
Algemene Voorwaarden 
Van CTA Watertechnologie gevestigd te Hellouw aan de 
Oudenhof 2, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 
 
Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werken en 
het leveren van materialen. 
 
Art. 1 – Toepassingen. 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle 

aanbiedingen van CTA en op alle door CTA te sluiten 
overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende 
leveringen en uitvoering van werkzaamheden, zulks met 
uitsluiting van de algemene voorwaarden van 
opdrachtgever. 

2. Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt 
opdrachtgever deze algemene voorwaarden. 

 
Art. 2 – Aanbiedingen en orders. 
1. Alle aanbiedingen van CTA zijn vrijblijvend en exclusief 

BTW, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is vermeld. 
2. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af 

magazijn CTA te Hellouw. 
3. Opdrachten worden door CTA schriftelijk bevestigd; 

alleen door schriftelijke bevestiging van CTA is CTA 
gebonden. 

4. Zodra opdrachtgever niet binnen acht dagen schriftelijk 
zijn bezwaren tegen de inhoud van de schriftelijke 
bevestiging aan CTA heeft kenbaar gemaakt, wordt de 
bevestiging geacht de inhoud van de overeenkomst juist 
weer te geven. 

 
Art. 3 – Grondslagen van de prijsberekening. 
1. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de door 

opdrachtgever verstrekte gegevens alsmede op de 
aanwezigheid van zodanige omstandigheden ter plaatse 
dat de werkzaamheden met normale hulpmiddelen op 
normale wijze kunnen worden uitgevoerd. 

2. Meerdere kosten welke ontstaan ten gevolge van 
abnormale omstandigheden ter plaatse alsmede 
meerdere kosten welke ontstaan ten gevolge van 
oorzaken die naar redelijkheid en billijkheid niet voor 
rekening en risico van CTA behoren te komen, komen ten 
laste van de opdrachtgever. 

3. Kostenvergoedingen, precariorechten en dergelijke, 
verschuldigd voor het gebruiken van of het lozen op 
rioleringen, waterleidingen en dergelijke zijn voor 
rekening van opdrachtgever. 

4. Deze kosten, zoals genoemd in lid 3, zullen separaat in 
rekening worden gebracht. 

5. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor het verkrijgen 
en behouden van de nodige vergunningen alsmede 
toepassingen voor het gebruiken van en lozen op 
bestaande afvoerleidingen en het eventueel leggen van 
de afvoerleidingen. 

 
Art. 4 – Onvoorziene en abnormale omstandigheden 
In geval van: 
1. oorlog, onlusten, overstromingen en andere rampen; 
2. gebrek aan hulp- en brandstoffen, stakingen, 

bedrijfsstoringen, overheidsingrijpen, 
verkeersstoornissen, abnormale weersomstandigheden 
en dergelijke gevallen – onverschillig of één en ander 

plaats vindt in het bedrijf van CTA dan wel in de CTA 
toeleverende bedrijven of transportondernemingen-; 

3. zodanige wijziging in de omstandigheden dat (verdere) 
nakoming van de verplichtingen van CTA voor CTA zó 
bezwaarlijk wordt dat deze redelijkerwijze van CTA niet 
kan worden gevergd; 

Heeft CTA het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de 
uitvoering der overeenkomst op te schorten of de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te 
verklaren, zonder dat CTA tot enige vergoeding van schaden, 
door opdrachtgever of derden geleden, gehouden zal zijn. 
De werkzaamheden door CTA verricht tot aan de 
opschorting en ontbonden verklaring moeten door 
opdrachtgever aan CTA worden vergoed. 
 

Art. 5 – Bijkomende werkzaamheden. 
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen omvatten 

de werkzaamheden van CTA alleen die werken welke in 
de schriftelijke bevestiging duidelijk zijn beschreven. 

2. Bijkomende werkzaamheden, zoals het afvoeren en/of 
opslaan van overtollige materialen (grond, leidingen, 
pompen e.d.); het slopen en eventueel herstellen van 
beton- en metselwerk alsmede van het wegdek of van 
vloeren; het opruimen of verleggen van kabels en 
leidingen, het verwijderen van alle obstakels en 
hindernissen die een normale uitvoering der 
werkzaamheden belemmeren of verhinderen, zullen 
worden uitgevoerd door of komen voor rekening van 
opdrachtgever. 
 

