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ALGEMENE VERKOOP, VERHUUR EN LEVERINGSVOORWAARDEN
VAN WEMA TIJDELIJKE RUIMTE B.V. GEVESTIGD TE AMSTERDAM
ALGEMEEN
Art 1 Toepasselijkheid
Op al onze aanbiedingen en op alle met ons te sluiten overeenkomsten zijn uitsluitend deze
algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en
uitsluitend voor die overeenkomst, waarbij de afwijkende bedingen werden gemaakt.
Voorwaarden van opdrachtgevers zijn alleen van toepassing indien en voor zover wij deze
uitdrukkelijk hebben aanvaard. Door het geven van een opdracht worden opdrachtgevers
geacht deze voorwaarden te kennen en deze te hebben aanvaard.
Art 2 Totstandkoming van overeenkomsten
Alle aanbiedingen die wij vrijblijvend uitbrengen, zijn op basis van de op het tijdstip der
aanbieding geldende prijzen en specificaties, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in
de aanbieding. Overeenkomsten komen tot stand na schriftelijke bevestiging van de
mondeling gemaakte afspraken. Het door ons gedane aanbod, tevens indien aanvaard
door opdrachtgever, kunnen wij te allen tijde intrekken. Aanbiedingen hebben een
geldingsduur welke staat vermeld in deze aanbieding. Indien onze aanbieding niet binnen
14 dagen wordt geaccepteerd, behouden wij ons het recht voor de condities en de prijs
zoals deze in de aanbieding zijn opgenomen te wijzigen, welke kan ook ten nadele van de
opdrachtgever geschieden. Indien de aanbieding niet wordt geaccepteerd, zal deze
aanbieding als ingetrokken beschouwd worden. De opdrachtgever kan geen beroep
doen, op gegevens welke staan vermeld in onze drukwerken. Door haar opdracht
aanvaardt de opdrachtgever de aanbieding en is zij daaraan gebonden. Iedere
overeenkomst wordt door ons aangegaan onder de opschortende voorwaarde van
kredietwaardigheid van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verplicht ons op de
hoogte te houden van de naam, het adres en telefoonnummer waar hij te bereiken is. De
opdracht moet worden verstrekt door een personeelslid van de opdrachtgever die hiervoor
bevoegd is, namens de opdrachtgever.
Art 3 Prijzen
Alle prijzen die wij uitbrengen zijn exclusief. BTW. Wij zijn gerechtigd alle prijzen te verhogen,
indien na totstandkoming van de overeenkomst sprake is van verhoging; arbeidskosten,
belastingen, sociale lasten, invoerrechten, overheidslasten, alle prijzen van onze
leveranciers van goederen/diensten, e.e.a. onder opgave van de redenen van verhoging.
De door ons eerdere gedane aanbiedingen / orders, kan de opdrachtgever zich geen
rechten ontlenen, noch m.b.t. prijzen en/of condities.
In consumentenovereenkomsten, waarbij binnen 3 maanden na het sluiten van de
overeenkomst door ons een tussentijdse prijsverhoging wordt gehanteerd, wordt door ons
uitdrukkelijk de mogelijkheid geboden de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.
Indien ingevolge een offerte van ons op verzoek van de opdrachtgever deelleveranties
worden gedaan, behouden wij ons het recht voor dat prijzen c.q. condities door ons
tussentijds gewijzigd kunnen worden bij de diverse deelleveranties. Voor iedere opdracht
stellen wij afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Dit tarief is uitsluitend bedoeld als de
vergoeding voor de door ons verrichte prestatie(s).
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Indien de uitvoering van de order op verzoek van de opdrachtgever of door het uitblijven
van gegevens of instructies of andere bij de opdrachtgever liggende oorzaken wordt
vertraagd, dan zullen onze prijzen worden verhoogd met het extra kosten, waaronder
renteverlies, die hierdoor voor ons zijn ontstaan. Facturering van verschuldigde sommen zal
in beginsel één maal per maand plaatsvinden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt
overeengekomen.
