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A L G E M E N E  V O O R W A A R D E N  

 

Algemene Voorwaarden diensten van Made Blue. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amersfoort 

en omstreken in oktober 2019 onder nummer 61952184. 

 

D E E L  A   A L G E M E E N  

 

1 Definities 

Onder de navolgende begrippen wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: 

Made Blue: Stichting Made Blue Foundation, Made Blue B.V. en Water Made Blue B.V., statutair gevestigd te Leusden, en elk 

van haar dochtermaatschappijen; 

Wederpartij: Degene die met Made Blue een overeenkomst, hoe ook genaamd, aangaat; 

Water voor Water: De investering van Wederpartij in schoon drinkwater projecten, waarbij de creatie van de hoeveelheid 

schoon water overeenkomt met het overeengekomen verbruik van drinkwater van Wederpartij. 

Waterprojecten: De projecten waarin in schoon drinkwater wordt gerealiseerd in het kader van Water voor Water 

Waterregister: Het onafhankelijk register waar Made Blue bijhoudt welke hoeveelheid schoon drinkwater is gefinancierd door 

middel van betalingen van Wederpartijen.  

 

2 Overeenkomsten 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en andere door Made 

Blue met de Wederpartij te sluiten overeenkomsten, hoe ook genaamd. De algemene voorwaarden zijn eveneens van 

toepassing op alle verdere overeenkomsten met de Wederpartij en op gewijzigde of aanvullende overeenkomsten, met 

uitsluiting van andere algemene voorwaarden, tenzij dit voorafgaande aan de overeenkomst schriftelijk anders is 

overeengekomen. 

2.2 Een overeenkomst met Made Blue komt pas tot stand op het ogenblik dat en voor zover deze schriftelijk door Made Blue is 

geaccordeerd.  

2.3 Aanvullingen of wijzigingen op met Made Blue gesloten overeenkomsten kunnen slechts schriftelijk met toestemming van 

Made Blue plaatsvinden. 

2.4 Indien de Wederpartij een kleinere hoeveelheid schoon drinkwater wil creëren dan zij zelf verbruikt dient dat in een 

onderlinge overeenkomst te worden vastgelegd.  

2.5 Door het aangaan van een overeenkomst met Stichting Made Blue Foundation wordt ook een overeenkomst aangegaan met 

Made Blue B.V. (bij het programma Een liter voor een liter) of Water Made Blue B.V. (bij een levering aan de horeca of water op 

kantoor) Deze B.V.’s zorgen namens deze stichting voor de met BTW belaste producten en diensten zoals het leveren van 

adviesdiensten, glaswerk, waterkoelers, communicatiematerialen en aanverwante producten. Alle in dit document genoemde 

bedragen zijn exclusief BTW. 

 

3 Aanbieding en Acceptatie 

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven zijn al de aanbiedingen en mededelingen van Made Blue met betrekking tot het 

verrichten van Water voor Water of (andere) diensten vrijblijvend en vormen voor wat betreft prijs en overige voorwaarden 

steeds één geheel. 

3.2 Made Blue is vrij om verzoeken tot het verrichten van Water voor Water of (andere) diensten te accepteren of zonder 

opgaaf van reden te weigeren. 

 

4 Levering van Water voor Water 

4.1 Zo spoedig mogelijk na het sluiten van een overeenkomst tot het verrichten van Water voor Water door Made Blue ten 

behoeve van de Wederpartij, doch uiterlijk binnen een jaar na ontvangst door Made Blue van het daartoe gefactureerde 

bedrag, althans in ieder geval binnen 12 maanden na afloop van haar boekjaar, vindt de investering in Waterprojecten plaats 

tenzij de onafhankelijke verificatie van de gealloceerde Waterprojecten langer in beslag neemt dan deze periode.  

4.2 Voor zover de kenmerken van de gekozen Waterprojecten in de overeenkomst tussen partijen niet nader worden 

gespecificeerd of indien de door de Wederpartij gewenste projecten om welke reden dan ook niet voldoen aan de 

onafhankelijke verificatie is Made Blue vrij de projecten te kiezen, een en ander binnen de eventueel aangegeven mix.  
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5 Prijs 

5.1 Alle door Made Blue in de overeenkomst en factuur vermelde prijzen zijn exclusief BTW. 

5.2 Alsmede de verzendkosten, belastingen, heffingen invoerrechten of andere heffingen op lasten en andere heffingen, al dan 

niet van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 

6 Betaling 

6.1 Betaling van de overeengekomen prijs dient te geschieden, in de valuta waarin de prijs is gesteld, binnen 14 dagen na 

factuurdatum. 

