BRITA Vivreau B.V.
ALGEMENE VERKOOP- EN SERVICEVOORWAARDEN
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Toepasselijkheid
Deze voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten ("Overeenkomst"), leveringen en
rechtsverhoudingen tussen BRITA Vivreau B.V. ("BRITA") en een derde ("Klant"), waarbij BRITA optreedt als leverancier of verhuurder
van producten ("Producten") en / of gerelateerde diensten.
Afwijkingen van de Overeenkomst zijn slechts geldig, indien beide partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen. Onder "geschreven"
of "schriftelijk" wordt in de Overeenkomst mede verstaan communicatie per e-mail of een ander elektronisch medium.
De toepasselijkheid van door Klant gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ze ook mogen heten, of enige andere voorwaarden of
bedingen van de Klant, wordt hierbij expliciet uitgesloten.
Totstandkoming van een Overeenkomst
Op verzoek van Klant doet BRITA een vrijblijvend aanbod.
Een Overeenkomst tussen BRITA en Klant wordt alleen gesloten indien een aanbod gevolgd wordt door een geschreven
opdrachtbevestiging van Klant en BRITA dit aanbod schriftelijk aan Klant bevestigt, of wanneer de overeenkomst door beide partijen is
ondertekend.
Indien een opdrachtbevestiging door Klant wordt gegeven zonder een voorafgaand aanbod van BRITA, dan is een Overeenkomst
tussen BRITA en Klant alleen gesloten indien binnen 7 dagen na versturing van de opdrachtbevestiging:
(i) Klant een door BRITA ondertekende kopie van de opdrachtbevestiging van Klant ontvangt, of indien;
(ii) de Producten en/of diensten geleverd worden conform opdracht van Klant binnen de bovengenoemde periode.
In de onder (i) en (ii) beschreven situaties wordt de Overeenkomst gesloten respectievelijk op het moment dat de kopie van de
opdrachtbevestiging wordt uitgegeven of op de leveringsdatum.
Aan een mondelinge regeling tussen BRITA en Klant zal pas gevolg worden gegeven als BRITA een schriftelijke opdrachtbevestiging
heeft afgegeven.
Prijzen
De overeengekomen prijzen zijn in Euro, exclusief BTW en andere wettelijke lasten, en gebaseerd op levering Ex-works.
De prijzen zijn gebaseerd op de kosten op het moment dat de Overeenkomst wordt gesloten. De installatie van de Producten zal
binnen 3 maanden na de sluiting van de Overeenkomst plaatsvinden. Indien de Producten niet binnen 3 maanden na de sluiting van de
Overeenkomst geïnstalleerd zijn, kunnen de prijzen van de Producten gewijzigd worden zonder dat hiervoor de toestemming van de
Klant vereist is.
Indien om de in clausule 3.2 genoemde redenen de koopprijs van de Producten na drie maanden na de sluiting van de Overeenkomst
verhoogd wordt, is Klant bevoegd de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen binnen 8 dagen nadat BRITA Klant schriftelijk kennis
heeft gegeven van deze verhoging. Klant zal in dat geval BRITA compenseren voor de directe kosten die BRITA al gemaakt heeft in
verband met de beëindigde Overeenkomst.
Levering en installatie
De in clausule 4 vastgelegde leveringsvoorwaarden zullen worden uitgelegd in overeenstemming met de geldende en meest recente
Incoterms, gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel.
Klant moet de Producten bij levering inspecteren en tekenen voor ontvangst.
BRITA installeert de Producten op de overeengekomen plaats. Klant zal aangeven op welke datum de Producten geïnstalleerd kunnen
worden.
Voorwaarde voor levering is dat Klant ervoor zorgt dat voldaan is aan de door BRITA aangegeven vereisten voor levering en installatie,
zoals water- en elektriciteitsaansluitingen en ventilatie en dat er een passende locatie voor de installatie van de Producten beschikbaar
is. De kosten van deze maatregelen komen ten laste van Klant, tenzij expliciet anders overeengekomen. Klant zal ervoor zorgen dat de
benodigde maatregelen voldoen aan toepasselijke Nederlandse wetgeving en vereisten.
