedieningsvoorschriften, zoals opgenomen in de
Huurovereenkomst, die aan huurder bij aflevering van de zaken
zijn medegedeeld en/of overhandigd, te behandelen;
8.1.2. Pathema te allen tijde toegang tot de gehuurde zaken te
verschaffen;
8.1.3. door Pathema geleverde zaken slechts te gebruiken
overeenkomstig de door Pathema, dan wel bevoegde instanties,
gestelde eisen met betrekking tot o.a. het doel waarvoor zij
geschikt zijn, veiligheidsvoorzieningen, etc.
8.1.4. het Gehuurde doelmatig te beveiligen.
8.2
Huurder dient het Gehuurde in dezelfde staat terug te bezorgen als
waarin Huurder deze heeft ontvangen, dat wil zeggen, onderhouden
(behoudens normale slijtage), gereinigd en op dezelfde wijze
gesorteerd en verpakt als bij terbeschikkingstelling. Eventuele extra
arbeidstijd voortvloeiende uit het niet of niet volledig nakomen van
deze verplichting is voor rekening van de Huurder.
8.3
Tenzij anders overeengekomen is Huurder verplicht, voordat Huurder
het Gehuurde in ontvangst neemt, aan Pathema een door Pathema
vast te stellen waarborgsom te voldoen. Na ontvangst van het
Gehuurde zal deze waarborgsom aan de huurder worden gerestitueerd
onder aftrek van aan Pathema nog toekomende huurpenningen en/of
schadevergoeding en/of kosten.
Indien op enig moment tijdens de looptijd van de overeenkomst het
bedrag van de door de huurder verschuldigde huurpenningen het
bedrag van de waarborgsom overschrijdt, is Pathema gerechtigd
aanvulling van de waarborgsom met een door Pathema vast te stellen
bedrag te eisen.
8.4
Huurder is verplicht het Gehuurde overeenkomstig de bestemming te
gebruiken en als een goed huisvader te onderhouden en te verzorgen,
waarbij de bedieningsvoorschriften in acht genomen dienen te
worden. Het is huurder niet toegestaan veranderingen aan het
verhuurobject aan te brengen, dan wel zelf reparaties te verrichten,
behoudens op grond van door Pathema gegeven schriftelijke,
uitdrukkelijke toestemming. Huurder is verplicht elke schade en/of elk
gebrek aan het Gehuurde onmiddellijk aan Pathema te melden.
8.5
Het is Huurder niet toegestaan de zaken die in eigendom aan Pathema
toebehoren ter beschikking te stellen aan, dan wel te verhuren of te
verkopen, aan derden, tenzij Pathema daar expliciet toestemming voor
heeft gegeven.
8.6
Huurder mag het Gehuurde niet buiten Nederland brengen en/of
gebruiken zonder schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van
Pathema.
9.
9.1

9.2

10.
10.1

10.2

10.3

GARANTIES
Tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen, worden onze
apparaten gewaarborgd tegen zichtbare gebreken gedurende acht
dagen en onzichtbare gebreken gedurende zes maanden.
De toepasselijke garantietermijn loopt telkens vanaf de dag waarop de
apparatuur geleverd wordt of had dienen te worden afgenomen.
EIGENDOMSVOORBEHOUD
Zolang Koper niet het volledige bedrag van de koopsom met
eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid
heeft gesteld, behoudt de Pathema zich de eigendom van de
goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de Koper over,
zodra de koper aan al zijn verplichtingen jegens Pathema heeft
voldaan.
Koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud
vallende Apparatuur te verpanden of op enige andere wijze te
bezwaren.
Het Gehuurde is te allen tijde het eigendom van Pathema. Pathema
heeft derhalve het recht het Gehuurde te allen tijde te controleren of te
laten controleren.
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10.4

Over het Gehuurde mag door Huurder niet anders worden beschikt
dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Met name is Huurder
niet gerechtigd zonder schriftelijke toestemming van Pathema deze
zaken op enige wijze aan derden ter beschikking te stellen.