Art 4 Betaling
De betaling van onze facturen dient indien niet anders is overeengekomen, te geschieden
in Nederlandse valuta binnen 14 dagen na factuurdatum te onzen kantore of op een door
ons aan te wijzen bank- of girorekening. Schuldvergelijking en/of schuldverrekening is niet
mogelijk tenzij dit met ons expliciet schriftelijk is overeengekomen. Bij overschrijding van de
betalingstermijn wordt 2% rente per maand in rekening gebracht over het factuurbedrag
vanaf de factuurdatum tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij elk gedeelte van
één maand als een hele maand zal gelden, zonder dat sommatie en/of ingebrekestelling
nodig is/zijn. Tevens wordt opdrachtgever bij overschrijding van de betalingstermijn
verschuldigd een bedrag aan buitengerechtelijke invorderingskosten ad 15% van het
factuurbedrag met een minimum van € 350,00 exclusief 19% omzetbelasting. De
opdrachtgever verbindt zich alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor de
invordering van enig opeisbaar bedrag te betalen. Hierdoor vallen onder meer kosten van
beslag, faillissementsaanvrage, incassokosten alsmede de kosten van door ons in te
schakelen advocaten, deurwaarders andere deskundigen.
Vorderingen tot betaling zijn in elk geval opeisbaar bij overschrijding van enige
betalingstermijn en verder wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement raakt of
surseance van betaling aanvraagt, wanneer enig beslag op goederen van de
opdrachtgever wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, liquidatie treedt, of ontbonden
wordt. Facturen worden geacht door opdrachtgever te zijn geaccepteerd en akkoord
bevonden indien niet binnen 8 dagen na factuurdatum middels aangetekende brief
bezwaar is gemaakt. Wij hebben het recht te bepalen aan welke schulden de betalingen
worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst worden aangemerkt
als vergoeding voor rente en voor door ons gemaakte kosten indien en voor zover dat
noodzakelijk is.
Art 5 Aansprakelijkheid
Behoudens rechtsregels van openbare orde waaronder bepalingen van dwingend recht
inzake (product)aansprakelijkheid, zijn wij nimmer aansprakelijk jegens de opdrachtgever
voor gebreken aan ter beschikking gestelde goederen, kosten, schaden en interesten,
welke voor de opdrachtgever of door derden mochten ontstaan als direct of indirect
gevolg van daden en/of nalatigheden van personen in dienst van ons of van door ons
ingeschakelde derden of veroorzaakt door goederen al of niet onder ons opzicht of door
ons ter beschikking gesteld in de meest ruime zin des woord.
Wij zijn door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de
opdrachtgever gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de opdrachtgever en/of
van derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan
tengevolge van fabricage of samenstelling fouten, dan wel door enigerlei andere oorzaak.
Wij zijn evenmin aansprakelijk voor welke schade dan ook, ontstaan aan personen, zaken,
zowel roerende als onroerende, of de (leef)omgeving in de meest ruime zin, ontstaan In
verband met/door ons geleverde zaken en/of door ons verrichte werkzaamheden zulks
Indien schade veroorzaakt zou zijn door schuld van aan ons ondergeschikte personen,
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waarvan wij ons bij de uitvoering van de werkzaamheden bedienen behoudens eigen
opzet of grove schuld. Hetgeen hierboven vermeld staat strekt zich eveneens uit tot het
door ons ingeschakeld personeel en door ons ingeschakelde derden. Aansprakelijkheid
jegens derden voortvloeiende direct of indirect uit de aanwezigheid en/of het gebruik van
door onze geleverde goederen is steeds voor rekening van de opdrachtgever en deze zal
ons ter zake volledig vrijwaren.
Art 6 Termijnen en levertijden
Levertijden zijn vrijblijvend en worden door ons slechts bij benadering aangegeven en gaan
in op de eerste werkdag na de totstandkoming van de overeenkomst tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen. Overeengekomen termijnen worden door ons zoveel mogelijk
nageleefd, doch binden ons niet indien een opgegeven termijn, anders dan door
overmacht met meer dan zes maanden wordt overschreden, zal de opdrachtgever na
schriftelijke ingebrekestelling onder opgave van een redelijke laatste termijn, de opdracht
kunnen annuleren. Mocht gedurende voornoemde periode van zes maanden blijken dat
nakoming van de overeenkomst voor ons zodanig bezwaarlijk is dat deze van ons niet
gevergd kan worden, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst voor ontbonden
te houden. Termijnen worden geschorst zodra en zolang de opdrachtgever in gebreke is
met betaling aan ons van enig bedrag uit welken hoofde dan ook.
