
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN FLOAT 

INVENTIONS V.O.F. 

 

Float Inventions v.o.f., gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 

Rotterdam onder nummer 20124039 

 

 

Algemene bepalingen 

 

Toepasselijkheid 

 

1. Uitsluitend deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en 

offertes van Float Inventions v.o.f., op alle orders van Koper en op alle overeenkomsten 

die tussen Float Inventions v.o.f. en Koper tot stand komen. Een Koper met wie eenmaal 

op de onderhavige Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met 

toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden tussen hem en Float Inventions v.o.f.  

 

2. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door Koper slechts een beroep worden 

gedaan, indien en voorzover die door Float Inventions v.o.f. schriftelijk zijn aanvaard. 

Dergelijke aanvullende of afwijkende bedingen laten onverlet de toepasselijkheid van de 

overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. 

 

Totstandkoming van overeenkomsten 

 

3. Alle aanbiedingen en offertes van Float Inventions v.o.f. zijn vrijblijvend en binden Float 

Inventions v.o.f. op zichzelf niet, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk in de 

betreffende aanbieding of  offerte is aangegeven. Orders van Koper binden Float 

Inventions v.o.f. niet.  

 

4. Tussen Float Inventions v.o.f. en Koper komt een overeenkomst tot stand indien en zodra 

Float Inventions v.o.f. een schriftelijke bevestiging aan Koper heeft gezonden en onder de 

voorwaarden zoals in die bevestiging vermeld. Een overeenkomst tussen partijen komt 

ook tot stand en wel onder de voorwaarden zoals in de aanbieding of offerte vermeld, 

indien de order mondeling door Koper wordt bevestigd aan Float Inventions v.o.f. en 

Float Inventions v.o.f. vervolgens uitvoering geeft aan die mondelinge order. 

 

Definities 

 

5. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

 

a. Product: de gehele installatie, zoals die is omschreven in de aanbieding, offerte en/of 

schriftelijke bevestiging van Float Inventions v.o.f., inclusief de technische installatie en 

de verpakking. 

b. Koper: degene die Float Inventions v.o.f. opdracht heeft gegeven tot het (laten) 

vervaardigen en leveren van het Product tegen betaling van de verkoopprijs zoals vermeld 

in de aanbieding of offerte en/of in de schriftelijke bevestiging van Float Inventions v.o.f. 

c. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden. 



 

Levering 

 

6. De leveringstermijn dan wel levertijd geldt nimmer als een fatale termijn, tenzij dit 

uitdrukkelijk is overeengekomen.  

 

7. Wijziging of overschrijding van de levertijd of leveringstermijn, door welke oorzaak ook, 

geeft Koper nooit recht op vergoeding van directe- en/of gevolgschade. Wel is Koper na 

het verstrijken van de levertijd of leveringstermijn gerechtigd om Float Inventions v.o.f. 

een nieuwe redelijke termijn voor levering aan te zeggen, bij overschrijding waarvan 

Koper gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan 

aan Float Inventions v.o.f. binnen veertien (14) dagen na die hernieuwde overschrijding, 

in welk geval overigens het bepaalde in de eerste volzin van dit artikellid onverkort blijft 

gelden. 

 

8. Levering geschiedt steeds “af-fabriek” conform het ter zake van die wijze van levering 

bepaalde in de meest recente versie van de Incoterms. 

 

 

Overgang van risico en eigendom 

 

9. De eigendom van de Producten berust bij Float Inventions v.o.f. en gaat eerst op Koper 

over na volledige voldoening door Koper van al hetgeen Float Inventions v.o.f. van Koper 

te vorderen heeft voortvloeiende uit enige overeenkomst dan wel uit enige tekortkoming 

in de nakoming daarvan waaronder begrepen rente en kosten.  

 

10. Koper zal ervoor zorg dragen dat de Producten, waarvan de eigendom door Float 

Inventions v.o.f. is voorbehouden op welke wijze dan ook identificeerbaar zijn en blijven. 

Voorts is het Koper niet toegestaan die Producten te vervreemden dan wel over te dragen 

aan derden anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, noch om die Producten 

op enigerlei wijze te bezwaren. 

