
 

 
ALGEMENE LEVERINGS-EN BETALINGSVOORWAARDEN 

Firma: Weeving te Oosterhout        21-12-2015 
 
 ALGEMEEN 
1.Al onze aanbiedingen, overeenkomsten, alsmede rechts handelingen en onderhandelingen voorafgaande aan 
de overeenkomst en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. 
Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken na onze uitdrukkelijke 
schriftelijke goedkeuring, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 
2.Onder “de wederpartij”wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die met 
onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en diens 
vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n)en erfgenamen. 
3.Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarvan de wederpartij zich bedient verbinden ons niet, tenzij en 
voor zover deze door ons schriftelijk zijn aanvaard. 
4.Indien aan één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden rechtskracht wordt ontzegd, zal 
zulk gebrek aan rechtskracht geen werking hebben met betrekking tot de rechtskracht van de overige 
bepalingen van deze algemene voorwaarden en zal de verbindende kracht van deze overige bepalingen 
onverminderd voortgang vinden. 
 
AANBIEDINGEN 
1.Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is 
vermeld. 
2.Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden welke een aanbieding vergezellen, blijven te allen tijde 
ons eigendom en moeten op eerste verzoek franco aan ons worden teruggezonden. 
3.Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, niet gekopieerd, en niet aan derden ter inzage 
gegeven worden. 
4.Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie c.q. uitvoering 
van een order. Niet acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14dagen aan de 
wederpartij ter kennis gebracht. 
5.Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder 
rembours te leveren. 
 
OVEREENKOMST 
1.Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht 
schriftelijk hebben aanvaard respectievelijk hebben bevestigd, dan wel wanneer wij een aanvang met de 
uitvoering van de overeenkomst hebben gemaakt,waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De 
opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij 
daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft. 
2.Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons 
schriftelijk zijn bevestigd dan wel zijn uitgevoerd. 
3.Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt 
de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame van de wederpartij 
binnen 10 werkdagen na factuurdatum. 
4.Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – 
uitsluitend te onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de 
overeenkomst. 
5.Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de 
wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. 
6.Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de 
ons verstrekte opdracht, bijuitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de 
wederpartij zullen worden doorberekend. 
7.De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de 
correcte uitvoering van de overeenkomst. 
8.Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van opdrachten en meldingen in 
het verkeer tussenwederpartij en ons ten gevolge van het gebruik van post, telefoon,telefax, e-mail of welk 
communicatiemiddel dan ook, zijn wij niet aansprakelijk. Voor beoordeling van de inhoud van de informatie 
voorziening door wederpartij aan ons, is onze administratie beslissend.  



 

 
PRIJZEN  
Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen: 
1.gebaseerd op levering af magazijn (EXW, Incoterms 2000) of andere door ons aangegeven opslagplaats, 
2.exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, 
3.exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering, 
4.vermeld in Euro; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.  
5.Wij zijn te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aan wederpartij gerechtigd de prijs te wijzigen, 
ongeacht of deze wijziging reeds voorzienbaar was op het moment dat wij de offerte uitbrachten en/of de 
overeenkomst aangingen. Verhoging van de prijs tot 15% geeft de wederpartij geen recht op ontbinding van de 
overeenkomst en/of het recht op schadevergoeding en/of korting. 
  
ANNULERING 
Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen,deze wenst te annuleren, wordt 10% van 
de orderprijs (te vermeerderen met BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht 
op volledige schadevergoeding, waaronder wordt begrepen gederfde winst. 
 
LEVERING 
1.Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt levering af magazijn (EXW Incoterms 
2000), waarbij het magazijngelegen kan zijn op een andere locatie dan onze bedrijfslocatie. 2.De wederpartij is 
verplicht de zaken per ommegaande te doen afhalen bij het aangegeven magazijn, bij gebreke waarvan wij 
gerechtigd zijn opslagkosten in rekening te brengen. De wederpartij is als dan gehouden deze opslagkosten te 
betalen.  
3.De wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking ter stond bij aflevering op eventuele 
tekortkomingen en/of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na 
mededeling onzerzijds dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan.  
4.Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties),welke wij afzonderlijk kunnen factureren. 
5.De overeengekomen levertijden zijn steeds benaderend en nimmer fataal. 
6.Onverminderd hetgeen is bepaald in het overmachtartikel, geeft overschrijding van de benaderende levertijd, 
de wederpartij geenrecht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding,tenzij de wederpartij 
opzet of grove schuld onzerzijds bewijst.  
 
TRANSPORT/RISICO 
1.Wanneer de wederpartij ons geen nadere aanwijzingen heeftgegeven, wordt de wijze van transport, 
verzending, verpakking en dergelijke, door ons als goed huisvader/koopman bepaald. Ten zij anders 
overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de 
vervoerder. 
2.Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending, worden slechts 
uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de (meerdere) kosten daarvan te zullen dragen. 
 