Art 7 Overmacht
In geval van opschorting door overschrijding van opgegeven levertijd of reparatieduur
door welke oorzaak dan ook, heeft de opdrachtgever nimmer het recht de overeenkomst,
hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, te (doen) ontbinden, noch enig recht op
schadevergoeding. De opdrachtgever heeft noch het recht de prestatie van ons, noch
betaling aan ons te weigeren.
Nakoming kan van ons niet gevergd worden in de nakomende gevallen; mobilisatie,
oproer, (burger)oorlog ook buiten Nederland, oorlogsgevaar, molest, natuurrampen, brand
(hoe dan ook ontstaan), transportstoringen, storingen in ons bedrijf of in dat van
toeleveranciers, elektriciteitsstoringen, stakingen in het eigen bedrijf of in het bedrijf van
ingeschakelde derden, stopzetting van de productie van het verkochte model, in gebreke
zijn c.q. blijven van toeleveranciers, uit- en invoerverboden, diefstal of verduistering uit onze
magazijnen of werkplaatsen, en overigens alle andere omstandigheden, nakoming van de
overeenkomst redelijkerwijs niet gevergd kan worden. Overmacht van onze leveranciers
geldt als overmacht van onszelf in geval van overmacht van blijvende aard, zowel
onzerzijds als van de opdrachtgever behouden wij ons het recht voor de overeenkomst
voor ontbonden te houden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn,
onverschillig of de omstandigheden van de overmacht op het moment van het sluiten van
de overeenkomst al of niet voorzienbaar waren. In het geval van tijdelijke overmacht
hebben wij het recht zonder schadevergoeding gehouden te zijn de overeenkomst te
ontbinden dan wel de uitvoering te schorsen voor een periode van maximaal 6 maanden,
na afloop van welke periode wij verplicht zijn aan te geven of wij de overeenkomst alsnog
gestand willen doen.
Art 8 Zekerheid
Onverminderd al onze overige rechten in geval van toerekenbare tekortkoming
(wanprestatie) van de opdrachtgever zijn wij gerechtigd bij overschrijding van
betalingstermijnen de goederen die door ons te beschikking van de opdrachtgever zijn
gesteld direct terug te nemen zonder dat daartoe een uitdrukkelijke ingebrekestelling of
een rechtelijke tussenkomst vereist is. Wij zijn niet aansprakelijk voor goederen die zich
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alsdan in de door ons af te voeren goederen bevinden. Wij zijn gerechtigd voor de
terbeschikkingstelling van de goederen zekerheid te bedingen c.q. depot te verlangen.
Ingeval de opdrachtgever weigert zodanige zekerheid of depot te stellen, zijn wij
gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd ons recht op
schadevergoeding. Wij zijn gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te
schorten indien de opdrachtgever de door hem verschuldigde bedragen niet heeft
voldaan of indien de opdrachtgever de door ons gestelde (extra) zekerheden niet heeft
gesteld.
Art 9 Toerekenbare tekortkoming (wanprestatie)
Indien de opdrachtgever de goederen niet tijdig heeft afgehaald, niet of niet tijdig of
slechts gedeeltelijk aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, of enige andere
bepalingen van de met haar gesloten overeenkomst of deze voorwaarden niet, niet tijdig
of onvolledig nakomt, voorts indien op diens goederen beslag wordt gelegd, zij surseance
van betaling aanvraagt, haar faillissement wordt aangevraagd, of een regeling tot
betaling van haar schulden treft, zal door onze omgaand ontbinding van de tussen partijen
gemaakte afspraak kunnen plaatsvinden per die datum door een schriftelijke verklaring
daartoe de opdrachtgever. In dat geval zal het door haar aan ons verschuldigde bedrag
terstond en volledig opeisbaar zijn ongeacht eerdere, afspraken omtrent de wijze van
betaling met Inbegrip van een verhoging van 15% van de totale bruto factuurwaarde van
de geleverde of te leveren goederen onverminderd ons recht de uitvoering van de nog
lopende overeenkomsten op te schorten en/of geheel of gedeeltelijk zulks te onzer keuze,
na schriftelijke melding aan opdrachtgever te ontbinden zonder enige gehoudenheid tot
schadevergoeding jegens opdrachtgever.
Art 10 Uitvoering
Wij hebben te allen tijde het recht een verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk door
derden te laten uitvoeren.
Art 11 Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Ter zake alle geschillen
behoudens die als genoemd in artikel 17, is uitsluitend bevoegd de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, onverminderd ons recht de opdrachtgever te
dagvaarden voor de rechter in het arrondissement waarin zij gevestigd of woonachtig is.