Art. 6 – Elektriciteit en water. 
1. Tenzij anders is overeengekomen draagt de 

opdrachtgever de kosten voor de aansluiting en de 
ongestoorde levering van voldoende krachtstroom op de 
plaatse(n) waar de werkzaamheden worden verricht. 

2. Tenzij anders is overeengekomen draagt opdrachtgever 
voor zijn rekening zorg voor een ongestoorde levering en 
afvoer van voldoende water, benodigd voor de 
uitvoering van de werkzaamheden ter plaatse. 

 

Art. 7 – Schaden door, tijdens en ten gevolge van de 
werkzaamheden. 
1. CTA is niet aansprakelijk voor hinder en schaden, die 

door, tijdens of ten gevolge van werkzaamheden door 
CTA aan personen, zaken en werken van opdrachtgever 
en van derden worden toegebracht, tenzij dit te wijten is 
aan grove opzet of grove schuld van CTA. 

2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de in lid 1 bedoelde 
schaden en is verplicht CTA te vrijwaren tegen alle 
aanspraken, uit welke hoofde dan ook, van derden tot 
vergoeding van schaden die ingevolge dit artikel en/of 
overige artikelen van deze voorwaarden niet voor 
rekening van CTA zijn. 

 
Art. 8 – Overheidsvergunningen. 
1. Opdrachtgever staat jegens CTA in, en vrijwaart CTA zo 

nodig, voor het verkrijgen en behouden van alle 
vergunningen van overheidswege, welke benodigd zijn 
voor de te verrichten werkzaamheden en voor een 
normale wijze van uitvoering daarvan. 

2. Alle gevolgen –boeten, schaden en dergelijke- van het 
(gaan) ontbreken van de in lid 1 bedoelde vergunningen 
zijn voor rekening van opdrachtgever; in het bijzonder de 



kosten van eventuele wachttijden, waaronder begrepen 
omzetderving en kosten die CTA ten behoeve van derden 
moet maken. 

 

Art. 9 – Hindernissen. 
1. Indien door hindernissen, zoals stenen, steenlagen, hout 

e.d. moeilijkheden ontstaan bij de uitvoering der 
werkzaamheden, zal CTA contact opnemen met 
opdrachtgever voor overleg. 

2. Indien opdrachtgever voortzetting der werkzaamheden 
verlangt is opdrachtgever gehouden CTA de kosten van 
alle noodzakelijke voorzieningen –ook wanneer deze in 
opdracht door derden worden uitgevoerd-, te 
vergoeden; daaronder begrepen de kosten van de 
wachttijden. 

3. De wachttijden welke verstrijken tijdens het overleg zijn 
voor rekening van opdrachtgever. 

4. Indien opdrachtgever geen voortzetting van de 
werkzaamheden verlangt alsmede indien voortzetting 
der werkzaamheden naar het oordeel van CTA, hetzij 
door een te geringe kans op succes, hetzij door een te 
grote kans op het ontstaan van evenredig hoge 
meerkosten niet verantwoord is, is de overeenkomst 
zonder tussenkomst van rechtswege ontbonden en is 
opdrachtgever verplicht tot vergoeding van alle door CTA 
gemaakte directe en indirecte kosten zonder 
winstopslag. Opdrachtgever kan in dat geval jegens CTA 
geen aanspraken geldend maken tot vergoeding van 
kosten, schaden en dergelijke, door opdrachtgever of 
derden gemaakt of geleden. 

 
Art. 10 – Mislukking. 
Opdrachtgever kan van CTA niet verlangen dat zij in de 
grond achtergebleven materieel en/of materialen 
verwijdert, terwijl opdrachtgever van CTA geen vergoeding 
van schade en/of kan vorderen welke niet het gevolg zijn 
van mislukking of van hetgeen in de grond is achtergebleven. 
 
Art. 11 – Instructies en wachttijden. 
1. Opdrachtgever dient CTA tijdig alle benodigde informatie 

en instructies te geven voor de uitvoering en afwerking 
van de werkzaamheden. 

2. De kosten van wachttijden, ontstaan door het niet tijdig 
geven van de in lid 1 bedoelde informatie en instructies 
zij voor rekening van opdrachtgever. 

3. Alle werkzaamheden niet duidelijk in de bevestiging 
omschreven zijn bijkomend – inclusief de wachttijden – 
en komen voor rekening van de opdrachtgever. 

