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NORDMANN - STOOM-LUCHTBEVOCHTIGERS

Leveringsspecificaties
De RC/DC4 wordt geleverd inclusief:
•  Bevochtigingscapaciteit maximaal 4 kg/h (RC4/DC4) of maximaal 2 kg/h  

(RC4S/DC4S)
•  RC met ingebouwde ventilator voor stoomverdeling in de ruimte
•  DC moet worden toegepast met een van onderstaande stoomverdeelpijpen  

of met een stoomnozzle
 •  Kunststof omkasting
•  Mogelijkheid voor aansturing door een externe proportionele regeling middels alle 

gangbare regelsignalen
  •  Mogelijkheid voor aan-uit regeling of toepassing met actieve ruimte- of 

kanaalopnemers
 •  Bedieningsschakelaar
•   Ingebouwde PI regelaar
•  Elektronische regeling met 5 regelige display
•  Verwisselbare stoomcilinder met reinigbaar filter en volledig gegalvaniseerde 

elektroden
•  Tijdklokprogrammering
•  Instelbare ontkalkingsstanden
 •  Meegeleverd bevestigingsmateriaal

Voorraadartikel          Kortingsgroep 2

RC / DC4

Accessoires
Code Omschrijving Voor Type(n) Prijs €
Stoomverdeelpijpen voor maximaal 8 kg/h

111 52 66 Stoomverdeelpijp 41-200 mm (maximaal 8 kg/h) DC 145,00

111 52 67 Stoomverdeelpijp 41-350 mm (maximaal 8 kg/h) DC 165,00

111 52 68 Stoomverdeelpijp 41-500 mm (maximaal 8 kg/h) DC 170,00

111 52 69 Stoomverdeelpijp 41-650 mm (maximaal 8 kg/h) DC 180,00

111 52 70 Stoomverdeelpijp 41-800 mm (maximaal 8 kg/h) DC 190,00

111 52 71 Stoomverdeelpijp 41-1000 mm (maximaal 8 kg/h) DC 240,00

111 52 72 Stoomverdeelpijp 41-1200 mm (maximaal 8 kg/h) DC 295,00

Nozzles, verticale adapters, vernikkelde aansluitconnecties 

90 20 010 Stoomnozzle voor maximaal 4 kg/h bevochtigingscapaciteit DC 50,00
902 20 21 Bocht Ø 22 mm DC 120,00
902 20 24 T-stuk Ø 22 mm DC 105,00
255 36 69 Aansluitstuk Ø 22 mm DC 25,00
11 04 718 Adapter voor verticale montage stoomverdeelpijp 41 Stoomverdeelpijp 41 85,00
Stoomslang en overig toebehoren

110 51 76 Stoomslang DS22 Ø 22/31 mm per meter Stoomverdeelpijp 41 40,00
110 33 50 Condensaatslang Ø 8/12 mm per meter DC 5,00
11 00 432 Twee extra slangenklemmen ten behoeve van stoomslang DS22 (bij de bevochtiger worden al slangenklemmen 

meegeleverd)
DS22 20,00

11 00 416 Waterfilterklep Z261 3/8” - 1/2” - 125 micron Alle 95,00
Actieve opnemers en hygrostaten voor combinatie met de geïntegreerde regelaar

255 92 56 NDC - Actieve kanaalopnemer Alle 295,00
255 92 58 NRC - Actieve ruimteopnemer Alle 240,00
255 92 60 NHD - Digitale kanaal - maximaalhygrostaat aan-uit. Deze hygrostaat moet worden voorzien van een 24V voeding. 

Deze voeding kan worden verkregen vanuit de stoomluchtbevochtiger.
Alle 260,00

256 06 34 HBN - Analoge kanaal - maximaalhygrostaat aan - uit (geen voeding nodig) 335,00
255 92 62 NHR - Digitale ruimtehygrostaat aan-uit. Deze hygrostaat moet worden voorzien van een 24V voeding. Deze voeding 

kan worden verkregen vanuit de stoomluchtbevochtiger.
Alle 170,00

Overig

254 96 85 RFI - Bedrijfs-, storings, stoom- en servicemelding d.m.v. 4 potentiaalvrije contacten Alle 80,00

Opmerking: 
- Bovenstaande accessoires worden los meegeleverd.

Unit
Unit type RC4S (2 kg/h) DC4S (2 kg/h) RC4 (4 kg/h) DC4 (4 kg/h)
Artikelnummer 513 00 09 513 00 11 513 00 01 513 00 03
Prijs € 1.605,00 1.555,00 1.805,00 1.720,00
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NORDMANN - STOOM-LUCHTBEVOCHTIGERS
AT4

Leveringsspecificaties
De AT4-serie stoomluchtbevochtigers wordt geleverd inclusief:
•   Gebruikers- en servicevriendelijk 5 regelig grafisch bedieningspaneel
•  Gegalvaniseerde omkasting voorzien van poedercoating
•  Afneembare panelen
•   Geïntegreerde P- of PI-bevochtigingsregeling voor combinatie met actieve opnemers
•   Mogelijkheid voor aansturing door een externe proportionele regeling middels alle 

gangbare regelsignalen
•  Mogelijkheid voor externe aan/uit-regeling
•  Standaard mogelijkheid voor communicatie via Modbus protocol
•  Vernieuwde hydro-dynamische vulinrichting
•  Elektronische geleidbaarheidsmeting
•  Watertoevoermagneetklep
•  Waterafvoerpomp (spuipomp)
•  Bedieningsschakelaar
• SC (Self Cleaning) system voor langere levensduur van de stoomcilinder
•  Anti-opschuim systeem
•   Verwisselbare stoomcilinder met reinigbaar filter en volledig gegalvaniseerde elektroden
•  Aardlekvrije spuiwerking
•   Mogelijkheid voor externe bedrijfs-, storings, en servicemelding (optie)
•  Capaciteitsbegrenzing van 25-100%
•   RFI - Bedrijfs-, storings, stoom- en servicemelding d.m.v. 4 potentiaalvrije contacten
•  Zelfklemmende elektrode stekkers
•  Alle componenten zijn aan de voorzijde bereikbaar
•  Meegeleverd bevestigingsmateriaal
•  Meegeleverde flexibele wateraansluiting met 3/8” aansluitnippel
•   type 522: elektrische voeding 230V-1ph-50Hz; overige typen 400V-3ph-50Hz+N
•   Afwijkende elektrische aansluitspanningen zijn mogelijk op aanvraag
•   AT4 stoomluchtbevochtigers kunnen ook op aanvraag worden geleverd met een 

nulspanningstransformator, zodat deze kunnen worden aangesloten op een elektrische 
voeding zonder nul (Zie ook de optie “TRAFO” in onderstaande prijslijst) 

