
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
Wesma Systems B.V.

AÍtikel ' l . Algemeen

'1a. Deze voomarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
ryereenkomsten van Wesma Systems 8.V., yerder ie noemen
'Wesma" met haar aÍneme6, tenzij door Wesma uitdrukkelijk
schriftelijk andeÍs rcrdl oveÍeengekomen.

1b. Wanneer in een overeenkomst met een afnemer uitdrukkeli jk €n deze
vooMaÍden rcÍdt afgeweken, behouden alle bepalingen maMn niet
uitdrukkeli jk is afgweken, onvermindeÍd hun gelding.

Artikel 2. Aanbiedingen

2a. Alle offertes van Wesma zijn vÍijblÍvend en de prizen zijn exclusief
B.T.W., invoeÍÍechten en andeÍe van deÍheidswege opgelegde
hefÍingen. Wesma is steeds geíechtigd êen rettelÍkê verhoging €n de
omzetbela sting, inrceÍrechten en overige heffingen aan kopeÍ d@r te
oereKenen.

2b. De aanbiedingen zijn geduÍende een maand geldig en als
ingangsdatum geldt de datering van de aanbiedingen.

2c. De afmetingen en de kenmerken van de produKen volgens folders,
ontwerpen en tekeningen, gehecht aan de aanbieding, dienen
uitsluitend beschouwd te rcrden als inlichtingen, zonder rearborg vooÍ
volledige nauwkeuÍighead

Artikel 3. Tot standkomingen en inhoud van de overeenkom,í

3a Een oveÍeenkomst komt pas tot stand d@r schriÍtelijke bevestiging
daamn d@Í Wesma, @k indien hieraan mondelinge of telefonische
aÍspraken mochten zi.in @raÍgegaan.

3b. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en maten en gewichtsgegevens,
welke Wesma veFtÍeK, alsmede leveÍtijden welke Wesma vermeldt,
ztn indicatief en ztn v@r Vy'esma niet bindend.

3c. Werkzaamheden, andeís dan de in de oveÍeenkomst gespeciÍiceerde
weÍkzaamheden, zullen tegen bt Wesma geldende tarieven aan koper
rcÍden doorbeÍekend. Te allen tijde zijn dqe geldende tarieven op
aanwaag verkrijgbaaÍ bt Wesma.

3d. Wesma is te allen ti.ide gerechtigd. zwel bij aanvÍaag als tidens uitvoer
van de ryereenkomst, de nakoming van haar veÍplichtingen op te
schoÍten, totdat de koper op vezoek en tot gen@gen €n Wesma
zekerheid heeft gesteld vooÍ nakoming €n al zijn veÍplichtingen uit
hooÍde €n de overeenkomst-

3e. In geEl €n faillisement €n koper, of indien kop€í suÉeance van
betaling heeft gewaagd, of ten laste €n kopeÍ beslag is gelegd, danwel
het bedrijÍ €n koper rcrdt geliquideerd rcÍden alle rcrderingen van
Wesma teÍstond opeisbaar, onverhinderd verkopeÍsrecht om €n haar
eigendomsvmóehoud gebruik te maken.

Koper is, zondeÍ dat een v@ÍaÍgaande sommatie oÍ ingebÍekstelling is
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 tiJdig op de vemldag het d@Í hem verschuldigde aan Wesma
betaalt ln dat gewl is Wesma gerechtigd veÍdeÍe levering op te
schorten en behoudt Wesma zich het recht v@Í eventuele verdere
leveranties op andeÍe basis dan aanvankeltk ryereengekomen af te
handelen.

Artikel 4. Leveringen

4a. De door Wesma opgegeven levertiden gelden bij benadering. Wesma
is niet aansprakelÍk v@r schade of kosten v@ÍMoeiend uit een
onÍedeli.ike en ongebruikêlijke ryerschÍijding En de leveÍtÍd v@uoveÍ
deze werchrijding het gêrclg is mn onmziene omstandigheden of
overmacht. In geen geEl is veÍkoper aanspÍakeltk @Í $hade of
kosten ontstaan als gewlg van een Íedelijk te achten ryeÍschrtding €n
de levertijd.

