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Algemene Voorwaarden van Dreampool, 

gevestigd aan de Bremensallee 2b, 8167 PH, 

Oene 

Artikel 1. DEFINITIES 

In deze algemene voorwaarden worden de 

volgende termen in de navolgende betekenis 

gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is 

aangegeven.  

Opdracht: de Overeenkomst, waarbij Dreampool 

zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde 

diensten en/of goederen van welke aard en onder 

welke benaming dan ook aan de Opdrachtgever te 

leveren; 

Offerte: de in meer of mindere mate 

gespecificeerde werkzaamheden en de begroting 

van de aan die werkzaamheden verbonden kosten 

alsmede aanbiedingen.  

Opdrachtnemer:: Dreampool VOF 

Opdrachtgever: iedere (rechts)-persoon die aan 

Dreampool een opdracht tot het verrichten van 

werkzaamheden heeft gegeven en behalve deze 

diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en 

rechtverkrijgende(n). 

Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe 

opdracht is gegeven of die door Dreampool uit 

anderen hoofde worden verricht, dit alles in de 

ruimste zin van het woord en in ieder geval 

omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in 

de offerte c.q. alle werkzaamheden die aan de 

gegeven opdracht dienstig 

kunnen zijn. Onder deze werkzaamheden wordt 

onder meer maar niet uitsluitend verstaan, het in 

opdracht fabriceren, leveren, uitvoeren en het doen 

uitvoeren en verkopen van zwembadfilters, 

zwemvijvertechniek, waterbehandeling (het 

zuiveren ervan) afdeksystemen, zwemvijvers, 

zwembaden, filtersystemen, onderhoud, reparatie 

en het verkopen, lenen c.q. verhuren van 

materieel, dit in de ruimste zin van het woord, voor 

zowel bedrijven, particulieren en instellingen. 

Documentatie: alle documenten die betrekking 

hebben op de te leveren Goederen en/of Diensten, 

zoals kwaliteits- en garantiebewijzen, 

keuringsgegevens, gebruikershandleidingen, 

instructieboeken, 

tekeningen, specificaties, technische gegevens etc. 

Partijen: Dreampool en de Opdrachtgever 

gezamenlijk. 

Schriftelijk: per brief en/of per e-mail. 

 

Artikel 2. ALGEMEEN 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van 

toepassing op alle aanbiedingen, offertes, 

opdrachten en overeenkomsten waarbij 

Dreampool diensten en/of goederen van 

welke aard en onder welke benaming dan ook 

aan de opdrachtgever levert. 

2.2  Afwijkingen van en aanvullingen op deze 

voorwaarden zijn slechts geldig als ze 

schriftelijk tussen partijen zijn 

overeengekomen. 

2.3 De toepasselijkheid van inkoop- of andere 

voorwaarden van de opdrachtgever wordt 

uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.4 Indien een van de bepalingen in deze 

voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan 

blijven de andere bepalingen onverminderd 

van kracht. Partijen treden in dat geval met 

elkaar in overleg met het doel om andere 

afspraken te maken over de nietige of 

vernietigde bepaling. 

2.5 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze 

voorwaarden geregelde onderwerpen, 

afwijkende bedingen zijn overeengekomen, 

blijven de onderhavige Algemene 

Voorwaarden voor het overige op die 

overeenkomst van kracht. Overeengekomen 

afwijkingen gelden nimmer voor meer dan 

één opdracht, tenzij telkens male schriftelijk 

bevestigd. 

 

Artikel 3 OFFERTES EN TOTSTANDKOMING 

VAN OVEREENKOMSTEN 

3.1 Alle aanbiedingen en uitingen van Dreampool 

zijn vrijblijvend, tenzij Dreampool 

uitdrukkelijk anders heeft verklaard. De 

opdrachtgever staat in voor de juistheid en 

volledigheid van de door of namens hem 

verstrekte gegevens, waarop Dreampool haar 

offerte heeft gebaseerd. Dreampool is niet 

aansprakelijk indien opdrachtgever onjuiste of 

onvolledige gegevens heeft verstrekt, 

waaronder gegevens over de fundering en/of 

ondergrond. 

