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Algemene verkoop-, verhuur-, leverings- en betalingsvoorwaarden van 
LiquidX rental & sales, gevestigd en kantoorhoudende te Papendrecht. 

 
Artikel 1: Algemeen 
Tenzij van tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen zijn alle 
aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan  
uitsluitend onderhevig aan de hieronder omschreven voorwaarden, 
inclusief deze:  
a. Onder de “wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere 
rechtspersoon die met LiquidX  een overeenkomst heeft gesloten dan wel 
wenst af te sluiten en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en/of 
erfgenamen. 
b. Door het plaatsen van een order en/of het in ontvangst nemen van 
geleverde c.q. verhuurde goederen wordt de wederpartij geacht 
stilzwijgend met deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan. 
c. LiquidX is eerst gebonden, nadat zij de mondelinge of schriftelijke 
opdracht van de wederpartij heeft aanvaard. 
d. De volmacht van de vertegenwoordigers van LiquidX strekt zich niet 
verder uit dan tot hetgeen in dit opzicht in het bedrijf van LiquidX 
gebruikelijk is. Alleen krachtens uitdrukkelijk schriftelijke volmacht kan 
van eerder bedoelde volmacht afgeweken worden. 
e. Op alle overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden geheel 
of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht, geldend voor  
het Koninkrijk in Europa, van toepassing. Hierbij is toepassing van 
eventueel door de wederpartij gehanteerde voorwaarden  uitdrukkelijk 
uitgesloten. 
f. Tenzij anders schriftelijk aangetoond geldt de door LiquidX  gehouden 
administratie als beslissend. 
 
Artikel 2: Aanbiedingen 
a. Alle door LiquidX gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders 
aangegeven. De aanbiedingen blijven geldig voor een termijn van 30 
dagen na het uitbrengen van de aanbieding. Na het verstrijken van deze 
termijn vervalt het aanbod. 
b. Alle eventueel bij een aanbieding verstrekte gegevens zijn zo 
nauwkeurig mogelijk samengesteld. Zij zijn slechts bindend wanneer zulks 
uitdrukkelijk is bevestigd. 
c. LiquidX garandeert de juistheid van de gegevens die vermeld staan in de 
aanbieding, maar zet- en drukfouten zijn onder voorbehoud. 
d. Alle verstrekte gegevens en/of informatie blijven (intellectueel) 
eigendom van LiquidX en dienen op eerste aanvraag te worden 
geretourneerd. 
e. LiquidX behoudt zich het recht voor om in verstrekte gegevens en/of 
afbeeldingen constructie-, maat- en/of materiaalwijzigingen door te 
voeren. 
f. LiquidX behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen 
aanvragen en/of bestellingen te weigeren. 
 
Artikel 3: Overeenkomst 
a. Behoudens het hieronder omschrevene, komt een overeenkomst eerst 
dan tot stand wanneer een opdracht uitdrukkelijk schriftelijk of anderszins 
is aanvaard dan wel bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de 
overeenkomst juist en volledig weer te geven. 
b. Eventueel aansluitend door of namens LiquidX  gemaakte aanvullende 
(mondelinge) afspraken en/of toezeggingen zijn slechts bindend indien 
uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd. 
c. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen 
aanbieding c.q. opdrachtbevestiging wordt verstrekt, geldt de factuur 
tevens als bevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en 
volledig weer te geven.  
d. Tenzij anders schriftelijk aangetoond geldt terzake en de door LiquidX  
gehouden administratie als beslissend. 
e. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde 
dat de wederpartij naar oordeel van LiquidX  voldoende kredietwaardig 
blijkt voor financiële nakoming van de overeenkomst. 
f. LiquidX behoudt zich het recht voor om, bij het aangaan van de 
overeenkomst en alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij de 
zekerheid te verlangen dat aan alle betalings- en andere verplichtingen zal 
worden voldaan. 
g. LiquidX behoudt zich het recht voor om, naar haar oordeel, doch 
zonodig in overleg met de wederpartij, voor de uitvoering van een 
overeenkomst derden in te schakelen waarvan de kosten aan de wederpartij 
zullen worden doorberekend conform de verstrekte aanbieding. 
                                                 
