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Artikel 1:  Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
Verhuurder: Groudwater Technology B.V. te Rotterdam (hierna: Groundwater), de gebruiker van deze voorwaarden, 

alle tot haar onderneming behorende bedrijven, bedrijven waarin Groundwater een belang heeft, bedrijven waar 
Groundwater zeggenschap (over) heeft en/of waarmee Groundwater in een combinatie of anderszins 
samenwerkt.  

Huurder: elke natuurlijke- of rechtspersoon die bij Groundwater een uitnodiging heeft gedaan voor het doen van een 
prijsopgave, aan wie Groundwater een prijsopgave heeft gedaan, dan wel die aan Groundwater een opdracht 
verstrekt ter zake de verhuur van zaken, welke opdracht door Groundwater is of wordt aanvaard, dan wel tussen 
wie en Groundwater een Overeenkomst zoals onderstaand bedoeld tot stand is gekomen. 
Overeenkomst: elke opdracht, overeenkomst, ter zake de verhuur van zaken die tussen Groundwater en de 
huurder tot stand is gekomen, elke aanvulling daarop en/of wijziging daarin alsmede alle (rechts)handelingen ter 
voorbereiding daarop en ter uitvoering daarvan. 

Opdracht: elke overeenkomst als boven bedoeld tussen Groundwater en Opdrachtgever. 
Apparatuur: de door Groundwater aan huurder verhuurde c.q. te verhuren goederen. 

Artikel 2:  Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Groundwater en huurder 

met betrekking tot de verhuur en huur van apparatuur, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen 
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de 
verhuur en huur van apparatuur met Groundwater, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden 
betrokken. 

3. Algemene voorwaarden, onder welke naam ook, van huurder worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
4. Bijzondere bedingen die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien zij 

schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen en gelden dan uitsluitend voor die overeenkomst waarvoor 
ze gemaakt zijn; voor het overige blijven deze voorwaarden van kracht. 

5. Voor zover deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de 
Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend. 

6. Als enige bepaling van deze voorwaarden mocht blijken ongeldig te zijn, worden partijen geacht in de plaats 
daarvan een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar doel en 
strekking zo dicht mogelijk benadert, en laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze 
voorwaarden onverlet. 

Artikel 3:  Aanbiedingen, Offerte 
1. Alle aanbiedingen van Groundwater, mondeling, schriftelijk, telefonisch, telegrafisch, per telefax, per telex of 

elektronisch, dan wel anderszins, zijn geheel vrijblijvend. 
2. Alle bij een aanbieding verstrekte stukken, inlichtingen en/of specificaties worden naar beste weten verstrekt 

maar gelden steeds bij benadering en zijn voor Groundwater niet bindend; Groundwater blijft te allen tijde 
bevoegd daarin wijzigingen te brengen. 

Artikel 4:  Totstandkoming overeenkomsten 
1. Behalve door het sluiten van een overeenkomst komt een overeenkomst tussen partijen voorts tot stand op 

het moment dat Groundwater een verzoek van huurder schriftelijk bevestigt of op het moment dat 
Groundwater een begin maakt met de uitvoering van het verzoek, dan wel op het moment dat Groundwater 
aan huurder een factuur zendt. 

2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn slechts bindend indien Groundwater dit 
schriftelijk heeft bevestigd. 

3. Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst van de kant van huurder zijn voor rekening 
van huurder. Indien huurder een gesloten overeenkomst wenst te wijzigen, dan is huurder voorts gehouden 
alle schade, waaronder begrepen gederfde winst, voortvloeiende uit de wijziging, aan Groundwater te 
vergoeden. 

4. Afspraken die zijn gemaakt met en/of toezeggingen c.q. mededelingen die zijn gedaan door (medewerkers 
van) Groundwater, zijn eerste bindend nadat deze namens Groundwater schriftelijk zijn bevestigd door 
daartoe bevoegde personen. 

Artikel 5:  Prijzen 
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de prijzen in Euro’s, exclusief BTW en andere door de 

overheid opgelegde heffingen. Het huurtarief is gebaseerd op gebruik van de apparatuur in Nederland. 
2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voor de uitvoering van een opdracht, één of meer 

der prijsbepalende factoren, zoals materiaalkosten, loonkosten, (energie)heffingen, belastingen, 
valutakoersen en dergelijke stijgen, heeft Groundwater het recht de overeengekomen prijs 
dienovereenkomstig aan te passen. Groundwater stelt huurder zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van 
de prijsaanpassing. 