11.
11.1

VERLIES VAN GEHUURDE
Iedere vervreemding of bezwaring dan wel afstand doen van het
Gehuurde, zowel om baat als om niet, ten behoeve van een derde is
zonder schriftelijke, uitdrukkelijke toestemming van Pathema
verboden. Lid 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.
Huurder dient Pathema onverwijld in kennis te stellen van eventuele
beslaglegging op haar goederen of een gedeelte daarvan en voorts
van (de aanvraag van) haar faillissement of surseance van betaling en is
verplicht immer de beslag leggende deurwaarder, de curator of de
bewindvoerder onmiddellijk op de hoogte te stellen van de met
Pathema bestaande Huurovereenkomst en verplicht zich het Gehuurde
direct terug te (doen) brengen naar Pathema.
Indien het Gehuurde gedurende de looptijd van de Overeenkomst,
door welke oorzaak dan ook, defect raakt dan wel geheel of
gedeeltelijk verloren gaat of uit de macht van de huurder raakt, dient
Huurder Pathema daarvan direct op de hoogte te stellen. Huurder is in
dat geval gehouden binnen 8 dagen de schade aan Pathema te
vergoeden. Indien er sprake is van een strafbaar feit dan verplicht
Huurder zich onverwijld aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten
en zal een kopie van de aangifte binnen 72 uur na aangifte aan
Pathema overleggen.
Bij diefstal, schade, breuk of manco wordt de vervangingswaarde aan
Huurder in rekening gebracht.

11.2

11.3

11.4

12.
12.1
12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8
12.9

13.
13.1

13.2

14.
14.1
14.2

OVERMACHT
Onder overmacht wordt verstaan: elke onafhankelijke omstandigheid
zowel voorzien als onvoorzien, ten gevolge waarvan de nakoming van
de Overeenkomst van haar verplichtingen door Pathema geheel of
gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar
verplichtingen in redelijkheid niet van die omstandigheid ten tijde van
het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. In het bijzonder
geldt als overmacht, voor zover een en ander niet al begrepen in het
vermelde in lid 1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer,
werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storing
in Pathema’s bedrijf of dat van haar leveranciers.
Ingeval van overmacht wordt iedere verplichting tot dienstverlening
van Pathema geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van deze
overmacht, of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden
te beschouwen, te harer keuze, zonder dat een facturatie vermindering
plaatsvindt en zonder dat Pathema tot enige schadevergoeding
gehouden is.
TOEPASSELIJK RECHT/GESCHILLEN
Op alle door Pathema gesloten overeenkomsten is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit
met Pathema gesloten overeenkomsten worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te Tilburg of een nader door de Pathema
aangewezen rechtbank in Nederland, met dien verstande dat deze
forumkeuze het recht van Pathema om een geschil te beslechten via
alternatieve geschillenbeslechting, zoals door middel van mediation,
onverlet laat.

BETALING, VERZUIM EN ONTBINDING
Pathema hanteert een betaaltermijn van 30 kalenderdagen.
Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn vervallen
eventuele kortingen en heeft Pathema het recht alsnog de volledige
prijs in rekening te brengen. Indien de klant niet binnen de
overeengekomen termijn heeft betaald wordt de klant geacht van
rechtswege in verzuim te zijn en heeft Pathema zonder dat daarvoor
enige ingebrekestelling is vereist recht op vergoeding van rente gelijk
aan 1,5 % per maand vanaf de vervaldag, met een minimum van €100
per maand.
De vergoeding voor het Gehuurde, is bij vooruitbetaling verschuldigd,
steeds te voldoen vóór of op de eerste dag van de periode waarop de
betaling betrekking heeft.
In het geval dat de Wederpartij jegens Pathema in verzuim is, is
Pathema eenzijdig gerechtigd om de Overeenkomst onmiddellijk te
ontbinden. De Wederpartij zal in dat geval onmiddellijk gehouden zijn
om de Apparatuur naar Pathema terug te (doen) brengen,
onverminderd de rechten van Pathema op schadevergoeding.
Indien huurder niet aan zijn verplichtingen voldoet kan Pathema de
zaken terstond tot zich nemen. De Huurder zal hieraan steeds zijn
volledige medewerking verlenen.
Alle redelijk gemaakte kosten van invordering, zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige Wederpartij. De
buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het openstaande bedrag
met een minimum van € 300,00.
In geval van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van
huurder, stillegging of liquidatie van het bedrijf of de onderneming van
Huurder, dan wel – indien huurder een natuurlijk persoon is – onder
curatele stelling van huurder, zullen alle overeenkomsten met Pathema
van rechtswege ontbonden zijn, tenzij Pathema huurder binnen een
redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel) van de betreffende
overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Pathema zonder
ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende
overeenkomst(en) op te schorten, totdat de betaling voldoende zeker
is gesteld, onverminderd de Pathema verder toekomende rechten.
Huurder zal alsdan alle door Pathema gemaakte en nog te maken
kosten aan haar vergoeden.
Pathema heeft het recht de overeenkomst te beëindigen indien er
zijdens Huurder sprake is van blijvende overmacht.
In elk van de in de leden van dit artikel genoemde gevallen zijn alle
vorderingen van Pathema op Huurder onmiddellijk opeisbaar en is
Huurder gehouden tot onmiddellijke teruggave van het Gehuurde.
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