 

11. Indien Koper tekortkomt in de nakoming van zijn verplichtingen uit enige met Float 

Inventions v.o.f. gesloten overeenkomst of indien Float Inventions v.o.f. goede gronden 

heeft te vrezen dat Koper tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de 

overeenkomst(en), is Float Inventions v.o.f. bevoegd de aan Koper geleverde Producten 

terug te nemen. Met name – doch niet uitsluitend – bestaat dit recht, indien Koper 

surséance van betaling heeft aangevraagd of surséance van betaling is verleend, indien het 

faillissement van Koper is aangevraagd of uitgesproken of indien Koper enige 

betalingsregeling met één of meer zijner crediteuren treft. 

 

12. Indien derden rechten pretenderen ten aanzien van door Float Inventions v.o.f., aan Koper 

geleverde doch nog niet (geheel) betaalde Producten, dient Koper Float Inventions v.o.f. 

binnen vierentwintig (24) uur nadat hij hiervan schriftelijk (per mail of fax) kennis heeft 

genomen hiervan op de hoogte te stellen. Float Inventions v.o.f.  is in dat geval gerechtigd 

de betreffende Producten voor rekening van Koper, bij Koper weg te (laten) halen, terug 

te nemen en deze elders op te slaan. 

 

13. Bij elke terugname van zaken als hiervoor bedoeld zal Koper door Float Inventions v.o.f. 

worden gecrediteerd voor de waarden die  - dit ter beoordeling van Float Inventions v.o.f. 

– aan de zaken worden toegekend, verminderd met alle voor de terugname gemaakte 



kosten, onverminderd het recht van Float Inventions v.o.f. op vergoeding van daaruit voor 

haar voortvloeiende schade.  

 

14. Alle risico’s met betrekking tot de Producten zullen overgaan op Koper op het moment 

van levering. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden zodra de Producten door 

Float Inventions v.o.f. ter beschikking zijn gesteld aan de vervoerder die zich bij Float 

Inventions v.o.f. meldt om de Producten voor rekening en risico van Koper naar het/de 

door Koper opgegeven adres(sen) te gaan vervoeren, dan wel zodra de Producten door 

Koper zelf bij Float Inventions v.o.f. in ontvangst zijn genomen, onverminderd het in 

artikel 10 hiervoor omschreven eigendomsvoorbehoud van Float Inventions v.o.f. Indien 

en zodra Producten ter aflevering zijn aangeboden, gaat het risico voor de Producten op 

Koper over, ook wanneer Koper de Producten niet in ontvangst neemt. Float Inventions 

v.o.f. is in een dergelijk geval bovendien gerechtigd de kosten van zo’n mislukte 

aflevering aan Koper in rekening te brengen. Transport vindt altijd plaats voor rekening en 

risico van Koper. 

 

 

Reclames 

 

15. Koper dient terzake van uiterlijk waarneembare gebreken aan de Producten schriftelijk en 

gemotiveerd te reclameren binnen acht (8) dagen na de levering, bij gebreke waarvan elke 

aanspraak van Koper jegens Float Inventions v.o.f. terzake vervalt. 

 

16. Reclames terzake van overige gebreken dienen schriftelijk plaats te vinden binnen acht (8) 

dagen nadat deze door Koper ontdekt zijn, dan wel redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen 

zijn, maar uiterlijk binnen drie (3) maanden na de levering, bij gebreke waarvan elke 

aanspraak van Koper jegens Float Inventions v.o.f. terzake vervalt. 

 

17. Reclame geeft Koper nooit het recht enige verplichting op te schorten, schadevergoeding 

te vorderen, de overeenkomst al dan niet gedeeltelijk te ontbinden of zich ten aanzien van 

enige vordering op schuldvergelijking te beroepen. 

 

 

Betaling en Prijzen 

 

Aanbetaling 

 

18. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, betaalt Koper binnen veertien dagen na het 

tot stand komen van de overeenkomst de helft (50%) van de totale koopprijs voor de te 

leveren Producten en de door Float Inventions v.o.f. geraamde aflever- en installatiekosten 

en de benodigde hoeveelheid medicinaal Epsom bitterzout als aanbetaling. Vervolgens 

betaalt Koper veertig procent (40%) van de in de vorige volzin bedoelde kosten één (1) 

week voordat levering van de Producten plaatsvindt. Tot slot betaalt Koper het restant (te 

weten tien procent (10%) van de in de eerste volzin bedoelde kosten) vermeerderd met 

eventuele meerkosten terzake de installatie indien de feitelijke installatiekosten hoger zijn 

dan de in de overeenkomst voor die installatie geraamde kosten binnen één (1) week na 

levering van de Producten, conform de factuur die Float Inventions v.o.f. voor die 

restantbetaling zendt. 