3.2 De overeenkomst komt tot stand na 

ondertekening of instemming anderszins van 

de offerte. De opdracht wordt in ieder geval 

geacht te zijn tot stand gekomen in de 

volgende gevallen: 

a:  bij accordering per e-mail door of namens 

opdrachtgever van de offerte; 

b:  ondertekening van de offerte of 

overeenkomst door of namens opdrachtgever; 

3.3 Indien de opdrachtgever niet binnen acht 

dagen na bevestiging van de opdracht door 

Dreampool aan Opdrachtgever eventuele 

bezwaren aan Dreampool kenbaar heeft 

gemaakt, wordt de schriftelijke opdracht 

geacht de overeenkomst juist en volledig 

weer te geven. 

3.4 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens 

betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, 

prijzen e.d. opgenomen in documenten van 

Dreampool gelden slechts bij benadering. 

Wijzigingen in de opdracht zijn slechts geldig 

indien schriftelijk overeengekomen. 

3.5 In geval van meerwerk zal opdrachtgever 

Dreampool een afzonderlijke opdracht moeten 

verstrekken. Dreampool heeft het recht om 

deze afzonderlijke opdracht te weigeren. 

3.6 De opdrachtgever zal zorg dragen dat 

Dreampool tijdig kan beschikken: over de 

voor de voorbereiding en uitvoering van de 

opdracht benodigde gegevens en 

goedkeuringen, waaronder -doch niet 
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uitsluitend - vereiste omgevingsvergunningen, 

ontheffingen en beschikkingen, 

(bouw)tekeningen van het gebouw, het 

terrein of het water waarin of waarop het 

werk moet worden uitgevoerd. Tevens zal 

Opdrachtgever zorgen voor voldoende 

gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of 

afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen. 

 

Artikel 4. PRIJZEN EN BETALING 

4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting 

(BTW) of andere heffingen welke van 

overheidswege worden opgelegd. De prijzen 

zijn in euro’s. De opdrachtgever dient 

betalingen in euro’s te voldoen. 

4.2 Aan een door Dreampool afgegeven 

voorcalculatie of begroting kan de 

opdrachtgever geen rechten ontlenen, tenzij 

schriftelijk anders is overeengekomen. Een 

door opdrachtgever aan Dreampool kenbaar 

gemaakt beschikbaar budget geldt niet als 

een overeengekomen prijs, tenzij partijen dit 

schriftelijk zijn overeengekomen. 

4.3 Opgegeven prijzen zijn gebaseerd op factoren 

zoals deze gelden ten tijde van de opgave. 

Nadien optredende verhogingen van 

prijsfactoren, zoals loonkosten, e.d. voor 

zover deze geen betrekking hebben op het 

normale handelsrisico, kunnen aan de 

opdrachtgever worden doorberekend. 

4.4 Met betrekking tot de door Dreampool 

verrichte prestaties en de daarvoor door 

opdrachtgever verschuldigde bedragen 

leveren de gegevens uit de administratie van 

Dreampool volledig bewijs op. Opdrachtgever 

heeft het recht tegenbewijs te leveren. 

4.5 Verschuldigde bedragen worden door 

opdrachtgever betaald volgens de 

overeengekomen betalingscondities, bij 

gebreke waarvan de betaling binnen 14 dagen 

na factuurdatum dient te geschieden. 

Opdrachtgever is niet gerechtigd tot 

opschorting van enige betaling en evenmin tot 

verrekening van verschuldigde bedragen. 

4.6 Indien opdrachtgever de verschuldigde 

bedragen niet of niet tijdig betaalt, is 

opdrachtgever veertien dagen na de 

dagtekening van een ingebrekestelling over 

het openstaande bedrag wettelijke rente 

verschuldigd. Indien opdrachtgever na 

aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft 

de vordering te voldoen, kan Dreampool de 

vordering uit handen geven, in welk geval 

opdrachtgever naast het dan verschuldigde 

totale bedrag tevens gehouden is tot 

vergoeding van alle gerechtelijke en 

waaronder begrepen alle buitengerechtelijke 

kosten, kosten berekend door externe 

deskundigen. Een en ander laat de overige 

wettelijke en contractuele rechten van 

Dreampool onverlet. 

4.7 Indien opdrachtgever een overeengekomen 

opdracht intrekt, uitstelt of benodigde 

bestanden onvolledig dan wel te laat oplevert, 

heeft Dreampool recht op vergoeding van alle 

door Dreampool gemaakte kosten, inclusief 

de personele kosten tot het moment van 

beëindiging of uitstel van de opdracht. 