6.2 Bij niet, niet-tijdige of niet volledige betaling is de Wederpartij alle kosten verschuldigd die Made Blue moet maken om haar 

vorderingen te incasseren. Hieronder vallen de buitengerechtelijke kosten die begroot worden op een bedrag gelijk aan 15 

procent van het verschuldigde bedrag, alsmede de vertragingsrente ad 1,5 procent per maand of gedeelte daarvan, te rekenen 

vanaf de vervaldatum en dit alles met een minimum van EUR 150,-. Indien betaling van het factuurbedrag niet tijdig door Made 

Blue is ontvangen, is de Wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling of sommatie is vereist en is 

de Wederpartij van dat moment af ook zonder nadere aankondiging de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten 

verschuldigd. 

6.3 Made Blue is gerechtigd alle verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, indien de Wederpartij in gebreke blijft met 

tijdige betaling alsmede als bij Made Blue een gerechtvaardigd vermoeden bestaat dat de Wederpartij in zijn 

betalingsverplichtingen tekort zal gaan schieten, zonder dat Made Blue aansprakelijk is voor schade die hierdoor mocht 

ontstaan. 

6.4 Betaling van het door de Wederpartij aan Made Blue verschuldigde zal, behoudens schriftelijk anders is overeengekomen, 

zonder opschorting, korting, aftrek of verrekening met een vordering welke de Wederpartij op Made Blue heeft of meent te 

hebben, geschieden. 

 

7 Duur van de overeenkomst 

7.1 Na beëindiging van een overeenkomst tussen Made Blue en de Wederpartij blijven de bepalingen in deze Algemene 

Voorwaarden voor zover relevant, onverminderd van kracht. 

 

8 Garantie en aansprakelijkheid 

8.1 Made Blue kan niet instaan voor het opgegeven waterverbruik van de Wederpartij, daar deze zijn gebaseerd op door de 

Wederpartij en door derden verstrekte gegevens. Made Blue garandeert slechts dat de opgegeven hoeveelheid verbruik 

wordt gebruikt als rekeneenheid om diezelfde hoeveelheid water elders te creëren door te investeren in schoon drinkwater 

projecten. 

8.2 Made Blue sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder 

begrepen alle (in)directe schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade tenzij deze door grove nalatigheid en/ of door opzet 

Made Blue is veroorzaakt.  

8.3 Indien en voor zover op Made Blue al aansprakelijkheid mocht rusten, is Made Blue uitsluitend aansprakelijk voor directe 

schade, als gevolg van grove nalatigheid en/of opzet van Made Blue, of haar ondergeschikten of derden, waarvan zij zich bij 

de uitvoering van een door haar gesloten overeenkomst bedient. De (buiten-)contractuele aansprakelijkheid van Made Blue is 

steeds beperkt tot het door Made Blue voor de desbetreffende overeenkomst in het desbetreffende kalenderjaar 

gefactureerde en ontvangen bedrag exclusief omzetbelasting, tot een maximum van € 20.000,-. 

 

9 Vrijwaring 

9.1 De Wederpartij vrijwaart Made Blue en haar hulppersonen tegen aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand 

hieronder begrepen en zij zal Made Blue schadeloosstellen voor aanspraken van derden, ter zake van schade, die voortvloeit 

uit het al dan niet verrichten van of uit het gebruik van de Water voor Water en voor schade die samenhangt met de uitvoering 

van de overeenkomst. 

 

10 Overmacht 

10.1 Als Made Blue ten gevolge van overmacht, waaronder wordt verstaan alle buiten de invloedsfeer van Made Blue gelegen 

oorzaken en omstandigheden, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, het in gebreke blijven van de leverancier van wie 

Made Blue haar Waterprojecten betrekt, tijdelijk niet aan haar verplichtingen kan voldoen, is de Wederpartij niet gerechtigd de 

overeenkomst tussen partijen te ontbinden.  
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10.2 In geval van overmacht vervalt de verplichting van Made Blue tot nakoming van haar verplichtingen uit de met haar 

gesloten overeenkomst en heeft zij het recht de overeenkomst te ontbinden, een en ander zonder dat de Wederpartij 

gerechtigd is tot enige vorm van schadevergoeding.  

