
 

 

Algemene voorwaarden CSN Hygienics – 2019 

Artikel 1 - Algemeen - 
1.1 
Onder “CSN Hygienics” wordt verstaan CSN Hygienics B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 24378528 
statutair gevestigd te Rotterdam, Nederland. 
1.2 
Onder “voorwaarden” wordt verstaan de algemene verkoopvoorwaarden van CSN Hygienics. 
1.3 
Onder “Afnemer” wordt verstaan de (potentiële) contractuele wederpartij van CSN Hygienics of een (rechts)persoon namens 
deze. 
1.4 
Onder “overeenkomst” wordt verstaan de overeenkomst en/of nadere - of vervolgovereenkomsten tussen CSN Hygienics 
en de Afnemer. 
1.5 
Onder “gevolgschade” wordt onder meer verstaan bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie, winstderving of 
inkomstenderving. 
1.6 
Onder “overmacht” wordt onder meer verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet 
aan CSN Hygienics zijn toe te rekenen. Omstandigheden, die in ieder geval niet voor rekening van CSN Hygienics komen, zijn: 
gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen van wie CSN Hygienics bij de uitvoering van de verbintenis gebruik 
maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan CSN Hygienics bij de uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; uitoefening door 
een derde jegens de Afnemer van een of meer rechten, ter zake van een tekortkoming van de Afnemer in de nakoming van de 
tussen de Afnemer en die derde met betrekking tot de door CSN Hygienics geleverde zaken gesloten overeenkomst, 
werkstaking, ziekte(s), in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door 
leveranciers van CSN Hygienics, boycot van CSN Hygienics of van haar toeleveranciers, weersomstandigheden, natuur - en/of 
kernrampen, oproer, brand, oorlog en oorlogsdreiging. 
1.7 
Onder “overige kosten” wordt onder meer verstaan installatiekosten, emballage, administratiekosten, transportkosten, 
verzekeringskosten en alle belastingen en andere heffingen. 
 

Artikel 2 - Toepasselijkheid - 
2.1 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij CSN Hygienics als (potentieel) 
Verkoper en/of leverancier optreedt. 
2.2 
Afwijkingen van deze voorwaarden geschieden uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk. Een dergelijke afwijking heeft geen 

werking ten opzichte van eventuele andere (toekomstige) overeenkomsten. 
2.3 
Toepasselijkheid van de door de Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand 
gewezen. 
 

Artikel 3 - Offertes - 
3.1 
Alle offertes, aanbiedingen, en prijsopgaven door CSN Hygienics gedaan zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen. CSN 
Hygienics is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt 
bevestigd, tenzij anders aangegeven. 
3.2 

De prijzen in de genoemde offertes en aanbiedingen zijn exclusief BTW hoog tarief en exclusief andere door de overheid opgelegde 
heffingen. 

3.3 

Indien de aanvaarding door de Afnemer op (ondergeschikte) punten afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is CSN 
Hygienics daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand tenzij 
CSN Hygienics anders aangeeft. 

3.4 

Een samengestelde prijsopgave verplicht CSN Hygienics niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een 
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
 

Artikel 4 - Overeenkomst, totstandkoming, wijziging en aanvulling - 
4.1 
Een overeenkomst tussen CSN Hygienics en de Afnemer komt eerst tot stand nadat CSN Hygienics de opdracht van de 
Afnemer schriftelijk heeft bevestigd door middel van haar orderbevestiging, of nadat CSN Hygienics met de uitvoering van de 
opdracht is aangevangen. 
4.2 
Een wijziging in of een aanvulling op een overeenkomst is alleen dan geldig wanneer deze 
uitdrukkelijk en schriftelijk tussen CSN Hygienics en de Afnemer is overeengekomen. 
 