 

Prijzen 

 

19. Alle prijzen zijn exclusief BTW, aflever- en installatiekosten, en, indien van toepassing, 

de benodigde hoeveelheid medicinaal Epsom bitterzout. 

 

20. Float Inventions v.o.f. heeft tot aan de levering van het Product het recht de 

overeengekomen prijzen te wijzigen, indien zich een verhoging voordoet van een van de 

kostprijsverhogende factoren voordoet, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – 

inkoopprijzen van leveranciers of grondstoffen, loonkosten, belastingen, in- en 

uitvoerheffingen of koerswijzigingen van vreemde valuta. Indien Float Inventions v.o.f. 

haar prijzen binnen drie maanden na het sluiten van de relevante overeenkomst wijzigt, 

heeft Koper het recht die overeenkomst te ontbinden, zonder dat daaruit enige 

aansprakelijkheid voor schade voor Float Inventions v.o.f. voortvloeit. 

 

Betaling 

 

21. Indien Koper enige betaling niet overeenkomstig artikel 18 verricht, dan wel enige andere 

verplichting voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden niet of niet tijdig of niet naar 

behoren verricht, dan is Koper terstond van rechtswege in verzuim, zonder dat enige 

nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval worden alle vorderingen Float Inventions 

v.o.f. op Koper terstond opeisbaar en heeft Float Inventions v.o.f. recht op vergoeding van 

rente over het bedrag van die vorderingen, welke rente gelijk is 1% rente per maand of 

gedeelte van een maand. 

 

22. Koper is tevens alle buitengerechtelijke kosten van invordering verschuldigd. Deze kosten 

worden berekend over de totale vordering van Float Inventions v.o.f. op Koper 

overeenkomstig onderstaand incassotarief. 

- over de eerste     €    3.000,--     15%  

- over het meerdere tot    €    6.000,--     10% 

- over het meerdere tot   €  15.000,--       8% 

-           over het meerdere boven  €  15.000,--       5% 

 

Bovendien is Koper aan Float Inventions v.o.f. verschuldigd alle proceskosten en alle 

daarmee verbonden kosten van rechtskundige bijstand (waaronder begrepen alle niet door 

de rechter toegewezen kosten) die Float Inventions v.o.f. heeft moeten maken, tenzij Float 

Inventions v.o.f. als verliezende partij door de rechter volledig in de kosten wordt 

veroordeeld. 

 

23. Elke betaling wordt geacht in de eerste plaats te zijn betaling van eventueel verschuldigde 

rente en/of kosten, en na algehele voldoening daarvan wordt de betaling geacht te zijn 

betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling, al dan niet 

uitdrukkelijk, iets anders is vermeld. 

 

24. Koper is niet bevoegd enige schuld aan Float Inventions v.o.f.  te verrekenen met enige al 

dan niet betwiste schuld van Float Inventions v.o.f. aan Koper. 



Industriële en Intellectuele Eigendomsrechten 

 

25. Alle door Float Inventions v.o.f. aan Koper verstrekte zaken, tekeningen, bescheiden, 

technische gegevens, gebruiksaanwijzingen, adviezen en/of overige informatie die 

onderwerp zijn of kunnen zijn van enig recht van industriële of intellectuele eigendom of 

van een met dergelijke rechten vergelijkbaar recht, alsmede de intellectuele en industriële 

eigendomsrechten met betrekking tot de Producten blijven eigendom van Float Inventions 

v.o.f. en komen uitsluitend aan Float Inventions v.o.f. en/of aan de producent(en) van de 

Producten toe. Met intellectuele en industriële eigendomsrechten worden onder meer 

octrooirechten, merkenrechten, auteursrechten, modellenrechten, know how rechten en het 

recht op handelsnaam, databankrechten en exclusieve licentierechten bedoeld. Koper 

erkent dat hem slechts een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht wordt verleend 

om de industriële en intellectuele eigendomsrechten te gebruiken in verband met de 

distributie en promotie dan wel het gebruik van de Producten onder de voorwaarden zoals 

tussen partijen overeengekomen.  

 

26. Koper kan bij het gebruiken, kopen of, indien tussen partijen overeengekomen, 

wederverkopen van de Producten van Float Inventions v.o.f. nooit enig industrieel of 

intellectueel eigendomsrecht van Float Inventions v.o.f. doen gelden. 

