Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Weweler Nederland B.V.
Deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden – hierna te noemen: algemene voorwaarden – zijn gedeponeerd bij de kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Veluwe en Twente te Apeldoorn op 18-01-2006 onder nummer 08031176.
Artikel 1 – Toepasselijkheid
1.1
Op alle door Weweler Nederland B.V. – hierna te
noemen: Weweler – uitgebrachte offertes en/of door haar
gesloten overeenkomsten tot verkoop en levering zijn de
onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.
Algemene (inkoop-) voorwaarden van (potentiële)
afnemers van Weweler zijn niet toepasselijk – ook niet
naast de onderhavige algemene voorwaarden – en
mogelijke toepasselijkheid daarvan wordt hierbij
uitdrukkelijk uitgesloten.
1.2

Afwijkingen
en/of aanvullingen op deze algemene
voorwaarden binden Weweler slechts voor zover deze
uitdrukkelijk
schriftelijk
met
Weweler
zijn
overeengekomen; behoudens dergelijke afwijkingen
en/of aanvullingen blijven deze algemene voorwaarden
voor het overige van kracht.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst
Offertes van Weweler zijn vrijblijvend en derhalve totdat
de overeenkomst tot stand is gekomen herroepelijk. De
overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke
bevestiging
van
de
order
door
Weweler.
Overeenkomsten naar aanleiding van kleine orders voor
vervangingsmarktartikelen die direct leverbaar zijn,
komen zonder schriftelijke bevestiging van de order door
Weweler tot stand.
Artikel 3 – Levering (termijn of plaats), overmacht en risico
overgang
3.1
Een ter zake van een levering overeengekomen termijn
geldt als streeftermijn. Indien de afnemer een
vooruitbetaling verschuldigd is, zekerheid dient te stellen
of voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde
informatie en/of materialen ter beschikking dient te
stellen, dan gaat de leveringstermijn pas in, nadat de
vooruitbetaling geheel is ontvangen, de zekerheid is
gesteld, dan wel de benodigde informatie en/of
materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
3.2

Een overeenkomst kan wegens niet-tijdige levering –
waaronder niet begrepen levering van goederen met
gebreken – niet door de afnemer worden ontbonden. Dit
is slechts anders, indien Weweler de overeenkomst ook
niet (geheel) uitvoert binnen een jaar na afloop van de
overeengekomen
leveringstermijn
schriftelijk
aangezegde, redelijke termijn, voor zover van de
afnemer ook overigens in redelijkheid geen handhaving
van de overeenkomst meer gevergd kan worden en
onverminderd het in lid 3 bepaalde. Bedoelde redelijke
termijn bedraagt tenminste 1 kalendermaand.

3.3

Weweler is gerechtigd de aflevering op te schorten
wegens openstaande betalingsverplichtingen van de
afnemer aan Weweler.

3.4

Niet-tijdige levering geldt niet als een aan Weweler
toerekenbare tekortkoming, indien dit het gevolg is van al
dan niet voorzienbare, buiten de schuld van Weweler
gelegen omstandigheden. Als zodanige omstandigheden
gelden in ieder geval oorlog en daarmee vergelijkbare
situaties, oproer, sabotage ,boycot, staking, bezetting,
blokkade, tekort aan grondstoffen, tekortschieten van
leveranciers
en/of
transporteurs,
(binnenof
buitenlandse) overheidsmaatregelen, zoals vervoers-,
export-, import- en/of productieverboden, natuurrampen,
uitzonderlijks slecht week, blikseminslag, brand, explosie
en uitstroming van gevaarlijke stoffen.