OVERMACHT 
1.Indien ten gevolge van een toestand van overmacht, nakoming van de leveringsverplichting redelijkerwijs 
niet van ons kan worden verlangd, zijn wij gerechtigd de levering op te schorten. Mochten deze 
omstandigheden langer dan twee maanden duren, dan zullen beide partijen gerechtigd zijn om de 
overeenkomst met betrekking tot de door overmacht getroffen zaken, door één enkele schriftelijke verklaring 
voor de toekomst, te ontbinden. 
2.Omdat overmacht wordt naast hetgeen hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, in elk geval, 
maar daartoe niet beperkt,verstaan:  
A. Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard en onverschillig op welke wijze ontstaan; 
B. Vertraagde of te late levering door leveranciers van ons of één van deze; 
C. Vervoersmoeilijkheden of vervoersbelemmeringen van elke aardwaardoor het vervoer naar het bedrijf van 
ons of van ons bedrijfnaar de wederpartij wordt bemoeilijkt of belemmerd; 
D. Import- en exportbeperkingen van welke aard dan ook; 
E. Onjuiste informatieverstrekking door de leverancier van ons dan wel wederpartij van welke aard van ook. 
3.De tekortkomende partij is verplicht de wederpartij onverwijld vaneen dergelijke omstandigheid op de 
hoogte te stellen. 
 



 

 
INTELLECTUELE EIGENDOM 
1.Indien op de goederen (zoals stalen, speciaal ontworpen designs en dergelijke), welke bij de voorbereiding of 
uitvoering van de overeenkomst door of namens ons zijn vervaardigd, intellectuele eigendomsrechten 
krachtens de Wet rusten, komen deze rechten ons onverminderd toe. 
2.Wederpartij garandeert ons te allen tijde dat (het gebruik van) doorwederpartij verstrekte gegevens zoals 
tekeningen, rapporten e.d. ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten 
van derden.  
3.Verder vrijwaart zij ons volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van de aanspraken welke derden 
jegens ons geldend zouden kunnen maken uit hoofde van eventuele schending van deze rechten. 
 
AANSPRAKELIJKHEID 
1.Wij zijn niet aansprakelijk voor directe schade, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds. 
2.Wij zijn nimmer aansprakelijk voor door de wederpartij of derden geleden indirecte schade, waaronder 
begrepen, maar niet beperkt tot, stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van wederpartij, 
op enigerlei wijze verbandhoudende met dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de 
overeenkomstdoor ons, omzet of winstderving. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade zoals 
ontruimingskosten die de wederpartij lijdt ingeval vloerbedekking en/of andere stoffering, of iets soortgelijks 
moet worden vervangen.  
3.Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele gebreken 
en/of tekortkomingen aan de ondervloer waarop de stoffering geplaatst wordt. In ieder geval zijn wij niet 
aansprakelijk voor schade die is ontstaan/veroorzaakt door het (onjuiste) gebruik/verwerken van het geleverde 
of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aan geschaft.  
4.De wederpartij vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden,welke direct of indirect, middellijk of 
onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Wederpartij vrijwaart ons in het bijzonder 
voor vorderingen van derden wegens schade, die is veroorzaakt doordat de wederpartij aan ons onjuiste of 
onvolledige informatie heeft verstrekt. Voor beoordeling van de informatie voorziening door wederpartij aan 
ons, is onze administratie beslissend.  
5.Wij zijn voor eventueel geleden en aangetoonde schade van de wederpartij slechts aansprakelijk tot 
maximaal het factuurbedrag, dat uit hoofde van de overeenkomst aan de wederpartij is gefactureerd. De 
aansprakelijkheid van ons is daarnaast in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat in een voorkomend 
geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het ter zake 
geldende eigen risico. 
 
RECLAMES 
1.Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 14 
dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de 
aard en de grond der klachten. 
2.Indien de reclame een niet zichtbaar of waarneembaar gebrek betreft, kan reclame geldend worden gemaakt 
12 werkdagen na ontdekking van het gebrek, echter nooit later dan 6 maanden na factuurdatum.  
3.Reclames betreffende tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij 
aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten 
te vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is, te hebben goedgekeurd. 
4.Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 10 werkdagen na de 
factuurdatum. 
5.Na het verstrijken van deze termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, 
te hebben goed gekeurd. Als dan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen. 
6.Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de 
overeengekomen prestatie te leveren. Dit schort evenwel de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.  
7.Wij behoeven geen reclames in behandeling te nemen, indien de wederpartij enige verplichtingen uit de 
overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt.  
8.Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, 
onder door ons te bepalenvoorwaarden. 
 
