Algemene voorwaarden van Nalco Netherlands B.V., gevestigd te Oude
Rhijnhofweg, 17 , 2342BB Oegstgeest, Nederland, geregistreerd onder nummer
30068899.
1 Werkingssfeer
1.1 Deze algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle contracten tussen Nalco en zijn
Klanten en zal prevaleren over enige algemene of specifieke bepalingen van Klanten, met uitzondering
van een afwijkend expliciet schriftelijk contract tussen Nalco en zijn Klant.
1.2 "Klant” is degene die producten van Nalco koopt, services van Nalco aanschaft of een overeenkomst
met Nalco wil sluiten, met uitzondering van natuurlijke rechtspersonen.
1.3 Wanneer de inhoud van bepaalde clausules van deze voorwaarden specifiek op
verkoopovereenkomsten is gericht, zal deze inhoud ook van toepassing zijn op overige overeenkomsten
die met Nalco zijn gesloten.
1.4 Zodra een Klant een contract met Nalco heeft gesloten onder deze algemene voorwaarden, wordt
deze Klant geacht ermee akkoord te zijn gegaan dat deze voorwaarden worden toegepast op alle latere
contracten met Nalco, met uitzondering van een afwijkend expliciet schriftelijk contract.
1.5 Met "Nalco" wordt het bedrijf Nalco Netherlands B.V. bedoeld, evenals elke vertegenwoordiger, elk
Bestuurslid en/of elke persoon die door Nalco Netherlands B.V. in dienst genomen of aangewezen is.
2 Prijsopgave en bestelling van producten
De prijsopgave van Nalco dient binnen 30 dagen na ontvangst te worden geaccepteerd door de Klant,
anders wordt de prijsopgave als verlopen beschouwd. Nalco zal alleen door een geplaatste bestelling
gebonden zijn nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd.
3 Prijs
Alle prijzen zijn inclusief verzendkosten en exclusief btw, met uitzondering van overige bepalingen in de
bestellings bevestiging.
4 Betaling
4.1 Bedragen die door Nalco worden gefactureerd, dienen binnen 30 dagen vanaf de factuurdatum te
worden betaald door middel van een bankoverschrijving naar de bankrekening die op de factuur staat
vermeld.
4.2 Ingeval een factuur meermaals wordt opgevraagd, worden er dubbele administratiekosten in
rekening gebracht.
4.3 Het is de Klant niet toegestaan de te betalen prijs (via vergoeding) te compenseren met enige
tegenvordering of met enig ander bedrag dat betrekking heeft op de uitvoering van het contract.
4.4 Nalco kan de Klant verzoeken garanties te bieden voor de betaling van de prijs. Nalco heeft het
recht het contract op te schorten totdat dergelijke garanties zijn geboden, of het contract te ontbinden
als de Klant deze garanties niet binnen de door Nalco opgegeven redelijke termijn heeft geboden.
5 Verzuim - vertragingsrente - incassokosten
5.1 Ingeval de Klant op de vervaldatum nog niet heeft betaald, zal de Klant wettelijk en zonder
voorafgaande kennisgeving verplicht zijn vanaf de vervaldatum vertragingsrente te betalen in
overeenstemming met het wettelijke-rentetarief (artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek) plus 2%.
Een deel van de maand zal als een hele maand worden beschouwd. Aan het eind van het jaar zal het
bedrag op basis waarvan de vertragingsrente wordt berekend, worden verhoogd met de rente die
gedurende dat jaar dient te worden betaald.
5.2 Ingeval van te late betaling of andere wanbetaling door de Klant heeft Nalco het recht verdere
leveringen en werken op te schorten. Alle claims die bij de Klant worden ingediend, zullen direct door
de Klant moeten worden betaald. Bovendien zal de Klant verplicht zijn een vaste compensatie van
veertig euro (€ 40) te betalen voor administratiekosten. Nalco zal ook het recht hebben aanvullende
compensatie te claimen als de invorderingskosten het bedrag van deze vaste compensatie
overschrijden.