4.8 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, 

van welke aard ook, schriftelijk of mondeling 

door of namens de opdrachtgever 

aangebracht, die hogere kosten veroorzaken 

dan waarop bij prijsopgave en/of 

opdrachtbevestiging kon worden gerekend, 

worden opdrachtgever extra in rekening 

gebracht. 

 

Artikel 5. LEVERING EN UITVOERING VAN DE 

OPDRACHT 

5.1 De uitvoering van een project gaat in op de 

overeengekomen startdatum van het project, 

doch niet eerder dan dat alle voor de 

uitvoering noodzakelijke gegevens in bezit 

zijn van Dreampool. Indien opdrachtgever 

voor de uitvoering van de overeenkomst 

benodigde informatie niet tijdig of niet correct 

aanlevert, waardoor het aanvangstijdstip van 

de werkzaamheden moet worden verschoven, 

kan Dreampool de opdracht opschorten en 

draagt de opdrachtgever de hierdoor 

veroorzaakte kosten (verlies ingeplande 

capaciteit, kosten infrastructuur etc.) 

Dreampool zal deze kosten zoveel als 

mogelijk proberen te beperken. 

5.3 5.2 Elke gedeeltelijke levering, waaronder 

mede wordt verstaan de levering van 

onderdelen van een samengestelde opdracht, 

kan worden gefactureerd, in welk geval die 

deellevering wordt beschouwd als een op zich 

staande transactie: in een dergelijk geval 

moet betaling plaatsvinden overeenkomstig 

het bepaalde in dit schrijven. Dreampool 

spant zich er redelijkerwijs voor in de door 

haar genoemde of tussen partijen 

overeengekomen al dan niet uiterste 

(leverings)termijnen en/of (oplever)data 

zoveel mogelijk in acht te nemen. Door 

Dreampool genoemde of tussen partijen 

overeengekomen tussentijdse (oplever)data, 

gelden steeds als streefdata, binden 

Dreampool niet en hebben steeds een 

indicatief karakter, tenzij partijen uitdrukkelijk 

schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

5.4 Indien overschrijding van enige termijn 

dreigt, zullen partijen in overleg treden om de 

gevolgen van de overschrijding voor de 

verdere planning te bespreken. 

5.5 In alle gevallen - derhalve ook indien partijen 

een uiterste (leverings)termijn of 

(oplever)datum zijn overeengekomen - komt 

Dreampool wegens tijdsoverschrijding eerst in 

verzuim nadat opdrachtgever haar schriftelijk 

in gebreke heeft gesteld, waarbij 

opdrachtgever Dreampool een redelijke 

termijn stelt ter zuivering van de 

tekortkoming en deze redelijke termijn is 

verstreken. De ingebrekestelling dient een zo 

volledig en gedetailleerd mogelijke 

omschrijving van de tekortkoming te 

bevatten, zodat Dreampool in de gelegenheid 

wordt gesteld adequaat te reageren. 
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5.6 Dreampool is niet gebonden aan een al dan 

niet uiterste (oplever)datum of 

(leverings)termijn als partijen een wijziging 

van de inhoud of omvang van de 

overeenkomst (meerwerk, wijziging van 

specificaties etc.) of een wijziging van de 

aanpak van de uitvoering van de 

overeenkomst zijn overeengekomen, of indien 

opdrachtgever zijn verplichtingen die 

voortvloeien uit de overeenkomst niet, niet 

tijdig of niet volledig nakomt. Het feit dat zich 

tijdens de uitvoering van de overeenkomst 

(de vraag naar) meerwerk voordoet en/of de 

opdracht wordt gewijzigd en/of aangepast 

met gevolg dat de uitvoering van de opdracht 

langer duurt dan in eerste instantie is 

begroot, is voor opdrachtgever nimmer grond 

voor opzegging of ontbinding van de 

overeenkomst. 

5.7 Dreampool is gerechtigd zonder bericht aan of 

overleg met de opdrachtgever de opdracht of 

onderdelen daarvan uit te besteden aan of te 

laten verrichten door derden, indien zulks 

naar de mening van Dreampool een goede of 

efficiënte uitvoering van de opdracht 

bevordert. 