Door BRITA doorgegeven leverings- en installatiedagen zijn slechts schattingen. Indien er geen specifiek tijdstip voor levering is
afgesproken, is BRITA bevoegd de Producten tussen 08.00 en 17.00 uur af te leveren.
Klant zal redelijke stappen nemen om ervoor te zorgen dat de wachttijd tussen de melding van aankomst van de Producten en het
moment waarop het uitladen kan beginnen beperkt zal blijven tot maximaal 15 minuten en hij zal ervoor zorgen dat er meteen een
retourvracht ingeladen kan worden.
BRITA kan besluiten dat gedeeltelijke leveringen door BRITA zijn toegestaan.
Indien BRITA de Producten aan Klant aanbiedt op de overeengekomen leveringsdatum, maar levering of installatie niet mogelijk is door
omstandigheden die aan Klant te wijten zijn, heeft BRITA het recht de door de mislukte levering / installatie gemaakte kosten en de met
het opslaan van de Producten ten behoeve van Klant verband houdende kosten van Klant te vorderen.
In geval van wezenlijke gebreken in de geleverde Producten heeft Klant het recht het deel van de Overeenkomst dat verband houdt
met die gebreken te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan BRITA, mits BRITA 30 dagen heeft gekregen om
alsnog deugdelijk na te komen en nakoming binnen deze termijn uitblijft of, in geval van overmacht, indien een dergelijke
overmachtssituatie 3 maanden heeft geduurd en BRITA niet binnen die termijn is nagekomen. Klant moet de gebrekkige Producten
voor BRITA ter beschikking houden voor zover dit redelijkerwijs van Klant verwacht kan worden, maar in elk geval niet langer dan een
maand.
Indien de Producten niet beantwoorden aan de Overeenkomst, is BRITA slechts gehouden tot de levering van het missende onderdeel,
reparatie of vervanging van de relevante Producten of vergoeding van de koopprijs in ruil voor de retournering van de relevante
Producten, zulks ter keuze van BRITA. De Klant is verplicht alle door BRITA gegeven instructies in verband met de opslag of
retournering van de te vervangen of te repareren Producten of onderdelen op te volgen.
De in clausule 4.10 genoemde verplichtingen van BRITA zullen vervallen, indien de gebreken niet onmiddellijk schriftelijk aan BRITA
gemeld worden nadat deze redelijkerwijs door Klant ontdekt hadden kunnen worden. Voor evidente tekortkomingen en van buitenaf
zichtbaar beschadigde Producten, dient dit te worden gedaan door middel van een duidelijke aanduiding op de ontvangstbevestiging.
In elk geval vervallen de in clausule 4.10 genoemde verplichtingen van BRITA, indien de melding van Klant niet binnen 10 dagen nadat
levering van de Producten plaats heeft gevonden door BRITA ontvangen is of, in het geval van een niet zichtbaar gebrek, binnen 10
dagen nadat het redelijkerwijs door Klant ontdekt had moeten worden.
Rechtsvorderingen en verweren van Klant gebaseerd op feiten die de stelling rechtvaardigen dat de door BRITA geleverde Producten
niet beantwoorden aan de Overeenkomst, verjaren door verloop van één jaar na de datum van aflevering aan Klant.
Hierbij doet Klant afstand van zijn rechten uit hoofde van de artikelen 6:265 tot en met 6:272 BW om de Overeenkomst te ontbinden of
in rechte ontbinding van de Overeenkomst te vorderen.
Indien na de levering van de Producten de aard en/of samenstelling van de Producten of onderdelen daarvan gewijzigd is, geheel of
gedeeltelijk beschadigd of opnieuw verpakt is door Klant, maakt dit elk in deze clausule 4 genoemd recht van Klant ongeldig en zal
Klant alle hiermee verband houdende kosten dragen.
Door Klant geaccepteerde Producten kunnen uitsluitend geretourneerd worden indien BRITA hiervoor haar expliciete voorafgaande
schriftelijke toestemming heeft gegeven. Indien Klant de Overeenkomst gedeeltelijk heeft beëindigd op grond van clausule 4.9, is Klant
bevoegd de gebrekkige Producten op kosten van BRITA te retourneren na BRITA hiervan op de hoogte te hebben gesteld.