 

27. Het is Koper verboden de in artikel 25 bedoelde informatie geheel of gedeeltelijk, op 

welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, tenzij Float Inventions v.o.f. 

daarvoor haar uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.  

 

28. Het verstrekken van de in artikel 25 bedoelde informatie aan derden kan niet worden 

aangemerkt als het verlenen van licentie- of garantierechten.  

 

29. Float Inventions v.o.f. zal nooit aansprakelijk zijn voor schade van Koper of enige derde 

die wordt veroorzaakt door onjuistheden of onvolkomenheden in de verstrekte informatie, 

tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Float Inventions v.o.f. 

 

30. Koper zal Float Inventions v.o.f. er onmiddellijk van op de hoogte brengen indien hij 

vaststelt dat een derde inbreuk maakt op enig industrieel of intellectueel eigendomsrecht 

van Float Inventions v.o.f. en/of de producent van de Producten. Koper is niet gerechtigd 

in zulke gevallen zelf tegen een inbreukmaker op te treden, tenzij hij daartoe vooraf de 

schriftelijke toestemming van Float Inventions v.o.f. heeft verkregen. Indien Float 

Inventions v.o.f. zulks verlangt zal Koper alle in redelijkheid te verlangen medewerking 

verlenen die kan leiden tot een zo spoedig mogelijke beëindiging van de inbreukmakende 

handelingen. 

 

31. Koper is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Float 

Inventions v.o.f. de in artikel 25 bedoelde industriële en intellectuele eigendomsrechten 

geheel of gedeeltelijk op eigen naam (of op naam van enige derde) te (doen) registreren. 

 

32. Float Inventions v.o.f. geeft Koper geen garantie dat de Producten geen inbreuk maken op 

rechten van derden. Zodra één der partijen een aanwijzing heeft dat de Producten mogelijk 

inbreuk maken op een recht van een derde, dan zal die partij de andere partij daarvan 

onmiddellijk in kennis stellen.  



Opschorting, ontbinding en schadevergoeding 

 

Opschorting 

 

33.  Indien Koper tekortkomt of indien Float Inventions v.o.f. redelijkerwijs mag verwachten 

dat Koper tekort zal komen in de nakoming van enige tussen Float Inventions v.o.f. en 

Koper gesloten overeenkomst, is Float Inventions v.o.f. bevoegd haar verplichtingen uit 

alle overeenkomsten met de Koper op te schorten, onverminderd de verdere haar 

toekomende rechten. 

 

Ontbinding 

 

34. Tevens is Float Inventions v.o.f. in dat geval bevoegd zonder rechtelijke tussenkomst: 

- de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk, voor zover de overeenkomst 

nog niet is uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te ontbinden; 

a. alle met Koper gesloten en lopende overeenkomsten ten aanzien waarvan Koper 

niet in gebreke is, geheel of gedeeltelijk, voor zover nog niet uitgevoerd, met 

onmiddellijke ingang te ontbinden. 

 

Schadevergoeding 

 

35. Indien Koper tekortkomt in de nakoming van enige verbintenis uit enige met Float 

Inventions v.o.f. gesloten overeenkomst met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden, 

als direct of indirect gevolg waarvan Float Inventions v.o.f. schade lijdt, is Koper verplicht 

die schade aan Float Inventions v.o.f. te vergoeden, daaronder begrepen, maar niet beperkt 

tot, schade bestaande uit aantasting van de naam en reputatie van Float Inventions v.o.f.  

 

36. Koper vrijwaart Float Inventions v.o.f. tegen alle vorderingen van derde partijen tot 

vergoeding van schade door deze derde partijen geleden, direct of indirect veroorzaakt 

door de tekortkoming in de nakoming door Koper van één of meer verbintenissen die voor 

de Koper voortvloeien uit enige overeenkomst tussen Float Inventions v.o.f. en Koper met 

inbegrip van deze Algemene Voorwaarden. 

 

 

Overmacht 

 

37. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan elke van de wil van 

Float Inventions v.o.f. onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het 

totstandkomen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de 

overeenkomst met Koper blijvend of tijdelijk verhindert. Hieronder wordt mede verstaan 

het niet voldoen door leveranciers van Float Inventions v.o.f. aan hun verplichtingen, 

transportmoeilijkheden, brand, ongevallen, import- en exportbeperkingen, rellen, oproer, 

terroristische aanval en ernstige storingen in het bedrijf van Float Inventions v.o.f. zoals 

maar niet beperkt tot staking, uitsluiting, blokkade, bovenmatig ziekteverzuim, alsmede de 

onmogelijkheid van nakoming van de overeenkomst als gevolg van tekortkomingen van 

de door Float Inventions v.o.f. ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen 

of zaken. 