Artikel 6:  Betalingsvoorwaarden 
1. Huurder dient de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 

30 (dertig) dagen na factuurdatum. Afwijkende betalingsafspraken gelden uitsluitend indien zij schriftelijk zijn 
overeengekomen. 

2. Betaling dient te geschieden zonder dat huurder zich op enige korting, verrekening of opschorting, uit welke 
hoofde dan ook, kan beroepen. 

3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen alle betalingen te geschieden door middel van 
overschrijving naar c.q. storting op een door Groundwater aan te wijzen rekening, waarbij als dag van 
betaling zal gelden de dag van creditering van de rekening van Groundwater. 

4. Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt. 
5. Huurder is, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het verstrijken van de 

betalingstermijn, en huurder is alsdan gedurende de periode van het verzuim over de openstaande 
vorderingen een vertragingsrente van 1,5% (anderhalf procent) per maand of gedeelte van een maand 
verschuldigd. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de vertragingsrente wordt 
berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. 

6. Door huurder gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van de door huurder verschuldigde 
(vertragings)rente en (buiten)gerechtelijke kosten en worden vervolgens in mindering gebracht op de oudste 
openstaande vordering, zelfs al deelt huurder mee dat de betaling betrekking heeft op een latere vordering. 

7. Bij gerechtelijke invordering, faillissementsaanvragen daaronder begrepen, blijft huurder de 
(vertragings)rente en de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. 

8. Indien en voor zolang huurder enige betaling, voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan, is Groundwater 
gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, terwijl zij eveneens het recht heeft om 
zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren. In dat laatste geval is huurder 
verplicht om Groundwater 25% (vijfentwintig procent) van de nog niet vervallen termijnen en/of nog niet 
verschuldigde bedragen te betalen als vergoeding van de gemaakte kosten en de winstderving. Bovendien 
is huurder gehouden alle andere kosten, door Groundwater gemaakt ter voorbereiding op de door 
Groundwater te verrichten prestaties, alsmede alle andere door Groundwater geleden schade te vergoeden. 

9. Ingeval huurder de door Groundwater te verrichten prestatie binnen 30 (dertig) werkdagen voor de geplande 
aanvang van de prestatie uitstelt, is Groundwater gerechtigd om 25% (vijfentwintig procent) van het voor de 
betreffende prestatie overeengekomen bedrag in rekening te brengen. Dit bedrag zal niet worden verrekend 
met het uiteindelijk te betalen bedrag. 

10. Ingeval huurder de door Groundwater te verrichten prestatie binnen 30 (dertig) werkdagen voor de geplande 
aanvang van de prestatie annuleert, is Groundwater gerechtigd om 25% (vijfentwintig procent) van het totaal 
overeengekomen bedrag in rekening te brengen, onverminderd de gehoudenheid van huurder tot integrale 
betaling van de reeds verrichte werkzaamheden. 

Artikel 7:  Aanbetaling en zekerheidstelling 
1. Groundwater zal steeds bevoegd zijn bij het aangaan van de overeenkomst, alsmede voorafgaand aan of 

tijdens de uitvoering van de overeenkomst, een aanbetaling dan wel betaling vooraf te verlangen, alvorens 
aan te vangen of verder te gaan met de uitvoering van een overeenkomst. 

2. Groundwater is te allen tijde gerechtigd, alvorens de overeenkomst na te komen of met nakoming van de 
overeenkomst voort te gaan, van huurder te verlangen dat huurder voldoende zekerheid stelt voor het 
nakomen van diens betalingsverplichtingen. Huurder verplicht zich de verlangde zekerheid binnen 8 (acht) 
dagen beschikbaar te stellen. 

Artikel 8:  Termijn van uitvoering van de overeenkomst 
1. Een door Groundwater opgegeven termijn waarbinnen een bepaalde prestatie door haar wordt verricht, 

heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een 
indicatieve strekking. 

2. De binding van Groundwater aan een overeengekomen uiterste termijn van uitvoering van de overeenkomst 
vervalt indien huurder enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet nakomt dan wel niet 
datgene doet, dat redelijkerwijs nodig is of wenselijk is om een tijdige uitvoering van de opdracht door 
Groundwater mogelijk te maken. 

3. Behoudens grove schuld aan de zijde van Groundwater geeft overschrijding van de overeengekomen 
uiterste termijn huurder geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. 