Onderhouds- en Serviceovereenkomst
Wanneer Klant een Overeenkomst met BRITA aangaat met betrekking tot de levering van Producten is Klant verplicht een
Onderhouds- en Serviceovereenkomst met BRITA te sluiten voor de door BRITA verkochte Producten. De Voorwaarden maken deel uit
van de Onderhouds- en Serviceovereenkomst. Wanneer Klant een Onderhouds- en Serviceovereenkomst met BRITA is aangegaan,
zal BRITA, in overeenstemming met de in de Onderhouds- en Serviceovereenkomst overeengekomen tarieven, alle noodzakelijke
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reparaties en / of vervangingen van onderdelen uitvoeren om de juiste werking van de Producten te verzekeren.
Indien op speciaal verzoek van Klant werk is uitgevoerd buiten de normale werktijden van BRITA (ma-vr 8:30 uur – 17:00 uur behalve
op feestdagen), is BRITA bevoegd een toeslag aan Klant in rekening te brengen.
Door BRITA uitgevoerd werk en voorrijkosten (inclusief kilometervergoeding, uurtarieven en kosten van onderdelen die door Klant
verwijderd zijn) worden geacht niet te zijn inbegrepen in de vaste tarieven zoals genoemd in clausule 3.1 van de Onderhouds- en
Serviceovereenkomst of clausule 6.1 van de Huurovereenkomst, en zullen in overeenstemming met algemeen gangbare tarieven van
BRITA in rekening gebracht worden, indien het werk het resultaat is van:
(i) ongepast of onjuist gebruik van de Producten door personeel van Klant of derden-gebruikers van de Producten;
(ii) inadequate zorg en reiniging van de Producten door Klant;
(iii) reparaties, veranderingen of aanpassingen aan de Producten die niet door de technische staf van BRITA uitgevoerd zijn;
(iv) opzettelijke beschadiging van Producten door Klant, zijn werknemers of anderen;
(v) het gebruik van niet-BRITA onderdelen die niet door BRITA zijn goedgekeurd, wat leidt tot prestatieproblemen of defecten bij de
Producten (waaronder defecten in de leidinginstallatie op locatie van Klant);
(vi) bouwwerkzaamheden op de locatie van de Klant die de Producten of onderdelen daarvan hebben aangetast; of
(vii) het niet oplossen van een probleem door Klant, terwijl Klant het probleem redelijkerwijs zelf opgelost had kunnen hebben op basis
van aanwijzingen van BRITA.
De periodieke vervanging van de waterfilter wordt altijd door Klant betaald, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Betaling
Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum, tenzij partijen betaling door middel van SEPA Incasso zijn
overeengekomen. BRITA is altijd bevoegd betaling vooraf of onmiddellijke contante betaling te vorderen, in welk geval Klant verplicht is
hieraan te voldoen.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is aftrek op geen enkele wijze toegestaan en mag Klant zijn verplichtingen ten opzichte van
BRITA onder de Overeenkomst niet verrekenen met een vordering die hij ten opzichte van BRITA onder de Overeenkomst of op een andere
basis kan hebben.
Wanneer de betalingsperiode door Klant overschreden wordt, is Klant zonder enige voorafgaande ingebrekestelling in verzuim. In dat
geval is BRITA bevoegd rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen, die gelijk is aan het toepasselijke wettelijke tarief,
berekend vanaf de datum waarop de betaling voldaan had moeten worden, als ook de inningskosten indien Klant de vervaldatum van
de betaling overschrijdt. Indien Klant in verzuim is met betaling, is BRITA bevoegd de levering van de Producten en/of diensten op te
schorten.
Alle vorderingen van BRITA ten opzichte van Klant zullen onmiddellijk opeisbaar zijn indien beslag wordt gelegd op een substantieel
deel van de activa van Klant, Klant een aanvraag doet voor surseance van betaling, het faillissement van Klant is aangevraagd of
indien Klant anderszins in betalingsmoeilijkheden verkeert, indien Klant zijn bedrijf liquideert, aan een andere rechtspersoon
overdraagt, of dit aan een derde overdraagt, of de plaats van vestiging en / of woonplaats naar het buitenland verplaatst.
