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Artikel 1

Definities

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Westrom: de Gemeenschappelijke
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2, 6042
Roermond.
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6041
PA Roermond.
1.2
1.2	Opdrachtgever: degene die aan Westrom een opdracht verstrekt c.q. die bij Westrom een bestelling
plaatst c.q.
c.q. degene
degene met
met wie
wie Westrom
Westrom een
een overeenkomst
overeenkomst sluit.
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1.3	Leverancier: degene die aan Westrom goederen levert, diensten verleent
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Westrom
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1.4
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overeenkomst tussen
tussen Westrom
Westrom en
en opdrachtgever
1.4	Overeenkomst:
opdrachtgever c.q.
c.q. leverancier
leverancier tot
tot het
het leveren
leveren
van
zaken
en/of
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verrichten
van
diensten
waarop
deze
algemene
voorwaarden
van
toepassing
van zaken en/of het verrichten van diensten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing
zijn.
zijn.
1.5	Partijen:
Westrom en opdrachtgever c.q. leverancier gezamenlijk.
1.5 Partijen: Westrom en opdrachtgever c.q. leverancier gezamenlijk.
Artikel 2

Toepasselijkheid

Artikel 2
Toepasselijkheid
2.1	
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betreffende branche gehanteerde standaardvoorwaarden met dien verstande dat de betalingsregeling van artikel 6 en de ontbindingsregel
van artikel 10 boven de ter zake in de branche gehanteerde standaard voorwaarden opgenomen
gaan. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
Artikelregelingen
3
2.3 Voor zover partijen eerder op basis van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden een overeenkomst
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3.1 Elke
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van ondertekening van de overeenkomst door
Westrom c.q. de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Westrom c.q. de
dag waarop Westrom een door opdrachtgever bij haar geplaatste opdracht feitelijk heeft uitgevoerd.
3.3	Wijzigingen in de overeenkomst alsmede in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
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Artikel 4
Levertijd
dag waarop Westrom een door opdrachtgever bij haar geplaatste opdracht feitelijk heeft uitgevoerd.
3.3 Wijzigingen in de overeenkomst alsmede in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn
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4.2 Overschrijding van de levertijd verplicht Westrom niet tot enige vergoeding.
4.3	
De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende
en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door
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stelde materialen. Indien buiten schuld van Westrom vertraging ontstaat t.g.v. wijziging van bedoelde
werkomstandigheden en/of doordat voor de uitvoering van de overeenkomst bestelde materialen
niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

4.5 	Westrom is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst d.m.v. deelleveranciers, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen en/of de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. Bij
deelleveranciers geldt elke afzonderlijke partij zaken als op zichzelf geleverd en is Westrom gerechtigd
ter zake deze deelleverantie te factureren.
4.6	Indien de opdrachtgever een bestelling op afroep plaatst, moet deze bestelling uiterlijk op de laatste dag
van de afroeptermijn door de opdrachtgever worden afgeroepen en afgenomen.
Artikel 5

Risico en eigendom

5.1	Nadat de betreffende zaken het terrein van Westrom hebben verlaten, draagt de opdrachtgever het risico
voor alle directe en indirecte schade behoudens voor zover aan opzet of grove schuld door Westrom te
wijten.
5.2	De zaken reizen onder alle omstandigheden voor rekening en risico van opdrachtgever, ook wanneer
het franco zendingen en/of retourzendingen betreft.
5.3	Indien opdrachtgever Westrom zaken ter bewerking, reparatie, inspectie of anderszins ter beschikking
stelt, berusten deze zaken onder Westrom voor rekening en risico van opdrachtgever.
5.4 	Ten aanzien van de in artikel 5.3 vermelde zaken aanvaardt Westrom geen enkele aansprakelijkheid
behoudens opzet of grove schuld zijdens Westrom.
5.5	Het eigendom van de zaken gaat eerst op opdrachtgever over wanneer al het door opdrachtgever aan
Westrom uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten,
volledig aan Westrom is voldaan.
5.6 	Westrom is in voorkomend geval gerechtigd tot ongehinderde toegang tot ruimten waarin het product
zich bevindt. Opdrachtgever zal Westrom alle medewerking verlenen teneinde het in artikel 9.5 vermelde
eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de zaken, met inbegrip van de daartoe
eventueel benodigde demontage.
Artikel 6