6 Leveringsvoorwaarden
6.1 De leveringsvoorwaarden zoals door Nalco gegeven in de prijsopgave zijn gebaseerd op de
omstandigheden die bekend zijn bij Nalco op het moment dat de prijsopgave wordt gedaan en, voor
zover ze afhankelijk zijn van de prestaties van derde partijen, op de informatie die door dergelijke partijen
aan Nalco is gegeven.
6.2 Na ontvangst van de bestelbrief zal Nalco de bestelling zo snel mogelijk behandelen. De
leveringsdatums zoals vermeld in de prijsopgaven zijn echter geen vervaldatums, tenzij dit uitdrukkelijk
schriftelijk is overeengekomen. Wanneer Nalco wegens omstandigheden niet aan de overeengekomen
leveringsdatums kan voldoen, kan Nalco op elk moment aangepaste voorwaarden aan de Klant
communiceren.

6.3 Ingeval er, in tegenstelling tot artikel 6.2, schriftelijk en uitdrukkelijk een vervaldatum voor levering
is overeengekomen, gaat de latere levering in op de dag na de overeengekomen vervaldatum, zonder
enige formele kennisgeving aan de Klant.
6.4 Als Nalco niet aan de overeengekomen leveringsdatums voldoet, zal de Klant geen recht hebben
op een schadevergoeding, opschorting van zijn betalingsverplichtingen, rente of ontbinding van de
overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk geboden.
6.5 Nalco heeft het recht in deelleveringen te leveren.
6.6 Als Nalco te late of onvoldoende instructies of medewerking van de Klant krijgt voor de levering van
zijn producten of services, kan Nalco alle resulterende kosten in rekening brengen bij de Klant. In dit
geval kan Nalco de Klant ook, op risico en kosten van de Klant, een redelijke latere leveringsdatum
opleggen, het contract ontbinden of de producten op een andere locatie opslaan, niettegenstaande
andere rechten.
6.7 Nalco werkt onder de naam 'MOP' (Minimum Order Policy), een beleid met betrekking tot de
verwerkings- en verzendkosten van bestellingen dat afhankelijk is van de factuurbedragen. Dit beleid
is beschikbaar gesteld aan de Klant, en de Klant is akkoord gegaan met dit beleid. Nalco heeft het
recht dit beleid te wijzigen gedurende de termijn van de overeenkomst. De Klant zal dan verplicht zijn
het gewijzigde beleid na te leven.
7 Wijziging – Ontbinding
7.1 Ingeval van een wijziging van een bestelling, schriftelijk overeengekomen door Nalco, heeft Nalco
het recht alle resulterende kosten in rekening te brengen bij de Klant en nieuwe leveringsdatums in te
stellen.
7.2 Als het contract dientengevolge geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden, heeft Nalco het recht alle
resulterende kosten in rekening te brengen bij de Klant, inclusief enige overheadkosten en, afhankelijk
van de toezeggingen die Nalco reeds heeft gedaan, een evenredig deel van de overeengekomen prijs.
8 Overdracht
De Klant kan zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit het contract met Nalco niet overdragen
zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Nalco.
9 Eigendom – Overdracht van risico‘s
9.1 Vanaf de datum waarop de producten van Nalco of de goederen waarin de producten van Nalco zijn
verwerkt worden aangeboden voor levering, wordt het risico overgedragen aan de Klant.
9.2 Het eigendom van de geleverde goederen of de te leveren goederen wordt pas overgedragen aan
de Klant wanneer de gehele prijs is vereffend, verhoogd met rente en aanvullende kosten. Ingeval Nalco
ook werken tijdens de levering heeft uitgevoerd, zal het voorbehoud van eigendom voortduren totdat de
Klant de compensatie voor deze aanvullende werken ook volledig heeft betaald.