Unit
Unit type AT4/ 522 (5 kg/h) 534 (5 kg/h) 834 (8 kg/h) 1534 (15 kg/h) 2364 (23 kg/h) 3264 (32 kg/h)
Artikelnummer 516 00 12RFI 516 00 00RFI 516 00 01RFI 516 00 02RFI 516 00 03RFI 516 00 04RFI
Prijs € 2.075,00 2.075,00 2.405,00 2.745,00 3.045,00 3.375,00
Unit type AT4/ 4564 (45kg/h) 6464 (64 kg/h) 6564 (65 kg/h) 9064 (90 kg/h) 13064 (130 kg/h)
Artikelnummer 516 00 05RFI 516 00 06RFI 516 00 07RFI 516 00 08RFI 516 00 09RFI
Prijs € 3.850,00 5.450,00 4.610,00 6.460,00 7.830,00

Opmerking: Alleen leverbaar in Nederland.

Accessoires
Code Omschrijving Voor Type(n) Prijs €
Stoomverdeelpijpen voor maximaal 8 kg/h

111 52 66 Stoomverdeelpijp 41-200 mm (maximaal 8 kg/h) 522/534/834 145,00
111 52 67 Stoomverdeelpijp 41-350 mm (maximaal 8 kg/h) 522/534/834 165,00
111 52 68 Stoomverdeelpijp 41-500 mm (maximaal 8 kg/h) 522/534/834 170,00
111 52 69 Stoomverdeelpijp 41-650 mm (maximaal 8 kg/h) 522/534/834 180,00
111 52 70 Stoomverdeelpijp 41-800 mm (maximaal 8 kg/h) 522/534/834 190,00
111 52 71 Stoomverdeelpijp 41-1000 mm (maximaal 8 kg/h) 522/534/834 240,00
111 52 72 Stoomverdeelpijp 41-1200 mm (maximaal 8 kg/h) 522/534/834 295,00
Stoomverdeelpijpen voor maximaal 10 - 30 kg/h

253 72 56 Stoomverdeelpijp 71-200 mm (maximaal 10 kg/h - 2 stuks toepassen) 1534/2364 150,00
253 72 57 Stoomverdeelpijp 71-350 mm (maximaal 30 kg/h) 1534/2364 165,00
253 72 58 Stoomverdeelpijp 71-500 mm (maximaal 30 kg/h) 1534/2364 180,00
Stoomverdeelpijpen voor maximaal 50 kg/h (Bij typen 45 kg/h, 64 kg/h en 65 kg/h 2 stuks toepassen. Bij typen 90 kg/h en 130 kg/h 4 stuks toepassen)

253 72 59 Stoomverdeelpijp 71-650 mm (maximaal 50 kg/h) 1534 tot 13064 220,00
253 72 60 Stoomverdeelpijp 71-800 mm (maximaal 50 kg/h) 1534 tot 13064 245,00
253 72 61 Stoomverdeelpijp 71-1000 mm (maximaal 50 kg/h) 1534 tot 13064 260,00
253 72 62 Stoomverdeelpijp 71-1200 mm (maximaal 50 kg/h) 1534 tot 13064 300,00
253 72 63 Stoomverdeelpijp 71-1500 mm (maximaal 50 kg/h) 1534 tot 13064 330,00
253 72 64 Stoomverdeelpijp 71-1800 mm (maximaal 50 kg/h) 1534 tot 13064 420,00
253 72 65 stoomverdeelpijp 71-2000 mm (maximaal 50 kg/h) 1534 tot 13064 480,00
253 72 66 Stoomverdeelpijp 71-2300 mm (maximaal 50 kg/h) 1534 tot 13064 515,00
253 72 67 Stoomverdeelpijp 71-2500 mm (maximaal 50 kg/h) 1534 tot 13064 545,00

Voorraadartikel          Kortingsgroep 2
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Accessoires
Code Omschrijving Voor Type(n) Prijs €
Uitblaaskasten, verticale adapters, vernikkelde aansluitconnecties

11 04 718 Adapter voor verticale montage stoomverdeelpijp 41 Stoomverdeelpijp 41 85,00
11 05 128 Adapter voor verticale montage stoomverdeelpijp 71 Stoomverdeelpijp 71 90,00
902 20 20 Bocht Ø 35 mm Alle 170,00
902 20 21 Bocht ø 22 mm Alle 120,00
902 20 22 T-stuk Ø 35 mm Alle 190,00
902 20 23 T-stuk met reductie Ø 35/22 mm Alle 320,00
902 20 24 T-stuk Ø 22 mm Alle 105,00
902 20 25 Aansluitstuk Ø 35 mm Alle 65,00
255 36 69 Aansluitstuk Ø 22 mm Alle 25,00
256 10 37 FAN4 N S 8 D - uitblaaskast voor 5 tot 8 kg/h voor montage op de bevochtiger 522/534/834 880,00
256 10 39 FAN4 N M 15 D - uitblaaskast voor 15 kg/h voor montage op de bevochtiger 1534 965,00
256 10 41 FAN4 N M 23 D - uitblaaskast voor 23 kg/h voor montage op de bevochtiger 2364 965,00
256 10 38 FAN4 N S 8 W - uitblaaskast voor 5 tot 8 kg/h voor wandmontage 522/534/834 880,00
256 10 40 FAN4 N D 15 W - uitblaaskast voor 15 kg/h voor wandmontage 1534 965,00
256 10 42 FAN4 N D 23 W - uitblaaskast voor 23 kg/h voor wandmontage 2364 965,00
256 88 97 FAN4 N L 32 W - uitblaaskast voor 32 kg/h voor wandmontage (alleen voor enkele units) 3264 1.430,00
256 89 01 FAN4 N L 45 W - uitblaaskast voor 45 kg/h voor wandmontage (alleen voor enkele units) 4564 1.490,00

Stoomslang en overig toebehoren

110 51 76 Stoomslang DS22 Ø 22/31 mm per meter stoomverdeelpijp 41 45,00
240 00 10 Stoomslang DS35 Ø 35/46 mm per meter stoomverdeelpijp 71 70,00
110 33 50 Condensaatslang Ø 8/12 mm per meter Alle 5,00
256 05 15 CT 5-8 kg/h - aansluitset voor stoomslang met condensaatopvang en sifon 522/534 /834 235,00
256 05 16 CT 15 kg/h - aansluitset voor stoomslang met condensaatopvang en sifon 1534 235,00
256 05 17 CT 23-32 kg/h - aansluitset voor stoomslang met condensaatopvang en sifon. Bij het type 6464, twee stuks 

toepassen
2364/3264/6464  
(2 stuks)

235,00

256 09 54 CT 45-65 kg/h - aansluitset voor stoomslang met condensaatopvang en sifon. Bij het type 9064 en 13064, twee 
stuks toepassen

4564 / 6564 / 9064  
(2 st.) /13064 (2 st.)