Betaling

6.1	Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling van de overeengekomen prijs binnen dertig dagen na
levering.
6.2	
Westrom is steeds gerechtigd voor de nakoming van betalingsverplichtingen zekerheidsstelling te
verlangen en/of uitsluitend onder rembours te verzenden, alsmede de nakoming van de overeenkomst
op te schorten totdat aan voormelde zekerheidsstelling naar genoegen van Westrom is voldaan.
6.3	Alle betalingen dienen door opdrachtgever te geschieden op een door Westrom aan te wijzen rekening.
6.4	Indien opdrachtgever niet binnen de termijn als genoemd in artikel 6.1 betaalt, is hij van rechtswege
in verzuim en is hij vanaf de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een
maand als een volle maand wordt aangemerkt, alsmede alle op de inning van de vordering vallende
gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten.
6.5	
Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde
rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de
opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6.6	Ingeval zich een situatie voordoet als vermeld in artikel 10.2 worden alle vorderingen van Westrom op
opdrachtgever met onmiddellijke ingang opeisbaar.
6.7	Onder opdrachtgever in de zin van artikel 6.6 wordt mede verstaan enige tot opdrachtgevers concern
behorende moeder-, dochter- of zustervennootschap en/of enige met opdrachtgever gelieerde
onderneming, ongeacht de rechtsvorm daarvan.
Artikel 7

Garantie

7.1	
Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat Westrom in voor de deugdelijkheid van de
geleverde zaak alsmede voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte of geleverde materiaal, gedurende
een periode van drie maanden na factuurdatum.
7.2	De onder in artikel 7.1 vermelde garantie vallende gebreken zullen door Westrom worden weggenomen
door reparatie of vervanging van de gebrekkige zaken.
7.3	Buiten de in artikel 7.1 vermelde garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in danwel geheel
of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a.	de niet nakoming van door Westrom aan het gebruik van de geleverde zaken verbonden voorschriften,
danwel het voorziene normaal gebruik;
b. normale slijtage;
c.	de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard op de kwaliteit van de toegepaste
materialen;

d. in overleg met opdrachtgever aangewende materialen resp. zaken;
e.	materialen, zaken, werkwijzen en constructies voor zover op uitdrukkelijke instructie van opdrachtgever
toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen of zaken.
7.4	Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de
met Westrom gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is
Westrom m.b.t. geen dezer overeenkomsten tot enige garantie gehouden.
7.5	Indien opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Westrom tot herstel of andere
werkzaamheden ter zake de geleverde zaken en/of diensten overgaat, vervalt elke aansprakelijkheid
van Westrom uit hoofde van garantie.
7.6	Het beweerdelijk niet nakomen door Westrom van zijn garantieverplichtingen, ontslaat opdrachtgever
niet van de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige met Westrom gesloten overeenkomst.
Artikel 8

Aansprakelijkheid

8.1	De aansprakelijkheid van Westrom is beperkt tot nakoming van de in artikel 7 omschreven garantiever
plichtingen.
8.2	Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Westrom en behoudens het bepaalde in artikel 7.1
is alle aansprakelijkheid van Westrom, zoals voor bedrijfsschade, andere (indirecte) schade alsmede
schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten.
8.3	Westrom is niet aansprakelijk voor:
a.	schending van octrooien, licenties en/of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van, door
of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens;
b.	beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde
grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen enzovoorts.
8.4	Opdrachtgever is gehouden Westrom te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken
van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Westrom in deze voorwaarden
in de verhouding met opdrachtgever is uitgesloten waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge
artikel 6:171 BW en artikel 6:185 BW.
Artikel 9

Reclames

9.1	Reclame ter zake van zichtbare gebreken dient binnen veertien dagen na ontvangst van de zaken bij
aan Westrom gericht aangetekend schrijven te geschieden bij overschrijding van welke termijn elke
aansprakelijkheid van Westrom ter zake vervalt.
9.2	Reclame ter zake van verborgen gebreken dient onverwijld na ontdekking van de zaak middels een aan
Westrom gericht aangetekend schrijven te geschieden, met dien verstande dat reclame ter zake deze
gebreken slechts mogelijk is binnen een periode van zes maanden na levering.
9.3	Rechtsvorderingen ter zake de gebreken dienen binnen een jaar na de tijdige reclame op straffe van
verval aanhangig gemaakt te worden.
9.4	Gebreken t.a.v. een deel van de geleverde zaken geven opdrachtgever niet het recht tot afkeuring of
weigering van de gehele partij geleverde zaken.
Artikel 10

Opschorting en ontbinding

10.1	Ingeval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, is Westrom
gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten of de
overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder dat Westrom tot enige schadevergoeding gehouden
is.
10.2	Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit
de met Westrom gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit,
danwel indien goede grond bestaat voor de vrees dat opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn
contractuele verplichtingen jegens Westrom te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance
van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht van (de onderneming van) opdrachtgever,
waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, alsmede indien beslag
niet binnen een redelijk korte termijn is opgeheven of een vonnis tot opheffing is verkregen, is Westrom
gerechtigd om zonder ingebrekestelling de uitvoering van elk van deze overeenkomsten voor ten
hoogste zes maanden op te schorten of deze (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks zonder gehouden-heid
van Westrom tot enige schadevergoeding of garantie of onverminderd de Westrom verder toekomende
rechten.
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Intentieverklaring
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Bijzonder deel
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