4b. lndien een levering op afroep is wereengekomen, dan rcrdt d@r
Wesma, indien de goedeÍen niet binnen de oveÍeengekomen termrjnên
rcÍden afgeíoepen, geacht door de enkele mededelingen aan de kopeÍ,
dat de goederen op een dor Wesma aan te wijzen plaats voor hem teÍ
beschikking ztn, aan de koper te hebben geleveÍd. Het Í isico en de
kosten van opslag zijn vanaÍ dat moment dan ook uitdrukkelijk v@Í
rekening van de kopeÍ.

4c. Íenzl schriftelijk andeÍs is ryeÍeengekomen dan dient koper uiterlijk
binnen zes maanden na opdrachtbevestiging de op afÍoep gekochte
goederen daadwerkelijk af te Íoepen.

AÍtikel 5. Prijzen

5a Alle prijzen zijn gebaseeÍd op ten tÍde van de t'ot standkoming van de
oveÍeenkomst geldende wisselkoeFen, prijzen van materialen, lonen en
sociale lasten.

5b. lndien na de totstandkoming van de oveÍeenkomst een oÍ meer
kostprijsÍactoren, €aronder begrepen de factoÍen genoemd in lid I van
dit artikel, verhoging ondergaan, is Wesma geÍechtigd de
overeengekomen pÍijs dienover eenkomstig te verhogen. De
prijsverhogingen zullen dooÍ Wesma zo spoedig mogeli jk aan de kopeÍ
teÍ kennis rcÍden gebracht.

Artikel 6. Overmacht

6a In het geval van overmacht of andeÍe omstandigheden, MaÍdoor
nakoming van de overeenkomst ÍedelijkeNijze niet oÍ niet tijdig kan
worden verlangd, heeft verkopeÍ het Íecht om zondeÍ gerechteltke
tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadeverg@ding aan de
koper, de oveÍeenkomst geheel oÍ gedeeltelÍk te ontbinden. Daarnaast
heeft Wesma het recht om dê oveÍeenkomst op een later tijdstip uit te
voeÍen, zonder dat jegens kopeÍ tot enige schadeveÍgoeding gehouden
te zajn.

6b. Onder overmacht rcrdt in ieder geval begÍepen weÍkstaking, stagnatie
in de aanvoer van materialen, veruoeFpÍoblemen,
overheidsmaatregelen en mechanische bedrijfsstoringen

6c. Wesma is niet aanspíakeli jk vooí schade van onjuist, oneigenli jk of
ondeskundig gebruik van de door Wesma geleveÍde artikelen.

Artikel 7. Rêclamê

7a. Reclames over onjuiste uitvoering van de order dienen binnen 8 dagen
na de ontvangst nn de beÍeffende goederen schíitteltk in het bezit van
Wesma te ziin, bÍ gebÍeke rearen deze reclame niet zondeÍ meeÍ
d@Í Wesma behoeft te rcÍden aan€aÍd. Indien de geleveÍde
goedeÍen, mateÍiaal en/of fabÍikagefouten m@hten vertonen, zal
Wesma naaÍ haar keuze v@Í veryanging of vergeding zorgdÍagen, of
milimaal de Íactuuffiaí de restitueÍen zonder tot enigerlei verplichting,
veÍgoeding of schadeloosstell ing gehouden te zijn. De reclame kan
n@it recht geven op ontbinding van de oveÍeenkomst.

7b. Reclames tezake €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 geleveÍde goedeÍen en verstrekte facturen in
orde te hebben bevonden.

