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Deze voorwaarden zijn van toepassing in geval van levering van evenementenwater door Dunea N.V.
(Dunea) aan of ten behoeve van de partij die de daartoe door Dunea uitgebrachte offerte heeft
geaccepteerd; door acceptatie ontstaat tussen partijen een overeenkomst.
Dunea verzorgt ten behoeve van de contractant gedurende de overeengekomen tijdvak de aanleg,
werking en verwijdering van mobiele watertappunten op het terrein alwaar door of namens contractant
een evenement wordt georganiseerd. Hierbij geldt als voorwaarde dat een aansluitpunt binnen
redelijke afstand aanwezig is en de aansluiting door of namens Dunea kan worden gerealiseerd. Dunea
heeft ter zake een inspanningsverplichting.
Contractant staat er voor in dat tijdig, en aantoonbaar ten genoegen van Dunea, de benodigde
vergunningen zijn verkregen. In geval deze vergunningen niet tijdig zijn verkregen, is Dunea gerechtigd
de overeenkomst met onmiddellijke ingang te vernietigen en is Dunea gerechtigd om (in redelijkheid)
reeds gemaakte kosten bij contractant in rekening te brengen.
Contractant is voor de aanwezigheid en werking van de geplaatste mobiele watertappunten gedurende
het overeengekomen tijdvak de overeengekomen vergoeding verschuldigd. De hoogte van de
vergoeding hangt af van het moment (werkdag, weekend) waarop plaatsing en verwijdering plaatsvindt.
Een vergoeding voor het door de bezoekers van het evenement afgenomen drinkwater is bij de
vergoeding inbegrepen, uitgaande van ‘fair use’ (dat wil zeggen: gemiddeld verbruik, in lijn met de
doeleinden waarvoor het beschikbaar gestelde drinkwater kan worden aangewend) door de bezoekers
van het evenement.
De geplaatste mobiele watertappunten blijven te allen tijde eigendom van Dunea. Contractant draagt
voor deze mobiele tappunten de zorg van een goed huisvader en ziet onder andere zoveel mogelijk toe
op voorkoming van beschadiging. Contractant staat er daarbij voor in dat het door Dunea geleverde
drinkwater niet wordt gebruikt in strijd met enige wet- en regelgeving, noch wordt aangewend voor
doeleinden die strijdig zijn met het MVO-beleid van Dunea.
Dunea staat in voor de kwaliteit van het geleverde drinkwater tot aan de mobiele tapkraan. Dunea
draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het drinkwater in geval van doorlevering
van het drinkwater. Contractant is bekend met het toepassen van leiding- en aansluitmaterialen die
hygiënisch betrouwbaar moeten zijn en voorzien zijn van het keurmerk “Watermark”.
Dunea is in geen geval aansprakelijk voor (gevolg)schade die mogelijk ontstaat als gevolg van de
aanwezigheid en/of het gebruik van het mobiele watertappunt.
Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is slechts mogelijk indien sprake is van omstandigheden
op grond waarvan ongewijzigde instandhouding in redelijkheid niet van partijen kan worden gevergd.
Hiervan is in ieder geval sprake in geval van (herhaalde) vernieling c.q. beschadiging van de mobiele
watertappunten.
Op de mobiele watertappunten en de daarbij horende aansluiting zijn de meest recente
Aansluitvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden voor de levering van drinkwater van Dunea van
toepassing.
Bij diefstal en/of vernieling van het mobiele tappunt wordt door Dunea aangifte bij justitie gedaan.
Partijen treden vervolgens in overleg aangaande de vraag of het mobiele tappunt wordt vervangen. In
geval tot vervanging wordt overgegaan, valt het nieuw geplaatste tappunt onder deze overeenkomst
Storingen kunnen worden gemeld op het algemene storingsnummer van Dunea (088-3474747), 24 uur
per dag bereikbaar). Storingen en/of overige onregelmatigheden worden door de contractant na
ontdekking onverwijld gemeld. Storingen worden volgens de geldende regels van Dunea zo spoedig
mogelijk hersteld.
Contractant vrijwaart Dunea tegen alle gevolgen (waaronder financiële) van aanspraken van derden in
enig verband staande met het voorwerp van de overeenkomst.
Afgelasting van het evenement dient door de contractant zo snel mogelijk, maar ten minste 24 uur van
tevoren aan Dunea te worden doorgegeven. Dunea is bij afgelasting gerechtigd de contractant te
houden aan de uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichting.