 
Art. 12 – Levertijd, opleveringstermijn. 
1. De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, 

tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. 
Bij niet tijdige levering dient CTA derhalve schriftelijk in 
gebreke te worden gesteld. 

2. Het is CTA toegestaan verkochte zaken in gedeelten te 
leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, 
is CTA bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. 

3. De in de schriftelijke bevestiging of anderszins schriftelijk 
opgegeven (op)leveringstermijnen van CTA berusten 
steeds op een schatting, omdat in verband met de aard 
van de levering en/of de werkzaamheden 
(op)leveringstermijnen nimmer exact zijn vast te stellen. 

4. Overschrijding van de (op)leveringstermijnen – anders 
dan in gevallen van grove schuld of opzet die CTA kan 
worden toegerekend -  geeft opdrachtgever nimmer het 
recht om schadevergoeding van CTA te vorderen of een 
korting op CTA toekomende bedragen toe te passen. 

5. Schaden, ongeacht welke, aan derden toegebracht ten 
gevolge van overschrijding van de (op)leveringstermijnen 
zijn voor rekening van opdrachtgever. 

 
Art. 13 – Garantie en aansprakelijkheid. 
1. Garantieverplichtingen van CTA strekken niet verder dan 

dat de afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet 
beantwoorden en in dat verband de eigenschappen bezit 
die de wederpartij op grond van de overeenkomst mocht 
verwachten. 

2. Het succes van de werkzaamheden alsmede de 
hoeveelheid en de kwaliteit van het water worden door 
CTA niet gegarandeerd. Ter zake sluit CTA iedere 
aansprakelijkheid uit. 

3. Reclames betreffende door CTA geleverde pompen en 
materialen worden door CTA alleen behandeld wanneer 
zij schriftelijk binnen acht dagen na levering c.q. 
inbedrijfstelling worden ingediend. 

4. Indien bij of na levering, montage en in bedrijfstelling van 
de door CTA geleverde pompen en materialen de nodige 
aanwijzingen door CTA gegeven door de opdrachtgever 
niet in acht worden genomen, is CTA niet tot enige 
vrijwaring en aansprakelijkheid voor alle daaruit 
voortvloeiende schade en nadelen gehouden. 

5. Mochten binnen zes maanden na de datum van levering, 
ondanks deskundige toepassing en behoorlijke montage, 
juiste bediening en inachtneming van de voorschriften 
van de fabrikant, brandweer en bouw-politie, materiaal 
en fabricagefouten bij de door CTA voor de geleverde 
onderdelen blijken, dan worden de gebreken door CTA 
kosteloos hersteld en de gebrekkige onderdelen 
kosteloos vervangen, mits 
a) het gebrek onverwijld schriftelijk wordt gemeld; 
b) CTA de onderdelen waarover gereclameerd wordt, 

ter plaatse in ogenschouw kan nemen; 
c) aan desbetreffende onderdelen en aan de installatie 

geen eigenmachtige veranderingen zijn aangebracht; 
d) eventuele terugzending uitdrukkelijk door CTA is 

gevraagd en is uitgevoerd; 
6. Enige meerdere garantie of aansprakelijkheid voor enige 

directe of indirecte schade, met name voor latere 
nadelige gevolgen, is uitgesloten. Er bestaat geen 
aanspraak op ontbinding van de overeenkomst of 
vermindering van de overeengekomen prijs. 

 
Art. 14 – Bijzondere voorwaarden. 
1. Bij afstanden van meer dan 30 km berekent CTA 

transportkosten. 
2. Extra materiaalleveringen zullen – indien mogelijk – bij 

aanbieding worden berekend. Als dit niet mogelijk is, zal 
dit zo spoedig mogelijk daarna gebeuren. 

3. Ingeval materiaal voor de uitvoering van de werken door 
de opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld, wordt de 
overeengekomen prijs met 15 % verhoog, tenzij anders 
uitdrukkelijk schriftelijk  is bepaald. 

4. Schade aan terreinen en wegen alsmede aan 
toevoerleidingen, extra werkzaamheden wanneer 
artesische putten (wellen) worden aangetroffen en 



eventuele sleephulp op het terrein komen ten laste van 
de opdrachtgever. 