Alle buitengerechtelijke kosten, waaronder expliciet wordt begrepen kosten in verband met het opstellen en versturen van
sommatiebrieven, het voeren van schikkingsonderhandelingen en de uitvoering van andere handelingen die verband houden met de
voorbereiding van mogelijke juridische procedures, en gerechtelijke kosten die BRITA maakt ten gevolge van niet-nakoming door Klant,
zullen door Klant gedragen worden.
Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
De eigendom van de geleverde of te leveren Producten zal niet overgaan van BRITA op Klant tot de Klant voldaan heeft aan alle
betalings- of andere verplichtingen met betrekking tot (i) alle geleverde of te leveren Producten en diensten op basis van de
Overeenkomst, (ii) alle op basis van de Overeenkomst uitgevoerde of uit te voeren activiteiten, en (iii) alle vorderingen die uit de nietnakoming van dergelijke verplichtingen voortkomen.
Tot Klant alle verschuldigde bedragen volledig betaald heeft, is het Klant niet toegestaan de Producten te verpanden of anderszins te
bezwaren, in hypotheek te geven, te verkopen of het anderszins te vervreemden. Verkoop of andere vervreemding van de Producten
aan derden door Klant is uitsluitend toegestaan in de normale bedrijfsuitoefening van Klant en waar de Klant optreedt als lasthebber in
eigen naam van BRITA.
Op verzoek van BRITA is Klant verplicht bij te dragen aan de vestiging van een vuistpand op alle Producten waarvan eigendom is
overgedragen aan Klant tot veiligstelling van betalingen van Klant van alle bedragen die BRITA nog moet verhalen. Klant is verplicht
mee te werken aan de vestiging en administratievoering van dat pand.
Klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten en/of de met een vuistpand van Brita bezwaarde Producten ter
beschikking van BRITA te houden en deze gescheiden te houden van andere goederen die bij Klant aanwezig zijn.
BRITA is te allen tijde bevoegd de bij Klant aanwezige, onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten terug te nemen, indien Klant
zijn betalingsverplichting niet nakomt of indien hij betalingsmoeilijkheden heeft of indien hij betalingsmoeilijkheden zal hebben, dit naar
uitsluitend oordeel van BRITA. Klant zal BRITA en/of door BRITA aangewezen derden te allen tijde toegang geven tot zijn
bedrijfsterrein en/of gebouwen om de Producten te inspecteren of zijn in clausule 7 genoemde rechten uit te oefenen.
Betalingen door Klant strekken eerst ter voldoening van de verschuldigde rente en worden daarna in mindering gebracht op dat deel van de
hoofdsom dat BRITA aanwijst, ongeacht andersluidende instructies van Klant terzake.
Klant zal altijd met de nodige zorg handelen en afzien van handelingen die (i) de kwaliteit en/of veiligheid van de Producten, met
uitzondering van de verpakking, zouden kunnen aantasten of (ii) de reputatie van BRITA schade zouden kunnen toebrengen,
waaronder haar merken of handelsmerken.
Aansprakelijkheid
Clausule 8.1 tot en met 8.10 doen geen afbreuk aan aansprakelijkheid op grond van Nederlands dwingend recht en gelden ongeacht
de rechtsgrond waarop een vordering is gebaseerd.
BRITA is slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade tot het bedrag voldaan door Klanten met betrekking tot de Producten en/of
diensten die de schade hebben veroorzaakt tot een maximum van EUR 20.000.
BRITA is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gederfde winst, geleden
verliezen, gemiste opdrachten en gemiste besparingen, schade door productie- en/of bedrijfsonderbrekingen of - stagnatie.
Indien de overeengekomen datum of levering om welke reden ook door BRITA wordt overschreden, heeft Klant geen recht op
vergoeding voor (directe of indirecte) schade, ontbinding van de Overeenkomst of opschorting van een uit de Overeenkomst
voortkomende verplichting, tenzij de overschrijding veroorzaakt is door bewuste roekeloosheid of opzet van BRITA en/of haar
bedrijfsleiding.
