ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN
INDUSTRIE EN HANDELSONDERNEMING WESTON ISOLATIE BV, gevestigd te DRIEBERGEN-RIJSENBURG
1.

ALGEMEEN
1. Voor al onze aanbiedingen, verkopen en overeenkomsten tot het verrichten
van leveringen en/of diensten gelden uitsluitend onze leverings- en verkoopvoorwaarden, tenzij door ons schriftelijk afwijkende voorwaarden zijn  aanvaard.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ook in geval zij mochten
afwijken van de door de koper gestelde algemene voorwaarden, of indien de
toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden daarin mocht zijn uitgesloten.
3. De koper heeft door het plaatsen van de order onze algemene voorwaarden
geaccepteerd en wordt mitsdien geacht afstand te hebben gedaan van eventuele
eigen voorwaarden.

2.

OFFERTES
1. Alle door ons afgegeven aanbiedingen zijn steeds geheel vrijblijvend, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen.
2. Opdrachten zijn voor ons eerst bindend, wanneer ze door ons uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn aanvaard en bevestigd.
3. Alle door ons opgegeven maten, hoeveelheden, gewichten, afbeeldingen,
berekeningen in catalogi, brochures, etc. zijn steeds bij benadering en worden
geheel vrijblijvend gegeven.

3.

TOTSTANDKOMING KOOPOVEREENKOMST
1. In geval de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op
de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de verkoper.
2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen
zijn slechts geldig, indien wij deze binnen 14 dagen schriftelijk hebben bevestigd
en koper daartegen niet binnen drie werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.

      
4. PRIJZEN
1. Alle door ons opgegeven prijzen zijn steeds geheel vrijblijvend en altijd exclusief BTW.
2. Indien, hetzij door enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden gewijzigd, hetzij er een stijging is van:
lonen, loonkosten, prijzen van grondstoffen, hulpmaterialen, wisselkoersen van
buitenlandse valuta en andere kosten voor de aflevering, dan zullen wij het recht
hebben deze wijzigingen door te berekenen.
5.

LEVERINGSKONDITIES
1. Indien niet anders overeengekomen zijn al onze leveringen onverpakt, af fabriek, respectievelijk af magazijn Driebergen.  Vanaf het moment dat de zaken
worden ingeladen zijn zij voor rekening en risico van de koper.
2. Voor levering franco plaats van bestemming, ongelost, gelden de volgende
voorwaarden: degene, die ter plaatse van aflevering de goederen in ontvangst
neemt, wordt, zonder dat tegenbewijs is toegestaan, geacht door de koper tot
deze inontvangstneming te zijn gemachtigd. Als op het door de koper opgegeven adres niemand aanwezig is, zijn wij gerechtigd naar eigen keuze, hetzij de
goederen ter plaatse af te laden, hetzij de goederen mee terug te nemen. Bij
hernieuwde aflevering is de koper in elk geval gehouden de kosten van deze
herlevering te voldoen, zulks onverminderd het gestelde in artikel 9

6.

LEVERTIJD
1. De levertijd gaat in op de datum/dag, dat de opdracht door ons schriftelijk wordt
bevestigd.
2. De levertijden die door ons worden opgegeven of in koopovereenkomsten zijn
bevestigd, worden te goeder trouw opgegeven, maar zijn niet bindend. Zij gelden
slechts bij benadering en onder voorbehoud, dat geen tussentijdse wijzigingen in
de order worden aangebracht en zich geen gevallen van overmacht voordoen.
3. Overschrijding van de levertijd geeft de koper geen recht op verandering van
betalingsvoorwaarden, op korting of schadeloos-stelling, noch op annulering van
de order/koopovereenkomst, behoudens grove schuld aan onze zijde.