7d. Reclame *hort de verplichtingen van de kopeÍ voortvloeiende uit enige
mêt de kopeÍ gesloten dereenkomst niet op.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8a. Oe geleveÍde goedeíen bltven eigendom van Wesma totdat alle uit de
derêenkomst v@Íkomende voÍderingen, ook êventuêle inteÍest en
oveÍige kosten, rclledig aan Wesma zijn rcldaan. lndien kop€r bil
rcld@ning van de bryengenoemde vorderingen in gebreke bltft heeft
Wesma het Íecht de goederen maÍop de rcrdering betrekking hebben,
op te halen bij koper marbij koper zich veÍplicht aan dit ophalen
medererking te verlenen. In ieder geEl is Wesma d@r koper
geÍechtigd om zonder ingebrekestelling oÍ geÍechtelijke tu$enkomst de
geleverde goedeÍen in dat gewl in haaÍ macht te bÍengen.

Een en ander laat een recht op schadeverg@ding van Wesma onverlet.

8b. KopeÍ is niet geÍechtigd geheel of gedeeltelijk onbetaalde goedeÍen,
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 gedeeltes dient plaats te vinden, zal elke
leverantie rcÍden bêschoMd als een aÍzondeílijke overeenkomst,
maÍop de hieÍna te veÍmelden betalingsteÍmijnen van t@passing zijn.

Artikel í0. Eetalingen

10a. Betalingen €n dor Wesma geleveÍde goederen dient te geschieden
binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek €n korting, tenzij een
andeÍe betalingstermÍn $hriftelajk is oveÍeengekomen. Bt
oveFchrijding €n de betalingstermijn van 30 dagen is veÍkopeÍ
gerechtigd een rente in Íekening te bÍengen van 1,5% peÍ maand of een
gedeelte van de maand oveÍ het totaal verschuldigde bedrag, maryan
de betalingsteÍmijn niet d@Í de kopeÍ rcídt nagekomen.

10b. De d@r de bank oD afschriften vermelde valutadatum rcrdt
aangenomen als betalingsdag.

10c. Koper is niet geÍechtigd aan Wesma veÍ$huldigde bedragen te
veÍrekenen met vorderingen die zij meent op Wêsma tê hebben.

Artikel í 1. Koslen bij niet-betaling

11a. Alle kosten, MarondeÍ begÍepen incassokosten, kosten €n inning door
een incassburo, adrccaat en/of deuMarder, wisselkosten,
geÍechtskosten e.d., ontstaan d@Í het niet oÍ niet tijdig of niet behooÍltk
nakomen van zijn veÍplichtingen, komen geheel ten laste van de kopeÍ.
De buitengerechtelijke incassokosten rcÍden vastgesteld op tenminste
15']6 €n de veÍschuldigde hoofdsom.

1 1b. lndien de aÍname van bestelde g@deren niet binnen oveÍeengekomen
termijn plaatsvindt, is Wesma alti jd gerechtigd de gereedstaande
goedeÍen te ÍactuÍeÍen en betaling hiery@r te verlangen, onverminderd
het Íecht van Wesma om de aÍname van goederen te vordeíen

Artikel í 2- Toepasseli jk recht / bevoegde rechter

12a. Op alle overeenkomsten tussen Wesma en haar kopers is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.

12b. Alle geschil len, waaronder begÍepen die welke slechts d@í een der
partijen als zodanig beschouwd mÍden, voortvloeiend uit oÍ verband
houdende met een overeenkomst waaÍop deze v@maÍden €n
toepassing zijn, of de onderhavige vooffiarden zelf, zwel van Íeitelijke
als juÍidische aaÍd, zullen rcÍdên beslist door de bevoegde rechteÍ van
het aÍÍondisement Maastricht (NedeÍland).

Artikel 1 3. lnternationale transacties

Artikel 1 2 is van toepassing op buitenlandse kopers die zich
confoímeÍen aan de toepassing van het NedeÍlandse Íecht en de
rechteÍ van de woonplaats van verkopeÍ.