De President van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam is bevoegd kennis te nemen
van verzoeken ter zake conservatoire en/of revindicatoire maatregelen met inbegrip van
sequestratie ook al is de wederpartij niet gevestigd of woonachtig in het arrondissement
Amsterdam in kantongerechtprocedures geldt echter, dat slechts die kantonrechter, die
naar wettelijke regelen bevoegd IS om kennis te nemen van vorenbedoeld geschil, van de
zaak zal kennis nemen.

VERHUUR
Art 12
Generlei aansprakelijkheid voortvloeiende direct of indirect uit de aanwezigheid en/of
gebruik van de door ons verhuurde goederen en/of verrichte diensten is voor onze
rekening. Huurder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de in huur genomen
goederen vanaf het tijdstip van aflevering tot terugkeer van de goederen in onze depots.
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Art 13
Verhuur geschiedt steeds schriftelijk onder deze voorwaarden bij afzonderlijke
huurovereenkomst. Een met ons gesloten huurovereenkomst vangt aan op de dag van
terbeschikkingstelling van het gehuurde materiaal en eindigt op de dag waarop het
verhuurde materiaal compleet en in goede staat door ons retour is ontvangen in onze
depots.
De huurder dient voor een goede en veilige opstelling van het verhuurde materiaal zorg te
dragen. Indien de gesteldheid van het terrein en/of de wijze van opstelling van het
verhuurde materiaal door ons als onvoldoende wordt beoordeeld, kunnen wij hetzij de
bedongen prijzen of tarieven verhogen met de als gevolg van de grotere risico’s ontstane
(meer)kosten, hetzij de opdracht eenzijdig annuleren, waarbij aan huurder een vergoeding
in rekening zal worden gebracht gebaseerd op de door ons verloren tijd en het gemis in ons
bedrijf van het verhuurde materiaal.
Art 14
Indien met het verhuurde materiaal tijdens de huurperiode van de openbare weg gebruik
wordt gemaakt, dient de verhuurder de vereiste toestemming tot dit gebruik van de
bevoegde autoriteiten te verkrijgen. Het verhuurde materiaal mag slechts gebruikt worden
overeenkomstig haar bestemming. De huurder verklaart door acceptatie van het gehuurde
dit in goede staat te hebben ontvangen. Zij zal het in die staat houden en aldus na afloop
van de huurperiode weer aan ons opleveren.
De kosten van onderhoud en herstel aan het verhuurde materiaal uit welken hoofde ook
benodigd zijn ten laste van de huurder. Alle lasten en belastingen die gedurende de
looptijd van de overeenkomst ter zake van het verhuurde materiaal geheven worden zijn
ten laste van de huurder.
Gehele of gedeeltelijke afstand van het gebruik van zaken om baat of om niet aan een
derde is, behoudens onze uitdrukkelijke toestemming, verboden.
De huurder mag het verhuurde materiaal zonder onze schriftelijke toestemming niet
vervoeren of doen vervoeren. Het is uitdrukkelijk verboden aan of op het verhuurde
materialen aan te brengen, de gehuurde goederen te vervreemden of te bezwaren, in
pandrecht te geven, te verhuren. Wij hebben tijdens de huurperiode te allen tijde het recht
het verhuurde materiaal te controleren of te doen controleren.
Transport vindt plaats “af bedrijf”. Het transport van het gehuurde van en naar ons bedrijf
vindt plaats voor rekening en risico van huurder. De huur is aangegaan voor de in de
huurovereenkomst genoemde termijn, waarbij (een) dag(en) waarop het verhuurde naar
huurder wordt vervoerd, respectievelijk naar ons wordt teruggevoerd, mede als
huurdag(en) geldt/gelden. Indien het gehuurde niet aan ons is ter beschikking gesteld na
afloop van de termijn waarvoor de huur is aangegaan, wordt een nieuwe huur geacht te
zijn gesloten, voor dezelfde looptijd en op dezelfde voorwaarden tenzij wij binnen een week
na afloop van de eerstbedoelde huur daartegen bezwaar maken.
Art 15
Wij en door ons ingeschakelde derden zijn nimmer aansprakelijk voor schade aan, door, of
in verband met het gebruik van het verhuurde materiaal ontstaan, behoudens bepalingen
van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid.