Artikel 5 - Prijzen - 
5.1 
De prijzen zijn in Euro’s, tenzij anders overeengekomen. 
5.2 
De prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, exclusief overige kosten die afzonderlijk in rekening worden gebracht. 
5.3 
CSN Hygienics is gerechtigd de overeengekomen prijzen ingaande 1 januari van ieder kalenderjaar – zo  nodig 
achteraf – te indexeren overeenkomstig de door het centraal bureau voor de statistiek (CBS) gepubliceerde maand 
consumentenprijsindexcijfer (CPI), reeks alle huishoudens.  
5.4 
In plaats van de indexering van het vorige lid heeft CSN Hygienics het recht op een hogere prijsverhoging aan de 
Afnemer in rekening te brengen als gevolg van branche gerelateerde kostenstijgingen, per 1 januari of per andere 
datum. 
 

Artikel 6 - Betaling - 

6.1 
De Afnemer dient de overeengekomen prijs en overige kosten van andere zaken of door CSN Hygienics verrichte 
diensten binnen 30 dagen na de factuurdatum aan CSN Hygienics te voldoen, mits anders afgesproken 
uitdrukkelijk en schriftelijk. 
6.2 
Als dag van betaling geldt de dag van bijschrijving op één van de bank - en/of girorekeningen van CSN Hygienics. 
6.3 
De betaling dient te geschieden in Nederland, tenzij anders overeengekomen. 
6.4 
De Afnemer is in geen geval gerechtigd tot enige korting en/of verrekening en/of opschorting. 
6.5 
Indien de Afnemer de factuur niet binnen de door CSN Hygienics bepaalde termijn voldoet, failliet wordt verklaard of 
surséance van betaling aanvraagt, is de Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en zijn derhalve alle 
betalingsverplichtingen terstond opeisbaar. 
6.6 
In geval van niet-tijdige betaling is de Afnemer aan CSN Hygienics vertragingsschade verschuldigd van 2 % rente per maand 
vanaf de dag dat de betalingsverplichting opeisbaar is geworden, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend 
voor een volle maand. 
6.7 
Ingeval van niet tijdige betaling is de Afnemer alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten, dan wel in 
rechte (ook voor zover deze kosten de te liquideren kosten te boven gaan), inclusief executiekosten verschuldigd. 
6.8 
Indien CSN Hygienics op redelijke gronden twijfelt of de Afnemer in staat is haar betalings- en andere verplichtingen na 
te komen, is CSN Hygienics gerechtigd van de Afnemer te eisen dat vooruitbetaling van de overeengekomen prijs en de 
overige kosten plaatsvindt, of dat de Afnemer deugdelijke zekerheid stelt, of dat onder rembours geleverd wordt. 
Totdat de Afnemer zulks heeft gedaan, is CSN Hygienics gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 
6.9 
De hoogte van de vooruitbetaling, dan wel de hoogte van de te stellen zekerheid, zal beoordeeld worden door CSN Hygienics. 

 
Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud - 
7.1 
CSN Hygienics behoudt zich de eigendom voor van de door haar geleverde zaken totdat de Afnemer aan al haar verplichtingen 
heeft voldaan.  
7.2 
Indien de Afnemer mede verplicht is tot schadevergoeding zal de eigendom eerst overgaan nadat tevens de gehele 
schadevergoeding is voldaan. 
7.3 
Zolang de eigendom van de zaken nog bij CSN Hygienics rust is de Afnemer verplicht de onder eigendomsvoorbehoud 
geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van CSN Hygienics op te slaan en kan zij de zaken niet als zekerheid 
aan derden overdragen en/of bezwaren met een zekerheidsrecht. 
7.4 
Indien de Afnemer tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens CSN Hygienics, of indien CSN Hygienics 
redelijke grond heeft te vrezen dat de Afnemer in de nakoming van die verplichtingen tekort zal schieten, dan is CSN 
Hygienics bevoegd de geleverde zaken zonder voorafgaande kennisgeving voor rekening van de Afnemer terug te 
nemen, onverminderd CSN Hygienics recht op schadevergoeding. 