Artikel 4: Duur overeenkomst (inzake huur) 
a. Overeenkomsten worden gesloten voor een bepaalde, in de 
overeenkomst gespecificeerde tijdsduur. 
b. De huurperiode geldt voor een periode van tenminste één dag of een 
veelvoud daarvan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De 
huurperiode gaat in op de eerste huurdag op het overeengekomen moment 
van levering en duurt tot en met de laatste overeengekomen huurdag.  
c. De gehuurde apparatuur dient door wederpartij uiterlijk vóór 12:00 uur 
op de dag na de laatste huurdag bij LiquidX  afgeleverd te worden, bij 

gebreke waarvan wederpartij ten behoeve van LiquidX een boete verbeurt ter 
hoogte van de dagprijs van het gehuurde voor ieder ingegaan uur verzuim. 
 
Artikel 5: Prijzen  
a. Opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en verpakkings- 
verzendings- of afleveringskosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
Dit geldt ook voor de levering van onderdelen, retourzendingen van gerepareerde 
of vervangende zaken die wel/niet onder de garantie vallen. 
b. Prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende 
prijsbepalende factoren. LiquidX behoudt zich het recht voor wegens wijziging 
van lonen en/of andere prijsbepalende factoren, ten alle tijden haar prijzen te 
wijzigen. 
 
Artikel 6: Leveringen 
a. De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen: 
- de dag van totstandkoming van de overeenkomst; 
- de dag van ontvangst door LiquidX van de voor  
  de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden,  
  gegevens, vergunningen en dergelijke. 
b. Indien een leveringsdatum of –week is overeengekomen, wordt de levertijd 
gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de 
overeenkomst en de leveringsdatum c.q. –week. 
c. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst 
geldende (werk)omstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering 
van de overeenkomst door LiquidX bestelde zaken. Indien buiten de schuld van 
laatstgenoemde tijdig bestelde zaken niet tijdig kunnen worden geleverd, wordt 
de levertijd voor zover nodig verlengd. 
d. Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien 
keuring in het bedrijf van leverancier is overeengekomen, voor keuring en in de 
overige gevallen voor  verzending gereed is, één en ander nadat de wederpartij 
daar schriftelijk van in kennis is gesteld. 
e. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging 
van de levertijd bepaalde, wordt de levertijd verlengd met de duur van de 
vertraging die aan de zijde van LiquidX ontstaat ten gevolge van het niet voldoen 
van de wederpartij aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of 
van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de 
overeenkomst. 
f. Tenzij anders is overeengekomen, dient de wederpartij zelf de gehuurde 
goederen bij LiquidX op te halen en bij het beëindigen van de overeenkomst 
terug te bezorgen. Het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen is 
geheel voor rekening van de wederpartij. 
g. Indien de wederpartij tijdens het laden/lossen gebruik gemaakt heeft van 
werknemers in dienst van LiquidX, worden deze werknemers geacht op dat 
moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder 
verantwoordelijkheid van de wederpartij, ook terzake is de wederpartij derhalve 
tegenover LiquidX aansprakelijk. 
 
h. De wederpartij wordt geacht bij ontvangst de gehuurde goederen op gebreken 
te controleren en te tekenen voor ontvangst in goede staat. 
i. Indien LiquidX zich jegens de wederpartij heeft verplicht de gehuurde 
goederen aan wederpartij te bezorgen, zal zij ernaar streven zich zo nauwkeurig 
mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn houden. Overschrijding van 
de levertijd kan echter nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven 
op schadeloosstelling. 
 