    
7. OVERMACHT
1. Ingeval van overmacht wordt uitvoering van de overeenkomst opgeschort tot
na het einde daarvan, tenzij wij binnen 60 dagen na het begin daarvan, schriftelijk
aan de afnemer mededelen de overeenkomst, voorzover niet uitgevoerd, zonder
schadevergoeding over en weer te annuleren.
2. Wij kunnen ons op overmacht beroepen onder de navolgende omstandigheden: epidemie natuurrampen, staking, uitsluiting, brand, oorlogsomstandigheden, onlusten, in- en uitvoerbelemmeringen, gebrek aan grond- of hulpstoffen,
machinebreuk, niet leveren door derden om welke reden dan ook, energiegebrek
en iedere omstandigheid van welke aard ook, buiten onze macht, welke de uitvoering van de overeenkomst verhindert of vertraagt
8.

BETALINGSKONDITIES
1. Indien niet anders is overeengekomen,  dienen al onze leveringen binnen 30
dagen na factuurdatum volledig te zijn betaald door overschrijving op onze bankof girorekening of per kas. Wij zijn steeds gerechtigd onder rembours te leveren
of vooruitbetaling te verlangen. Koper is nimmer gerechtigd zich op schuldvergelijking te beroepen.
2. Wanneer de volledige vordering op koper binnen de voor de betreffende levering geldende betalingstermijn is voldaan, is koper gerechtigd, de eventueel in
rekening gebrachte kredietbeperking in mindering te brengen.  Bij gedeeltelijke
betaling blijft de volledige kredietbeperking verschuldigd.
3. Indien binnen 6 weken na vervaldatum van de factuur, dan wel op de eventueel latere datum nog geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, is koper van
rechtswege in verzuim; koper  is gehouden om over het volledige openstaande
factuurbedrag, naast de daarin opgenomen kredietbeperking, een rente te betalen van 1,0 % per maand, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur.
4. Als datum van de betaling geldt bij betaling per bank of giro: de dag waarop onze bank- of girorekening met de desbetreffende betaling is gecrediteerd.
Vertragingen als gevolg van de door de koper gekozen wijze van betaling zijn  
voor rekening en risico van de koper.
5. Indien enige betaling niet stipt heeft plaatsgehad is koper door dit enkele feit
gehouden tot betaling van alle, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten
van ons als verkoper.
De buitengerechtelijke kosten bij vorderingen tot €  5000,- 15% en bij vorderin-

gen boven € 5000,- 10% van de vordering. De buitengerechtelijke kosten zijn
verschuldigd, zodra wij onze vordering aan een derde ter invordering in handen
hebben gegeven.
9.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. De eigendom van de door ons geleverde goederen gaat niet eerder over op
de koper dan na integrale   betaling van alle door ons gefactureerde bedragen
met eventuele rente en kosten. Acceptatie van een wissel  of een ander handelspapier geldt in dit verband nog niet als betaling.
De goederen zijn echter in de periode tussen de levering en eigendomsovergang
voor rekening en risico van de koper.
2. Indien de eigendom van de door ons geleverde goederen nog niet op de
koper is overgegaan, is het de koper niet toegestaan, behoudens in het kader van
normale bedrijfsuitoefening, aan derden rechten, in wat voor vorm dan ook, op
de goederen te verlenen. In voorkomend geval dient hij ons daarvan onmiddellijk
in kennis te stellen.
3. In geval van niet- betaling van een opvorderbaar bedrag, een aanvraag tot
surseance van betaling, een aanvraag of aangifte tot faillissement, een besluit tot
liquidatie in geval van overlijden van de koper, als ook in geval van ontbinding of
beëindiging van de kopende  vennootschap, zullen wij het recht hebben de order
of dat gedeelte daarvan, dat nog moet worden geleverd, te annuleren en het
door ons geleverde – indien en voorzover nog facturen van ons openstaan – als
ons eigendom terug te vorderen, onverminderd onze rechten op vergoeding voor
eventueel verlies of schade.
4. In alle hierboven genoemde gevallen worden onze vorderingen op de koper
ineens en dadelijk opeisbaar, voorzover zij zulks nog niet mochten zijn.