BRITA mag één of meer derden inschakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Elke beperking van aansprakelijkheid door een
dergelijke derde kan door BRITA tegen Klant ingeroepen worden.
BRITA zal niet aansprakelijk zijn voor door opzet of bewuste roekeloosheid veroorzaakte schade van de zijde van natuurlijke- of
rechtspersonen anders dan BRITA of haar bedrijfsleiding, waaronder haar ondergeschikten en/of haar [onafhankelijke] nietondergeschikten die bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn.
Alle juridische en contractuele verweren die BRITA ten opzichte van Klant tot haar beschikking heeft, kunnen ook ingeroepen worden
door alle natuurlijke- of rechtspersonen - waaronder zowel werknemers als onafhankelijke niet-ondergeschikten - die betrokken zijn bij
de uitvoering van de Overeenkomst en voor wie/waarvoor BRITA rechtens aansprakelijk is.
Indien Klant de Producten op wat voor wijze ook in elkaar heeft gezet, behandeld, verwerkt, verpakt en/of afgewerkt, is Klant verplicht
BRITA te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor alle vorderingen van derden in verband met de Producten. Deze omvatten maar
zijn niet beperkt tot vorderingen, uitgaven, juridische kosten en verplichtingen die voortkomen uit of verband houden met (i) artikel
6:162 of artikelen 6:185 tot en met 6:193 BW of (ii) vergelijkbare wettelijke bepalingen die in andere Lidstaten van de Europese Unie
dan Nederland aangenomen zijn als gevolg van de implementatie van Richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 25 juli 1985 betreffende
de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor produkten
met gebreken (85/374/EEG), of (iii) vergelijkbare wettelijke bepalingen of de wetten van een elke andere jurisdictie.
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Klant zal BRITA, haar werknemers en iedereen die betrokken is bij de uitvoering van de Overeenkomst vrijwaren tegen alle vorderingen
en dreigende vorderingen van derden, kosten die gemaakt zijn bij het verweer tegen dergelijke vorderingen en alle verplichtingen van
BRITA ten opzichte van derden, waar dergelijke vorderingen, kosten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk voortkomen uit of verband
houden met de behandeling van de Producten door Klant of de incorrecte uitvoering van de voorwaarden van de Overeenkomst door
Klant.
BRITA is niet aansprakelijk voor door Klant of derden geleden schade die veroorzaakt is door uitgevoerde reparaties van en/of
aanpassingen aan de Producten en/of incorrect aan de Producten gemonteerde hulpstukken door Klant of door Klant ingehuurde
derden.
Overmacht
Geen partij zal aansprakelijk zijn voor een tekortkoming of vertraging in de uitvoering van de voorwaarden van de Overeenkomst indien een
dergelijke tekortkoming te wijten is aan overmacht. Overmacht bestaat indien de uitvoering van de Overeenkomst niet volledig of
gedeeltelijk, tijdelijk of niet, vervuld kan worden door omstandigheden die buiten de redelijke macht van partijen liggen.
Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van één der partijen komen, zijn: 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, te kort aan arbeidskrachten, werkstaking, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet-nakoming van
de verplichtingen door toeleveranciers van BRITA of transportondernemingen, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen, oorlog
en/of oorlogsdreiging, terroristische acties en/of aanslagen.
In geval van overmacht zullen de verplichtingen van de partijen opgeschort worden. Indien de overmacht langer duurt dan drie
maanden hebben beide partijen het recht het niet uitgevoerde deel van de Overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring
eenzijdig te beëindigen, zonder hierbij betaling van een vergoeding verschuldigd te zijn.
Overdracht
BRITA is bevoegd de rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BRITA is Klant niet bevoegd de rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen.
