
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Legionella Wach t onderdeel van: Water Preventie Beheer B.V.

Vanaf het moment dat de Legionella Wacht voor u aan het werk gaat, is er sprake van een overeenkomst 

van opdracht zoals bepaald in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek. Tot deze overeenkomst behoort de 

aan u toegezonden offerte, de bevestiging alsmede de algemene voorwaarden -site-. Legionella Wacht is 

een onderneming die streeft naar het beste voor zijn opdrachtgevers. Dit betekent dat Legionella Wacht zich 

tot het uiterste zal inspannen om een resultaat te bereiken overeenkomstig de eisen van goed 

vakmanschap. De overeenkomst wordt  aangegaan voor de duur van het project. De overeenkomst is dan 

ook niet opzegbaar, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden zoals onrechtmatig handelen aan de 

zijde van  Legionella Wacht, of aanvullend overeengekomen. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt 

een offerteprijs overeengekomen. In de praktijk kan het voorkomen dat de werkzaamheden die Legionella 

Wacht dient te verrichten, uitgebreider zullen zijn dan door partijen geprognosticeerd of dat er aanvullende 

opdrachten worden verstrekt. Legionella Wacht zal eventuele overschrijding tijdig kenbaar maken. Dit geldt 

alleen bij proportionele hoge overschrijding. Normaal genomen is de offerte prijs een sluiting prijs. 

Offerte is altijd excl. Btw. Wij stellen het zeer op prijs als u binnen gestelde termijn na factuurdatum betaalt. 

Mocht u na deze termijn niet hebben betaald, dan is de Legionella Wacht gerechtigd  een rentepercentage 

van 9% per jaar in rekening te brengen, alsmede de daadwerkelijk gemaakte  incassokosten. Legionella 

Wacht  stelt het echter op prijs dat u bij non-betaling direct uw moverende redenen kenbaar maakt, 

zodat gezocht kan worden naar een oplossing. Legionella Wacht  zal haar  werkzaamheden met de 

uiterste zorgvuldigheid uitvoeren. Het kan desondanks echter gebeuren dat er fouten worden 

gemaakt. Legionella Wacht beperkt haar aansprakelijkheid in elk geval ten uiterste tot het bedrag dat 

als offerte prijs is overeengekomen ter bepaling van haar verzekering. Legionella Wacht wordt jaarlijks Kiwa 

gekeurd ter uitvoeren BRL6010 normering. 

De uitvoering van beheersplannen valt te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. 

Een goede naleving van een door Legionella Wacht opgesteld beheersplan, in combinatie met de door de 

Legionella Wacht uit te voeren inspecties, betekent zorgvuldig handelen. Evenwel geeft dit geen absolute 

zekerheid. De Legionella Wacht sluit dan ook iedere aansprakelijkheid voor incidenten en eventuele 

gevolgschade uit. Ingevolge van een geoffreerde extra garantie afname geldt deze handeling voor 1 maal op 

geleverde. Ter uitvoeren opdracht is de opdrachtgever verantwoordelijk dat alle ruimten toegankelijk  zijn, en 

het coördineren plus het  informeren ten aanzien van haar medebelanghebbende of afnemers. Alleen onder 

deze toegankelijkheden kunnen volledige werkzaamheden uitgevoerd worden. De waterleverancier is 

verantwoordelijk voor condities van leidingwater. Legionella Wacht is niet inzetbaar tot installateur 

werkzaamheden en verwijst daarvoor naar uw huisinstallateur ter uwe eigen rekening. Afwijkingen worden 

niet door Legionella Wacht uitgevoerd. Bij filtratie systeem wordt uw eigen installateur door Legionella Wacht 

begeleid. 

Mocht de uitsluiting van aansprakelijkheid in een bepaald geval onredelijk zijn, dan is in ieder geval de 

aansprakelijkheid van Legionella wacht beperkt tot een bedrag van € 5.000,--. In geval van klachten althans 

aansprakelijkstelling verwacht de Legionella Wacht wel van  u dat u hiertoe tijdig overgaat. Mocht 1 maand 

zijn verstreken na het verrichten van de (projectmatige) werkzaamheden, dan komt uw aanspraak op een 

eventuele schadeloosstelling definitief te vervallen. De Legionella Wacht verwacht bij problemen altijd 

gezamenlijk een oplossing te vinden met haar klanten. Het kan echter  zo zijn dat er onverhoopt een geschil 

tussen partijen ontstaat. In dat geval is de Rechtbank te Zutphen exclusief bevoegd om van een eventueel 

juridisch geschil kennis te nemen.  

Deze algemene voorwaarden behoren tot de overeenkomst van opdracht die wordt gesloten met u. De 

Legionella wacht gaat er echter vanuit dat op deze algemene voorwaarden geen beroep behoeft te worden 

gedaan en dat de uitvoering van de opdracht naar volle tevredenheid verloopt. 


