Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden
(Wesealit B.V. / 07-16 AVL)
1.
1.1

Toepasselijkheid
Deze Wesealit B.V. / 07-16 AVL voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
acceptaties, overeenkomsten, leveringen en diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen, van Wesealit.

1.2

Begripsomschrijving
In deze algemene inkoopvoorwaarden hebben de volgende begrippen de navolgende betekenis:
“afnemer”
: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een
overeenkomst met Wesealit is aangegaan, aangaat of beoogt
aan te gaan voor het leveren van producten en/of diensten
“Wesealit”
: Wesealit B.V.
“Diensten”
: de diensten die Wesealit op grond van een overeenkomst
beoogt te leveren, levert, of heeft geleverd aan de afnemer
“Producten”
: de roerende zaken of een samenstel van roerende zaken die
Wesealit, op grond van een overeenkomst beoogt te
leveren, levert of heeft geleverd.
“Overeenkomst”
: een overeenkomst tussen Wesealit en afnemer tot het
leveren van producten en/of diensten.
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Totstandkoming overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door acceptatie van de offerte en/of schriftelijke
opdracht van de afnemer aan Wesealit.
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Prijzen
Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde en tenzij aangegeven of
overeengekomen zijn de prijzen van onze producten berekend in Euro en exclusief
de wettelijke omzetbelasting, vervoers- en verzekeringskosten en kosten van montage
en instructie alsmede de daartoe gemaakte reis- en verblijfskosten.
Wesealit heeft het recht kosten- en prijsverhogingen, die voor de uitvoering van een
order mochten ontstaan of Wesealit ter kennis komen, door te berekenen. Onder de
hier bedoelde verhogingen worden onder meer verstaan die van fabrieks- en
leveranciersprijzen, lonen, sociale lasten, vervoerskosten, kosten als gevolg van
valutawijzigingen, alsmede verhoging van overheidsheffingen cq. van overheidswege
of andere instellingen namens de overheid opgelegde heffingen.
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Levertijd
De door Wesealit opgegeven cq. overeengekomen levertijden zijn niet vast en binden
Wesealit niet en zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Wesealit
zal zich tot het uiterste inspannen de order binnen de overeengekomen termijn uit te
voeren.
Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn, anders dan door overmacht
zoals omschreven in het volgende lid, kan afnemer Wesealit schriftelijk in gebreke
stellen. Indien wij onze verplichtingen niet binnen 30 dagen alsnog nakomen, kunnen
onze afnemers de overeenkomst schriftelijk ontbinden.
Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn als gevolg van overmacht,
zijnde door wilsonafhankelijke omstandigheden bij ons of bij derden, zoals in het
geval van nalatigheid van onze leveranciers, staking, invoer, uitvoer- en
transportbelemmeringen, bedrijfsstoringen, overheidsbemoeienissen e.d., heeft
Wesealit het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel
schriftelijk te ontbinden. Indien de overmachttoestand langer duurt dan 90 dagen kan
de afnemer de overeenkomst schriftelijk ontbinden.
In geen geval hebben onze afnemers recht op schadevergoeding bij cq. wegens
overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn.
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Transport en aflevering
Tenzij anders is overeengekomen, bijv. wanneer de afnemer de zaken bij Wesealit
(doet) afhalen, zorgt Wesealit voor het vervoer en bepaalt alsdan de wijze van
vervoer.
Aflevering geschiedt, tenzij anders is overeengekomen, af-magazijn / af-fabriek”.
Indien levering geschiedt op basis van “Incoterms” zullen de op het moment van het
sluiten van de overeenkomst geldende “Incoterms” van toepassing zijn
Indien de aflevering door toedoen of nalaten van de afnemer wordt cq. moet worden
uitgesteld, gaat reeds vanaf de dag, dat verzending of afhalen had kunnen
plaatsvinden, het risico over op de afnemer en is Wesealit gerechtigd opslagkosten in
rekening te brengen volgens het door Wesealit gehanteerde tarief.