Gedurende de huur zijn alle risico's van het verhuurde materiaal en alle kosten van
onderhoud of herstel voor rekening van huurder. Huurder is aansprakelijk voor alle schade
aan of in verband met het gebruik van het verhuurde ontstaan, hoe ook veroorzaakt,
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ongeacht of dergelijke schade is ontstaan door schuld van huurder, derden of door
overmacht dan wel door enig al dan niet verborgen gebrek van het verhuurde, behoudens
bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid. Huurder vrijwaart ons
en door ons in geschakelde derden voor vorderingen van derden van dergelijke schade.
Indien door handelen en/of nalaten van ons schade ontstaat en wij daarvoor aansprakelijk
kunnen worden gehouden, zal de schade door ons te betalen nimmer de huurprijs te
boven gaan. In geval van schade, overkomen aan of veroorzaakt met het verhuurde, is
huurder verplicht ons hiervan onmiddellijk telefonisch en schriftelijk in kennis te stellen en zo
spoedig mogelijk daarna aan ons over te leggen de verklaringen van getuigen en/of
andere bescheiden, die op de gebeurtenis betrekking hebben. De huurder dient onverwijld
door de politie proces-verbaal van het gebeurde te laten opmaken en aan ons te doen
toekomen.
Indien tijdens of na afloop van de huurovereenkomst blijkt dat er wijzigingen in de staat en
onderhoudstoestand van het verhuurde materiaal is opgetreden, zal huurder hierover
worden geïnformeerd en zullen wij voor rekening van huurder het verhuurde materiaal in de
oorspronkelijke staat en onderhoudstoestand terugbrengen.
De huurder is verplicht het verhuurde materiaal overeenkomstig zijn bestemming zorgvuldig
te gebruiken en de instructies, die door ons ten aanzien van gebruik en onderhoud zijn
gegeven, stipt op te volgen. De huurder zal het verhuurde materiaal niet vervreemden of
bezwaren en zal bij beëindiging der huurovereenkomst door tijdsverloop, of anderszins,
deze retourneren in dezelfde staat en onderhoudstoestand als aan huurder afgeleverd,
normale gebruiksslijtage uitgezonderd, bij gebreke waarvan huurder verbeurt een direct
opeisbare boete ad €. 25 000,00 per verhuurde zaak zonder sommatie, ingebrekestelling
en/of rechterlijke tussenkomst onverlet de verplichting van huurder schade en herstelkosten
te voldoen.
De huurder zal zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen veranderingen of
wijzigingen in of aan het verhuurde materiaal aanbrengen of dulden. Het is huurder
verboden de gehuurde aard en nagelvast te verbinden aan onroerende zaken, de bodem
daaronder begrepen. Eventuele schade, ontstaan door onjuiste werkzaamheden in de
buurt van het verhuurde materiaal, komt in voorkomend geval voor rekening van de
huurder even als schade ontstaan door onjuist gebruik, verkeerde opstelling, opzet of
schuld, die is ontstaan door handelen en/of nalaten zijdens huurder gedurende de
huurperiode althans voor de periode dat het verhuurde materiaal voor rekening en risico
van de huurder is.
De huurder staat er voor in en verplicht zich uitdrukkelijk ons schadeloos te stellen en ter
zake te vrijwaren voor alle schade, die wij mochten lijden wegens verlies van of schade aan
het verhuurde materiaal, dood van derden, letsel van derden of schade aan onze
eigendommen en/of derden ten gevolge van geheel of ten dele het gebruik of de
toestand van het verhuurde materiaal of delen ervan, terwijl dit/deze in handen of onder
toezicht van huurder is/zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het
uitvallen van het verhuurde materiaal.
Onderhoud, het aanbrengen van wijzigingen en/of het verrichten van reparaties mag
uitsluitend geschieden door ons, tenzij aan huurder schriftelijke toestemming is verleend zelf
of door derden die werkzaamheden te (doen) verrichten. Huurder dient zelf zorg te dragen
voor aanbrengen en n stand houden van bebakening ter plaatse, zo die is vereist, gelet op
de situatie ter plaatse en de eventueel aldaar vigerende politieverordening.
Indien de huurder het verhuurde materiaal toch op enigerlei wijze met de grond verenigt,
ontstaat hierdoor geen eigendom van het verhuurde materiaal voor de eigenaar van de
grond, aangezien partijen met de huurovereenkomst slechts tijdelijk gebruik van het
verhuurde materiaal ter plaatse beogen.