Artikel 7: Schade 
a. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, die tijdens 
de huurperiode optreedt, door welke oorzaak dan ook. 
b. Indien het gehuurde, of onderdelen daarvan, door de schuld of 
onachtzaamheid van wederpartij wordt (worden) beschadigd, geheel verloren 
gaat (gaan) of onherstelbaar beschadigd wordt (worden), zal in het eerste geval 
reparatiekosten worden berekend tegen de normaal geldende reparatietarieven. In 
beide andere gevallen zal wederpartij aan LiquidX verschuldigd zijn een som 
gelijk aan de aanschafkosten van vervangende apparatuur en de kosten van 
vervanging. 
c. LiquidX zal in geval van uitkering van haar verzekering het geleden eigen 
risico, alsmede de eventuele kosten aan wederpartij in rekening brengen. 
d. Wederpartij is verplicht elke schade en elk gebrek aan gehuurde goederen 
onmiddellijk aan LiquidX te melden. Zonder toestemming van LiquidX mag 
wederpartij niet tot reparatie overgaan. 
e. Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal LiquidX slechts 
in eigen werkplaats aanbrengen c.q. verrichten. 
f. Gebreken of schade aan de gehuurde goederen geven de wederpartij geen 
enkel recht jegens LiquidX, in het bijzonder niet op vervanging of 
schadevergoeding. 
g. Indien wederpartij, om welke reden dan ook, buiten staat is de gehuurde 
goederen aan LiquidX terug te bezorgen, dient wederpartij een schadevergoeding 
te betalen ter grootte van de aanschaf- en vervangingskosten van de gehuurde 
goederen per de datum van het eindigen van deze overeenkomst.  
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Artikel 8: Verplichtingen wederpartij 
a. Wederpartij is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig 
de bepalingen van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om: 
- de gehuurde goederen overeenkomstig de bedieningsvoor- 
  schriften te behandelen; 
- geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen; 
- LiquidX, haar vertegenwoordiger(s) of  
  gemachtigde(n) ten alle tijden toegang tot het gehuurde te  
  verschaffen; 
- aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen  
  en LiquidX ter zake vrij te waren; 
- onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met  
  schriftelijke toestemming van LiquidX te doen  
  geschieden. 
b.  Wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij de 
overdracht te keuren. Bij vaststelling van eventuele tekorten en/of 
zichtbare beschadigingen van het geleverde, dient wederpartij dit 
onmiddellijk aan vervoerder  en/of schriftelijk aan LiquidX te melden. 
Indien wederpartij zich hier niet aan houdt, wordt hij geacht het geleverde 
te accepteren en zullen reclames niet meer worden gehonoreerd. Tenzij 
anders schriftelijk aangetoond, geldt de door LiquidX  gehouden 
administratie in deze als beslissend. 
 
Artikel 9: Annulering  
Annuleren van apparatuur dient zo tijdig mogelijk te geschieden. LiquidX 
berekent 50% van de huurprijs bij annulering 7-14 dagen voor het ingaan 
van het overeengekomen huurtijdstip en 75% van de huurprijs bij 
annulering 1-7 dagen voor het ingaan van het overeengekomen 
huurtijdstip. Bij annulering binnen 24 uur voor het overeengekomen 
huurtijdstip wordt de volledige huurprijs in rekening gebracht. 
 
 
 
Artikel 10: Risico- en eigendomsovergang 
a. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van artikel 6, 
draagt wederpartij het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of 
door dit product mocht ontstaan, behoudens voor zover aan grove schuld 
van LiquidX te wijten. Indien wederpartij na ingebrekestelling in verzuim 
blijft met de afname van het product, zal LiquidX gerechtigd zijn de 
kosten van opslag van het product aan wederpartij in rekening te brengen. 
b. Onverminderd het in het vorige lid en het in artikel gestelde, blijven 
door alle door LiquidX geleverde en zich nog bij/onder wederpartij 
bevindende goederen tot op het moment van volledige betaling van al 
hetgeen wederpartij, uit welke hoofde dan ook, jegens LiquidX 
verschuldigd is, met inbegrip van toekomstige vorderingen en rente en 
kosten, eigendom van LiquidX. 
c. Wederpartij is vóór bedoelde volledige betaling c.q. vereffening niet 
bevoegd de goederen aan derden te verpanden of het eigendom daarvan 
over te dragen dan in het kader van zijn normale bedrijf of overeenkomstig 
de normale bestemming van de goederen. Bij overtreding hiervan wordt, 
wat de betalingscondities ook zullen zijn, de koopprijs terstond en volledig 
opeisbaar. 
Indien wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees 
bestaat dat hij zulks niet zal doen, is LiquidX zonder ingebrekestelling 
gerechtigd de afgeleverde en/of verhuurde zaken  waarop voormeld 
eigendomsvoorbehoud rust bij wederpartij weg te halen of te doen halen.  
d. LiquidX zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde 
toegang tot de goederen. Wederpartij zal aan LiquidX alle medewerking 
verlenen teneinde laatstgenoemde in de gelegenheid te stellen het in artikel 
opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van 
goederen. Door het inroepen van het eigendomsvoorbehoud door LiquidX 
zal de overeenkomst ontbonden zijn. 
e. Wederpartij dient LiquidX onverwijld in te lichten indien beslag wordt 
gelegd op roerende of onroerende goederen van LiquidX of op 
onderhavige gehuurde goederen, of indien op enige andere wijze de 
eigendomsrechten van LiquidX dreigen te worden geschaad. Hetzelfde 
geldt in geval van faillissement van wederpartij, indien wederpartij 
surséance van betaling aanvraagt of haar betaling om andere redenen heeft 
gestaakt. In deze gevallen is wederpartij verplicht om de beslagleggende 
deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in 
de onderhavige overeenkomst. 
 