355,00

11 00 432 Twee extra slangenklemmen ten behoeve van stoomslang DS22 (bij de bevochtiger worden al slangenklemmen 
meegeleverd)

DS22 20,00

25 39 583 Twee extra slangenklemmen ten behoeve van stoomslang DS35 (bij de bevochtiger worden al slangenklemmen 
meegeleverd)

DS35 35,00

11 00 416 Waterfilterklep Z261 3/8" - 1/2" - 125 micron alle 95,00
256 06 21 PCK, Drukcompensatiekit van 1,5 kPa tot maximaal 10 kPa overdruk; bij bevochtigers met 2 stoomcilinders, 2 stuks 

PCK toepassen
Alle 395,00

Actieve opnemers en hygrostaten voor toepassing met de geïntegreerde bevochtigingsregeling

255 92 56 NDC - Actieve kanaalopnemer Alle 295,00
255 92 58 NRC - Actieve ruimteopnemer Alle 240,00
255 92 60 NHD - Digitale kanaal - maximaalhygrostaat aan-uit. Deze hygrostaat moet worden voorzien van een 24V voeding. 

Deze voeding kan worden verkregen vanuit de AT4 stoomluchtbevochtiger.
Alle 260,00

256 06 34 HBN - Analoge kanaal - maximaalhygrostaat aan - uit (geen voeding nodig) Alle 335,00
255 92 62 NHR - Digitale ruimtehygrostaat aan-uit. Deze hygrostaat moet worden voorzien van een 24V voeding. Deze voeding 

kan worden verkregen vanuit de AT4 stoomluchtbevochtiger.
Alle 170,00

Afstandsbedieningspaneel alleen voor AT4(maximale afstand van de bevochtiger 1200 m)
256 06 45 Afstandsbedieningspaneel AT4 voor maximaal 8 units (170 x 280 x 60 mm) Alle 590,00
240 01 85 Verbindingskabel 4 aderig, per meter Alle 20,00
Ingebouwde Nulspanningstransformator voor aansluiting zonder Nul    

TRAFO Ingebouwde Nulspanningstransformator voor aansluiting zonder Nul alle bruto meerprijs 360,00 O
Optie: units moeten apart worden besteld

Opmerking:  
 - Bovenstaande accessoires worden los meegeleverd.
 - O = optioneel, bevochtigers moeten speciaal worden besteld.

AT4 - VERVOLG
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Algemene  
voorwaarden
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
VAN CLIMATE & CONTROLS BENELUX B.V.
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ARTIKEL 1: DEFINITIES
De volgende definities zijn van toepassing voor deze algemene 
voorwaarden:
Climate & Controls: Climate & Controls Benelux BV met maat-
schappelijke zetel te Papendorpseweg 83, Utrecht, Nederland en KvK 
nummer: 28023950 en met bijkantoor in België te 1702 Dilbeek, Alfons 
Gossetlaan 28 bus A, KBO BTW BE0844.775.176 en/of CIAT BELGIUM 
NV, met maatschappelijke zetel te 1702 Dilbeek, Alfons Gossetlaan 28A, 
KBO BTW BE0421.420.557 en met een branch in Luxemburg, Climate 
& Controls Benelux B.V. Luxemburg Branch, te B 228.612, 2 Route de 
Remich, Mondorf-les-Bains; Climate & Controls is een groepsmaat-
schappij van Carrrier Global Corporation (“Carrier”). 
Klant: iedere (potentiële) wederpartij van Climate & Controls in een 
overeenkomst strekkende tot de levering van Producten door Climate & 
Controls aan de klant; 
Product(en): roerende zaken, diensten en werken.

ARTIKEL 2: ALGEMEEN
2.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbe-

trekkingen waarbij C&C als (potentiële) verkoper van Producten 
optreedt.

2.2.  Ingeval van strijd tussen de Nederlandse tekst van de algemene 
voorwaarden en de Engelse of Franse vertaling daarvan, preva-
leert steeds de Nederlandse tekst.

2.3.  Van deze algemene voorwaarden kan slechts door schriftelijke 
overeenkomst tussen C&C en de Klant worden afgeweken.

2.4.  Toepasselijkheid van door de klant gehanteerde voorwaarden 
wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN
3.1.  Aanbiedingen van C&C in welke vorm dan ook zijn vrijblijvend, 

tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
3.2.  Alle aanbiedingen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, 

gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale 
(arbeids-)omstandigheden en gedurende normale werktijden. 
Indien de uitvoering niet onder normale (arbeids-) omstandig-
heden en gedurende normale werktijden geschiedt, is de Klant 
gehouden om de daarmee gemoeide additionele kosten aan C&C 
te vergoeden.

ARTIKEL 4: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
4.1.  Een overeenkomst komt pas tot stand en C&C is pas gebonden, 

indien een opdracht van de Klant door middel van een orderbeves-
tiging door C&C is bevestigd of zodra C&C een begin maakt met de 
uitvoering daarvan.

4.2.  Na totstandkoming van de overeenkomst ingevolge artikel 4.1 is 
annuleren van een opdracht door de Klant niet mogelijk tenzij met 
voorafgaand schriftelijk akkoord van C&C, met mogelijke meerprijs 
tot gevolg.

4.3.  Indien meer dan één natuurlijk persoon of rechtspersoon als Klant 
optreden, zullen zij allen hoofdelijk jegens C&C verantwoordelijk zijn.

