Algemeneleverings-en betalingsvoorwaarden
Wesma Systems B.V.

AÍtikel 'l. Algemeen
'1a. Dezevoomarden
zijn van toepassingop alle aanbiedingen
en
ryereenkomstenvan Wesma Systems 8.V., yerderie noemen
'Wesma"
met haar aÍneme6, tenzij door Wesma uitdrukkelijk
schriftelijkandeÍs rcrdl oveÍeengekomen.
1b. Wanneerin een overeenkomstmet een afnemeruitdrukkelijk
€n deze
vooMaÍden rcÍdt afgeweken, behouden alle bepalingenmaMn niet
uitdrukkelijk
is afgweken, onvermindeÍdhun gelding.
Artikel 2. Aanbiedingen
2a. Alle offertesvan Wesma zijn vÍijblÍvend en de prizen zijn exclusief
B.T.W., invoeÍÍechtenen andeÍe van deÍheidswege opgelegde
hefÍingen.Wesma is steeds geíechtigd êen rettelÍkê verhoging€n de
omzetbelasting, inrceÍrechten en overige heffingenaan kopeÍ d@r te
oereKenen.
2b. De aanbiedingen
zijn geduÍendeeen maandgeldigen als
geldt de dateringvan de aanbiedingen.
ingangsdatum
2c. De afmetingenen de kenmerkenvan de produKenvolgensfolders,
ontwerpenen tekeningen,gehechtaan de aanbieding,dienen
uitsluitendbeschouwd te rcrden als inlichtingen,zonder rearborg vooÍ
volledigenauwkeuÍighead

6b. Onder overmachtrcrdt in ieder geval begÍepenweÍkstaking, stagnatie
in de aanvoervan materialen,
veruoeFpÍoblemen,
overheidsmaatregelenen mechanischebedrijfsstoringen
vooí schadevan onjuist,oneigenlijkof
6c. Wesma is nietaanspíakelijk
gebruikvan de doorWesma geleveÍdeartikelen.
ondeskundig
Artikel 7. Rêclamê
7a. Reclamesoveronjuisteuitvoeringvan de orderdienenbinnen8 dagen
na de ontvangstnn de beÍeffendegoederenschíitteltk in het bezit van
Wesma te ziin, bÍ gebÍeke rearen deze reclame niet zondeÍ meeÍ
d@Í Wesma behoeftte rcÍden aan€aÍd. Indien de geleveÍde
goedeÍen, mateÍiaal en/of fabÍikagefoutenm@hten vertonen,zal
Wesma naaÍ haar keuze v@Í veryangingof vergeding zorgdÍagen,of
milimaal de Íactuuffiaí de restitueÍenzonder tot enigerleiverplichting,
gehoudente zijn. De reclamekan
veÍgoedingof schadeloosstelling
n@it recht geven op ontbindingvan de oveÍeenkomst.
7b. Reclamestezake €n veÍstÍêKe factuÍen dienen binnen 5 dagen na
vezenddatum schÍifteltk teÍ kennis En Wesma te zijn gebÍacht.
7c. Na verstriken €n de termijnen genoemd in lid 1 en 2 van dit artikel
rcÍdt kopêr geacht de geleveÍdegoedeÍen en verstrektefacturenin
orde te hebben bevonden.

Artikel 3. Tot standkomingenen inhoud van de overeenkom,í
3a

Een oveÍeenkomstkomt pas tot stand d@r schriÍtelijkebevestiging
daamn d@Í Wesma, @k indienhieraanmondelingeof telefonische
aÍsprakenmochten zi.in@raÍgegaan.