9.3 Ingeval de Klant één of meer verplichtingen voortvloeiende uit het contract niet nakomt, heeft Nalco
ook het recht een beroep te doen op het voorbehoud van eigendom zoals bepaald in artikel 9.2.
9.4 Zolang de overdracht van eigendom nog niet heeft plaatsgevonden, mag de Klant de producten niet
tot zijn beschikking hebben, noch enige rechten daarop verlenen aan een derde partij, tenzij het het
gebruik van producten in het kader van een normale bedrijfsactiviteit van de Klant betreft.
9.5 Ingeval de Klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt of ingeval Nalco redelijke twijfels heeft dat
de Klant dergelijke verplichtingen zal nakomen, heeft Nalco het recht de producten die zijn geleverd
onder het voorbehoud van eigendom terug te nemen, niettegenstaande verdere rechten van Nalco
jegens de Klant.
10 Controle van de geleverde goederen
10.1 De Klant dient de geleverde goederen zo snel mogelijk en niet later dan 3 werkdagen na de
leveringsdatum te controleren.
10.2 Klachten namens de Klant met betrekking tot zichtbare defecten moeten schriftelijk bij Nalco
worden ingediend binnen 3 werkdagen na de leveringsdatum. Klachten namens de Klant met betrekking
tot verborgen defecten moeten schriftelijk bij Nalco worden ingediend binnen 5 werkdagen nadat de
Klant deze verborgen defecten heeft ontdekt of redelijkerwijs zou moeten hebben ontdekt. Als de Klant
geen schriftelijke klacht bij Nalco heeft ingediend binnen deze termijnen, worden de geleverde goederen
beschouwd als geaccepteerd en goedgekeurd door de Klant.
10.3 Kleine verschillen (tot 5%) in gewicht, inhoud, grootte, kleur of kwaliteit vergeleken met wat is
overeengekomen in het contract, zullen niet als een defect worden beschouwd.
11 Garantie op de verkochte producten
11.1 De chemische producten zoals vervaardigd en geboden door Nalco worden geleverd volgens de
standaardspecificaties van Nalco die op het moment van levering gelden. De producten zijn
gegarandeerd tegen materiaaldefecten en samenstellingsfouten gedurende één jaar vanaf de
leveringsdatum of de aanvang van de werken, mits de Klant voldoet aan de gebruiks- en
opslagvoorwaarden die door Nalco zijn voorgeschreven.

11.2 Nalco garandeert dat zij de services en werken op een goede en professionele manier zal leveren
en is alleen gebonden door een “inspanningsverplichting”. Wat betreft de producten garandeert Nalco
niet dat ze geschikt zijn voor een bepaald gebruik, noch dat ze kunnen worden doorverkocht. Reparatie
of vervanging houdt in geen enkel geval in dat de garantieperiode, die beperkt blijft tot één jaar, zal
worden verlengd.
11.3 Deze garantie op de geleverde producten of de uitgevoerde werken is onderworpen aan de
volgende bepalingen:
a) Enig defect moet schriftelijk aan Nalco worden gecommuniceerd binnen de termijnen zoals
beschreven in artikel 10.2;
b) Nalco moet de mogelijkheid hebben het product onder normale omstandigheden te onderzoeken en
testen om de oorzaak van het defect te kunnen bepalen;
c) De Klant zal de producten niet repareren of wijzigen, noch laten repareren of wijzigen (zelfs niet
tijdelijk) door andere partijen dan gekwalificeerde vertegenwoordigers van Nalco;
d) De aansprakelijkheid van Nalco die voortvloeit uit de onderliggende overeenkomst, is beperkt tot de
reparatie of vervanging van defecte onderdelen of de terugbetaling van een bedrag dat overeenkomt
met de verminderde waarde van de defecte producten of een tegoedbon die overeenkomt met dit
bedrag, naar keuze van Nalco.
11.4 Deze garantie zal geen betrekking hebben op producten die niet door Nalco zijn vervaardigd. Als
de fabrikant van deze producten een garantie heeft verleend, zal Nalco laatstgenoemde adresseren ten
voordele van de Klant.