Artikel 9:  Bepalingen met betrekking tot de huur & verhuur van materieel 
1. Huurder zal te allen tijde de gebruiksinstructies voor de apparatuur nauwgezet in acht nemen en enkel 

gebruik maken van de apparatuur voor de doeleinden waarvoor deze bestemd is. Bij enige twijfel over of 
onbekendheid met gebruiksinstructie en/of geschiktheid van de apparatuur voor het gebruik dat huurder 
wenst te maken, dient huurder vooraf Groundwater te raadplegen. 

2. Het is huurder zonder schriftelijke toestemming van Groundwater verboden de apparatuur te bezwaren, te 
vervreemden, te verhuren, uit te lenen of anderszins aan een derde in gebruik te geven. 

3. Het is huurder zonder schriftelijke toestemming van Groundwater verboden de apparatuur te gebruiken voor 
enig ander doel dan waarvoor de apparatuur bedoeld is. 

4. Het is huurder zonder schriftelijke toestemming van Groundwater verboden de apparatuur bloot te stellen 
aan chemicaliën, al dan niet opgelost in (grond)water, zodanig dat daardoor verontreiniging van de 
apparatuur kan ontstaan. 

5. Het is huurder zonder schriftelijke toestemming van Groundwater verboden de apparatuur geheel of 
gedeeltelijk te demonteren of te wijzigen. 

6. Het is huurder zonder schriftelijke toestemming van Groundwater verboden enige reparatiehandeling aan de 
apparatuur uit te (doen) voeren. 

7. Huurder dient Groundwater onverwijld op de hoogte te stellen van alle rechten of aanspraken die derden 
menen te kunnen laten gelden op de apparatuur, evenals van beslag, andere bezwarende of uitvoerende 
maatregelen, deurwaardersexploten, enz. 

8. De apparatuur mag in beginsel enkel worden ingezet in Nederland. Inzet buiten Nederland of op zee is 
enkel toegelaten na voorafgaande schriftelijke overkomst met Groundwater. In voorkomend geval komen 
alle kosten of formaliteiten die direct of indirect verband houden met de inzet van de apparatuur buiten 
Nederland of inzet op zee ten laste van huurder. 

9. Huurder kan zijn rechten van de overeenkomst niet overdragen zonder voorafgaand akkoord van 
Groundwater. 

10. Huurder zal de apparatuur bij het eind van de overeengekomen huurperiode binnen de openingstijden van 
Groundwater terugleveren aan Groundwater. Teruglevering dient te geschieden bij de vestiging van 
Groundwater waar de apparatuur door of namens huurder in ontvangst is genomen, dan wel, indien de 
apparatuur is verzonden, bij de vestiging van waaruit de apparatuur is verzonden, tenzij schriftelijk en 
uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. 

11. Bij tekortkoming in de nakoming van de teruggave verplichting is huurder tot en met de dag van teruggave 
een vergoeding per etmaal verschuldigd van 150% van het huurtarief per dag voor de apparatuur, ongeacht 
het verdere recht van Groundwater op schadevergoeding en/of het laten terughalen van de apparatuur. 

Artikel 10:  Staat van de apparatuur 
1. De apparatuur wordt door Groundwater in schone en goed bruikbare staat geleverd. Huurder zal de 

apparatuur in goede staat houden en er zorg voor dragen als een zorgvuldig huurder. Na gebruik zal 
huurder de apparatuur in schone, goede en direct bruikbare staat terugleveren aan Groundwater. 

2. Bij de aflevering van de apparatuur aan huurder, wordt de staat waarin de apparatuur zich bevindt gekeurd, 
waarna een verzendlijst wordt afgetekend door huurder. Behoudens bemerkingen vermeld in de verzendlijst 
wordt de apparatuur geacht in goede staat te verkeren bij de aflevering aan huurder. 

3. Huurder dient onmiddellijk bij ontvangst het gehuurde te controleren. Indien er gebreken, manco’s of andere 
klachten zijn dient huurder Groundwater hiervan direct schriftelijk op de hoogte te stellen. 

4. Apparatuur wordt bij teruggave door Groundwater gecontroleerd. Groundwater zal huurder schriftelijk 
informeren omtrent de bij de controle waargenomen beschadigingen en/of gebreken. Groundwater kan tot 
onmiddellijke reparatie overgaan en alle kosten aan huurder in rekening brengen. 