10.3 Als er sprake is van blijvende overmacht, heeft ook de Wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat 

Made Blue gehouden is de schade, van welke aard dan ook, te vergoeden. Door de Wederpartij op het moment van ontbinding 

als bedoeld in 10.2 en 10.3 aan Made Blue betaalde bedragen, zullen door Made Blue worden gerestitueerd indien en voor 

zover de betreffende overeengekomen investering in Waterprojecten nog niet heeft plaatsgevonden.  

 

11 Partiële nietigheid 

11.1 Indien enige passage in deze algemene voorwaarden of enig onderdeel van een door Made Blue gesloten overeenkomst 

te eniger tijd nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven voor het overige deze algemene voorwaarden en 

de gesloten overeenkomst in stand. Partijen zullen alsdan voor de nietige, c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de 

bedoeling die de partijen met de overeenkomst en deze algemene voorwaarden hadden, het dichtst benadert. 

 

12 Overdracht van rechten/verplichtingen 

De Wederpartij is niet bevoegd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Made Blue zijn rechten en/of 

verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, deze algemene voorwaarden daaronder begrepen, of voortvloeiende uit het 

Waterregister geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. 

 

13 Tussentijdse beëindiging 

13.1 Made Blue is gerechtigd een door haar gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst 

en zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding, te beëindigen, als de Wederpartij één of meer van haar verplichtingen 

op grond van deze overeenkomst of op grond van deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en in 

geval van faillissement of surseance van de Wederpartij. 

13.2 Betalingsverplichtingen van de Wederpartij voortvloeiend uit de overeenkomst, blijven onverminderd van kracht en alle 

verschuldigde bedragen worden per direct opeisbaar. Daarnaast is de Wederpartij gehouden alle door Made Blue ten gevolge 

van de beëindiging van de overeenkomst te lijden schade te vergoeden. 

 

14 Gebruik naam, logo en Intellectuele Eigendommen (IIE) van Made Blue 

14.1 Alle IIE rechten blijven ten alle tijden het eigendom van Made Blue. 

14.2 Partijen mogen elkaars (merk) naam en logo alleen gebruiken na schriftelijke toestemming en onder de algemene 

voorwaarden die de andere partij daaraan stelt. 

14.3 Na beëindiging van de overeenkomst-samenwerking mag opdrachtgever/ koper de merknaam en het logo en andere IIE-

rechten van Made Blue niet meer gebruiken. 

14.4 Na beëindiging van de overeenkomst-samenwerking dient opdrachtgever alle materialen die eigendom van Made Blue 

zijn en die de naam en logo van Made Blue vermelden direct in goede staat retourneren. 

 

15 Geschillen en toepasselijk recht 

15.1 Alle geschillen ter zake de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een met Made Blue gesloten overeenkomst of 

deze algemene voorwaarden, zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te 

Utrecht. 

15.2 Alle met Made Blue gesloten overeenkomsten, deze algemene voorwaarden daaronder begrepen, worden beheerst door 

het Nederlandse recht. 

 

16 Taal 

16.1 Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal verkrijgbaar. In geval van geschil over de inhoud of 

strekking van deze algemene voorwaarden zal uitsluitend de Nederlandse tekst en betekenis daarvan in het Nederlandse 

rechtsgebied bindend zijn. 

 

17 AVG 

17.1 Wederpartij gaat met de ondertekening van de samenwerking met Made Blue akkoord met het opnemen van naam, (mail)- 

adres en telefoonnummer in de administraties van Stichting Made Blue Foundation, Made Blue B.V. en/of Water Made Blue B.V. 

ten behoeve van correspondentie omtrent facturatie, installatie/onderhoud en nieuwe ontwikkelingen. 
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D E E L  B   C O N S U L T A N C Y  

 

Aanvullende Algemene bepalingen gelden – (bij) ‘DEEL A ALGEMEEN’ in het bijzonder voor door Made Blue te verrichten 

advieswerkzaamheden. 