12 RETOURZENDINGEN
De voorwaarden die in het RETOURBELEID zijn uiteengezet, zijn van toepassing op enige
retourzending van Goederen door enige Klant, ongeacht zijn nationaliteit of verblijfplaats, en zijn
beschikbaar op het adres www.ecolab.com/returns of door een verzoek bij de Klantenservice in te
dienen. De Klant is verplicht deze voorwaarden te raadplegen en na te leven. Verwijzingen in het
RETOURBELEID naar ‘Ecolab’ kunnen worden gelezen als ‘Nalco’.
13 Garantie op het verkochte materiaal
13.1 Nalco garandeert dat het verkochte materiaal is ontworpen en gerealiseerd volgens algemene
industrienormen en in overeenstemming met van toepassing zijnde wetten en voorschriften. Het
materiaal is gegarandeerd tegen productiefouten en alle materiaaldefecten. De garantie zal twaalf
maanden vanaf de datum van levering van het materiaal geldig zijn.
13.2 Nalco legt zich erop toe elk onderdeel dat als defect wordt erkend, te vervangen of repareren
gedurende de garantieperiode. De reparatie of vervanging van onderdelen gedurende de
garantieperiode mag in geen enkel geval resulteren in verlenging van de oorspronkelijke
garantietermijn. De garantie zoals door Nalco geboden aan de Klant is uitdrukkelijk beperkt tot de
bepalingen van deze clausule.
13.3 De bovengenoemde garantie zal niet gelden ingeval:
a) de Klant niet voldoet aan de voorwaarden van opslag, gebruik of hantering van de apparatuur zoals
uiteengezet door Nalco, of met betrekking tot controle of onderhoud;
b) apparatuur op een andere manier wordt gebruikt dan de manier die in het contract is uiteengezet,
indien van toepassing, of dan de manier die Nalco redelijkerwijs had kunnen voorzien op basis van de
informatie die door de Klant aan Nalco is gegeven;
c) apparatuur door de Klant of een derde partij is gewijzigd of gerepareerd zonder voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van Nalco;
d) defecten zijn veroorzaakt door materiaal dat of apparatuur die door de Klant is geboden;
e) defecten duidelijk zichtbaar waren op het moment van levering of ontdekt zouden zijn door normale
bestudering op het moment van levering;
f) defecten zijn veroorzaakt door de montage of ingebruikname van de apparatuur door de Klant;
g) incidenten zijn veroorzaakt door onvoorziene gebeurtenissen of overmacht;
h) de apparatuur is doorverkocht aan een derde partij; en/of
i) apparatuur normale slijtage vertoont door ouderdom.
14 Aansprakelijkheid
14.1 Voor zover toegestaan door de wet zal Nalco niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor
schade die direct of indirect voortvloeit uit defecten in de producten en/of services zoals door Nalco
geleverd, noch voor schade die voortvloeit uit een afwijkende kwaliteit van de geleverde goederen
vergeleken met de specificaties zoals door Nalco gegeven, behalve zoals beschreven onder clausule
11 en 13 of wegens fraude, opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid.
14.2 Nalco zal niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor fouten of onrechtmatige daden van zijn
werknemers of andere personen die door of namens Nalco betrokken zijn bij de uitvoering van het
contract, tenzij het een fout of onrechtmatige daad betreft van personen die als organen van Nalco

kunnen worden beschouwd, en mits de Klant tegelijkertijd aantoont dat fraude, opzettelijk wangedrag
of grove nalatigheid op het spel staat.
14.3 Wanneer de services die door Nalco worden geboden ook aanbevelingen omvatten die zijn
gebaseerd op een risicoanalyse betreffende de verspreiding van de legionellabacterie, kan Nalco de
mogelijkheid van de verschijning van de legionellabacterie of enige andere door water overgebrachte
pathogenen in hoeveelheden die de wettelijke drempels overschrijden, noch risico‘s met betrekking tot
de volksgezondheid en de gezondheid van werknemers, klanten of derde partijen, niet uitsluiten. Nalco’s
waterzuiveringsprogramma zal worden aangepast aan de doelen zoals schriftelijk uitgedrukt door Nalco.