 
Artikel 8 – Eigendom goederen - 
8.1 
De door CSN Hygienics ter beschikking gestelde goederen blijven eigendom van CSN Hygienics, tenzij de Afnemer en CSN Hygienics 
anderszins schriftelijk zijn overeengekomen. 
8.2 
CSN Hygienics stelt de goederen ter beschikking gedurende de termijn van de overeenkomst en draagt zorg voor de goede werking 
van deze goederen. 
8.3 
De Afnemer is volledig aansprakelijk voor alle ter beschikking gestelde goederen en voor het geheel of gedeeltelijk tenietgaan is  
ontstaan (zoals: brand, vandalisme, diefstal). Alsdan is de Afnemer de nieuwwaarde van deze goederen aan CSN Hygienics 
verschuldigd. Bij vervanging van de goederen vanwege genoemde oorzaken brengt CSN Hygienics een additionele materiaal- en 
montagevergoeding bij de Afnemer in rekening. 

8.4 
De ter beschikking gestelde goederen worden in geval van beëindiging van de serviceovereenkomst tegen de als dan geldende 
demontagekosten verwijderd, ook indien de goederen door derden zijn/worden gedemonteerd. Indien na beëindiging van de 
serviceovereenkomst blijkt dat de door CSN Hygienics ter beschikking gestelde goederen ernstig zijn beschadigd, is CSN Hygienics 
gerechtigd de alsdan geldende nieuwwaarde van deze goederen hiervan volledig bij Afnemer in rekening te brengen. 
8.5 
De Afnemer zal ervoor zorg dragen dat de eigendomsrechten van CSN Hygienics worden gewaarborgd en niet onderworpen (zullen) 
worden aan beslagen of zekerheidsrechten. 
8.6 
Het is de Afnemer niet toegestaan de door CSN Hygienics gemonteerde goederen, zonder toestemming van CSN Hygienics, 
(trachten) te demonteren, te verwijderen, te verplaatsen dan wel te openen met het doel wijzigingen in of reparaties aan het 
mechaniek aan te brengen. 
8.7 
Indien het bedrijf en/of het pand van de Afnemer wordt verkocht, de huur wordt opgezegd, dan wel onrechtmatig opzegt, dient 
CSN Hygienics dienaangaande vooraf te worden ingelicht en is Afnemer - tenzij anders overeen te komen - verplicht de ter 
beschikking gestelde goederen tegen de alsdan geldende nieuwwaarde van CSN Hygienics te kopen. Niettegenstaande de 
mogelijkheid voor CSN Hygienics om de dispensers te verwijderen doet dit de overeenkomst met CSN Hygienics niet eindigen en 
blijft op de Afnemer de betalingsverplichting rusten waarbij echter de verplichtingen van CSN Hygienics voortvloeiende uit deze 
overeenkomst worden opgeschort. 
 
Artikel 9 – Uitvoering van overeenkomst - 
9.1 
CSN Hygienics verbindt zich jegens de Afnemer om telkenmale aan deze de goederen en services te leveren in de omschrijving, 
kwaliteit en hoeveelheid als in de (eventueel later gewijzigde) offerte of aanbieding staat omschreven. 
9.2 
Bij iedere levering van service, goederen of plaatsing tekent de Afnemer of een medewerker waarvan CSN Hygienics redelijkerwi jze 
mocht aannemen dat deze namens de Afnemer daartoe bevoegd is de bon of factuur om te bevestigen dat de (medewerker van) 
CSN Hygienics de op de aflever bon of factuur vermelde service heeft verricht en de genoemde goederen heeft geleverd volgens de 
standaarden van CSN Hygienics. 
9.3 
De Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CSN Hygienics aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de 
Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CSN 
Hygienics worden verstrekt. 
9.4 
CSN Hygienics is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de Afnemer verstrekte 
onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze  onjuistheid  of onvolledigheid voor CSN Hygienics kenbaar behoorde te zijn. 
 