Artikel 11:  Transport 
1. De kosten verbonden aan het transport van de apparatuur zijn voor rekening van huurder inclusief het 

lossen en laden op de plaats van bestemming. 
2. Tenzij de apparatuur door Groundwater wordt getransporteerd, draagt huurder het transportrisico. 
3. Bij het transport gebruikte meermalig te gebruiken hulpmiddelen blijven eigendom van Groundwater of van 

de transporteur. Deze hulpmiddelen dienen op eerste verzoek terug gegeven te worden. De hulpmiddelen 
mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. 

4. Groundwater bezorgt uitsluitend op de begane grond. Huurder dient ervoor te zorgen dat iemand gedurende 
de overeengekomen bezorgdag aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de apparatuur. Indien hieraan 
niet wordt voldaan behoudt Groundwater zich het recht voor de apparatuur mee terug te nemen. De hieruit 
voortvloeiende kosten komen geheel en al voor rekening van huurder. Bij verschil van mening of de afgifte 
al dan niet in het overeengekomen aantal of in de overeengekomen staat heeft plaatsgehad, rust op huurder 
de uitdrukkelijke bewijslast dat de apparatuur niet conform de overeengekomen aantallen en – of de 
overeengekomen staat is afgeleverd. 

Artikel 12:  Intellectueel eigendom, geheimhouding 
1. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Groundwater de auteursrechten, octrooirechten en alle overige 

rechten van intellectueel eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, 
afbeeldingen, tekeningen, modellen, mallen, correspondentie, rapporten en andere gegevens. 

2. De rechten op de in het eerste lid genoemde gegevens blijven eigendom van Groundwater ongeacht of aan 
de opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.  

3. Alle informatie, mondeling, elektronisch, schriftelijk, of anderszins, die door Groundwater aan de 
opdrachtgever wordt verstrekt, blijft eigendom van Groundwater en mag door de opdrachtgever slechts 
worden gebruikt voor het doel waarvoor het verstrekt is.  

4. De opdrachtgever zal de van Groundwater verkregen gegevens, informatie, kennis, etc. niet aan derden 
verstrekken, op welke wijze dan ook, behoudens indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede 
uitvoering van de overeenkomst en dan alleen nadat en voor zover een door Groundwater vooraf 
goedgekeurde geheimhoudingsplicht is overeengekomen. 

5. Opdrachtgever vrijwaart Groundwater voor aanspraken wegens (mogelijke) inbreuk op rechten uit 
industriële en/of intellectuele eigendom van derden ter zake van de uitvoering van de opdracht door 
Groundwater. 

Artikel 13:  Onderhoud en herstellingen 
1. Huurder zal in geen geval enige wijziging of aanpassing aanbrengen aan de apparatuur, ook niet om de 

apparatuur geschikt te maken voor de doeleinden waarvoor huurder deze wenst aan te wenden. 
2. Huurder brengt Groundwater onverwijld op de hoogte van elke storing in het functioneren van de apparatuur 

en van alle nodige, zelfs niet dringende, herstellingen die zullen moeten worden uitgevoerd. 
3. Huurder zal Groundwater toelaten alle herstellingen of vervangingen uit te voeren of laten uitvoeren die 

Groundwater nodig acht, tenzij Groundwater er uitdrukkelijk in toestemt dat huurder de herstellingen zelf 
uitvoert of laat uitvoeren. 

4. Bij noodzaak van reparatie is huurder verplicht de apparatuur zo spoedig mogelijk en binnen de 
openingstijden van Groundwater terug te leveren aan Groundwater. Teruglevering dient te geschieden bij de 
vestiging van Groundwater waar de apparatuur door of namens huurder in ontvangst is genomen, dan wel, 
indien de apparatuur is verzonden, bij de vestiging van waaruit de apparatuur is verzonden, tenzij schriftelijk 
en uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. Tegen betaling aan Groundwater van het door Groundwater 
geschatte bedrag aan reparatiekosten zal Groundwater vervangende apparatuur aan huurder leveren. Het 
al dan niet vervangen heeft geen invloed op de overeengekomen huurperiode, welke dus niet wordt 
onderbroken. Rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst hebben met ingang van de 
vervanging betrekking op de vervangende apparatuur. 
Huurder verplicht zich schade te vergoeden ontstaan ten gevolge van onzorgvuldig c.q. foutief gebruik, 
verlies, beschadiging, onbruikbaar of waardeloos maken van de apparatuur, alsmede van onderdelen en/ of 
toebehoren. De schade bestaat uit een vergoeding aan Groundwater van de vervangingswaarde van de 
apparatuur, onderdelen van de apparatuur, alsmede alle overige schaden, waaronder winstderving, kosten 
en interesten. 
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5. Voor zoekgeraakt apparatuur, waarvan door Groundwater reeds de vervangingswaarde aan huurder is 