4.4.  De Klant mag geen van zijn rechten of verplichtingen jegens C&C aan 
derde partijen overdragen, zonder voorafgaande schriftelijke toe-
stemming van C&C, die dergelijke overdracht evenwel niet onredelijk 
zal weigeren.

4.5.  Alle leveringen van Producten door C&C ten behoeve van de Klant 
die niet in de orderbevestiging worden vermeld, zullen worden 
beschouwd als meerwerk. C&C is te allen tijde gerechtigd aan 
de Klant meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen tegen de 
gebruikelijke prijzen of uurtarieven. De Klant aanvaardt dat meerwerk 
invloed heeft op de afleveringsvoorwaarden vermeld in de order-
bevestiging. Het volgende zal in ieder geval worden beschouwd als 
meerwerk:

 •  werken onder moeilijke omstandigheden en buiten normale 
werktijden;

 •  verticaal transport.

ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT
5.1.  De Klant zal zorgen voor een juiste en tijdige afname en/of een 

juiste en tijdige uitvoering van alle toeleveringen en/of voor-
waarden noodzakelijk voor het plaatsen van het Product en/of de 
juiste werking van het Product. Alle kosten die voortvloeien uit 
het niet nakomen van deze verplichtingen door de Klant, zijn voor 
rekening van de Klant.

5.2.  Onverminderd artikel 5.1 zal de Klant in ieder geval voor eigen 
rekening en risico zekerstellen dat:

 a.  C&C terstond na het bereiken van de plaats van opstelling haar 
werkzaamheden kan beginnen en daarmee door kan gaan gedu-
rende normale werktijden en voorts buiten normale werktijden 
indien dit door C&C noodzakelijk mocht worden geacht, mits 
C&C de Klant daarvan tijdig in kennis heeft gesteld;

 b.  de noodzakelijke afsluitbare opslagruimtes voor materiaal, 
gereedschap en andere zaken beschikbaar worden gesteld en 
voldoende verblijfsruimte en/of voorzieningen voor het per-
soneel van C&C voorzien worden, zoals toepasselijke wet- en 
regelgeving vereist;

 c.  de ter beschikking gestelde Producten bij het begin van en 
gedurende de opstellings- en of plaatsingswerkzaamheden op 
de juiste plaats aanwezig zijn en de plaats van opstelling veilig 
bereikbaar is voor personeel, toeleveranciers, materiaal en 
materieel;

 d.  de noodzakelijke en gebruikelijke hulpkrachten, machines, de 
benodigde hijs-, hef- en transportwerktuigen, alsmede stei-
gers en/ of stellingen, gereedschappen en materialen (daarbij 
inbegrepen gas, water, elektriciteit, stoom, en verlichting) tijdig 
en kosteloos en op de juiste plaats aan C&C en onderaannemers 
van C&C ter beschikking worden gesteld;

 e.  de noodzakelijke bescheiden, waaronder met name vergun-
ningen tijdig en naar behoren geregeld zijn en alle noodzakelijke 
veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en in acht 
worden gehouden ten einde te voldoen aan de veiligheidsvoor-
schriften van C&C en de toepasselijke wet- en regelgeving;

 f.  alle materialen en gereedschappen op het werk verzekerd zijn 
tegen diefstal, brand, molest en andere risico’s;

 g.  in geval inbedrijfstelling door C&C wordt uitgevoerd, de instal- 
latie gereed is voor ingebruikname.

ARTIKEL 6: PRIJZEN
6.1.  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen gelden de prijzen 

voor de levering van goederen franco adres Klant in de Benelux, 
exclusief BTW en exclusief montage en inbedrijfstelling. Voor 
goederen die bestemd zijn voor de export, gelden de prijzen voor 
levering af fabriek.

6.2.  Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding 
geldende prijzen van materiaal en arbeid, op externe factoren - 
zoals belastingen, leveranciersprijzen, valutakoersen, (grond)
stoffen, vrachtkosten, invoerrechten, heffingen of andere lasten -, 
alsmede op uitvoering onder normale omstandigheden en gedu-
rende normale werkuren. Indien na de datum van aanbieding één 
of méér der kostprijsbepalende factoren een verhoging ondergaat 
- ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden - is 
C&C gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

6.3.  De leden 1 en 2 van dit artikel zullen van overeenkomstige toepas-
sing zijn op het in rekening brengen van meerwerk.

6.4.  Kosten voor het laden en lossen alsmede het transport van 
(grond)stoffen, halfproducten, modellen, gereedschap en andere 
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zaken welke aan de Klant ter beschikking worden gesteld, zijn niet 
bij de prijs inbegrepen en zullen afzonderlijk in rekening worden 
gebracht.

ARTIKEL7: AFLEVERING
7.1.  Aflevering zal plaatsvinden op de dag vermeld in de orderbeves-

tiging of in gemeenschappelijk overleg, onder de voorwaarde dat 
aan alle vereisten van artikel 5 is voldaan en dat de Klant aan al 
zijn overige verplichtingen heeft voldaan. Onder Aflevering wordt 
verstaan de ter beschikking stelling van de op het vervoermiddel 
geladen Producten aan de Klant of de ter beschikking stelling van 
de op het vervoermiddel geladen Producten aan de dichtstbijzijnde 
verharde weg van het door de Klant aangegeven afleveradres. In 
geval van het leveren van diensten wordt onder Aflevering ver-
staan het moment waarop de diensten ter plaatse zijn verricht.

7.2.  De levertijd is gebaseerd op de omstandigheden die bekend waren 
op het moment van het sluiten van de overeenkomst. De overeen-
gekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen. 
Indien een vertraging op zou treden (i) als gevolg van een veran-
dering in de bedoelde omstandigheden of (ii) als gevolg van een 
vertraging in de levering van Producten die tijdig voor de uitvoering 
van het werk zijn besteld, komen Klant en C&C reeds nu overeen 
dat de leveringstermijn wordt verlengd voor zover noodzakelijk.

7.3.  De door C&C opgegeven levertijden zijn louter indicatief. C&C zal 
niet in gebreke zijn in de nakoming van haar contractuele verplich-
tingen, dan nadat zijschriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van 
de overeengekomen, of conform artikel 7.2, uitgestelde leverings-
termijn en haar daarbij een redelijke termijn voor de nakoming 
is gegund, die onbenut is verstreken. Ook niet als het verzuim 
rechtens zonder ingebrekestelling of schriftelijke aanmaning of 
mededeling intreedt.