Artikel 10 – Verplichtingen van de Afnemer - 
10.1 
De Afnemer is verplicht uitsluitend de verbruiksartikelen ten behoeve van de door CSN Hygienics geleverde goederen af te nemen. 
10.2 
De Afnemer is verplicht de goederen van CSN Hygienics in bedrijfsklare toestand te houden en deze overeenkomstig de aard en 
bestemming te gebruiken. 
10.3 
De Afnemer is verplicht de goederen van CSN Hygienics niet zelf te repareren, wassen of reinigen, doch dit dient uitsluitend door 
CSN Hygienics te geschieden. 
10.4 
Gedurende normale kantooruren is de Afnemer verplicht aan één of meerdere door CSN Hygienics aangewezen personen toegang 
te verschaffen tot de plaats waar de goederen van CSN Hygienics zich bevinden, zodat CSN Hygienics deze kan inspecteren. 
10.5 
Het is niet toegestaan de goederen buiten haar macht te brengen, onder te verhuren, of anders zins aan derden ter beschikking te 
stellen. 
10.6 
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst het wenselijk is dat de te verrichten service en of levering of plaatsing van 
(verbuiks)goederen zich wijzigt of worden aangevuld, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst 
dienovereenkomstig aanpassen. 
 
Artikel 11 - Intellectuele eigendom - 
11.1 
CSN Hygienics behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de verkochte zaken voor. Alle door 
CSN Hygienics verstrekte afbeeldingen, modellen, monsters etc. mogen zonder haar uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming niet gekopieerd of vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter beschikking worden gesteld en dienen 
op eerste aanvraag te worden geretourneerd. 
11.2 
De Afnemer is slechts bevoegd gebruik te maken van handelsnamen, merken en verpakkingen, die in het handelsverkeer door 
CSN Hygienics worden gebezigd, onder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

Artikel 12 - Risico en levering - 

12.1 
CSN Hygienics garandeert niet dat de zaken op de overeengekomen leverdatum zullen worden geleverd. Bij niet tijdige levering 
dient CSN Hygienics schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn van ten minste vier weken 
wordt gegeven om alsnog na te komen. 
12.2 
Het is CSN Hygienics toegestaan de zaken in gedeelten af te leveren. In dat geval is CSN Hygienics bevoegd afzonderlijk 
rekeningen te verzenden en is de Afnemer verplicht deze rekeningen te betalen als ware het rekeningen voor afzonderlijke 
overeenkomsten. 
12.3 
Indien levering uit voorraad is overeengekomen, is dat onder voorbehoud dat de te leveren zaken in voorraad aanwezig zijn. 
Indien blijkt dat de zaken niet in voorraad aanwezig zijn, doet CSN Hygienics hiervan desgevraagd zo spoedig mogelijk 
mededeling aan de Afnemer. 

Artikel 13 - Onderzoeksplicht en klachten - 

13.1 

De Afnemer is gehouden met bekwame spoed na aflevering, plaatsing of service te onderzoeken of CSN Hygienics de geleverde 
goederen deugdelijk heeft afgeleverd, dan wel de service correct heeft uitgevoerd. 

13.2 

Indien de Afnemer voor wat betreft de laatst verrichte service een gebrek constateert als gevolg van deze service, dan dient de 
Afnemer dit gebrek bij CSN Hygienics kenbaar te maken binnen 24 uur na het tijdstip van de verrichte service of het tijdstip van 
levering en/of plaatsing van goederen. 

13.3 

CSN Hygienics zal in geval lid twee van dit artikel van toepassing is, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur nadat de 
Afnemer dit kenbaar heeft gemaakt, terugkeren naar het bedrijf om de verrichte service opnieuw te verrichten zonder daarvoor iets 
in rekening te brengen. 

13.4 

CSN Hygienics zal in geval lid twee van dit artikel van toepassing is, betreffende geleverde goederen, in de gelegenheid worden 
gesteld het gebrek zelf vast te stellen waarna CSN Hygienics het gebrek kosteloos zal herstellen dan wel geheel of gedeeltelijk zal 
vervangen. 

13.5 

Gebreken of storingen die niet vallen onder lid 2 zullen zo mogelijk binnen 48 uur na melding hiervan door CSN Hygienics worden 
verholpen op basis van de geldende tarieven. 
13.6 

CSN Hygienics is te allen tijde bevoegd zelf een onderzoek in te stellen. 