De Klant blijft ervoor verantwoordelijk de wettelijke regels strikt na te leven, met name met betrekking
tot de maximumconcentraties van bacteriën in het water, en de openbare autoriteiten te waarschuwen
ingeval van een verspreiding van bacteriën of gevaarlijke stoffen of het optreden van andere gevaren
of calamiteiten.
14.4 Nalco zal niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor mogelijke defecten van de producten
die zijn geleverd maar niet zijn vervaardigd door Nalco.
14.5 Nalco zal niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de gevolgen van niet-naleving van de
voorschriften die van toepassing zijn op het runnen van de faciliteiten van de Klant, met name nietnaleving van de technische vereisten voor de waterafvoer op de site van de Klant zoals opgelegd door
de autoriteiten, of die voortvloeien uit onoplettendheid van de Klant, of niet-naleving van de vereisten of
aanbevelingen zoals uitgegeven door Nalco.
14.6 De Klant blijft verantwoordelijk voor zijn faciliteiten en voor de verzekering daarvan. Nalco zal
dientengevolge niet verantwoordelijk zijn voor het dagelijks beheren of het normaal functioneren en
onderhouden van de faciliteiten van de Klant, zoals:
a) het naleven van instructies;
b) het vullen van dispensers;
c) handmatige biocideschokken;
d) regelmatige water- en energietoevoer;
e) het beheren van productvoorraden;
f) het bijhouden van het verplichte bedrijfsregister;
g) het implementeren van de aanbevelingen die in de Nalco-rapporten zijn uiteengezet;
h) het op de hoogte stellen van Nalco van enige waargenomen anomalie en enige wijziging of interventie
die de faciliteit zelf of de functionering daarvan kan beïnvloeden,
hetgeen de volledige verantwoordelijk van de Klant zal blijven.
14.7 De aansprakelijkheid van Nalco jegens de Klant volgens het contract en/of deze algemene
voorwaarden zal beperkt zijn tot de volgende maxima:
a) Het totale bedrag van de jaarlijkse facturering aan de Klant voortvloeiende uit het contract (exclusief
btw);
14.8 Elke claim of klacht tegen Nalco namens de Klant verloopt 1 jaar na indiening van de claim of
klacht.
14.9 Nalco zal onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk kunnen worden gehouden voor indirecte
of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst.
15 Overmacht
15.1 Overmacht is elke externe gebeurtenis waarover Nalco geen controle heeft en die de normale
uitvoering van het contract benadeelt. Deze gebeurtenissen zijn inclusief maar niet beperkt tot: schade
door brand en storm, extreme weersomstandigheden, extreme verkeersvertragingen of
transportvertragingen, openbare maatregelen, stakingen of enige andere omstandigheden die Nalco of
zijn leveranciers kunnen hinderen in het nakomen van hun verplichtingen onder het contract.
15.2 Ingeval van overmacht zoals bedoeld onder clausule 15.1 zal Nalco het recht hebben het contract
te ontbinden, ofwel geheel ofwel voor het deel dat nog niet is uitgevoerd, of de uitvoering van het contract
uit te stellen tot een fase gedefinieerd door Nalco, zonder dat Nalco een schadevergoeding hoeft te
betalen of aansprakelijk kan worden gehouden voor enig verlies, schade, kosten of onkosten die de
Klant direct of indirect oploopt.
15.3 Onder de omstandigheden bedoeld onder clausule 14.2 kan de Klant het contract alleen ontbinden
als hij aantoont dat een eerdere uitvoering essentieel is voor zijn bedrijf. In dit geval moet de ontbinding
plaatsvinden per aangetekende post die door de Klant wordt verzonden binnen 5 dagen na de
onderbreking van het contract door Nalco.