7.4.  Klant is gehouden de Producten af te nemen op de overeenge-
komen levertijd en zorgt dat C&C geen vertraging ondervindt van 
werkzaamheden die door de Klant zelf of door derden ondernomen 
moeten worden. Indien de Klant afname weigert, uitstelt of nalatig 
is met het verstrekken van informatie of noodzakelijke instructies 
voor de aflevering, zullen de Producten voor rekening en risico 
van de Klant worden opgeslagen. De Klant zal de opslagkosten en 
mogelijk aanvullende kosten verschuldigd zijn. C&C behoudt zich 
het recht voor de factuur voor de gereed staande Producten te ver-
sturen op de oorspronkelijk overeengekomen leverdatum. Klant is 
gehouden deze factuur binnen de in artikel 13.2 overeengekomen 
betalingstermijn te voldoen.

7.5.  C&C is gerechtigd om de door haar te verrichten leveringen en/ of 
diensten in gedeelten uit te voeren en deze gedeelten afzonderlijk 
te factureren.

7.6.  Voor bepaling van gewicht, maat, getal en samenstelling van de 
geleverde Producten zijn de wegingen, metingen, tellingen en ana-
lyses volgens de door C&C gehanteerde methodes maatgevend, 
behoudens tegenbewijs.

ARTIKEL 8: RISICO EN OVERDRACHT VAN EIGENDOM
8.1.  De Producten en de onderdelen die daarvoor zijn bestemd, zullen 

voor rekening en risico van de Klant zijn vanaf het moment van 
Aflevering ingevolge artikel 7.1. De Klant is hiervoor verantwoorde-
lijk en dient zelf te zorgen voor de eventuele verzekering hiervan.

8.2.  Onverminderd hetgeen in artikel 8.1 is vermeld, behoudt C&C zich 
de eigendom van door haar aan de Klant geleverde en te leveren 
Producten voor, totdat de Klant volledig heeft voldaan aan alle 
(betalings)verplichtingen voor alle krachtens de overeenkomst 
geleverde of te leveren Producten of krachtens de overeenkomst 
tevens verrichtte of te verrichten werkzaamheden en aan alle 
vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming van zodanige 
verplichtingen.

8.3.  Onverminderd al haar andere rechten zal C&C door de Klant 
onherroepelijk gemachtigd zijn om zonder enige ingebrekestelling 
of rechterlijke tussenkomst de afgeleverde Producten die aan haar 
toebehoren terug te halen en daar bezit van te nemen, indien de 
Klant niet tijdig aan zijn (betalings)verplichtingen jegens C&C zal 
hebben voldaan. Alle kosten van C&C in verband met het terug-
halen van deze Producten komen voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 9: GARANTIE
9.1. Duur van de Garantie.
  Tenzij vooraf schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen 

verstrekt C&C de volgende garantie op Producten die nieuw waren 
bij Aflevering:

 •  garantie voor de duur van twaalf (12) maanden na inbedrijfstel-
ling, met een maximum tot achttien (18) maanden vanaf de 
datum van Aflevering.

 •  voor nageleverde onderdelen en accessoires geldt garantie 
voor de duur van twaalf (12) maanden na Aflevering en voor 
herstel- en onderhoudswerkzaamheden blijft de oorspronkelijke 
garantietermijn van toepassing of, indien niet van toepassing, 
een garantietermijn voor de duur van drie (3) maanden vanaf de 
datum van Aflevering.

9.2.  De garantieverplichting bedoeld in lid 1 zal vervallen indien één of 
meer van de volgende omstandigheden zich zouden voordoen:

 •  het gebrek is het gevolg van onjuiste inbedrijfstelling door Klant 
of door derde partij;

 •  onjuist gebruik of onjuist onderhoud;
 •  er werden werkzaamheden aan de Producten verricht door de 

Klant of derde partij, zonder schriftelijke toestemming van C&C;
 •  de Klant is in gebreke gebleven in de nakoming van enige ver-

plichting uit de overeenkomst (daarbij inbegrepen zijn betalings-
verplichting) en hij heeft niet alsnog binnen een redelijke termijn 
als gesteld in een aanmaning aan zijn verplichtingen voldaan.

9.3.  De Producten die redelijkerwijs in aanmerking komen voor repa-
ratie of vervanging ter keuze van C&C, zullen op verzoek van C&C 
door de Klant aan C&C worden teruggegeven.

9.4.  Reparatie en/of vervanging van een deel van het Product zal 
nimmer de garantie voor het geheel verlengen.

9.5.  Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal C&C 
uitsluitend verplicht zijn de garantieverplichtingen als vermeld in 
dit artikel 9 na te komen;

 •  indien de installatie in de Benelux is opgesteld;
 •  indien herstel mogelijk is binnen de normale werktijden. Indien 

het herstel buiten de normale werkuren dient plaats te vinden, 
is C&C gerechtigd de daarmee verband houdende kosten aan de 
Klant in rekening te brengen;

 •  voor zover de installatie zonder speciaal transport door C&C 
voor herstelwerkzaamheden toegankelijk is en indien de nood-
zakelijke en gebruikelijke hulpkrachten, machines, de benodigde 
hijs-, hef- en transportwerktuigen, alsmede steigers en/of stel-
lingen, gereedschappen en materialen (daarbij inbegrepen gas, 
water, elektriciteit, stoom, en verlichting) tijdig en kosteloos en 
op de juiste plaats aan C&C en onderaannemers van C&C ter 
beschikking worden gesteld.

9.6.  Omvang garantie als bedoeld in artikel 9.1: De garantie geeft 
recht op kosteloos herstel (materiaal en arbeidsloon) van de 
gebreken. C&C zal in het kader van de aan de Klant toekomende 
herstelrechten vaststellen en beoordelen welke maatregelen en 
methode(n) zij het meest geschikt acht om haar garantieplicht na 
te komen en wat hier wel of geen deel van uitmaakt. De Klant zal 
C&C onverwijld informeren indien hij/zij van mening is dat C&C 
haar garantieplicht hier onvoldoende mee zou nakomen.
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9.7.  Voor wat betreft de omvang van de garantie met betrekking tot 
door C&C nageleverde onderdelen en accessoires geldt echter dat 
de garantie uitsluitend daarin bestaat dat naar keuze van C&C de 
factuurprijs wordt terugbetaald aan de Klant of kosteloos een ver-
vangend onderdeel of accessoire ter beschikking wordt gesteld. 
De Klant heeft geen recht op kosteloos herstel.