 

18 Garantiebeperking 

18.1 Made Blue zal de (Consultancy) Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed 

vakmanschap naar beste vermogen uitvoeren. De verplichting die Made Blue met de opdracht aangaat heeft het karakter van 

een inspanningsverplichting.  

 

19 Intellectueel eigendom 

19.1 De intellectuele eigendomsrechten van de materialen, modellen, technieken en instrumenten die Made Blue bij de 

uitvoering van de opdracht heeft gebruikt, behoren uitsluitend toe aan Made Blue, tenzij deze eigendomsrechten aan een 

ander toebehoren door wie het gebruik daarvan aan Made Blue is toegestaan.  

19.2 De Wederpartij zal op geen enkele manier inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Made Blue. In het 

bijzonder is het niet toegestaan om, zonder dat daar van tevoren expliciete afspraken over zijn gemaakt, de materialen die de 

Made Blue tijdens de uitvoering van de opdracht heeft gebruikt, geheel of gedeeltelijk, voor eigen gebruik, of voor gebruik 

door derden, te vermenigvuldigen, uit te geven, uit te lenen, of op een andere manier in gebruik te geven, al dan niet tegen 

vergoeding.  

19.3 Zie deel A, art 14. 

 

20 Uitvoering opdracht 

20.1 Bij verhindering van een adviseur zal Made Blue zorgdragen voor vervanging. 

20.2 Als Made Blue redelijkerwijze niet (tijdig) kan zorgen voor vervanging van een adviseur blijft de aansprakelijkheid van 

Made Blue beperkt tot de verplichting de opdracht alsnog uit te voeren op een tijdstip dat in overleg met de Wederpartij wordt 

vastgesteld.  

 

21 Geheimhouding 

21.1 Made Blue is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen haar en haar adviseurs tijdens of door de uitvoering van de 

opdracht bekend wordt over de Wederpartij en diens onderneming en bedrijfsvoering. Deze verplichting geldt met betrekking 

tot alle gegevens waarvan Made Blue weet of redelijkerwijs kan weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn en/of dat 

kennisneming daarvan door een derde het belang van de Wederpartij kan schaden. Deze verplichting geldt niet indien Made 

Blue die gegevens openbaar maakt omdat zij daartoe krachtens wet- of regelgeving verplicht is, of indien zij specifieke 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de Wederpartij heeft verkregen. 

 

D E E L  C   K A N T O R E N M A R K T  E N  H O R E C A  

 

Aanvullende algemene Bepalingen bij deel A Algemeen in het bijzonder voor leveringen aan Horeca en kantoren valt 

 

22 Donaties 

22.1 In de donatie aan Stichting Made Blue Foundation zit altijd 20 cent per liter bestemd voor de drinkwater projecten. Dit deel 

is een gift aan een goed doel met ANBI-status en vrijgesteld van BTW. Het overige deel wordt door de Stichting Made Blue 

Foundation geïncasseerd namens Water Made Blue B.V. en is belast met 21% BTW. Dit deel is de vergoeding voor de geleverde 

producten en diensten. 

22.2 De donatie wordt geïnvesteerd in drinkwaterprojecten in ontwikkelingslanden opdat minimaal het beloofde aantal liters 

aldaar duurzaam beschikbaar komt. Projecten worden geïmplementeerd door vooraanstaande goede doelen (zoals Simavi, 

Amref Flying Doctors en World Vision). 

 

23 Betaling 

23.1 Made Blue behoudt zich het recht voor om bij niet tijdige betalingen of niet inbare incasso’s de in bruikleen gestelde/ 

verhuurde apparatuur en glaswerk weer in te nemen. 

23.2 De geplaatste apparatuur blijft eigendom van Water Made Blue BV. Bij het stopzetten van de overeenkomst, faillissement of 

surseance van betaling van de deelnemer behoudt Water Made Blue BV het recht om de apparatuur direct op te halen. 

23.3 Made Blue behoudt zich het recht om bij stijgende inkoopkosten een inflatiecorrectie per kalenderjaar door te voeren. 
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24. Waterkoeler in bruikleen 

24.1 Made Blue levert een waterkoelingsinstallatie in bruikleen zonder meerprijs met: Koolzuur reduceerventiel, veiligheidsset in 

de horeca, jaarlijks preventief onderhoud en eventueel vervanging van het filterpatroon, service en onderdelen bij storing. Bij de 

horeca is de plaatsing van de installatie inbegrepen. 