3.5

Aflevering geschiedt in de zin van een in de orderbevestiging gespecificeerde clausule in de zin van de
Incoterms 1990, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een
andere wijze van levering overeenkomen. Op de afnemer
rust een afnameplicht. Zodra aflevering heeft

plaatsgevonden op het afleveringsadres op de
overeengekomen wijze, gaat het risico van verlies,
vernietiging en/of schade voor het geleverde over op de
afnemer. Dezelfde risico-overgang vindt plaats op het
moment
dat Weweler
goederen
conform
de
overeenkomst ter aflevering aanbiedt, terwijl de afnemer
om welke reden dan ook niet afneemt; alsdan komen
tevens alle kosten van bewaring en opslag voor rekening
van de afnemer.
Artikel 4 – Prijzen
4.1
De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op levering
conform art. 3. BTW en eventuele andere
overheidsheffingen worden afzonderlijk in rekening
gebracht.
4.2
Prijsverhogingen na 3 maanden na het afsluiten van de
overeenkomst, bijvoorbeeld ten gevolge van stijging van
aankoopprijzen, lonen of transportkosten, mag Weweler
doorberekenen.
Indien Weweler prijsverhogingen binnen 3 maanden na
sluiting van de overeenkomst doorberekent, is de
afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden. BTWverhogingen en verhogingen van eventuele andere
overheidsheffingen mogen steeds worden doorberekend.
Artikel 5 – Betaling
5.1
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vindt
betaling plaats binnen dertig (30) kalenderdagen na de
datum op de betreffende factuur door betaling á contant
en/of overschrijvingen op een door Weweler aangegeven
bankrekening in de overeengekomen valuta.
5.2
Bij niet-tijdige betaling heeft Weweler het recht
leveranties op te schorten, heeft zij zonder
ingebrekestelling recht op betaling van een rente van
1,5% per maand over het onbetaalde, of – voor zover
hoger – de wettelijke rente en komen alle kosten ter of in
verband met de inning van de vordering – gerechtelijke
en buitengerechtelijke – voor rekening van de afnemer.
Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als een
hele maand. De buitengerechtelijke kosten worden
vastgesteld op 15% van het verschuldigde achterstallige
bedrag, tenzij Weweler aantoont dat de daadwerkelijke
kosten meer hebben bedragen, in welk geval deze
daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn
verschuldigd. Blijft tijdige betaling achterwege en is de
afnemer derhalve in verzuim, dan heeft Weweler het
recht
de
overeenkomst(en)
zonder
rechtelijke
tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door
een schriftelijke verklaring, zulks onverminderd haar recht
op schadevergoeding.
Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud; zekerheid
6.1
Onverminderd het in art.3 lid 5 bepaalde blijft de
eigendom van de geleverde goederen bij Weweler, totdat
alle vorderingen van Weweler op de afnemer uit of in
verband met de leveringen aan de afnemer volledig zijn
voldaan. Weweler heeft het recht om eigenmachtig en
zonder enige aansprakelijkheid jegens de afnemer
goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen
terug te nemen, zodra enige betaling niet tijdig
plaatsvindt of de afnemer anderszins in verzuim is. De
afnemer zal bij zodanige terugneming alle medewerking
verlenen.
6.2

Indien Weweler goederen van de afnemer ter bewerking
onder zich heeft, dan is Weweler gerechtigd deze onder
zich te houden, totdat de afnemer haar alles heeft
voldaan wat de afnemer Weweler uit welke hoofde dan
ook verschuldigd is.

6.3

De afnemer verleent op eerste verzoek van Weweler (al
dan niet aanvullende) zekerheid voor de betaling.

6.4

Verrekening door de afnemer met een tegenvordering is
slecht toegestaan voor zover de tegenvordering door
Weweler uitdrukkelijk is erkend of in rechte onherroepelijk
is vastgesteld.