Artikel 11: Betaling  
a. Conform hetgeen overeengekomen dient betaling netto contant te 
geschieden bij (af)levering, onverminderd enige korting of 
schuldvergelijking, dan wel middels storting of overmaking op een door 
LiquidX aangewezen bank- of girorekening, binnen de op de factuur 
vermelde termijn vanaf factuurdatum. De op haar bank-/giro afschrift 
aangegeven valutadag is bepalend als betalingsdag. 
b. Betalingen strekken steeds ter mindering op verschuldigde kosten en 
rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op de hoofdsommen, 
waarbij oudere voor nieuwere gaan. 

c. In gevallen dat wederpartij: 
- in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand  
  overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient dan  
  wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen  
  wordt gelegd; 
- komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; 
- enige uit kracht der Wet of van deze voorwaarden op hem  
  rustende verplichting niet nakomt; 
- nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de  
  daarvoor gestelde termijn te voldoen; 
- overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een 
  belangrijk gedeelte of reeds bestaande vennootschap dan  
  wel overgaat tot wijziging in de doelstelling(en) van zijn   
  bedrijf, 
heeft LiquidX enkel door het plaatsvinden daarvan het recht de overeenkomst als 
ontbonden te beschouwen, zonder dat enige rechtelijke tussenkomst vereist zal 
zijn. Tevens kan zij het verschuldigde bedrag van wederpartij in zijn geheel 
opeisen en het geleverde terugvorderen. Alles onverminderd haar recht op 
vergoeding, schaden en interesten. Wederpartij is hierbij verplicht LiquidX in te 
lichten en de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder 
onverwijld inzage te geven van de onderhavige overeenkomst. 
d. Indien betaling niet binnen de afgesproken termijn heeft plaatsgevonden, is 
wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente per 
(gedeelte van een) maand verschuldigd van 1,5% van het nog openstaande 
bedrag. 
e. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor 
rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 
tenminste 15 % van het, met inbegrip van voorgenoemde rente, door wederpartij 
verschuldigde bedrag met een minimum van 175 euro. 
 
Artikel 12: Waarborgsom 
a. Wederpartij kan verplicht worden voordat zij de gehuurde goederen in 
ontvangst neemt, aan LiquidX een door haar vast te stellen waarborgsom te 
geven. 
b. LiquidX behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren 
met de waarborgsom, evenals de eventuele kosten van de reparatie en/of 
reiniging. 
c. LiquidX is verplicht deze waarborgsom bij beëindiging van de overeenkomst 
aan wederpartij terug te geven, mits op dat moment wederpartij aan al haar 
verplichtingen jegens LiquidX  heeft voldaan. 
 