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Eigendomsvoorbehoud
Totdat de hierna genoemde desbetreffende verplichtingen jegens Wesealit geheel zijn
voldaan, behoudt Wesealit het eigendom van alle geleverde en te leveren zaken, tot
zekerheid van de nakoming van verplichtingen door de afnemer. Dit geldt voor alle
aan Wesealit verschuldigde cq. verschuldigd te worden bedragen, voorvloeiend uit de
overeenkomst of zaken verband houdende met enige leverantie, met inbegrip van
vorderingen terzake van het verrichten van werkzaamheden door Wesealit in verband
met leverantie(s) en al de vorderingen op de afnemer wegens tekortschieten in
nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. Afnemer is niet
gerechtigd tot enige beschikking over de aan Wesealit verbleven zaken, met name niet
tot verpanding.
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Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders bepaald,
zonder aftrek of verrekening. Bij overschrijding van de betalingstermijn ontstaat het recht op
wettelijke rentevergoeding.
Bij niet, niet tijdige en/of niet gehele betaling is de afnemer van rechtswege in verzuim en is
hij over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf de dag van verzuim tot
aan die van algehele voldoening.
Indien Wesealit in verband met niet-tijdige betaling (buiten)gerechtelijke maatregelen
dient te nemen, komen alle daaruit voorvloeiende kosten voor rekening van de
afnemer, welke tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van
€ 150 bedragen onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.
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Opschorting en ontbinding
Wesealit is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden indien de afnemer de verplichtingen niet of niet volledig nakomt.
Uit een of meer order voorvloeiende vorderingen zijn dadelijk en in hun geheel
opeisbaar indien de afnemer de overeengekomen betalingscondities niet, niet tijdig
en/of niet geheel nakomen, surséance van betaling aanvragen, failliet worden
verklaard, de crediteuren van de afnemer een betalingsregeling verzoeken of hun
betalingen staken, alsmede indien op hun goederen beslag wordt gelegd. Alsdan is
Wesealit gerechtigd om de uitvoering van lopende overeenkomsten op te schorten, de
overeenkomst schriftelijk te ontbinden, onze vorderingen te verrekenen met al dan niet
opeisbare schulden aan de afnemer en is Wesealit slechts gehouden overeenkomsten,
voorzover niet ontbonden, (verder) uit te voeren, nadat de saldovordering vermeerderd
met rente en in- en buitengerechtelijke kosten, geheel zijn voldaan en voor
toekomstige vorderingen genoegzame zekerheid is gesteld door de afnemer.
Annulering van een door afnemer gesloten overeenkomst kan allen plaatsvinden met
voorafgaande schriftelijke toestemming van Wesealit. Indien Wesealit akkoord gaat
met de annulering, is afnemer aan Wesealit een schadevergoeding verschuldigd van
25% van hetgeen de afnemer bij uitvoering van de overeenkomst aan Wesealit zou
moeten hebben voldoen, onverminderd het recht van Wesealit op volledige
vergoeding van kosten en schade, tenzij anders overeengekomen.
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Garantie, reclame en aansprakelijkheid
Wesealit garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijk eisen en
normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Deze
garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden na levering, tenzij anders
overeengekomen. Deze garantie is niet van toepassing op reparaties.
Indien aan de uitvoering van een order gebreken kleven c.q. afgeleverde zaken niet
beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen zal Wesealit, te hare beoordeling en
onverminderd overeengekomen garantiebepalingen, zorg dragen voor uitvoering c.q.
aflevering van het ontbrekende, herstel of vervanging, dan wel de overeenkomst
ontbinden tegen teruggave van de zaken en creditering van het factuurbedrag, nadat
hierover met de werknemers van Wesealit overleg is gevoerd met in achtneming van
de volgende leden:
Een verkochte zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst, indien zij niet de
eigenschappen bezit, die de afnemer op grond van de overeenkomst mocht verwachten.
Hiervoor is onder meer relevant hetgeen van andere soortelijke leveranciers voor soortgelijke
producten in dezelfde prijsklasse zou mogen worden verwacht.