16 Intellectuele eigendomsrechten
16.1 Nalco zal alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief knowhow) behouden en bezitten op het
ontwerp, het model en de productiewijze van zijn producten, de producten zelf en het merk waaronder
ze op de markt worden gebracht door Nalco.

16.2 Ingeval er enige claim wordt ingediend of actie wordt ondernomen tegen de Klant door een derde
partij betreffende schending van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enige producten die
aan de Klant zijn geleverd onder het contract en/of deze algemene voorwaarden, zal de Klant Nalco
onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen. Nalco zal geheel naar eigen goeddunken alle
onderhandelingen voeren om dergelijke claims of acties of enige rechtszaak die daaruit kan voortvloeien
af te handelen. Mits tijdige kennisgeving is gedaan en de Klant de hieronder geleverde producten strikt
volgens enige door Nalco gegeven specificaties of instructies heeft gebruikt, zal Nalco, altijd onderhevig
aan de beperkingen en uitzonderingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in clausule 13, de Klant
vrijwaren van en schadeloosstellen tegen enige aansprakelijkheden en verliezen die voortvloeien uit of
in verband met dergelijke claims.
16.3 Niets in het contract of deze algemene voorwaarden zal worden beschouwd als een overdracht of
licentie van Nalco’s intellectuele eigendomsrechten.
17 Vergunningen
Elk contract wordt door Nalco gesloten op voorwaarde dat de Klant enige en alle vereiste administratieve
vergunningen verkrijgt en onderhoudt. De Klant zal verantwoordelijk blijven voor het indienen en
verkrijgen van deze administratieve vergunningen, evenals milieuvergunningen, zowel met betrekking
tot exploitatie als andere vergunningen. Nalco zal niet worden beschouwd als een adviseur met
betrekking tot deze vergunningen.
18 Geschillen – Heersend recht – Bevoegde rechtbank
18.1 Deze algemene voorwaarden zullen worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met
de Nederlandse wetgeving.
18.2 Ingeval van een verschil of geschil met betrekking tot de toepassing van deze algemene
voorwaarden in de uitvoering van of met betrekking tot een contract, zullen de partijen dit eerst op een
vriendschappelijke manier proberen op te lossen. Als de partijen niet een oplossing zijn gekomen, zal
het geschil worden voorgelegd aan de bevoegd rechter van de rechtbank Midden-Nederland.
19 Ongeldigheid van de algemene voorwaarden
Ingeval een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig wordt bevonden, blijven het contract
en de rest van de algemene voorwaarden onveranderlijk van kracht. Met betrekking tot de bepaling die
nietig en ongeldig is, zullen de partijen worden geacht akkoord te zijn gegaan met de bepaling die de
betekenis en het doel van de nietige en ongeldige bepaling het beste benadert.
20 Geen afstand van rechten
Als Nalco, om welke reden dan ook, in eerste instantie geen beroep doet op enige bepaling in deze
algemene voorwaarden tegen de Klant, zal dit geen afstand betekenen van Nalco’s recht om zich in een
latere fase te beroepen op de betreffende bepaling of op alle andere van toepassing zijnde bepalingen
in deze voorwaarden.
21 Voorraad in consignatie
Nalco zal een voorraad van Geconsigneerde producten en/of Geconsigneerd materiaal bedoeld voor
de zuivering van water consigneren en in consignatie houden in wederzijds overeengekomen
hoeveelheden zoals opgeslagen bij de Klant.
21.1 Geconsigneerde producten:
De Klant dient een geschikte opslagtank of opslagplaats voor de Geconsigneerde producten te bieden.