  
10. REKLAMES
1. De afnemer is gehouden de geleverde zaken zo spoedig mogelijk na ontvangst
te inspecteren. Uitsluitend schriftelijke reklames, aan ons gericht, worden in
behandeling genomen.  Hebben wij 8 dagen na ontvangst van de zaken door de
afnemer, geen schriftelijke reklames ontvangen, dan wordt de levering geacht te
zijn goedgekeurd.  De levering wordt mede geacht te zijn goedgekeurd, indien de
zaken binnen deze termijn zijn ge- of verbruikt.
De genoemde termijn geldt op straffe van verval op iedere aanspraak te dier zake
van de afnemer of derden jegens ons.
2. De afnemer kan zijn verplichtingen terzake van een bepaalde levering niet
opschorten of annuleren op grond van reklames terzake van diezelfde of enige
andere levering en/of  dienst.
3. Indien wij de reklame erkennen, dan is onze verplichting tot betaling van
eventuele schadeververgoeding beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de
geleverde zaken, resp. tot vervanging van de zaken waarop de klacht betrekking
heeft, een en ander in onze keuze.
4. Indien op de vrachtbrief of ontvangstbewijs bij het aannemen van de zaken
door de vervoerder geen bemerking is vermeld met betrekking tot afwijkende
aard, hoedanigheid verpakking of emballage, geldt zulks als bewijs, dat deze
zaken zich bij de aflevering in deugdelijke staat bevonden.
5. Indien wij enige reklame aanvaarden betreffende een deel van het geleverde,
ontstaat voor de afnemer daardoor niet het recht tot afkeuring van de gehele
geleverde partij.
6. Indien wij besluiten een niet aan de eisen van dit artikel beantwoordende
reklame toch in behandeling te nemen, geschiedt dit onverplicht en kan de koper
daarop nimmer enig beroep doen, noch daaraan enig recht ontlenen.

11. AANSPRAKELIJKHEID
1. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade, in welke vorm en uit welke oorzaak
dan ook ontstaan aan de zijde van de afnemer of derden in verband met door
ons geleverde zaken en/of diensten, tenzij de schade zijn oorzaak vindt in opzet
of grove schuld van ons of ons personeel.
2. De afnemer vrijwaart ons voor aanspraken van derden wegens schade,
opgetreden in verband met door ons aan de afnemer geleverde zaken en/of
diensten.
3.  Adviezen, informatie, instructies of gebruiksaanwijzingen, hoe ook genaamd,
in verband met gebruik, bewerking, verwerking, bevestiging enz. van onze
producten worden vrijblijvend verstrekt en kunnen nimmer leiden tot enige aansprakelijkheid van onze kant.
4. De aansprakelijkheid van met ons samenwerkende productiebedrijven is op
overeenkomstige wijze uitgesloten; de afnemer vrijwaart de met ons samenwerkende productiebedrijven tegen aanspraken van derden.
12. ONTBINDING
Indien de afnemer/koper niet of niet behoorlijk of tijdig voldoet aan enige verplichting jegens ons, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling,
liquidatie, beslag, onder beheer-, bewind- of curatele stelling, wordt deze geacht
van rechtswege in gebreke te zijn, zulks zonder dat enige nadere ingebrekestelling nodig is, en hebben wij het recht, zonder rechterlijke tussenkomst, de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, de uitvoering op te schorten,
zulks te onzer keuze, alles onverminderd onze rechten op vergoeding van rente,
kosten en integrale schadevergoeding.
13. INDUSTRIELE EN INTELLEKTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Alle ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, foto’s berekeningen, beschrijvingen en dergelijke blijven ons eigendom en moeten op ons verzoek
worden teruggezonden.  De koper verbindt zich deze niet te vermenigvuldigen of
aan derden openbaar te maken dan wel te gebruiken voor enig ander doel, dan
waartoe deze zijn verstrekt.
14. GESCHILLEN  EN TOEPASSELIJK RECHT
1. Alle geschillen, hoe dan ook genaamd, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht.
2. Op alle door ons afgesloten transacties en overeenkomsten is het Nederlands
recht van toepassing.
3. De bepaling van het “Verdrag houdende een eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken”, alsmede het “Verdrag houdende
een eenvormige wet inzake de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken” blijven buiten toepassing.