9.8.  Voor wat betreft de omvang van de Garantie met betrekking tot 
Producten die bestemd zijn voor gebruik aan boord van schepen, 
offshore-installaties of andere zeegaande objecten geldt dat:

 •  de garantie uitsluitend daarin bestaat dat C&C kosteloos vervan-
gende onderdelen aan de Klant ter beschikking zal stellen. Het 
demonteren van defecte onderdelen en het vervangen daarvan 
door nieuwe onderdelen is voor rekening en risico van de Klant, 
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 •  de vervangende onderdelen zullen FAS (incoterms 2010) 
Nederlandse haven, dan wel dichtstbijzijnde haven van herkomst 
van het vervangende onderdeel ter beschikking worden gesteld.

ARTIKEL 10: KLACHTEN
10.1.  Indien de Producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, is 

C&C slechts gehouden om het ontbrekende gedeelte te leveren, 
de geleverde Producten te vervangen of te herstellen of de 
prijs aan de Klant terug te betalen tegen teruglevering van de 
Producten, zulks ter keuze van C&C. De Klant is gehouden om de 
instructies van C&C betreffende de opslag of het retourneren van 
de te vervangen of te herstellen Producten op te volgen.

10.2.  Bij Aflevering van de Producten zal de Klant nagaan of deze aan 
de overeenkomst beantwoorden en eventuele zichtbare gebreken 
vaststellen. Dergelijke gebreken en niet-overeenstemming worden 
onmiddellijk bij Aflevering gemeld door de Klant, bij gebreke 
waaraan de Producten vermoed worden bij Aflevering te voldoen 
aan de overeenkomst en geen zichtbare gebreken te vertonen.

10.3.  Ingeval gebreken niet direct bij Aflevering waarneembaar zijn, is de 
Klant gehouden om C&C hiervan binnen een zo kort mogelijke ter-
mijn en zeker niet later dan 15 dagen na ontdekking daarvan (of na 
het ogenblik waarop deze redelijkerwijze ontdekt hadden moeten 
zijn), schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven om beroep te 
kunnen doen op de garantie. In geen geval is C&C aansprakelijk 
voor schade die veroorzaakt wordt door het niet onmiddellijk 
melden door de Klant van enige gebreken of door het verder 
gebruik van de Producten terwijl de gebreken gekend waren of 
hoorden te zijn.

10.4.  Producten die C&C conform een opdracht heeft geleverd, worden 
in beginsel niet teruggenomen. In uitzonderlijke gevallen kan C&C 
uit overwegingen van coulance bereid zijn om na overleg onge-
bruikte geleverde standaard onderdelen en/of accessoires binnen 
één maand na Aflevering terug te nemen. De onderdelen en acces-
soires zullen in het geval dat zij uit coulance worden terugge-
nomen in elk geval voldoen aan de volgende vereisten: retourneren 
binnen één maand na factuurdatum, in originele staat verkeren, in 
de originele onbeschadigde verpakking verpakt zijn, met bijbeho-
rende originele documentatie en een factuurprijs hebben van meer 
dan Euro 125,00. Bij terugname van ongebruikte onderdelen en/ of 
accessoires brengt C&C in alle gevallen retourkosten in rekening 
bij de klant ter hoogte van 30% van de factuurwaarde met een 
minimum van Euro 75,00.

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID
11.1.  De in dit artikel opgenomen bepalingen gelden niettegenstaande 

enige andersluidende bepaling en voor zover niet in strijd met 
dwingend wettelijke bepalingen.

11.2.  Ongeacht de rechtsgrond waarop een vordering is gebaseerd, is 
C&C slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade tot het 
bedrag voldaan aan C&C door de Klant met betrekking tot de 

Producten die de schade hebben veroorzaakt, tenzij er sprake is 
van fraude, opzet of grove schuld van C&C.

11.3.  Ongeacht de rechtsgrond waarop een vordering is gebaseerd, is 
C&C nimmer aansprakelijk voor indirecte/gevolgschade, waar-
onder - maar niet beperkt tot - gederfde winst, geleden verliezen, 
gemiste opdrachten en gemiste besparingen, schade als gevolg 
van aansprakelijkheid jegens derden, schade als gevolg van het 
overschrijden van de leveringstermijn, schade door productie- en/
of bedrijfsonderbrekingen of -stagnatie, tenzij er sprake is van 
fraude, opzet of grove schuld van C&C. In zoverre deze risico’s 
verzekerbaar zijn, zal de Klant verplicht zijn deze verzekering op 
eigen kosten af te sluiten.

11.4.  C&C mag bij de uitvoering van de overeenkomst derden inscha-
kelen en is te allen tijde gerechtigd redelijke aansprakelijkheids- 
beperkingen van die derden jegens de Klant in te roepen.

11.5. C&C zal niet aansprakelijk zijn voor:
 •  inbreuk op octrooien, vergunningen of andere rechten van 

derden als gevolg van het gebruik van materiaal dat door of 
namens de Klant is verstrekt;

 •  schade of verlies door welke oorzaak ook van (grond)stoffen, 
halfproducten, modellen, gereedschappen of andere zaken die 
door de Klant ter beschikking zijn gesteld.

11.6.  Indien C&C hulp en bijstand biedt - van welke aard dan ook - bij de 
installatie, zonder daartoe opdracht te hebben verkregen, zal dit 
plaatsvinden voor risico van de Klant.

11.7.  De Klant zal verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor het bouw-
gedeelte dat aan C&C ter beschikking wordt gesteld en/ of voor de 
nadelige gevolgen van de toestand van de opstellingsplaats en de 
Klant zal verplicht zijn om C&C te vergoeden alle schade die C&C 
mocht lijden als gevolg van fouten in het bouwgedeelte en/of de 
toestand van de opstellingsplaats voor de te leveren Producten.