Geheimhouding
Partijen zullen instaan voor de geheimhouding van vertrouwelijke zakelijke informatie die hen op wat voor wijze ook ter kennis komt ten
opzichte van derden, behalve ten opzichte van hun professionele adviseurs, onder voorbehoud dat zij zijn onderworpen aan een
geheimhoudingsplicht en alleen voor zover noodzakelijk voor een rechtmatig doeleinde. Het voorgaande is niet van toepassing op
informatie en gegevens:
(i) die openbaar toegankelijk zijn geworden;
(ii) die al ter beschikking waren gesteld van de partijen of één van de partijen, door een onafhankelijke en bona fide derde;
(iii) die al bekend waren bij de partijen via hun eigen privébronnen;
(iv) of waarvan de wet of juridische procedures vereisen dat deze openbaar gemaakt worden.
Het is partijen niet toegestaan de Overeenkomst en/of daarmee verband houdende documenten zoals tekeningen, diagrammen en
andere zakelijke informatie te kopiëren of aan derden bekend te maken, behalve na voorafgaande schriftelijke toestemming van de
andere partij of indien dit nodig is in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.
Door BRITA en Klant gezamenlijk ontwikkelde producten kunnen niet gebruikt worden door derden of voor doeleinden van derden
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BRITA.
Alle intellectuele eigendomsrechten die gebruikt worden in verband met de Producten of die daarop betrekking hebben, zijn eigendom
van BRITA en/of haar licentiegevers en zullen dit blijven.
Beëindiging
Onverminderd eventuele andere rechten of rechtsmiddelen die BRITA kan hebben, waaronder het recht volledige schadevergoeding te
vorderen, en zonder zelf tot schadevergoeding gehouden te zijn, mag BRITA haar verplichtingen onder de Overeenkomst opschorten
of de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk beëindigen indien:
(i) Klant niet voldoet aan een verplichting onder de Overeenkomst;
(ii) (aanvraag van) surseance van betaling van Klant, (aanvraag van) het faillissement van Klant, Klant een regeling met zijn
schuldeisers maakt of andere stappen neemt met het oog op herstructurering van haar schulden, of anderszins zeggenschap over haar
vermogen wordt beperkt of verliest of andere stappen neemt met het oog op de herstructurering van zijn schulden;
(iii) Klant wordt ontbonden, geliquideerd of stopt zijn hele bedrijf of een substantieel deel van zijn bedrijf voort te zetten of een
beslissing daartoe is genomen; of
(iv) er een wijziging optreedt in de (rechts)personen die de macht hebben om het bestuur en het beleid van Klant te sturen door het
eigendom van stemgerechtigde aandelen, door overeenkomst of anderszins.
BRITA is ook bevoegd de Overeenkomst te beëindigen indien een Overeenkomst van BRITA met zijn leverancier, niet-ondergeschikte
of onderaannemer om wat voor reden ook beëindigd is of indien een dergelijke leverancier, niet-ondergeschikte of onderaannemer zijn
verplichtingen onder deze Overeenkomst niet nakomt. Indien BRITA de Overeenkomst op basis van deze clausule beëindigt, zal
BRITA alleen de aan Klant in rekening gebrachte koopprijs vergoeden of crediteren en zal Klant de door BRITA reeds geleverde
Producten retourneren.
Overig, toepasselijk recht & geschillen
Klant verleent BRITA voor de duur van de Overeenkomst het recht om voor referentiedoeleinden de bedrijfsnaam en het logo van Klant
en een korte beschrijving van het gebruik van de Producten door Klant te laten zien in BRITA's bedrijfsbrochures en in haar
internetpublicaties.
Indien enige bepaling van de Overeenkomst ongeldig, onwettig, niet verbindend of niet uitvoerbaar zal zijn (geheel of gedeeltelijk),
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 ongeldige, onwettige, niet verbindende of niet uitvoerbare bepaling, in aanmerking
nemende de inhoud en het doel van de Overeenkomst.
Alle rechtsverhoudingen tussen BRITA en de Klant zullen beheerst worden door Nederlands recht. De partijen komen overeen dat het
Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken 1980 en alle internationale en
nationale wetgeving die het Weens Koopverdrag implementeert niet van toepassing zullen zijn op de Overeenkomst.
Elke partij onderwerpt zich aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbank in Utrecht voor elke vordering die voortkomt uit
of verband houdt met de Overeenkomst.
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