 
Artikel 14 - Aansprakelijkheid - 
14.1 
CSN Hygienics is nimmer aansprakelijk voor door de Afnemer geleden gevolgschade. 
14.2 
CSN Hygienics is niet aansprakelijk voor schade die de Afnemer lijdt door tekortkomingen van CSN Hygienics bij de uitvoering van 
tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld.  
14.3 
CSN Hygienics is niet aansprakelijk voor onjuiste montage van de tot de service behorende apparaten voor zover de onjuiste 
montage en/of de hieruit voortvloeiende schade wordt veroorzaakt  door (verborgen)leidingen, loszittende tegels en stenen, 
beschadigde muren en andere bouwkundige of constructieve aspecten die redelijkerwijze voor CSN Hygienics niet zijn te voorzien. 
14.4 
CSN Hygienics is niet aansprakelijk voor de gevolgen van elektrische storingen, onjuist gebruik en misbruik van de geplaatste 
apparaten. 
14.5 
Indien CSN Hygienics aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat CSN 
Hygienics voor zijn werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd 
hebben dan 6 maanden, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot het gefactureerde bedrag over de 
laatste 6 maanden. 
14.6 
CSN Hygienics is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste 
besparingen en schade door bedrijfsstagnaties. 
14.7 
Indien de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst, is de Afnemer slechts gerechtigd tot schadevergoeding 
of prijsvermindering. De Afnemer is niet gerechtigd tot ontbinding. 
14.8 
Geleverde zaken mogen slechts na schriftelijke toestemming van CSN Hygienics aan CSN Hygienics worden geretourneerd. 
14.9 
CSN Hygienics is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist dan wel onzorgvuldig gebruik of 
onderhoud door de Afnemer van de zaken. 

 
 
 
 



 

 

Artikel 15 - Garantie - 
15.1 
In beginsel verleent CSN Hygienics uitsluitend op nieuwe zaken een garantie van drie maanden te rekenen vanaf levering 
met inachtneming van de overige bepalingen. 
15.2 
De garantie omvat herstel of vervanging van de zaak doch omvat nimmer meer dan de verplichting van de leverancier van 
CSN Hygienics. Uitsluitend CSN Hygienics maakt de keuze tussen herstel of vervanging. 
15.3 
De door CSN Hygienics onder de garantie teruggenomen zaken worden eigendom van CSN Hygienics. 
15.4 
Garantie op machines wordt uitsluitend verleend voor zover deze zijn voorzien van een fabrieksmatig aangebracht 
serienummer. 
15.5 
Een beroep op de garantie wordt met inachtneming van artikel 14 slechts gehonoreerd:  

a. indien de zaak is gebruikt overeenkomstig het doel waarvoor de zaak geacht wordt te dienen overeenkomstig de 
daarvoor geldende handleiding(en); 
b. indien het onderhoud volgens de aanwijzingen, althans naar behoren is uitgevoerd. 

15.6 
De garantie geldt niet indien: 

a. de Afnemer of iemand namens de Afnemer zonder toestemming van CSN Hygienics, reparaties of 
aanpassingen heeft verricht; 

      b. er sprake is van fouten en/of gebreken als gevolg van ondeskundig of onzorgvuldig gebruik of handelen;  
      c. er sprake is van normale slijtage. 
15.7 
Werkzaamheden die tot het normale onderhoud dienen te worden gerekend vallen niet onder de garantie.  

 
Artikel 16 - Overmacht - 
16.1 
Indien CSN Hygienics door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van 
die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. 
16.2 
CSN Hygienics zal de Afnemer zo spoedig mogelijk van een overmachtstoestand op de hoogte stellen. 
16.3 
Indien de overmachtstoestand 60 dagen of langer duurt, hebben zowel CSN Hygienics als de Afnemer het recht de 
overeenkomst schriftelijk en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden voor zover de 
zaken nog niet geleverd zijn. In dat geval is CSN Hygienics niet gehouden tot betaling van schadevergoeding of enige 
andere betaling bestaat, behoudens betaling uit hoofde van onverschuldigde betaling.  

 
Artikel 17 - Ontbinding en opschorting - 
17.1 
Indien de Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst of uit 
deze voorwaarden dan is de Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is CSN Hygienics, zonder uit hoofde daarvan tot 
enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten, met onmiddellijke ingang en 
zonder gerechtelijke tussenkomst, gerechtigd de uitvoering van al haar verplichtingen op te schorten en/of de betreffende 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen. 
 