6.5

Hetgeen de afnemer uit hoofde van de overeenkomst
aan Weweler verschuldigd is, wordt ten volle direct
opeisbaar in geval van surseance van betaling of
faillissement van de afnemer of een aanvraag daartoe,
een besluit van de afnemer tot gehele of gedeeltelijke
staking of overdracht van de onderneming, beslag onder
de afnemer en meer dan tweemaal niet-tijdige betaling
door de afnemer In de eerste drie genoemde gevallen is
Weweler bovendien bevoegd alle overeenkomsten met
de afnemer met onmiddellijke ingang te ontbinden door
een schriftelijke verklaring, wanneer de afnemer Weweler
niet binnen acht (8) kalenderdagen na een daartoe
strekkend verzoek een naar het oordeel van Weweler
passende zekerheid heeft gegeven voor al hetgeen de
afnemer aan Weweler verschuldigd is en nog zal worden.

na daartoe tijdig in de gelegenheid te zijn gesteld – niet
binnen redelijke termijn weet op te heffen, geven de
afnemer het recht de overeenkomst(en) te ontbinden,
voor zover van de afnemer, gelet op alle
omstandigheden, redelijkerwijs niet kan worden verlangd
de overeenkomst(en) te handhaven.
Artikel 9 – Wijzigingsbevoegdheid
Weweler is bevoegd veranderingen in de specificaties
van de verkochte goederen en/of diensten aan te
brengen, voor zover dat geen afbreuk van betekenis aan
de overeengekomen prestaties en kwaliteiten van de
goederen en/of diensten doet.
Artikel 10 – Aansprakelijkheid
10.1
Indien Weweler rechtens aansprakelijkheid gehouden
kan worden voor opgetreden schade wegens het
toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van een op
haar rustende verbintenis uit overeenkomst of wegens
onrechtmatige daad, geldt het volgende:

Artikel 7 – Rechten van Weweler en derden
De afnemer zal alle (intellectuele eigendoms)rechten van
Weweler en/of derden met betrekking tot door Weweler
geleverde goederen en/of diensten en daaromtrent
verstrekte
informatie
respecteren.
Intellectuele
eigendomsrechten ontstaan in het kader van uitvoering
van werk voor de afnemer, allen zonder vergoeding aan
Weweler toe. De afnemer zal de hem verstrekte kennis
en informatie over of in verband met geleverde goederen
en/of diensten slechts te eigen behoeve gebruiken en
niet onder welke titel ook ter beschikking van derden
stellen.
Artikel 8 – Tekortkomingen (herstel; ontbinding)
8.1
De afnemer heeft een inspectieplicht en dient leveringen
binnen veertien (14) dagen na uitvoering van de
overeenkomst nauwgezet op eventuele tekortkomingen,
onjuiste hoeveelheden daaronder begrepen, te keuren en
geconstateerde tekortkomingen aanstonds schriftelijk
aan Weweler te melden, een en ander op straffe van
verval van het recht van beroep op tekortkomingen die
redelijkerwijs bij nauwgezette keuring ontdekt hadden
kunnen worden.
8.2

8.3

8.4

Bij de keuring vastgestelde tekortkomingen en verder
alleen die tekortkomingen in het geleverde, die bij de
keuring redelijkerwijs niet geconstateerd konden worden
maar binnen 6 maanden na uitvoering van de levering
alsnog worden ontdekt en na ontdekking aanstonds
schriftelijk zijn gemeld, worden, voor zover zij
aantoonbaar wegens tekortschieten van Weweler aan
Weweler kunnen worden toegerekend, door Weweler
hersteld en/of vervangen voor rekening van Weweler,
een en ander naar keuze van Weweler. Het vervoer ter
herstel geschiedt voor rekening en risico van de afnemer
naar Weweler of een uitdrukkelijk door Weweler
aangegeven andere plaats. Komt niet onomstotelijk vast
te staan dat de geleverde goederen tekortkomingen
vertonen als bedoeld in dit lid, dan komen alle kosten
gemoeid met de reclame voor rekening van de afnemer.
Indien een derde de afnemer schending van (intellectuele
eigendoms)rechten van deze derde verwijt met
betrekking tot door Weweler geleverde goederen en/of
diensten, dan zal Weweler zich inspannen strijd met het
recht van de derde op te heffen, bijvoorbeeld door
wijziging of licentieverkrijging. Dit geldt slechts voor
goederen en/of diensten die door Weweler zelf worden
geproduceerd en/of in het verkeer gebracht en niet op de
instructie van de afnemer zijn ontwikkeld. Op straffe van
verval zich op deze inspanningsverplichting van Weweler
te kunnen beroepen, dient de afnemer Weweler
onverwijld van schending als bedoeld in dit lid in kennis
te stellen en tevens Weweler de vrije hand te laten in een
mogelijk te voeren verweer of in een te treffen minnelijke
schikking. Onverminderd het in art. 8 bepaalde behoudt
Weweler zich te allen tijde het recht voor goederen en/of
diensten te (doen) wijzingen ter vermijding van mogelijke
strijd met rechten van derden.
Alleen tekortkomingen in de zin van lid 2 die niet zijn bij
de keuring vastgestelde tekortkomingen, die Weweler –