5.8 Indien tijdens de uitvoering van een door 

Dreampool aangenomen opdracht blijkt, dat 

ten gevolge van aan Dreampool onbekende 

omstandigheden of door overmacht de 

opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Dreampool 

het recht te vorderen, dat de opdracht 

zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering 

hiervan mogelijk wordt. 

5.9 De ten gevolge van een dergelijke wijziging 

meer of minder gemaakte kosten zullen 

tussen partijen worden verrekend, terwijl de 

opdrachtgever gehouden is de door 

Dreampool reeds verrichte, maar van 

uiteindelijk van onnut gebleken 

werkzaamheden te vergoeden. 

5.10 Indien opdrachtgever materialen of 

gereedschappen van Dreampool, nodig voor 

de uitvoering van de opdracht, onder haar 

hoede heeft, is opdrachtgever 

verantwoordelijk voor deze materialen en 

gereedschappen. Bij vermissing of 

beschadiging heeft Dreampool het recht dit 

aan opdrachtgever in rekening te brengen. 

5.11 Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de 

opdracht benodigde zaken zoals elektriciteit, 

gas en water om niet beschikbaar stellen 

evenals eventueel andere aanwezige 

hulpmiddelen. 

5.12 Een project wordt geacht te zijn opgeleverd 

indien een en ander naar mening van 

Dreampool is uitgevoerd conform de opdracht 

en/of het door Dreampool geleverd project 

door opdrachtgever in gebruik is genomen. 

 

Artikel 6 OVERMACHT 

6.1 Storingen in het bedrijf ten gevolge van 

overmacht (onder overmacht wordt onder 

meer verstaan: ziekte en/of 

arbeidsongeschiktheid, oorlog, mobilisatie, 

onlusten, overstromingen, weersinvloeden, 

b.v. storm- en vorst, terroristische aanslagen, 

gesloten scheepvaart en andere stremmingen 

in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk 

beperking of stopzetting van de leveringen 

door openbare nutsbedrijven, brand, 

machinebreuk en andere ongevallen, 

stakingen, uitsluitingen, optreden van 

werknemersorganisaties, waardoor 

produceren onmogelijk wordt, maatregelen 

van overheidswege, niet-levering van 

noodzakelijke materialen en halffabricaten 

aan Dreampool door derden en andere 

onvoorziene omstandigheden, ook in het land 

van herkomst der materialen en/of 

halffabricaten, welke de normale bedrijfsgang 

storen en de uitvoering van een opdracht 

vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) 

ontslaan Dreampool van de overeengekomen 

termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat 

de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of 

vergoeding van kosten, schaden of interesten 

kan doen gelden. 

6.2  In geval van overmacht zal Dreampool 

daarvan onverwijld mededeling doen aan de 

opdrachtgever. 

6.3  Opdrachtgever heeft na ontvangst van de 

mededeling gedurende acht dagen het recht 

de opdracht schriftelijk annuleren, echter met 

de verplichting Dreampool het reeds 

uitgevoerde deel van de opdracht te 

vergoeden. 

 

Artikel 7 KLACHTEN EN GARANTIES 

7.1  Dreampool is niet aansprakelijk voor druk-

schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden 

in offertes, opdrachtbevestigingen en/of 

prospectussen, noch voor de gevolgen 

daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, 

opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt 

de uitleg van Dreampool als bindend.  

7.2  Een klacht ten aanzien van bepaalde 

werkzaamheden of leveranties schort de 

betalingsverplichting van de opdrachtgever 

ten aanzien van die of andere 

werkzaamheden/leveranties niet op. 

Gebreken aan kleine hoeveelheid van 

geleverde goederen geven niet het recht tot 

afkeuring van de gehele partij. Als kleine 

hoeveelheid wordt maximaal 5% van de 

totale hoeveelheid beschouwd.  

7.3  Dreampool geeft 2 jaar garantie op alle 

installatie werkzaamheden, leidingen, 

pompen, lampen, techniek en de randtegels.  

7.4  Dreampool geeft 20 jaar garantie op EPDM 

folie t.b.v. de zwemvijvers, 10 jaar garantie 

op EPDM folie t.b.v. de hybride zwemvijvers 

en 10 jaar garantie op PVC folie t.b.v. de 

zwembaden.  

7.5  Overige garanties gelden uitdrukkelijk en 

alleen wanneer deze schriftelijk zijn 

overeengekomen. 