3b. Afbeeldingen,
catalogi,tekeningenen matenen gewichtsgegevens,
welke Wesma veFtÍeK, alsmede leveÍtijdenwelke Wesma vermeldt,
ztn indicatiefen ztn v@r Vy'esmaniet bindend.
3c. Werkzaamheden,andeís dan de in de oveÍeenkomstgespeciÍiceerde
weÍkzaamheden,zullen tegen bt Wesma geldendetarievenaan koper
rcÍden doorbeÍekend.Te allen tijde zijn dqe geldendetarievenop
aanwaagverkrijgbaaÍbt Wesma.
3d. Wesma is te allen ti.idegerechtigd.zwel bij aanvÍaagals tidens uitvoer
van de ryereenkomst, de nakoming van haar veÍplichtingenop te
schoÍten,totdat de koper op vezoek en tot gen@gen €n Wesma
zekerheidheeft gesteld vooÍ nakoming €n al zijn veÍplichtingenuit
hooÍde€n de overeenkomst3e. In geEl €n faillisement€n koper, of indien kop€í suÉeance van
betalingheeft gewaagd, of ten laste €n kopeÍ beslag is gelegd, danwel
het bedrijÍ€n koper rcrdt geliquideerdrcÍden alle rcrderingenvan
Wesma teÍstond opeisbaar,onverhinderdverkopeÍsrechtom €n haar
eigendomsvmóehoudgebruikte maken.
Koper is, zondeÍ dat een v@ÍaÍgaande sommatie oÍ ingebÍekstellingis
vereist,€n Íechtswege in gebÍeke door het niet oÍ niet beh@íijk
nakomen van een oÍ meeÍdeíe €n zÍn verplichtangen
onder meer indien
hij niet tiJdigop de vemldag het d@Í hem verschuldigdeaan Wesma
betaalt ln dat gewl is Wesma gerechtigdveÍdeÍe leveringop te
schortenen behoudtWesma zich het recht v@Í eventueleverdere
leverantiesop andeÍe basis dan aanvankeltk ryereengekomenaf te
handelen.
Artikel4. Leveringen
4a. De door Wesma opgegevenlevertiden gelden bij benadering.Wesma
is niet aansprakelÍk v@r schade of kosten v@ÍMoeiend uit een
onÍedeli.ikeen ongebruikêlijkeryerschÍijding En de leveÍtÍd v@uoveÍ
deze werchrijding het gêrclg is mn onmziene omstandighedenof
overmacht.In geen geEl is veÍkoper aanspÍakeltk @Í $hade of
kosten ontstaan als gewlg van een Íedelijk te achten ryeÍschrtding €n
de levertijd.

7d. Reclame *hort de verplichtingenvan de kopeÍ voortvloeiendeuit enige
mêt de kopeÍ gesloten dereenkomst niet op.
Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
8a. Oe geleveÍdegoedeíen bltven eigendom van Wesma totdat alle uit de
derêenkomst v@Íkomende voÍderingen,ook êventuêleinteÍest en
oveÍige kosten,rclledig aan Wesma zijn rcldaan. lndien kop€r bil
rcld@ning van de bryengenoemdevorderingenin gebreke bltft heeft
Wesma het Íecht de goederenmaÍop de rcrdering betrekkinghebben,
op te halen bij koper marbij koper zich veÍplicht aan dit ophalen
medererking te verlenen.In ieder geEl is Wesma d@r koper
geÍechtigdom zonder ingebrekestellingoÍ geÍechtelijketu$enkomst de
geleverdegoedeÍen in dat gewl in haaÍ macht te bÍengen.
Een en ander laat een recht op schadeverg@dingvan Wesma onverlet.
8b. KopeÍ is niet geÍechtigdgeheel of gedeeltelijkonbetaaldegoedeÍen,
welke dor Wesma zijn geleverd,aan deÍden in pand te geven of op
andeÍe wijze vooÍ deÍden vooÍ zekeÍheid te doen strekken.
Artikêl 9. Deellevêranties
Indien een leveÉntie in gedeeltesdient plaats te vinden,zal elke
leverantiercÍden bêschoMd als een aÍzondeílijkeovereenkomst,
maÍop de hieÍna te veÍmelden betalingsteÍmijnenvan t@passing zijn.
Artikel í0. Eetalingen
10a. Betalingen€n dor Wesma geleveÍdegoederendientte geschieden
binnen 30 dagen na factuurdatum,zonder aftrek €n korting,tenzij een
andeÍe betalingstermÍn$hriftelajk is oveÍeengekomen.Bt
oveFchrijding€n de betalingstermijnvan 30 dagen is veÍkopeÍ
gerechtigdeen rente in Íekeningte bÍengen van 1,5% peÍ maand of een
gedeeltevan de maand oveÍ het totaal verschuldigdebedrag,maryan
de betalingsteÍmijnniet d@Í de kopeÍ rcídt nagekomen.
10b. De d@r de bank oD afschriftenvermelde valutadatumrcrdt
aangenomenals betalingsdag.
10c. Koper is niet geÍechtigdaan Wesma veÍ$huldigde bedragente
veÍrekenenmet vorderingendie zij meent op Wêsma tê hebben.
Artikel í 1. Koslen bij niet-betaling