38. In geval van overmacht is Float Inventions v.o.f. gerechtigd zonder rechterlijke 

tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes (6) maanden 

op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot 

enige schadevergoeding jegens Koper gehouden zal zijn. Gedurende de 

opschortingsperiode van zes (6) maanden is Float Inventions v.o.f. bevoegd en aan het 

einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering danwel voor gehele of gedeeltelijke 

ontbinding van de overeenkomst. 

 

 

Garantie 

 

39. Float Inventions v.o.f. staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde 

Producten in dier voege dat zij garandeert dat deze Producten op de datum waarop deze 

feitelijk aan Koper zijn afgeleverd voldoen aan de eisen van normale handelskwaliteit en 

aan de in de overeenkomst vermelde bijzondere specificaties, indien en voor zover deze 

met Koper zijn overeengekomen. 

 

40. Float Inventions v.o.f. geeft vijf (5) jaar garantie op gebreken in het polyesterwerk en één 

(1) jaar garantie op gebreken in de overige onderdelen van het Product.  

 

41. Onder de garantie bedoeld in artikel 40 vallen die gebreken die zich vertonen onder 

normale bedrijfsomstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik van het Product. 

Onder de garantie vallen niet normale slijtage als gevolg van gebruik van het Product, 

gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende onderhoud of onoordeelkundig gebruik 

door Koper, door of in opdracht van Koper door derden uitgevoerde reparaties, tenzij er 

sprake was van een aantoonbare noodsituatie waardoor reparatie door Float Inventions 

v.o.f. niet kan worden afgewacht. 

 

42. Om zich op de garantie te kunnen beroepen, dient Koper Float Inventions v.o.f.: 

a. onverwijld schriftelijk in kennis te stellen van het/de geconstateerde gebrek(en) en 

de aard van het/de gebrek(en); 

b. alle medewerking te verlenen om Float Inventions v.o.f. in staat te stellen het/de 

gebrek(en) binnen een redelijke termijn te verhelpen. 

 

43. Onder de in artikel 40 genoemde garantie vallende gebreken zullen door Float Inventions 

v.o.f. worden verholpen danwel zal het/de gebrekkige Product(en) of het/de 

onderde(e)l(en) daarvan worden vervangen al dan niet in het bedrijf van Koper of door 

toezending van het/de vervangende onderde(e)l(en), een en ander steeds ter keuze van 

Float Inventions v.o.f. Kosten die direct verband houden met de garantieverplichting van 

Float Inventions v.o.f., komen voor rekening van Float Inventions v.o.f., tenzij het kosten 

betreft die niet onder de garantieverplichting vallen zoals onder andere - doch niet 

uitsluitend -  transport-, reis- en verblijfkosten, loonkosten die ontstaan door toedoen van 

Koper en andere kosten die redelijkerwijs niet voor rekening van Float Inventions v.o.f. 

komen. 



 

Aansprakelijkheid 
 

44. Float Inventions v.o.f. is slechts aansprakelijk voor de door ondeugdelijkheid van door 

haar gemaakte en/of geleverde Producten veroorzaakte directe schade of voor directe 

schade verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover die 

schade valt onder de garantiebepalingen zoals hiervoor opgenomen in de artikelen 39 tot 

en met 43 en indien die schade bovendien is veroorzaakt door opzet of grove schuld van 

Float Inventions v.o.f.  

 

45. Indien Float Inventions v.o.f., om welke reden dan ook aansprakelijk is, zal de 

schadevergoeding nimmer hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde Producten 

waardoor de schade is veroorzaakt of, indien de schade onder de dekking valt van een 

verzekering van Float Inventions v.o.f., het bedrag dat ter zake van die schade 

daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd. 

 

46.  Float Inventions v.o.f. is niet aansprakelijk voor andere schades, zoals bedrijfsschade, 

gevolgschade, vertragingsschade of andere indirecte schade. 