7.6  De in dit artikel genoemde garantieperiodes 

vervallen indien het opgeleverde anders dan 

door opdrachtnemer of door een door 

opdrachtnemer aan te wijzen derde wordt 

bewerkt of het opgeleverde voor andere 
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doeleinden is gebruikt dan waarvoor het 

geleverde is bedoeld. 

 

Artikel 8 AANSPRAKELIJKHEID 

8.1 De aansprakelijkheid van Dreampool wegens 

een toerekenbare tekortkoming in de 

nakoming van de overeenkomst of op welke 

rechtsgrond dan ook, daaronder begrepen 

iedere tekortkoming in de nakoming van een 

garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding 

van uitsluitend directe schade tot maximaal 

het bedrag dat de verzekeraar van Dreampool 

per gebeurtenis per jaar uitkeert. In geen 

geval zal de totale aansprakelijkheid van 

Dreampool, op welke rechtsgrond dan ook, 

echter meer dan € 100.000 (honderd duizend 

euro) bedragen.  

8.2  De totale aansprakelijkheid van Dreampool 

voor schade door dood, lichamelijk letsel of 

wegens materiële beschadiging van zaken 

bedraagt nimmer meer dan € 250.000 

(tweehonderdvijftig duizend euro). 

8.3 De aansprakelijkheid van Dreampool voor 

indirecte schade, gevolgschade, gederfde 

winst, gemiste besparingen, verminderde 

goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, 

schade als gevolg van aanspraken van 

afnemers van opdrachtgever, schade verband 

houdende met het gebruik van door 

opdrachtgever aan Dreampool 

voorgeschreven zaken, materialen van derden 

en schade verband houdende met de 

inschakeling van door opdrachtgever aan 

Dreampool voor geschreven toeleveranciers, 

is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de 

aansprakelijkheid van Dreampool verband 

houdende met verminking, vernietiging of 

verlies van gegevens of documenten. 

8.4 De in artikel 8 onder lid 1 tot en met 3 

beschreven uitsluitingen en beperkingen van 

aansprakelijkheid van Dreampool laten de 

overige uitsluitingen en beperkingen van 

aansprakelijkheid van Dreampool welke in 

deze algemene voorwaarden zijn beschreven, 

geheel onverlet. 

8.5 De onder lid 1 tot en met 3 van dit artikel 

bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen 

te vervallen indien en voor zover de schade 

het gevolg is van opzet of bewuste 

roekeloosheid van de bedrijfsleiding van 

Dreampool. 

8.6 Tenzij nakoming door de Dreampool blijvend 

onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid 

van Dreampool wegens toerekenbare 

tekortkoming in de nakoming van een 

overeenkomst slechts indien opdrachtgever 

Dreampool onverwijld schriftelijk in gebreke 

stelt, waarbij Dreampool een redelijke termijn 

wordt geboden om de tekortkoming te 

herstellen, en Dreampool ook na die termijn 

toerekenbaar tekort blijft schieten in de 

nakoming van haar verplichtingen. De 

ingebrekestelling dient een zo volledig en 

gedetailleerd mogelijke omschrijving van de 

tekortkoming te bevatten, zodat Dreampool in 

staat wordt gesteld adequaat te reageren. 

8.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht 

op schadevergoeding is steeds dat 

opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk 

na het ontstaan daarvan schriftelijk bij 

Dreampool meldt. Iedere vordering tot 

schadevergoeding tegen Dreampool vervalt 

door het enkele verloop van vierentwintig 

maanden na het ontstaan van de vordering, 

tenzij opdrachtgever vóór het verstrijken van 

die termijn een rechtsvordering tot 

vergoeding van de schade heeft ingesteld. 

8.8 Alle beperkingen en uitsluitingen van 

aansprakelijkheid genoemd in deze algemene 

voorwaarden gelden ook voor alle 

(rechts)personen welke Dreampool bij de 

uitvoering van de overeenkomst gebruik 

maakt. 

8.9 Bij uitvoering van een opdracht is Dreampool 

nimmer verantwoordelijk voor de navolgende 

werkzaamheden te weten: grondwerk, boor- 

en zaagwerkzaamheden, het vrijmaken van 

de ondergrond van obstakels, zoals leidingen, 

kabels, puin etc. en bovengrondse obstakels 

zoals luifels, kabels en bomen tenzij anders is 

overeengekomen. Dreampool aanvaardt geen 

enkele aansprakelijkheid voor (weg) 

verzakkingen, alsmede hei- en 

trilschade,anders dan door eigen opzet of 

grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen. 