24.2 Wederpartij dienst per waterkoelingsinstallatie een borg van € 250,- te voldoen vóór levering. Indien er sprake is van 

beëindiging van de overeenkomst wordt deze borg verrekend met eventuele schades en de kosten voor het de-installeren en 

ophalen van de betreffende installatie. Mocht hieruit een teruggave blijken zal Made Blue deze binnen 14 dagen overmaken op 

de bankrekening van de wederpartij. Mocht er echter een vordering blijken op de wederpartij is deze verplicht om binnen de 

betalingstermijn van 14 dagen terug te betalen aan Made Blue. 

24.3 Bij schade aan de waterkoelingsinstallatie veroorzaakt door Wederpartij die groter is dan de borg dekt, worden de 

meerkosten door Made Blue in rekening gebracht aan Wederpartij. 

24.4 Made Blue garandeert een goed werkende waterkoelingsinstallatie conform de specificaties afgesproken met Wederpartij. 

Daartoe kan Made Blue ook een reeds gebruikte waterkoelingsinstallatie inzetten. 

24.5 Voor plaatsing op de Waddeneilanden & België geldt een aangepast tarief van € 150,- excl. boottickets. 

Tweedehands koeler 

24.6 Een waterkoelingsinstallatie die door Wederpartij wordt aangeschaft geldt dat Wederpartij zelf een onderhoudscontract 

en/of servicecontract dient af te sluiten. Artikel 24.1 tot en met 24.4 zijn in dat geval niet van toepassing. 

24.7 Het jaarlijks onderhoud wordt gepland in overleg met Wederpartij. Wederpartij dient ervoor te zorgen dat de monteur de 

waterkoelingsinstallatie goed kan bereiken. Lukt dat niet dan moet de monteur later terugkomen en zullen extra kosten in 

rekening worden gebracht. 

 

25 Service 

25.1 Een waterkoelingsinstallatie in bruikleen wordt standaard geleverd inclusief servicecontract tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen.  

25.2 De service wordt geleverd door het bedrijf MERKKwater in opdracht van Made Blue.  

25.3 Bij storingen streeft Made Blue ernaar die binnen 48 uur na melding door de Wederpartij op te lossen.  

25.4 Indien geen passende oplossing kan worden gevonden zal Made Blue een vervangende waterkoelingsinstallatie leveren 

en plaatsen. 

25.5 Defecte onderdelen worden door Made Blue zonder meerkosten vervangen tenzij het defect is veroorzaakt door 

onzorgvuldig handelen van Wederpartij. 

25.6 Made Blue stelt zich niet aansprakelijk voor geleden omzetschade bij storingen noch voor de kwaliteit van het drinkwater 

uit de waterleiding.  

 

26 Glaswerk 

26.1 Made Blue spreekt met Wederpartij af hoeveel glaswerk nodig is en welke vergoeding hier maandelijks of eenmalig 

tegenover staat. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen standaard glaswerk en maatwerk glaswerk.  

26.2 Standaard glaswerk waar een maandelijkse vergoeding voor wordt gevraagd zal bij beëindiging van deelname door Made 

Blue worden ingenomen. 

26.3 Voor maatwerk glaswerk dat niet eenmalig wordt aangeschaft door Wederpartij geldt bij beëindiging van deelname dat de 

nog resterende vergoeding voor het lopende contractjaar in rekening zal worden gebracht door Made Blue.  

26.4 Voor maatwerk glaswerk geldt een levertijd van circa 4 weken na akkoord op de proefdruk. Voor de proefdruk is een vector 

gebaseerd logo (EPS, PDF, Ai, SVG) vereist. 

26.5 Wanneer Wederpartij kiest voor glaswerk met een maandelijkse vergoeding heeft Wederpartij in elk contractjaar recht op 

evenveel vervangende flessen, karaffen en/of glazen als initieel is geleverd. Dit recht vervalt automatisch indien er binnen het 

contractjaar geen gebruik van wordt gemaakt. 

 