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Wij zijn te allen tijde gerechtigd het verhuurde materiaal te vervangen door (een) ander(e)
exempla(a)r(en) van hetzelfde type.
De huurovereenkomst kan door ons ontbonden worden zonder rechterlijke tussenkomst
door schriftelijke bericht aan huurder hiertoe onverlet onze mogelijkheden tot het vorderen
van schadevergoeding indien huurder:
- handelt in strijd met de gesloten overeenkomst of met enig onderdeel daarvan;
- naar ons onderdeel op onoordeelkundige wijze gebruik maakt van het verhuurde
materiaal;
- surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard dan wel haar
faillissement wordt aangevraagd, dan wel beslag wordt gelegd ten laste van huurder op
het verhuurde materiaal.
- Onder curatele wordt gesteld, komt te overlijden, liquideert of wijziging brengt of doet
brengen in de rechtsvorm van haar onderneming.
Indien wij de overeenkomst ontbonden verklaren op voornoemde gronden, waartoe geen
sommatie en/of ingebrekestelling noodzakelijk is, zijn alle overeengekomen huurtermijnen
direct opeisbaar zonder voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling. Verhuurde
goederen worden door ons niet terug genomen voor het einde van de looptijd van de
overeenkomst, tenzij deze mogelijkheid uitdrukkelijk is overeengekomen. Kosten van
retourzending komen voor rekening van de huurder. Indien met huurder meerdere
personen en/of bedrijven aangeduid worden, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot
nakoming van alle verplichtingen uit de huurovereenkomst voor hen voortvloeiende.
De opdrachtgever is steeds aansprakelijk voor kosten, schade en interesten welke
voortvloeien uit;
- Het gebruik van de openbare weg met de verhuurde goederen;
- Beschadiging en/of diefstal aan/van de verhuurde goederen;
- Andersoortige schade ontstaan aan de verhuurde goederen tijdens de huurperiode en de
periode waarin wij de goederen voor de huurder beschikbaar houden.
In geval van verzuim van huurder zijn wij gerechtigd de verhuurde goederen desnodig
zonder voorafgaande kennisgeving tussentijds bij huurder op te halen. Wij aanvaarden
geen enkele aansprakelijkheid ter zake eventuele zich op dat eigendom toebehorende
goederen.

VERKOOP
Art 16
Indien de goederen zijn geleverd alvorens de desbetreffende factuur, opeisbaar of niet,
volledig aan ons is voldaan door de koper in voorkomende gevallen verhoogd met kosten
en/of schaden blijven deze goederen ons eigendom, tot het tijdstip van volledige betaling.
Zolang de betaling der goederen niet volledig heeft plaatsgevonden, is de koper niet
gerechtigd de goederen te vervreemden of te bezwaren, in pand te geven, te verhuren,
onder welke benaming dan ook aan derden in bruileen af te staan of op enigerlei wijze
met enig ander beperkt recht te bezwaren of uit haar bedrijf te brengen. Koper is eveneens
niet gerechtigd de goederen niet in haar oorspronkelijke vorm te laten, of te wijzigen dor
zaaksvorming, natrekking of vermenging.
Zolang de goederen ingevolge het bepaalde in het voorgaande lid ons eigendom zijn, is
koper verplicht deze goederen tegen brand, diefstal, aanspraken van derden en eigen
risico in voldoende mate en voor eigen rekening te doen verzekeren. De koper is verplicht
in voorkomende gevallen haar rechten voortvloeiende uit bedoelde polis van verzekering
aan ons een opgave van de betrokken verzekeringsmaatschappij.
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In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming, zoals omschreven en in geval van
onrechtmatig handelen door koper zijn wij gerechtigd onze goederen na schriftelijk
melding aan koper, dat de overeenkomst is ontbonden, terug te nemen en te behouden
met het recht tot eigenmachtige verkoop zonder dat daartoe een uitdrukkelijke
ingebrekestelling of rechterlijke uitspraak vereist is. Indien deze goederen door de koper in
strijd met het voorgaande tot een nieuw product verwerkt zijn, is koper tot onmiddellijke
volledige schadevergoeding ter zake gehouden. De koper is verplicht in vooromschreven
geval ons schriftelijk in te lichten, indien derden (vermeende) rechten doen gelden op
goederen waarop zoals omschreven eigendomsvoorbehoud rust.