  

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud, intellectueel 

eigendom en geheimhouding 

9.1   Alle aan opdrachtgever geleverde zaken 

blijven eigendom van Dreampool totdat alle 

bedragen die opdrachtgever aan Dreampool 

op grond van de tussen partijen gesloten 

overeenkomst verschuldigd is, volledig aan 

Dreampool zijn voldaan. 

9.2   Goederen welke onder het 

eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet 

worden verpand, tot zekerheid overgedragen 

dan wel mag niet aan derden enig recht op de 

betreffende goederen gegeven worden, 

behalve voor zover de normale 

bedrijfsuitoefening van opdrachtgever dit met 

zich meebrengt. 

9.3   Dreampool kan de in het kader van de 

overeenkomst ontvangen documenten, 

materiaal of zaken onder zich houden, 

ondanks een bestaande verplichting tot afgifte 

of overdracht, totdat opdrachtgever alle aan 

Dreampool verschuldigde bedragen heeft 

voldaan. 

9.4   Het is Dreampool toegestaan foto’s te maken 

van de opdrachten al dan niet verstrekt door 

derden en deze foto’s te gebruiken voor 

promotionele doeleinden. Dreampool behoudt 

het auteursrecht van de door haar ontworpen 

c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen 

en calculaties, ook wanneer opdrachtgever 

hierop een opdracht geeft. 

9.5   Opdrachtgever verplicht zich de door 

Dreampool geleverde ontwerpen, 

documentatie, tekeningen, schetsen en 

calculaties slechts aan te wenden voor eigen 

gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, 
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hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan 

derden ter beschikking te stellen, noch op 

welke andere manier dan ook handelen of 

nalaten te handelen, zodat derde hierover 

kunnen beschikken. Dit geldt in het bijzonder 

voor de Dreampoolformule en de technische 

beschrijving van de werkzaamheden. 

9.6  Ontwerpen, modellen, tekeningen, werkwijze, 

adviezen, etc. afkomstig van Dreampool of 

getoond op de website van Dreampool worden 

en blijven zowel voor en/of tijdens de 

uitvoering van de opdracht als daarna 

uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar 

eigendom van Dreampool, een en ander 

ongeacht het aandeel in de totstandkoming 

van de ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, 

adviezen etc., van de opdrachtgever zelf of 

van ingeschakelde derde. De uitoefening van 

deze rechten – openbaringen of overdrachten 

van gegevens daaronder begrepen –is zowel 

tijdens als na de uitvoering van de opdracht 

uitdrukkelijk en uitsluitend aan Dreampool 

voorbehouden. 

9.7  Alle rechten van industriële of intellectuele 

aard zoals o.a. auteursrecht en copyright, met 

betrekking tot de van Dreampool afkomstige 

of door Dreampool gebruikte ontwerpen, 

tekeningen, werkwijze, adviezen, etc., worden 

en blijven zowel tijdens de uitvoering van de 

opdracht als daarna uitdrukkelijk en 

uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van 

Dreampool, een en ander ongeacht het 

aandeel in de totstandkoming van de 

ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, adviezen, 

etc., van de opdrachtgever zelf of van 

ingeschakelde derde. De uitoefening van deze 

rechten – openbaringen of overdracht van 

gegevens daaronder begrepen – is zowel 

tijdens als na de uitvoering van de opdracht 

uitdrukkelijk en uitsluitend aan Dreampool 

voorbehouden. 

9.8 Indien opdrachtgever een carpolis voor een 

betreffend project afsluit, zal Dreampool 

automatisch meeverzekerd zijn en kan het 

eigen risico van de carpolis niet op Dreampool 

verhaald worden. Dreampool kan nimmer 

aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit 

van het aanbrengen van het folie. Dit is 

handwerk en ribbels en/of plooien kunnen 

ontstaan. Dreampool kan nimmer 

aansprakelijk gesteld worden voor 

oneffenheden op de wanden, wat zichtbaar 

word vanuit het bad.  