Artikel 13: Reclamering en garantie 
a. Reclamering ter zake van zichtbare gebreken aan de producten dient 
onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 24 uur, in een schriftelijke, 
gespecificeerde mededeling van wederpartij aan LiquidX te geschieden. 
b. Reclamering ter zake van niet zichtbare gebreken wegens fabrieks- of 
materiaalfouten, dient onverwijld na ontdekking, doch in ieder geval binnen de 
in het aan de eindgebruiker afgegeven garantiebewijs vermelde garantietermijn 
in een schriftelijke, gespecificeerde mededeling van wederpartij aan LiquidX te 
geschieden, zo mogelijk onder toezending van de zaak aan LiquidX. De 
beoordeling of een zaak al dan niet voor vervanging of vergoeding in 
aanmerking komt, berust bij de fabrikant of diens wettelijke vertegenwoordiger. 
c. Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak jegens 
LiquidX ter zake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen ter zake 
dienen binnen een jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig 
gemaakt worden. Indien aan een reclame na verloop van de bedoelde termijnen 
aandacht wordt geschonken, geschiedt zulks geheel onverplicht, zonder dat 
wederpartij daaraan enig recht kan ontlenen. Voor afzonderlijk geleverde 
onderdelen, inclusief geleverde vervangingsonderdelen, geldt een garantietermijn 
van 3 maanden na verzending daarvan door LiquidX aan wederpartij c.q. 
eindgebruiker. 
d. Vermeende klachten over de geleverde producten zullen de afnemer geen 
grond tot ontbinding van de desbetreffende overeenkomst geven. 
e. Garantie geldt slechts binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen. 
f. Op onderdelen welke door LiquidX van derden zijn betrokken, wordt nimmer 
garantie gegeven dan die welke de desbetreffende toeleverancier aan LiquidX 
verleent. Nimmer wordt garantie gegeven ten aanzien van gebreken, die geheel 
of gedeeltelijk het gevolg zijn van voorschriften, welke de overheid inzake de 
aard of de kwaliteit van toegepaste materialen heeft gesteld of zal stellen en 
evenmin met betrekking tot materialen, zaken en constructies, welke op 
uitdrukkelijke instructie van wederpartij zijn toegepast. 
g. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die geheel of gedeeltelijk het 
gevolg zijn van: 
- de niet inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoor- 
   schriften dan wel anders dan het voorziene gebruik; 
- normale slijtage; 
- reparatie door derden, waaronder begrepen wederpartij en  
  eindgebruiker. 
h. Indien wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige 
verplichting die voor hem uit de met LiquidX gesloten overeenkomst voortvloeit, 
is LiquidX met betrekking tot geen der overeenkomsten tot enige garantie, hoe 
ook genaamd, gehouden. 
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i. Indien LiquidX ter voldoening aan haar garantieverplichting 
onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen 
onderdelen/producten haar eigendom. 
j.  Het beweerdelijk niet nakomen door LiquidX van haar 
garantieverplichtingen ontslaat wederpartij niet van de verplichtingen die 
voor hem voortvloeien uit enige met LiquidX gesloten overeenkomst. 
Evenmin heeft wederpartij het recht zijn verplichtingen jegens LiquidX op 
te schorten. 
 
Artikel 14: Aansprakelijkheid 
a. De aansprakelijkheid van LiquidX is beperkt tot het nakomen van de in 
deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. 
b. Behoudens grove schuld aan de zijde van LiquidX is alle 
aansprakelijkheid voor bedrijfsschade, andere directe schade en schade als 
gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten. Indien er 
aansprakelijkheid is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid 
beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van LiquidX te 
verstrekken uitkering. LiquidX is nimmer aansprakelijk voor indirecte 
schade, daaronder o.a. begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste 
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.   
c. LiquidX is derhalve ook niet aansprakelijk voor schending van 
octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van het 
gebruik van door of vanwege wederpartij verstrekte gegevens. Indien een 
derde op grond van enig beweerd recht bezwaar maakt tegen de fabricage 
en/of levering van zaken op grond van aantasting van een hem toekomend 
recht van industriële eigendom, is LiquidX zonder meer gerechtigd 
terstond de fabricage en/of levering te staken en vergoeding van de 
gemaakte onkosten benevens schadevergoeding van wederpartij te 
verlangen, zonder dat LiquidX tot enige schadevergoeding jegens de 
wederpartij gehouden is. 
d. Wederpartij is gehouden LiquidX te vrijwaren respectievelijk 
schadeloos te stellen ter zake van alle aansprakelijkheid van derden tot 
vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van LiquidX in 
deze voorwaarden in de verhouding met wederpartij is uitgesloten. 
e. Voor schade die aan wederpartij of aan derden direct of indirect 
ingevolge het gebruik van gehuurde goederen zou kunnen ontstaan, is 
LiquidX niet aansprakelijk, zelfs niet indien deze schade het gevolg mocht 
zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid 
van een constructiefout in de gehuurde goederen. Wederpartij zal ter zake 
LiquidX voor alle aanspraken van derden vrijwaren. 
 