berekend en die later alsnog door huurder gevonden en geretourneerd wordt, dient huurder de 
verschuldigde huurprijs te betalen. Deze huurprijs wordt door Groundwater in mindering gebracht op de aan 
huurder terug te betalen vervangingswaarde. Terugbetaling vindt enkel plaats bij retournering van 
onbeschadigd apparatuur. Indien Groundwater al een of meer verplichtingen is aangegaan terzake van de 
vervanging van de zoekgeraakte apparatuur, heeft  Groundwater het recht om in geval van het retourneren 
van de teruggevonden apparatuur deze te weigeren waarbij deze dan eigendom wordt van huurder. 

Artikel 14:  Klachten 
1. Groundwater is niet verplicht klachten in behandeling te nemen, die haar niet schriftelijk zijn voorgelegd 

binnen 7 (zeven) dagen na de uitvoering door Groundwater van de overeenkomst. Door niet-inachtneming 
van voormelde termijn vervallen alle aanspraken van huurder ten aanzien van de beweerde klachten. 

2. Huurder kan geen aanspraken terzake van klachten jegens Groundwater doen gelden, zolang huurder 
enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens Groundwater niet is nagekomen. 

3. Een klacht betreffende de uitvoering van een opdracht kan geen invloed hebben op de rechten en 
verplichtingen van partijen terzake van eerder uitgevoerde opdrachten en alsnog uit te voeren opdrachten, 
ook niet als die opdrachten zullen worden uitgevoerd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst. 

Artikel 15:  Aansprakelijkheid huurder 
1. Huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade gedurende de huurperiode veroorzaakt aan of door de 

apparatuur of veroorzaakt door werkzaamheden uitgevoerd met de apparatuur. Huurder zal Groundwater 
vrijwaren en/of schadeloos stellen voor alle aanspraken tegen Groundwater voortvloeiend uit het gebruik 
gedurende de huurperiode van de apparatuur. Voor de toepassing van dit artikel geldt dat indien de 
apparatuur bij het eind van de overeengekomen huurperiode niet aan Groundwater is teruggeleverd, de 
huur blijft voortduren, onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde. 

2. Indien huurder in gebreke blijft zijn aansprakelijkheden van de overeenkomst na te komen, zullen alle 
kosten hieruit voortvloeiend, inclusief de gerechtskosten en de kosten van een raadsman, ten laste komen 
van huurder. 

3. Huurder wordt aansprakelijk gehouden, voor het verlies, diefstal, of het onbruikbaar of waardeloos maken 
van de gehuurde apparatuur, onderdelen en/of toebehoren ongeacht of huurder hieraan schuld heeft. 
Huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van de apparatuur 
aangezien huurder een teruggaafplicht heeft. De teruggaafplicht wordt niet opgeheven, zelfs niet door toeval 
of ingreep van een derde. 

4. Huurder is voorts aansprakelijk voor alle reparatiekosten en reinigingskosten, indien de apparatuur niet in 
goede staat, beschadigd of verontreinigd aan Groundwater wordt teruggegeven. 

5. Expertisekosten ter vaststelling van de schade aan de apparatuur komen voor rekening van huurder. 
Groundwater heeft het recht om de expertise zelf te verrichten of om een schadebureau de expertise te 
laten verrichten. 

6. De als gevolg van beschadiging, reinigings- en reparatiekosten voorts geleden schade, waaronder 
huurderving, komt voor rekening van huurder. 

7. Indien huurder een waarborgsom heeft gesteld is Groundwater is gerechtigd schadebedragen, kosten en 
rente hierop te verhalen. 

Artikel 16:  Aansprakelijkheid Groundwater 
1. Iedere aansprakelijkheid van Groundwater, uit welken hoofde dan ook, daaronder begrepen 

aansprakelijkheid uit hoofde van deze voorwaarden, zal steeds beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat 
huurder aan Groundwater uit hoofde van de overeenkomst, ten tijde van haar aanspraak reeds aan 
Groundwater heeft voldaan of zal moeten voldoen. 

2. Onverminderd het in lid 1 bepaalde is Groundwater nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, zoals 
die ten vervolge van bedrijfsstillegging, -vertraging, -stoornis of enige andere bedrijfsschade uit welken 
hoofde of van welke aard ook.  

3. Onverminderd het in lid 1 bepaalde is Groundwater nimmer aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit 
uit het door het verhuurde afgeven van enige stof of stoffen. 