17.2 
In geval van ontbinding door CSN Hygienics is CSN Hygienics te harer keuze gerechtigd bij wege van schadevergoeding tot: 
      a. het eventuele nadelige verschil tussen de contractprijs en de marktwaarde van de in het geding zijnde zaken op de dag        
      van de niet nakoming, of; 
      b. het verschil tussen de contractprijs en de prijs van de dekkingsverkoop; 
      c. een en ander onverminderd het recht van CSN Hygienics op aanvullende of vervangende schadevergoeding. 
17.3 
CSN Hygienics is voorts gerechtigd, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd 
de haar verder toekomende rechten, met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst, de overeenkomst met de 
Afnemer te ontbinden, indien: 
      a. de Afnemer in surséance van betaling of faillissement verkeert, of dreigt te zullen verkeren, of op enig onderdeel van haar  
      vermogen beslag wordt gelegd; 
      b. de Afnemer haar activiteiten staakt, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, haar bedrijf  
      overdraagt of fuseert; 
      c. een en ander onverminderd het recht van CSN Hygienics op aanvullende of vervangende schadevergoeding. 
17.4 
Indien de Afnemer de overeenkomst niet rechtsgeldig opzegt dan wel niet rechtsgeldig      ontbindt, is Afnemer een 
boetebedrag opeisbaar gelijk aan de waarde van de nog te verzenden facturen op basis van de gesloten 
overeenkomst te berekenen over de periode vanaf opzegging dan wel ontbinding tot het moment dat de 
overeenkomst anders op reguliere wijze zou zijn geëindigd. 

 
Artikel 18 - (installatie)werkzaamheden - 
18.1 
Indien de overeenkomst tevens installatie en inbedrijfstelling omvat, dient de Afnemer:  
      a.CSN Hygienics te allen tijde en direct na aankomst op de bestemming in de gelegenheid te stellen haar werkzaamheden te  
        verrichten; 
        b. de nodige voorbereidingen te treffen en zorg te dragen dat de nodige hulpwerklieden, werktuigen en materialen, waaronder   
      gas, elektra en water aanwezig zijn; 
      c. alle veiligheids- en voorzorgsmaatregelen te treffen en te handhaven. 
18.2 
Indien de Afnemer tekortschiet in haar verplichtingen als bedoeld in artikel 18.1, is zij aansprakelijk voor de kosten die daaruit 
volgen, onverminderd de verder aan CSN Hygienics toekomende rechten. 
 

Artikel 19 - Vrijwaring - 

19.1 
De Afnemer vrijwaart CSN Hygienics tegen alle aanspraken van derden ter zake van door dezen geleden schade. 

 
Artikel 20 - Hulppersonen - 
20.1 
Voor zover CSN Hygienics ter uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden of de overeenkomst gebruik 
maakt van de diensten en/of producten van hulppersonen, gelden deze voorwaarden voor zover mogelijk ook ten behoeve van 
hen jegens de Afnemer. 

 
Artikel 21 - Overig - 
21.1 
De eventuele niet rechtsgeldigheid of nietigheid van een bepaling in deze voorwaarden zal geen effect hebben op de 
rechtsgeldigheid van de andere in deze voorwaarden opgenomen bepalingen. De voorwaarden zullen in dat geval 
worden uitgelegd als ware de niet rechtsgeldige of nietige bepaling van deze voorwaarden geen onderdeel.  

 
Artikel 22 - Verjaring - 
22.1 
Alle vorderingen jegens CSN Hygienics verjaren door verloop van één jaar na de datum van de overeenkomst. 
 

Artikel 23 - Toepasselijk recht en jurisdictie - 
23.1 
Op alle rechtsbetrekkingen tussen CSN Hygienics en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen 
voortvloeiende uit of verband hebbende met deze algemene voorwaarden of de overeenkomsten tussen CSN Hygienics en de 
Afnemer zullen worden beslecht door de Rechtbank. 