ARTIKEL 12: OVERMACHT
12.1.  Overmacht in deze algemene voorwaarden zal betekenen iedere 

omstandigheid die onafhankelijk van de wil van een partij is 
ontstaan - waarvan niet ten tijde van het sluiten van de overeen-
komst verwacht kon worden dat C&C er rekening mee zou houden 
- en die blijvend of tijdelijk de uitvoering van de overeenkomst 
verhindert, zoals: van overheidswege uitgevaardigde of uit te 
vaardigen voorschriften die het gebruik van de geleverde of nog te 
leveren Producten verhinderen of beperken, tekort aan grond- en 
hulpstoffen voor productie van de Producten, tekort aan arbeids-
krachten, werkstaking, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportpro-
blemen, niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers 
van C&C of transportondernemingen, storingen in de productie, 
natuur- en/of kernrampen, oorlog en/ of oorlogsdreiging, terroristi-
sche acties en/of aanslagen, brand, oproer en opstand.

12.2.  Indien als gevolg van overmacht de Aflevering wordt vertraagd met 
meer dan twee (2) maanden zullen zowel C&C als de Klant gerech-
tigd zijn de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden 
door middel van een schriftelijke mededeling gericht aan de andere 
partij en verzonden per aangetekende post, zonder tot schadever-
goeding gehouden te zijn.

12.3.  Als overmacht intreedt op het moment waarop de overeenkomst 
reeds gedeeltelijk is uitgevoerd, zal de Klant gerechtigd zijn, indien 
het restant van de Aflevering met meer dan twee (2) maanden 
wordt vertraagd als gevolg van die overmacht, ofwel (i) reeds 
afgeleverde gedeelten van de Producten te behouden en de koop-
prijs daarvan te betalen, ofwel (ii) de overeenkomst te ontbinden, 
inclusief het reeds uitgevoerde gedeelte, door mededeling van ont-
binding, onder de verplichting de Producten die reeds zijn geleverd 
voor rekening en risico van de Klant aan C&C terug te geven én op 
voorwaarde dat de Klant kan aantonen dat het reeds afgeleverde 
gedeelte van de Producten niet langer doelmatig door de Klant kan 
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worden gebruikt als gevolg van de niet-aflevering van de overige 
Producten.

ARTIKEL 13: BETALING EN FACTURERING
13.1.  Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, zoals in 

het geval van grote projecten of reparatieopdrachten, zal facture-
ring plaatsvinden 100% bij Aflevering.

  Bij projecten en grote reparatie opdrachten zal facturering als 
volgt plaatsvinden:

 •  30 % bij opdracht;
 •  65 % bij Aflevering; en
 •  5 % bij Inbedrijfstelling.
  Het onderhoudstarief zoals overeengekomen in de service of 

onderhoudsovereenkomst wordt jaarlijks vooraf gefactureerd.
13.2.  Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. 

Ingeval van overschrijding van de overeengekomen betalingster-
mijn is de Klant, onverminderd de overige rechten van C&C en 
zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist, over het 
openstaande factuurbedrag tot aan het tijdstip van de algehele 
voldoening de wettelijke rente (nalatigheidsinterest) verschuldigd 
vermeerderd met 5%. Alle nog niet betaalde facturen worden 
terstond opeisbaar en alle gevolgen van niet-nakoming treden 
terstond in.

13.3.  In het geval van ontbinding, (aanvraag van) faillissement of (aan-
vraag van) opschorting of gerechtelijke reorganisatie, surseance 
van de Klant, zullen diens verplichtingen onmiddellijk opeisbaar 
worden.

13.4.  Betaling zal plaatsvinden zonder enige korting, opschorting of 
verrekening.

13.5.  Alle betalingen door de Klant zullen in de eerste plaats strekken in 
mindering op alle kosten en verschuldigde rente en schadevergoe-
dingen en daarna op die facturen die het langst openstaan, zelfs 
indien de Klant bij de betaling anders aangeeft.

13.6.  Indien de Klant in gebreke is of nalaat één of meer van zijn ver-
plichtingen na te komen, zullen alle buitengerechtelijke kosten, 
uitdrukkelijk inclusief de kosten gemaakt voor het opstellen en 
verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhan-
delingen en andere handelingen ter voorbereiding van een moge-
lijke gerechtelijke procedure, alsmede alle gerechtelijke kosten 
die C&C moet maken, voor rekening van de Klant zijn. De Klant zal 
in dat geval tenminste 15% van de hoofdsom verschuldigd zijn voor 
de buitengerechtelijke kosten. Indien C&C bewijst dat meer kosten 
werden gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, zullen ook 
deze in aanmerking komen voor vergoeding.

ARTIKEL14: ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
14.1.  Indien de Klant jegens C&C tekort schiet in de nakoming van 

zijn verplichtingen onder de overeenkomst of in het geval van 
(aanvraag van) surseance, opschorting van betaling, (aanvraag tot) 
gerechtelijke reorganisatie, (aanvraag van) faillissement van de 
Klant, de Klant een regeling met zijn schuldeisers treft of andere 
stappen neemt met het oog op herstructurering van zijn schulden, 
of anderszins zeggenschap over zijn vermogen wordt beperkt of 
verliest, zijn bedrijfsactiviteiten staakt of naar een ander land 
verplaatst, of wordt geliquideerd of ontbonden, heeft C&C het 
recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden met 
onmiddellijke ingang, zulks onverminderd alle overige aan haar 
toekomende rechten en zonder tot schadevergoeding gehouden te 
zijn.

14.2.  Indien de overeenkomst wordt ontbonden ten gevolge van het 
bepaalde in artikel 14.1 of door een rechterlijke uitspraak, zal C&C 
gerechtigd zijn tot volledige schadevergoeding. Tenzij C&C de 
schade anders wil berekenen, zal de schade gefixeerd zijn op het 
hoogste bedrag van volgende bedragen (zonder dat C&C gehouden 

is het bestaan van enig verlies of schade aan te tonen):
 •  15% van het bedrag dat verschuldigd is met betrekking tot het 

nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst wanneer en voor 
zover geen van de volgende situaties van toepassing is,

 •  50% van het bedrag dat verschuldigd is met betrekking tot het 
nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst wanneer en 
voor zover deze betrekking heeft op de levering van diensten of, 
indien hoger, het bedrag dat overeenstemt met een opzegtermijn 
van 3 maanden indien de diensten op regelmatige basis geleverd 
worden,

 •  75% van het bedrag dat verschuldigd is met betrekking tot het 
nog niet uitgevoerde deel van de overeenkomst dat betrekking 
heeft op de levering van op maat te maken of specifiek voor de 
Klant aan te passen goederen.