a.
b.

c.

Weweler is niet aansprakelijk voor schade
bestaande uit gederfde winst of verminderde
opbrengst;
Weweler’s
aansprakelijkheid
voor
schade
bestaande uit verlies of beschadiging van een
zaak of letselschade en de gevolgschade daarvan
is beperkt tot maximaal de netto factuurwaarde
(bruto factuurwaarde minus BTW en eventuele
andere overheidsheffingen) van de leverantie
waarmee de schade verband houdt;
Weweler’s aansprakelijkheid voor andere schade
dan onder a. en b. bedoeld is beperkt tot 50% van
de netto factuurwaarde als bedoeld onder b. van
de leverantie waarmee de schade verband houdt.

10.2

De afnemer is op straffe van verval van rechten
gehouden de schade als bedoeld in lid 1 binnen veertien
(14) dagen nadat zij aan het licht is getreden, schriftelijk
te melden aan Weweler. Schade ontstaan na één (1) jaar
na aflevering komt in ieder geval niet voor vergoeding in
aanmerking. De afnemer is eveneens op straffe van
verval van rechten gehouden Weweler alle gewenste
medewerking te verlenen bij haar onderzoek naar de
oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor
Weweler aansprakelijk wordt gesteld.

10.3

De afnemer vrijwaart Weweler tegen vorderingen van
derden die stellen schade te hebben geleden door
goederen die Weweler aan afnemers heeft geleverd,
tenzij en voor zover de afnemer aantoont dat Weweler in
verhouding tot de afnemer voor die schade aansprakelijk
is te houden en deze aan de afnemer heeft te vergoeden.

10.4

(Rechts-)personen, die behoren tot het concern van
Weweler, haar personeel en hulppersonen die door
Weweler bij de uitvoering van de overeenkomst worden
ingeschakeld en door de afnemer aansprakelijk gesteld
worden voor schade, kunnen zich eveneens op de
bepalingen
van
dit
artikel
beroepen.
Deze
(rechts)personen en Weweler samen zijn niet voor een
hoger bedrag aansprakelijk dan Weweler alleen zou zijn.

10.5

Indien en voor zover de beperking van de
aansprakelijkheid in dit artikel in een gegeven geval
rechtens onredelijk bezwarend of onaanvaardbaar wordt
geoordeeld, wordt de beperking van de aansprakelijkheid
geconverteerd in een voor Weweler meest gunstige
beperking die, alle omstandigheden van het geval in
aanmerking genomen, niet onredelijk bezwarend of
onaanvaardbaar is.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1
Overeenkomsten tot verkoop en levering tussen Weweler
en afnemers en eventuele andere rechtsbetrekkingen
tussen deze partijen worden beheerst door Nederlands
recht, met uitzondering van het uniforme recht inzake de
internationale koop van roerende zaken.
11.2

De
absoluut
bevoegde
rechter
binnen
het
Arrondissement Zutphen is uitsluitend bevoegd kennis te
nemen van geschillen tussen Weweler en afnemers.