GARANTIE 
1.Wij verlenen dezelfde garantie aan de wederpartij, als onze leverancier jegens ons garandeert. Deze garantie 
geldt ten hoogste vooreen periode van vijf jaar, waarbij per jaar tenminste 20% op het geleverde wordt 



 

afgeschreven. De garantie beperkt zich in ieder geval tot de zich voordoende fabrieksfouten en bevat dus geen 
storingen die hun oorzaak hebben in enige vorm van slijtage of verbruik onderhevige onderdelen van het 
geleverde.  
2.De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden, op ondeskundige 
wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde. 
3.Geringe afwijkingen aan de geleverde goederen, welke betrekking hebben op kleur, slijtvastheid en 
dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens in de branche gebruikelijke normen,geven de 
wederpartij geen recht op de in dit artikel genoemde garantie dan wel geen recht op schadevergoeding uit 
enige hoofde. 
4.Voldoet de wederpartij (gedeeltelijk) niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten 
overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan zijn wij niet gehouden tot garantieverlening. 
 
EIGENDOMSVOORBEHOUD 
1.Geleverde zaken blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens overeenkomst verrichte 
leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en 
kosten door de wederpartij zijn betaald.  
2.Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. 
3.In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn. 
4.De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden 
doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid 
voor een vordering van een derde. 
5.Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen uit welke hoofde dan ook, verkrijgen wij 
bovendien bezitloos pandrecht –door het ontstaan der vordering – op al die zaken waarin de door ons 
geleverde zaken zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken. 
6.De door de wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie onzerzijds dan wel 
de door ons gezonden factuur waaruit de overeenkomst blijkt, gelden als onderhandse pand akte als bedoeld 
in de Wet. 
 
BETALING 
1.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant,zonder korting of verrekening, bij 
(af)levering te geschieden, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank-of 
girorekening binnen 7 dagen na factuurdatum. De op onze bank/giroafschriften aangegeven valutadag is 
bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. 
2.Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door 
ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen. 
 
RENTE EN KOSTEN 
1.Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijnheeft plaatsgevonden, is de wederpartij 
van rechtswege in verzuimen vanaf de factuurdatum de wettelijke rente verschuldigd over het nog 
openstaande bedrag. 
2.Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. 
3.De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een 
gerechtelijke proceduregemaakt, welke het liquiditeitstarief te boven gaan. 
4.De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente 
door de wederpartij verschuldigde bedrag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ONTBINDING 



 

1.Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst buiten rechte te ontbinden,met inachtneming van een termijn van 
één maand, indien de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst toerekenbaar niet nakomt, doch 
slechts voor zover – de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld en – aan de wederpartij schriftelijk 14 
dagen de tijd is gegund alsnog aan haar verplichtingen te voldoen en er geen sprake is van overmacht.  
2.Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enige verplichting tot 
schadevergoeding op te zeggen:  
A. Indien de andere partij surseance van betaling aanvraagt; 
B. De andere partij failliet wordt verklaard dan wel het faillissement van de andere partij wordt aangevraagd; 
C. De onderneming van de wederpartij wordt gestaakt of wordt geliquideerd; 
D. Op een omvangrijk deel van het vermogen van de wederpartijbeslag wordt gelegd, welk beslag langer duurt 
dan 1 maand. 
 
VERJARING 
Alle rechtsvorderingen van wederpartij op ons op grond van de overeenkomst of de wet verjaren na verloop 
van 1 jaar, nadat de verjaringstermijn overeenkomstig de wettelijke regels is aangevangen. 
 
TOEPASSELIJK RECHT 
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing.  
 
GESCHILLEN 
1.Partijen zullen zich inspannen om hun eventuele geschillen in der minne op te lossen. Indien dit niet mogelijk 
blijkt, verbinden partijen zich – indien het een technisch bepaalbaar geschil is – een bindend advies te vragen 
aan een ter zake kundige arbiter.  
2.Tevens zijn wij gerechtigd de bevoegde rechter te adiëeren.  
3.Bovendien hebben wij het recht om indien de zaak zich naar ons oordeel daartoe het meeste leent  het 
geschil voor te leggen aan arbiters. Deze arbitrage bestaat uit drie scheidslieden die zullen recht spreken naar 
redelijkheid en billijkheid. Elk der partijen benoemt één scheidslied en het derde scheidslied wordt benoemd 
door de twee reeds benoemde scheidslieden tezamen. De kosten van de scheidslieden en hun honorarium 
komen ten laste van partijen zodanig als de scheidslieden zullen bepalen.  
4.De bepalingen in dit artikel laten onverlet de mogelijkheid tot het vragen van een voorlopige voorziening in 
kort geding aan de Voorzieningenrechter van de bevoegde rechtbank. 
 