  Dit laat onverlet het recht van C&C om aanvullende schadever-
goeding dan wel nakoming te vorderen van de Klant. C&C zal 
gerechtigd zijn de Producten terug te nemen die werden afgele-
verd in verband met de nog niet geheel uitgevoerde overeenkomst 
tegen creditering van de prijs die de Klant daarvoor heeft betaald 
verminderd met alle door C&C gemaakte kosten.

ARTIKEL 15: INTELLECTUELE EIGENDOM
15.1.  De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan de 

Klant geleverde Producten (inclusief de daarbij horende gegevens, 
documenten en informatie) berusten bij C&C. C&C heeft het exclu-
sieve recht tot openbaring, verwezenlijking en verveelvoudiging en 
de Klant beschikt enkel over een niet-exclusief gebruiksrecht dat 
enkel toegekend wordt onder voorbehoud van volledige betaling 
van de prijs.

ARTIKEL16: BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
16.1.  Carrier verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met 

zijn privacyverklaring op Carrier.com. Beide partijen houden 
zich aan de toepasselijke Wetgeving inzake bescherming van 
persoonsgegevens met betrekking tot Persoonsgegevens die 
worden verwerkt in verband met de activiteiten in het kader 
van deze Overeenkomst. De partijen zullen overeenkomen om 
alle redelijke commerciële en wettelijke stappen te nemen om 
Persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige openbaar-
making. Indien de Koper Persoonsgegevens aan Carrier verstrekt, 
waarborgt de Koper dat hij hiervoor de wettelijke bevoegdheid 
bezit. De Koper informeert de personen wiens Persoonsgegevens 
aan Carrier worden verstrekt, voordat deze gegevens aan Carrier 
worden verstrekt.

ARTIKEL 17: Naleving Internationale Handelsregelgeving
17.1.   C&C is onderworpen aan de toepasselijke exportcontroles en 

-voorschriften die van tijd tot tijd door de Europese Unie en de 
regering van de Verenigde Staten van Amerika en andere over-
heden worden afgekondigd en de Klant zal er voor zorgen dat C&C 
deze wetten niet overtreedt en zal alle noodzakelijke garanties 
bieden dat deze worden nageleefd, voor zover dit door C&C wordt 
vereist om aan dergelijke controles en voorschriften te voldoen. 
C&C wordt niet geacht deze Overeenkomst te schenden of in 
gebreke te blijven vanwege de naleving van enige wet- of regel-
geving inzake exportcontrole waaraan hij onderworpen is of kan 
worden. C&C kan weigeren om een verplichting uit hoofde van 
deze Overeenkomst na te komen, of om een bestelling te wei-
geren die in het kader van de Overeenkomst is geplaatst, of om 
deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of te 
beëindigen indien er sprake is of zou kunnen zijn van een moge-
lijke overtreding van wetten, voorschriften of ethische regels die 
van toepassing zijn op C&C, met inbegrip van, maar niet beperkt 
tot, internationale handelsnalevingsregels die de verkoop van 
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goederen en diensten aan bepaalde landen, bepaalde personen of 
rechtspersonen die onderworpen zijn aan internationale economi-
sche, financiële of andere sancties, verbieden.

17.2.  Alle aanbiedingen worden gedaan onder de volgende cumulatieve 
opschortende voorwaarden: (i) het doen van zaken met de Klant 
is niet in strijd met de internationale handelsregelgeving, en (ii) 
de ontvangst door C&C van alle noodzakelijke informatie over de 
transactie (met inbegrip van maar niet beperkt tot de gegevens 
van de Klant en de eindgebruiker), waaruit blijkt dat de transactie 
niet in strijd is met de wetgeving, de regelgeving of de ethische 
normen die C&C heeft ingevoerd, met inbegrip van maar niet 
beperkt tot de wetgeving inzake internationale handel die de ver-
koop van goederen en diensten aan bepaalde landen, personen of 
rechtspersonen die onderworpen zijn aan internationale econo-
mische, financiële of andere sancties verbiedt, zonder afbreuk te 
doen aan het recht van C&C om alle daaruit voortvloeiende schade 
van de Afnemer te vorderen, en zonder dat de Afnemer aanspraak 
kan maken op enige vorm van schadevergoeding ter zake.

ARTIKEL 18: CONSUMENTEN
18.1.  De Producten worden in principe geleverd aan zakelijke klanten 

(B2B). Indien er uitzonderlijk toch een overeenkomst tot stand zou 
komen met een consument als Klant, dan dient de overeenkomst 
met deze consument-Klant, daarin begrepen deze algemene 
voorwaarden, zo geïnterpreteerd en zo nodig gematigd te worden 
zodat deze geen afbreuk doen aan de wettelijke bescherming van 
de consument.

18.2.  In afwijking van Artikel 21 zal de rechter van de woonplaats 
van de consument steeds bevoegd zijn om kennis te nemen van 
geschillen die ontstaan uit of naar aanleiding van de overeen-
komst, in overeenstemming met het consumentenrecht.

ARTIKEL 19: PARTIËLE NIETIGHEID / CONVERSIE
19.1.  Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de over-

eenkomst ongeldig, onwettig, niet verbindend of niet uitvoerbaar 
zou zijn, blijven de overige bepalingen van kracht. Partijen zullen 
al het mogelijke doen om overeenstemming te bereiken over een 
nieuwe bepaling die zo weinig mogelijk afwijkt van de ongel-
dige, onwettige, niet verbindende of niet uitvoerbare bepaling, in 
aanmerking nemende de inhoud en het doel van deze algemene 
voorwaarden en de overeenkomst.

ARTIKEL 20: TOEPASSELIJK RECHT
20.1.  Op alle rechtsverhoudingen tussen C&C en de Klant is Nederlands 

recht van toepassing (of Belgisch recht wanneer de Klant in België 
gevestigd is en de Aflevering in België plaatsvindt), met uitzon-
dering van het Weens Koopverdrag en de andere internationaal 
privaatrechtelijke bepalingen die tot een toepasselijkheid van een 
ander recht zouden leiden.

ARTIKEL 21: GESCHILLEN
21.1.  De bevoegde rechter te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd om van 

alle geschillen die mochten ontstaan tussen C&C en de Klant 
voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) de over-
eenkomst alsmede in verband met deze algemene voorwaarden, 
kennis te nemen. Indien in overeenstemming met het vorig artikel 
Belgisch recht van toepassing is, dan is uitsluitend de Belgische 
rechtbank bevoegd.

Utrecht, november 2020 
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