4b. lndien een leveringop afroep is wereengekomen, dan rcrdt d@r
Wesma, indiende goedeÍenniet binnende oveÍeengekomen
termrjnên
rcÍden afgeíoepen,geachtdoor de enkelemededelingen
aan de kopeÍ,
dat de goederenop een dor Wesma aan te wijzen plaatsvoor hem teÍ
beschikking
ztn, aan de koperte hebbengeleveÍd.Het Íisicoen de
kostenvan opslag zijn vanaÍ dat moment dan ook uitdrukkelijkv@Í
rekeningvan de kopeÍ.

11a. Alle kosten,MarondeÍ begÍepenincassokosten,
kosten€n inningdoor
een incassburo, adrccaat en/of deuMarder, wisselkosten,
geÍechtskostene.d., ontstaan d@Í het niet oÍ niet tijdig of niet behooÍltk
nakomenvan zijn veÍplichtingen,komen geheel ten laste van de kopeÍ.
De buitengerechtelijkeincassokostenrcÍden vastgesteldop tenminste
15']6€n de veÍschuldigde
hoofdsom.

4c. Íenzl schriftelijkandeÍs is ryeÍeengekomen dan dient koper uiterlijk
binnenzes maanden na opdrachtbevestigingde op afÍoep gekochte
goederendaadwerkelijkaf te Íoepen.

1 1b. lndiende aÍnamevan besteldeg@derenniet binnenoveÍeengekomen
termijnplaatsvindt,
is Wesma altijdgerechtigdde gereedstaande
goedeÍente ÍactuÍeÍen en betaling hiery@r te verlangen,onverminderd
het ÍechtvanWesma om de aÍnamevan goederente vordeíen

AÍtikel 5. Prijzen

Artikel í 2- Toepasselijkrecht / bevoegde rechter

5a

Alle prijzenzijn gebaseeÍd op ten tÍde van de t'otstandkomingvan de
oveÍeenkomstgeldende wisselkoeFen, prijzenvan materialen,lonen en
socialelasten.

5b. lndien na de totstandkomingvan de oveÍeenkomsteen oÍ meer
kostprijsÍactoren,€aronder begrepende factoÍen genoemd in lid I van
dit artikel,verhogingondergaan,is Wesma geÍechtigdde
overeengekomenpÍijs dienovereenkomstig te verhogen.De
prijsverhogingen
zullendooÍ Wesma zo spoedigmogelijkaan de kopeÍ
teÍ kennis rcÍden gebracht.
Artikel 6. Overmacht
6a

In het geval van overmachtof andeÍe omstandigheden,MaÍdoor
nakomingvan de overeenkomstÍedelijkeNijze niet oÍ niet tijdig kan
worden verlangd,heeft verkopeÍ het Íecht om zondeÍ gerechteltke
tussenkomsten zonderenigeverplichting
tot schadeverg@ding
aan de
geheeloÍ gedeeltelÍkte ontbinden.Daarnaast
koper,de oveÍeenkomst
heeftWesma het recht om dê oveÍeenkomstop een later tijdstip uit te
voeÍen,zonderdat jegens kopeÍtot enigeschadeveÍgoeding
gehouden
te zajn.

12a. Op alle overeenkomsten
tussenWesma en haar kopersis uitsluitend
Nederlandsrechtvan toepassing.
12b. Alle geschillen,
waaronderbegÍependie welke slechtsd@í een der
partijenals zodanig beschouwdmÍden, voortvloeienduit oÍ verband
houdendemet een overeenkomstwaaÍop deze v@maÍden €n
toepassingzijn, of de onderhavigevooffiarden zelf, zwel van Íeitelijke
als juÍidischeaaÍd,zullenrcÍdên beslistdoor de bevoegderechteÍvan
het aÍÍondisementMaastricht(NedeÍland).
Artikel 13. lnternationaletransacties
Artikel12 is van toepassingop buitenlandse
kopersdie zich
confoímeÍenaan de toepassingvan het NedeÍlandseÍechten de
rechteÍvan de woonplaatsvan verkopeÍ.