4. Onverminderd het in lid 1 bepaalde is Groundwater nimmer aansprakelijk voor enige schade ten gevolge 
van het niet nakomen door huurder van enige bepaling in de overeenkomst of deze voorwaarden, voor 
enige schade wegens overschrijding door Groundwater van een leveringstermijn als gevolg van gewijzigde 
omstandigheden alsmede voor enige schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of zaken 
van huurder of degene die namens huurder optreedt. 

5. In geval van enige aanspraak van derden jegens Groundwater uit hoofde van of in verband met de (niet 
tijdige of gebrekkige of onjuiste) uitvoering geldt de beperking van de aansprakelijkheid van Groundwater, 
zoals omschreven in de leden 1, 2, 3 en 4, evenzeer. 

6. Werknemers van Groundwater kunnen zich beroepen op het in dit artikel bepaalde, als waren zij zelf een 
contract aangegaan met huurder. 

Artikel 17:  Vrijwaring 
Huurder vrijwaart Groundwater volledig van iedere (verdere) aansprakelijkheid die jegens derden op Groundwater zou 
kunnen rusten met betrekking tot door Groundwater verrichte prestaties. 

Artikel 18:  Overmacht 
1. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: iedere omstandigheid buiten de macht van Groundwater, al of 

niet voorzienbaar, waardoor nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of 
zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijs door huurder niet meer van Groundwater gevergd kan worden. 

2. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: diefstal, beschadiging of tenietgaan van de apparatuur, 
brand, vorst-, water- of stormschade en ander natuurgeweld. 

3. Indien zich een situatie van overmacht voordoet, is Groundwater gerechtigd om de uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden, één en ander naar de keuze 
van Groundwater. 

4. Groundwater heeft recht op betaling voor al hetgeen Groundwater bij de uitvoering van de desbetreffende 
overeenkomst heeft verricht tot het moment waarop van de omstandigheid, welke overmacht oplevert, is 
gebleken. 

5. Groundwater is gerechtigd zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht 
oplevert, intreedt nadat de prestatie van Groundwater geleverd had moeten zijn. 

6. Tekortkomingen van Groundwater in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden 
toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het 
verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen. 

Artikel 19:  Kosten 
Alle kosten die Groundwater naar haar oordeel zal dienen te maken tot behoud of ter uitoefening van haar rechten 
jegens huurder, zowel in als buiten rechte, komen ten laste van huurder. 

Artikel 20:  Toepasselijk recht 
Op alle overeenkomsten c.q. rechtsbetrekkingen tussen partijen is bij uitsluiting het Nederlandse recht van 
toepassing, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk in afwijking van deze bepaling schriftelijk de toepasselijkheid van enig 
buitenlands recht is overeengekomen. 

Artikel 21:  Geschillenbeslechting 
1. Een geschil is aanwezig, wanneer één der partijen verklaart dat dit het geval is. 
2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Groundwater en 

huurder dan wel van nadere tussen hen gesloten overeenkomsten en die behoren tot de competentie van 
een arrondissementsrechtbank, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter binnen 
het arrondissement waar Groundwater gevestigd is, tenzij Groundwater en huurder overeenkomen het 
geschil te onderwerpen aan arbitrage. 

Artikel 22:  Leesbaarheid en Overleving 
1. De in deze voorwaarden opgenomen nummering en titels van artikelen, nummering van paragrafen en 

andere leestekens dienen uitsluitend ter bevordering van de leesbaarheid. Zij maken geen deel uit van deze 
voorwaarden. 

2. Delen van de voorwaarden van overeenkomsten tussen Groundwater en opdrachtgever die naar hun aard 
geacht kunnen worden langer in stand te blijven dan de overeenkomst, zullen na beëindiging van de 
overeenkomst als zelfstandige verbintenissen tussen partijen voortduren. Dit geldt in ieder geval voor Artikel 
12: Artikel 17: en Artikel 22:  
Artikel 12:  

Artikel 23:  Contact Opdrachtnemer en Opdrachtgever 
Opdrachtnemer, Groundwater Technology B.V., is gevestigd en kantoorhoudende te 3047 AN Rotterdam aan de 
Sheffieldstraat 13. Het postadres is Postbus 12115, 3004 GC te Rotterdam. Voor overige gegevens zie: www.gtbv.nl. 
Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen elkaar onverwijld berichten in geval van wijziging in adres, telefoon- of 
faxnummers, e-mailadressen etc. 
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