5. Voor de verwijdering van boorsel, residu en andere 
verontreinigde materialen dient de opdrachtgever zorg 
te dragen, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk is 
overeengekomen. 

 

Art. 15 – Betalingsvoorwaarden. 
1. De wegens de uitvoering van de opdracht verschuldigde 

bedragen moeten binnen 30 dagen na factuurdatum vrij 
van kosten op de factuur aangegeven wijze aan CTA 
worden betaald. 

2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum. 
Zonder dat de betaling heeft plaatsgevonden is 
opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het 
moment van in verzuim treden over het opeisbare 
bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke 
rente +  2 %. 

3. CTA zal het recht behouden om termijnbetaling naar 
gelang de vordering van de werkzaamheden te 
verlangen. Betalingen met wissels en cheques of in 
contanten aan medewerkers of gevolmachtigden van 
CTA is niet mogelijk, aangezien deze niet tot inning 
bevoegd zijn. 

4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van 
betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen 
van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn en 
heeft CTA het recht haar verplichtingen op te schorten. 

5. De opdrachtgever kan zich alleen dan op verrekening 
beroepen indien, hetzij zijn vordering door CTA wordt 
erkend. 

6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken 
steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle 
verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats 
van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al 
vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking 
heeft op een latere factuur. 

7. Alle kosten vallende op de inning van de CTA 
toekomende bedragen, zowel de gerechtelijke als de 
buitengerechtelijke – welke laatste worden gefixeerd op 
minimaal 15 % van het verschuldigde bedrag – zijn voor 
rekening van de opdrachtgever. 

8. Het ontbreken van onderdelen bij de oplevering, die niet 
direct tot de eigenlijke opdracht behoren (zijnde 
beschreven in de bevestiging), geeft geen recht tot 
inhouding van enig meerder bedrag dan dat van de 
waarde van de nog niet geleverde onderdelen c.q. uit te 
voeren werken. 

 
Art. 16 – Opschorten der werkzaamheden en het stellen van 
zekerheid. 
1. Indien opdrachtgever met de betaling van enig bedrag of 

enig termijn in gebreke is, is CTA niet verplicht verder te 
presteren en kan CTA lopende overeenkomsten zonder 
rechterlijke tussenkomst voor ontbonden verklaren, de 
prestatie tijdelijk opschorten en/of materiaal, 
gereedschappen, personeel e.d. van het werk 
verwijderen; één en ander onverminderd de verplichting 
van de opdrachtgever om CTA volledig schadeloos te 
stellen. 

2. Indien daartoe naar het oordeel van CTA gronden 
aanwezig zijn, kan CTA – ook na het tot stand komen van 
een overeenkomst – van opdrachtgever zekerheid 

verlangen voor de betaling van al hetgeen opdrachtgever 
aan CTA verschuldigd is of zal worden; zolang de 
zekerheid niet naar genoegen van CTA is gesteld, heeft 
CTA dezelfde rechten als omschreven in het eerste lid 
van dit artikel. 

 
Art. 17 – Toepasselijk recht. 
1. Op alle door CTA te sluiten overeenkomsten zijn bij 

uitsluiting, ook wanneer de uitvoering der 
werkzaamheden buiten Nederland plaatsvindt, het 
Nederlandse recht en deze algemene voorwaarden van 
toepassing. 

2. Het bepaalde in dit artikel is ook van toepassing wanneer 
opdrachtgever buiten Nederland is gevestigd. In zodanig 
geval is CTA ook bevoegd om een geschil te onderwerpen 
aan het oordeel van de rechter, welke is bevoegd in de 
woon- of vestigingsplaats van CTA. 

 

Art. 18 – Eigendomsvoorbehoud. 
1. Alle door CTA geleverde producten, pompen en 

materialen blijven tot aan de volledige betaling van alle 
CTA op grond van de overeenkomst toekomende en 
daaruit voortvloeiende vorderingen, ongeacht onder 
welke titel, eigendom van CTA. 

2. De geleverde producten, pompen en materialen mogen, 
zolang het eigendomsvoorbehoud van kracht is, niet in 
onderpand gegeven of tot zekerheid in eigendom 
overgedragen worden. Tijdens de duur van het 
eigendomsvoorbehoud moet CTA van eventuele 
beslagen en executies onmiddellijk in kennis worden 
gesteld. 

 