Artikel 15: Overmacht 
a. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen 
onafhankelijke c.q. onvoorziene omstandigheid, waardoor nakoming van 
de overeenkomst redelijkerwijs door wederpartij niet meer van LiquidX 
kan worden verlangd. 
b. Onder overmacht wordt eveneens verstaan werkstaking, bovenmatig 
ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijk-heden, brand, 
overheidsmaatregelen, contingenteringen en/of bedrijfsstoringen bij 
LiquidX  en/of haar toeleveranciers, waardoor zij verplichtingen jegens 
wederpartij niet (meer) kunnen nakomen. 
c. LiquidX behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht de 
uitvoering van de overeenkomst in kwestie op te schorten dan wel 
definitief te ontbinden, doch zulks in overleg met wederpartij. 
d. LiquidX behoudt zich het recht voor om betaling te vorderen van de 
prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn 
verricht tot het moment van het ontstaan van de situatie van overmacht. 
e. LiquidX behoudt zich het recht voor om zich op overmacht te beroepen 
ook dan wanneer de aanleiding tot de overmachtsituatie intreedt nadat de 
prestatie geleverd had moeten zijn. 
 
Artikel 16: Opschorting, ontbinding en beëindiging 
a. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten 
gevolge van overmacht, is LiquidX gerechtigd om zonder rechtelijke 
tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, 
hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot 
enige schadevergoeding gehouden zal zijn. 
b. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding, is LiquidX 
gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de 
overeenkomst door haar gereserveerde, in bewerking genomen en 
gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks 
voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In 
geval van ontbinding is wederpartij gehouden om na betaling van het 
verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen bij 
gebreke waarvan LiquidX bevoegd is deze zaken voor rekening en risico 
van wederpartij te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen. 
c. Indien wederpartij tekort schiet in de nakoming van enige op hem 
berustende verplichting, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees 
dat wederpartij niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele 
verplichtingen jegens LiquidX te voldoen, alsmede in geval van 
faillissement, surseance van betaling, is LiquidX bevoegd zonder 
ingebrekestelling hetzij de uitvoering van elk deze overeenkomsten op te 
schorten, hetzij dit geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot 

enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar 
toekomende rechten. 
d. Opschorting zal voor ten hoogste 6 maanden geschieden. Gedurende de 
opschorting is LiquidX bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te 
kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de 
overeenkomst. 
e. In geval van opschorting wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk 
opeisbaar, zonder aftrek van de reeds voldane termijnen van de tengevolge van 
de opschorting door LiquidX  bespaarde kosten. 
f. Wederpartij is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de 
overeenkomst te vorderen.  
g. In geval van verhuur kan een overeenkomst door LiquidX ten alle tijden en 
met onmiddellijke ingang worden beëindigd. Wederpartij is dan verplicht om het 
gehuurde uiterlijk op een door LiquidX bepaalde datum en tijd bij LiquidX terug 
te bezorgen. 
 
Artikel 17: Overige 
Wijzigingen aan, aanvullingen op of de annulering van de overeenkomst zijn 
slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken 
zijn niet geldig voor zover zij met bovenstaande bepalingen in strijd zijn. 
 
Artikel 18: Geschillen 
Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen wederpartij en LiquidX 
verklaren beide domicilie te kiezen ter plaatse waar LiquidX gevestigd is. Alle 
rechtsvorderingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, zullen al naar gelang de 
aard van het geschil bij de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van LiquidX 
worden aangebracht. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van 
wederpartij. 
 
Artikel 19: Slotbepaling 
a. Indien één of meerdere van deze voorwaarden geheel of ten dele in strijd 
mocht zijn of worden met enige wettelijke bepaling, dan blijven nochtans deze 
voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voorts partijen 
voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht wensen te worden te hebben 
overeengekomen, datgene wat wettelijke geoorloofd de strekking van de buiten 
werking gestelde bepaling het meest nabij komt.  
b. Indien LiquidX heeft ingestemd met enigerlei beding dat afwijkt van het in 
één of meer dezer voorwaarden geregelde, dan blijven de overige voorwaarden 
onverminderd van toepassing. 
 
Artikel 20: Wijzigingen of aanvullingen van deze voorwaarden 
LiquidX heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te 
vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen worden van kracht nadat deze ter kennis 
van de wederpartij zijn gebracht en hebben geen terugwerkende kracht. Van 
toepassing zijnde is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die 
gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst. 
 