Art 17
Levering vindt plaats af bedrijf. Indien met de koper levering elders is overeengekomen, zijn
de hieraan verbonden meerkosten voor diens rekening tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
Het risico van de goederen gaat over op de koper op het moment dat deze ten behoeve
van koper in onze bedrijven dan wel elders zijn afgezonderd. De goederen reizen immer en
voor rekening van koper.
Levering wordt geacht feitelijk te hebben plaats gevonden zodra aan de koper door ons is
medegedeeld dat de goederen vanaf een bepaalde datum afgehaald kunnen worden
c.q. voor koper zijn afgezonderd. Op het tijdstip van die mededeling wordt de koper
jegens ons betalingsplichtig.
Koper is gehouden de goederen binnen een week na de voormelde kennisgeving af te
halen tenzij hij schriftelijk met ons een andere regeling heeft getroffen. Indien de goederen
niet binnen die termijn zijn afgehaald is koper gehouden een bewaarloon te betalen.
Bovendien zijn wij alsdan gerechtigd de goederen ter attentie van eigendomsvoorbehoud
eigenmachtig te verkopen indien koper na een herhaalde schriftelijke kennisgeving in
gebreke is de goederen af te halen, onverminderd onze rechten voortvloeiende uit het
bepaalde onder ‘artikel 9’.
Bij aflevering van de goederen zijn deze door ons niet verzekerd. Indien geen nadere
aanwijzingen door de koper aan ons zijn gegeven wordt de wijze van verpakking en
transpoort door ons bepaald zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen.
Montage en demontage kosten komen voor rekening van de koper. Wij zijn gerechtigd de
terbeschikkingstelling in gedeelten te laten plaatsvinden tenzij anders overeengekomen.
Geleverde goederen worden door ons niet teruggenomen, tenzij deze mogelijkheid
uitdrukkelijk is overeengekomen. Kosten van de retourzending komen in dit geval voor
rekening van de koper.
Art 18
Onder reclames worden verstaan ernstige grieven van de koper over de goederen. Onder
reclames zullen niet worden begrepen kleine afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit en
afwerking. Wij garanderen nieuwe door ons geleverde goederen voor zo ver de daarop
verstrekte fabrieksgarantie c.q. die van onze toeleveranciers strekt. Reclames worden
uiterlijk 8 dagen na terbeschikkingstelling van de goederen per aangetekend schrijven bij
ons ingediend, bij gebreke waarvan koper haar recht verwerkt heeft.
Wij zijn verder niet aansprakelijk jegens de koper dan voor zover zulks voortvloeit uit de door
ons verstrekte garantie. Voor schade het zij direct, het zij indirect, welke voortvloeit uit het
gebruik van de door ons geleverde of herstelde goederen, tenzij ontstaan door eigen opzet
c.q. grove schuld onzerzijds, zijn wij nimmer aansprakelijk. Zulks echter behoudens
bepalingen van dwingend recht inzake (product) aansprakelijkheid, een en ander met
name indien de schade ontstaat door het negeren van aanwijzingen onzerzijds,
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ondeskundig/onzorgvuldig handelen, reparaties door anderen dan ons verricht en gebruik
buiten normale bedrijfsoefening. De koper is verplicht, op straffe van verval van
voornoemde garantie verplichting, per omgaande na de ontdekking van een gebrek dit bij
aangetekende brief aan ons te melden. Tevens is deze verplichting en gebrekkig
onderdeel te bewaren en vracht vrij aan ons terug te zenden indien wij dit verlangen.
Reclames ingediend later dan 6 maanden na factuurdatum zullen in geen geval worden
geaccepteerd.
Restitutie wordt verleend in geval van acceptatie van de garantieaanspraak door de
fabrikant c.q. toeleverancier en ten hoogste tot het bedrag dat aldus aan ons wordt
vergoed.
De garantie verplichting van ons hervat inden koper niet aan zijn betalingsverplichtingen
voldoet. Koper heeft nimmer het recht aan ons betaling te weigeren of de overeenkomst te
ontbinden om reden dat wij onze garantieverplichtingen jegens haar nog niet of niet
geheel zijn nagekomen. Op de door ons geleverde gebruikte goederen wordt geen
garantie verleend tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen en door ons schriftelijk is
bevestigd. Bij een geaccepteerde reclame hebben wij het recht de goederen terug te
nemen en van de verder terbeschikkingstelling af te zien tegen maximale terugbetaling
van het reeds betaalde, of te verlangen dat de koper de goederen behoudt tegen een
gereduceerde prijs. Wij kunnen ook besluiten kosteloos tot herlevering over te gaan. Wij
kunnen ook besluiten tot terbeschikkingstelling van andere goederen over te gaan. Ieder
recht op schadevergoeding is uitgesloten.