9.9 Dreampool kan nimmer aansprakelijk gesteld 

worden voor herstel van leidingen, kabels, 

buizen, riool of elektra welke zijn geraakt 

tijdens het uitgraven van de bouwput. 

Dreampool kan nimmer aansprakelijk gesteld 

worden als na oplevering grond rondom het 

bad verwijderd wordt of wegzakt met als 

gevolg dat de wanden van het bad te weinig 

tegendruk van buiten hebben en hierdoor 

scheef gaan staan.  

9.10 Dreampool kan nimmer aansprakelijk gesteld 

worden voor het inklinken van de grond 

rondom het bad daar deze tijdens de bouw los 

is geweest nog voor voortvloeiende kosten die 

hier betrekking op hebben.  

 

Artikel 10 ONTBINDING EN OPZEGGING  

10.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot 

ontbinding van de overeenkomst wegens een 

toerekenbare tekortkoming in de nakoming 

van de overeenkomst slechts toe indien de 

andere partij, steeds in alle gevallen na een 

zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke 

ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn 

gesteld wordt voor zuivering van de 

tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de 

nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de 

overeenkomst. Betalingsverplichtingen van 

opdrachtgever en alle verplichtingen tot 

medewerking en/of informatieverstrekking 

door opdrachtgever of een door 

opdrachtgever in te schakelen derde gelden in 

alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit 

de overeenkomst. 

10.2 Bedragen die Dreampool vóór de ontbinding 

heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij 

ter uitvoering van de overeenkomst reeds 

naar behoren heeft verricht of geleverd, 

blijven onverminderd verschuldigd en worden 

op het moment van de ontbinding direct 

opeisbaar. 

10.3 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard 

en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor 

onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door 

elk der partijen na goed overleg en onder 

opgave van redenen schriftelijk worden 

opgezegd. Indien tussen partijen geen 

opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de 

opzegging een redelijke termijn in acht te 

worden genomen. Dreampool zal wegens 

opzegging nimmer tot enige 

schadevergoeding zijn gehouden. 

10.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd een 

overeenkomst van opdracht welke voor 

bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te 

zeggen. 

10.5 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder 

ingebrekestelling met onmiddellijke ingang 

geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen 

indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - 

surséance van betaling wordt verleend, indien 

ten aanzien van de andere partij faillissement 

wordt aangevraagd, indien de onderneming 

van de andere partij wordt geliquideerd of 

beëindigd. Dreampool is wegens de 

beëindiging als bedoeld in dit artikellid 

nimmer tot enige restitutie van reeds 

ontvangen gelden dan wel tot 

schadevergoeding gehouden.  

10.6 Ingeval opdrachtgever onherroepelijk in staat 

van faillissement is komen te verkeren, 

eindigt alsdan het recht van opdrachtgever tot 

gebruik van de ter beschikking gestelde 

apparatuur alsmede het recht van 

opdrachtgever tot het gebruik van de diensten 

van Dreampool, zonder dat hiertoe een 

opzeggingshandeling van de zijde van 

Dreampool vereist is. 
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Artikel 11 OVERIGE 

11.1 Op elke met Dreampool gesloten 

overeenkomst is het Nederlandse recht van 

toepassing. 

11.2 Geschillen tussen partijen zullen met 

uitsluiting van elke andere instantie worden 

voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de 

rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, 

behoudens in die gevallen dat de wet zich 

hiertegen dwingend verzet. 

11.3 Indien een van de bepaling van deze 

Algemene Voorwaarden geheel of ten dele 

nietig en/of niet afdwingbaar is, dan blijven 

de overige bepalingen onverminderd van 

kracht. Partijen zullen met elkaar in overleg 

treden over de nietige en/of niet afdwingbare 

bepaling en deze bepaling aanpassen zodat 

een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de 

intentie van partijen met betrekking tot de 

oorspronkelijke bepaling c.q. het 

oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk in 

stand blijft. 

11.4 Bepalingen in de overeenkomst en/of in deze 

voorwaarden die uitdrukkelijk of naar hun 

aard ook na afloop of beëindiging van de 

overeenkomst en/of opdracht van kracht 

dienen te blijven, blijven na afloop of 

beëindiging van kracht. 

11.5 Opdrachtgever zal de rechten en 

verplichtingen die hij op grond van 

overeenkomst heeft nimmer aan een derde 

verkopen, overdragen of verpanden. 

 