Tenzij en zover uit de wet dwingend anders voortvloeit dan wel bij opzet en grove
schuld, is Wesealit noch personen voor wie zij aansprakelijk zouden kunnen zijn,
aansprakelijk voor de gevolgen c.q. schade, direct of indirect, veroorzaakt door en/of
voortvloeiende uit door Wesealit uitgevoerde overeenkomsten. Een eventueel door
Wesealit verschuldigde schadevergoeding is, behoudens dit in strijd zou zijn met de
redelijkheid en billijkheid beperkt door het factuurbedrag van de betreffende order.
Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 2 dienen gebleken schade of gebreken
binnen 10 werkdagen na het constateren daarvan schriftelijk bij Wesealit te zijn
ingediend. Zaken die afnemers terugzenden dienen op hun kosten en in originele verpakking
zoals door Wesealit geleverd te worden aangeboden. Reclames op facturen dienen binnen 10
werkdagen na de factuurdatum schriftelijk te zijn ontvangen. Het indienen van reclames
ontheft de afnemer in beginsel niet van zijn betalingsverplichtingen. Niet tijdige reclames
behoeft Wesealit niet in behandeling te nemen en de desbetreffende zaken worden geacht
onvoorwaardelijk te zijn geaccepteerd.
Een reclame is ongegrond en niet ontvankelijk, indien een gebrek of schade ontstaat
tengevolge van een verkeerde of onzorgvuldige handeling door de afnemer en/of zijn
werknemers.
Installatie / reparatie
Onverminderd het bepaalde in de volgende leden zijn de bovenstaande artikelen uit
deze algemene voorwaarden van overeenkomstige toepassing op al dan niet met
verkooptransacties verband houdende opdrachten tot installatie, reparatie en
onderhoud, alsmede andere werkzaamheden.
Indien Wesealit een zaak onder zich heeft gekregen om daaraan werkzaamheden te
verrichten, is zij gerechtigd de afgifte van die zaak en de bij de werkzaamheden
vrijgekomen materialen en onderdelen, indien is overeengekomen, dat die niet het
eigendom van Wesealit worden, op te schorten, zolang de afnemer de kosten van die
werkzaamheden niet geheel hebben voldaan, waaronder begrepen de kosten van
eerdere door Wesealit al dan niet aan dezelfde zaak verrichte werkzaamheden,
alsmede vorderingen van Wesealit ter zake van het niet correct nakomen van
verplichtingen tot betaling van de (eerdere) kosten.
Afnemer staat in voor behoorlijke opslag en veiligheid van aanwezige materialen
en werktuigen op de plaats van aflevering en in verband met bijkomende
werkzaamheden, respectievelijk de uitvoering van een opdracht. Ook de veiligheid
van personeel van Wesealit dient te zijn gegarandeerd.
Personeel van Wesealit wat toegang moet krijgen tot locaties van de afnemer moet
vrij toegang kunnen krijgen. Indien hier regels gelden van de afnemer, is deze
gebonden deze vooraf kenbaar te maken. Stagnatie als gevolg van het niet duidelijk
stellen van regels vooraf, komt voor rekening van de afnemer.
Materialen, onderdelen ed. welke door afnemer worden aangeboden aan Wesealit ter
revisie, controle, reparatie of anderszins, dienen vrij te zijn van producten of restanten
van producten welke de veiligheid en gezondheid van medewerkers kunnen schaden.
De afnemer is gebonden vooraf informatie te verstrekken over de soort producten
welke normaliter aan de materialen, onderdelen ed. zijn blootgesteld.
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Slotbepalingen
Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met de offerte en de overeenkomst,
zullen worden beslecht door een bevoegde rechter te Almelo. Het aanhangig maken van enig
geschil bij de bevoegde rechter, laat onverlet de verplichting van de afnemer tot nakoming van
de overeenkomst.
Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
Indien door de bevoegde rechter enige bepaling uit de van toepassing verklaarde
Algemene Verkoopvoorwaarden ongelding wordt bevonden, wordt tussen partijen
geacht te gelden het beding dat het meest met de strekking van het ongeldige beding
overeenkomt en wel toelaatbaar is.

Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 63355248.