TRANSPORT
Art 19
Indien door ons met de opdrachtgever een vervoersovereenkomst wordt gesloten zijn op
de betreffende overeenkomst behoudens navolgende bepalingen de artikelen van het
CMR verdrag van toepassing.
In afwijking van artikel 31 van de CMR, waarin de bevoegde rechter vermeldt staat en
mede in afwijking van artikel 11 van onze Algemene Voorwaarden kunnen wij met de
opdrachtgever overeenkomen: ter zake alle geschillen voortvloeiende uit de
vervoersovereenkomst te onzer keuze is de Arrondissementsrechtbank van de woonplaats
c.q. vestigingsplaats van de opdrachtgever bevoegd dan wel de rechter in het
arrondissement, waarbinnen de door ons vervoerde goederen in ontvangst zijn genomen
c.q. werden afgeleverd.
Art 20
De vracht en verdere op de goederen drukkende kosten zijn bij gefrankeerde zending
opeisbaar op het moment dat de opdrachtgever de vrachtbrief aan ons overhandigt dan
wel op het ogenblik dat wij de opdracht aanvaarde.
Indien ongefrankeerde zending is overeengekomen is de geadresseerde bij
inontvangstneming van de goederen verplicht de vracht, het uit anderen hoofde ter zake
van het vervoer verschuldigde en verdere op de goederen drukkende kosten te betalen;
indien hij deze op eerste aanmaning niet voldeed is de opdrachtgever hoofdelijk met haar
tot betaling verplicht. Indien wij anders dan bij ongefrankeerde zending op verzoek van de
opdrachtgever de vracht, het anderen hoofde ter zake van het vervoer verschuldigde en
verdere op de goederen drukkende kosten met betrekking tot het verrichte transport in
rekening brengen bij de geadresseerde op een derde, blijft opdrachtgever tot betaling van

9

deze bedragen verplicht indien geadresseerde of derde deze op de eerste aanmaning
niet voldeed.

Art 21
Wij hebben jegens ieder die daarvan afgifte verlangt een retentierecht op goederen en
documenten die wij in verband met de vervoersovereenkomst onder ons hebben. Wij
hebben dit recht ook voor hetgeen de opdrachtgever ons nog verschuldigd is uit
voorgaande overeenkomsten.
Art 22
Zolang goederen nog niet op de plaats van bestemming zijn aangekomen hebben wij het
recht om van de opdrachtgever te vorderen dat zekerheid wordt gesteld voor de vracht
en alle vorderingen die wij ten laste van haar hebben of zullen krijgen. Zolang de zekerheid
niet is gesteld hebben wij het recht het vervoer uit te stellen dan wel op te schorten. Wij zijn
nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die uit en uitstel of opschorting voortvloeit.
Alle goederen, documenten en gelden, welke wij uit welken hoofde en met welke
bestemming onder ons hebben of zullen krijgen strekken ons tot onderpand van alle
vorderingen welke wij ten laste van de opdrachtgever of van de eigenaar hebben of
mochten krijgen. Bij niet voldoening van onze vorderingen geschiedt de verkoop van het
onderpand in het openbaar dan wel door middel van onderhandse verkoop indien
hieromtrent overeenstemming is bereikt nadat de bevoegdheid tot verkoop is ontstaan.
Alle handelingen en werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van
opdrachtgever. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade behoudens opzet en grove
schuld. Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot ons factuurbedrag.
Opdrachtgever is jegens ons aansprakelijk voor schade ten gevolge van de (aarde der)
goederen en de verpakking daarvan, de onjuistheid, onnauwkeurigheid o onvolledigheid
van instructies en gegevens, het niet of niet tijdig te beschikking stellen van de goederen
op de afgesproken tijd en plaats, alsmede het niet of niet tijdig verstrekken van
documenten en/of instructies en de schuld of nalatigheid in het algemeen van de
opdrachtgever en diens ondergeschikten en door hem ingeschakelde derden.
Opdrachtgever zal ons vrijwaren tegen aanspraken van derden die verband houden met
de in de vorige zin bedoelde schade.
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