De Klant zal naar Nalco’s tevredenheid de documenten (bijv. financiële documenten) opstellen die Nalco
nodig acht om zijn belangen in de geconsigneerde producten te verdedigen. Het eigendom van de
geconsigneerde producten wordt overgedragen van Nalco naar de Klant ingeval van (i) volledige
betaling door de Klant van het gefactureerde bedrag met betrekking tot de Geconsigneerde producten,
(ii) verwijdering van de Geconsigneerde producten uit de opslagtank om een andere reden dan het
retourneren van de Geconsigneerde producten op verzoek van Nalco, of (iii) het openen van een
PORTA-FEED-tank die de Geconsigneerde producten bevat.
Aan het eind van het contract zal de Klant alle resterende Geconsigneerde producten kopen tegen de
dan geldende prijs, tenzij de Geconsigneerde producten zich nog in een ongeopende tank bevinden,
die kan worden geretourneerd in overeenstemming met het retourbeleid van Nalco (beschikbaar op het
adres www.ecolab.com/returns of door een verzoek bij de Klantenservice in te dienen). De Klant zal alle
verzend- en leveringskosten voor het retourneren van de Geconsigneerde producten betalen.
21.2 Geconsigneerd materiaal.
Het geconsigneerde materiaal mag niet worden verplaatst of gewijzigd zonder uitdrukkelijke
voorafgaande toestemming van Nalco. De Klant legt zich erop toe enig label of eigendomsmerk van
Nalco of een bedrijf in de Nalco-groep niet te verwijderen, wijzigen, verschuiven of verbergen.
Onderhevig aan wat in het contract of de bestelbrief is overeengekomen, zal het onderhoud van het
materiaal, de stukken en het werk daaraan door Nalco worden verzekerd, op zijn eigen kosten en

volgens zijn eigen vereisten, waarbij Nalco zich het recht voorbehoud het materiaal op elk gewenst
moment geheel of gedeeltelijk te vervangen door een equivalent materiaal naar keuze van Nalco. De
Klant zal Nalco onmiddellijk op de hoogte stellen van enig defect of van gehele of gedeeltelijke nietfunctionering van het materiaal, met name van het injectiesysteem van de veredelingsproducten, en zal
elke maatregel nemen die de noodzaak oplegt. Nalco zal al het mogelijke doen om elk defect of elke
niet-functionering te verhelpen.
Ingeval van ontbinding van het contract of de bestelling zal de Klant het geconsigneerde materiaal aan
Nalco retourneren binnen 15 werkdagen na de ontbinding van het contract of de bestelling. Bij
afwezigheid van een dergelijke retourzending zal Nalco op kosten van de Klant alle nodige maatregelen
nemen om het geconsigneerde materiaal weer in zijn bezit te krijgen. Al het geconsigneerde materiaal
moet in goede conditie en gebruiksklaar worden geretourneerd, waarbij normale slijtage wordt
geaccepteerd. Nodige retourzendingen zullen op kosten van de Klant worden uitgevoerd door Nalco.
21.3 Nalco zal zich het recht voorbehouden de geconsigneerde producten en het geconsigneerde
materiaal tijdens normale kantooruren te inspecteren. Vanaf het moment van levering en ontvangst van
de Geconsigneerde producten en/of het Geconsigneerde materiaal zal de Klant verantwoordelijk zijn
voor verlies van of schade aan elk geconsigneerde product en/of materiaal, tenzij het is veroorzaakt
door of als gevolg van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Nalco. De Klant zal een geschikte
verzekering voor het geconsigneerde product en/of materiaal verkrijgen, die Nalco zal aanwijzen als
begunstigde ingeval van schade. Nalco heeft het recht een uitgebreide garantie en verzekering voor zijn
voorraad in consignatie aan te vragen en te ontvangen, en de Klant zal op eerste verzoek eraan
bijdragen dit doel te bereiken. De Klant zal de voorraad in consignatie niet vervangen, noch moeilijk
toegankelijk maken, noch in gevaar brengen. De Klant zal te allen tijde en op voldoende wijze
verzekeren dat alle Geconsigneerde producten en/of al het Geconsigneerde materiaal duidelijk zijn
gemarkeerd en aangeven dat Nalco de eigenaar van de voorraad in consignatie is.