 

47.  De door Float Inventions v.o.f. geleverde Producten voldoen aan de wettelijke eisen die in 

Nederland gelden. Float Inventions v.o.f. kan niet instaan voor afwijkende voorschriften in 

het land van Koper dan wel wijzigingen daarvan, verstrekt terzake daarvan dan ook geen 

enkele garantie en aanvaardt evenmin enige aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit 

uit dergelijke afwijkende of gewijzigde voorschriften. 

 

48. Iedere vordering tegen Float Inventions v.o.f. vervalt door het enkele verloop van één (1) 

jaar na het ontstaan van de vordering. 

 

49. Alle verweermiddelen die Float Inventions v.o.f. aan de met Koper gesloten overeenkomst 

ter afwering van haar aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen ook door bestuurders en 

werknemers van Float Inventions v.o.f. jegens Koper worden ingeroepen, als waren deze 

zelf partij bij de overeenkomst. 

 

50. Koper is verplicht defecte Producten van Float Inventions v.o.f. die Koper op de markt 

heeft gebracht terug te nemen binnen een redelijke termijn. Float Inventions v.o.f. is 

bevoegd deze producten ook zelf uit de markt terug te nemen. Alle kosten daaraan 

verbonden en/of alle schade daaruit voortvloeiend, zijn voor rekening van Koper, tenzij de 

oorzaak van het defect bij Float Inventions v.o.f. is gelegen. 

 

 

Verplichtingen van Koper 

 

51.  Koper is verplicht alle maatregelen en aanwijzingen die bij het gebruik van het Product in 

acht moeten worden genomen en die bijdragen tot de duurzaamheid van het Product en de 

veiligheid van het Product en de gebruiker daarvan, te nemen c.q. op te volgen. De 

aanwijzingen worden door Float Inventions v.o.f. meegeleverd bij het Product en kunnen 

van tijd tot tijd worden aangepast.  

 

52.  Onder het bepaalde in artikel 51 wordt mede verstaan de verplichting van de Koper de 

gebruiksvoorschriften die Float Inventions v.o.f. vaststelt, duidelijk en expliciet kenbaar te 

maken aan derden die gebruik maken van het Product. 

 



53. Koper is verplicht ervoor zorg te dragen dat elke terbeschikkingstelling van Producten aan 

derden dan wel gebruik van Producten door derden, plaatsvindt in de originele 

ongewijzigde staat van het Product en in onbeschadigde samenstelling en verpakking 

daarvan, zoals oorspronkelijk door Float Inventions v.o.f. aan Koper geleverd. 

 

 

54.  Koper is verplicht de verplichtingen als bedoeld in het vorige artikel op te leggen aan zijn 

klanten, gebruikers c.q. afnemers door middel van een kettingbeding. Indien en voor zover 

Koper deze verplichting niet aan zijn klanten oplegt door middel van een kettingbeding, of 

indien zijn klanten deze verplichting uit het kettingbeding niet nakomen, is Koper 

aansprakelijk voor alle schade die Float Inventions v.o.f. daardoor lijdt. 

 

55. Koper vrijwaart Float Inventions v.o.f. voor aanspraken op schadevergoeding van derden , 

voorzover het gaat om schade die het gevolg is van het niet naleven van de voorschriften, 

dan wel het niet of onvoldoende informeren van derden - gebruikers bij het gebruik van 

het Product door Koper. 

 

 

Conversie en vertalingen 

 

56.  Nietigheid of onverbindendheid van één der bepalingen van deze Algemene Voorwaarden 

laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval een of meer bepalingen 

nietig, vernietigbaar of onverbindend blijk(t)(en) te zijn, worden deze geacht te zijn 

omgezet in bepalingen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en strekking van de 

nietige of onverbindende gebleken bepaling (en) benaderen. 

 

57. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in diverse 

andere talen. In geval van verschil(len) in tekst en/of interpretatie tussen die verschillende 

versies, zal steeds de Nederlandse versie van deze Algemene Voorwaarden beslissend en 

bindend zijn. 

 

 

Bevoegde rechter en Toepasselijk Recht 

 

58.  Alle geschillen ter zake van of voortvloeiende uit of verband houdende met een door Float 

Inventions v.o.f. gesloten overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of 

ten dele van toepassing zijn, worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de 

bevoegde rechter te Rotterdam. 

 

59. Op alle verbintenissen tussen Float Inventions v.o.f. en Koper en op deze Algemene 

Voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. 

 

60. De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de 

Internationale Koop van Roerende Zaken is uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

Deze  Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 

Rotterdam 20124039. 


