Algemene voorwaarden van WeBeCeTe bv gevestigd te Dordrecht
1. Toepasselijkheid: 1.1 Elke rechtbetrekking tussen ons en de wederpartij
wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden, met dien verstande dat waar sprake is van een onderverdeling van een artikellid in sub A en sub
B, sub A van toepassing is ten aanzien van een natuurlijk persoon die niet
handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf en sub B op overige
wederpartijen. 1.2 Eventueel afwijkende voorwaarden welke door de wederpartij
worden gehanteerd zijn voor ons slechts verbindend indien en voor zover wij
ons daar schriftelijk mee akkoord hebben verklaard. 1.3 Ook overigens dienen
afwijkingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden. 1.4 indien wij schriftelijk akkoord zijn gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk
gesteld, de onderhavige voorwaarden voor het overige van kracht. 1.5 Aan
eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor toekomstige overeenkomsten ontlenen. 2 Aanbiedingen: 2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Alle voor of bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere
gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons echter
slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door ons is bevestigd. 3
Overeenkomsten: 3.1 Overeenkomsten komen eerst tot stand door een onze
schriftelijke aanvaarding/ bevestiging van een opdracht. 3.2 Orders door agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen en/of wederverkopers
aangenomen, gelden eerst als door ons aangenomen indien en zodra zij door
ons schriftelijk zijn bevestigd. 3.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken en/of toezeggingen door ons personeel,
verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen en/of
wederverkopers binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. 3.4 De opdrachtbevestiging wordt geachte overeenkomst juist en volledig
weer te geven. 4 Annuleringen: 4.1indien de wederpartij, na plaatsing een
aanvaarding van de opdracht, deze om welke reden dan ook wenst te annuleren, dan hebben wij naar keuze het recht: a. de wederpartij te verplichten tot
volledige nakoming van de overeenkomst; b de annulering te accepteren,
waarbij wederpartij aansprakelijk is voor alle als gevolg van de annulering
gelden schade, waaronder een bedrag wegens gederfde winst, met een minimum van 20% van de opdrachtsom. 4.2 Zaken worden niet teruggenomen dan
na schriftelijke toestemming onzerzijds. Terugzending dient franco te geschieden. Op retour gezonden zakenkan een aftrek tot 50% van de verkoopprijs
worden toegepast. 5 Prijzen: 5.1A De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de
kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Wij behouden
ons het recht voor alle na dato van onze aanbieding of orderbevestiging opgekomen wijzigingen in die kostprijsbepalende factoren aan de wederpartij door te
berekenen. Indien wij hiertoe overgaan binnen drie maanden na het sluiten van
de overeenkomst, heeft de wederpartij de bevoegdheid de overeenkomst te
ontbinden binnen veertien dagen nadat hem een prijsverhoging is aangezegd.
5.1B De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsbepalende factoren
op het moment van de aanbieding. Wij behouden ons het recht voor alle na
dato van onze aanbiedingen of orderbevestigingen opgenomen wijzigingen in
die kostprijsbepalende factoren aan de wederpartij door te berekenen, ook al
waren deze kostprijsverhogende omstandigheden reeds bij acceptatie van de
bestelling te voorzien. 5.2 Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de
opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij. 5.3 Alle genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting. 5.4 Wijzigingen in reeds bevestigde opdrachten zijn slechts dan mogelijk indien de productie nog niet is aangevangen. Een wijzigingstoeslag van 25% over de waarde van de oorspronkelijk bestelde zaken wordt in mindering gebracht. Op zaken voorzien van speciale voorzieningen afwijkend van het standaardprogramma, geldt een wijzigingstoeslag van 75%. 6 Levering: 6.1 Opgegeven levertijden zullen nimmer te
beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de verkoper derhalve in gebreke te worden
gesteld en zal aan de verkoper een redelijke termijn moeten worden opgesteld
om alsnog aan de verlichtingen te voldoen. 6.2 Wanneer de zaken na het
verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen zijn wij te
allen tijde gerechtigd: a. zaken voor rekening en risico van de wederpartij naar
een pakhuis te vervoeren en daar op te slaan, dan wel voor rekening en risico
van de wederpartij in eigen pakhuis op te slaan; b. van de wederpartij vergoeding te vorderen van alle schade welke uit de toerekenbare niet nakoming door
de wederpartij voorvloeit, de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van
invordering daaronder begrepen; c. mits wij de wederpartij daarvan tenminste
twee dagen tevoren kennis geven, de overeenkomst eenzijdig te ontbinden en
van de wederpartij, naast de in dit artikel aangegeven kosten en schade, vanaf
de derde werkdag na de vorenbedoelde kennisgeving, rente te vorderen. De
wederpartij zal echter, zolang deze niet is ingetreden, ontbinding te allen tijde
kunne voorkomen, door onmiddellijke betaling van of het stellen van zekerheid
voor de koopprijs vermeerderd met rente, kosten en schade als voormeld. 6.3
Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelte, welke wij afzonderlijk kunnen
factureren. De betalingsvoorwaarden zoals vastgelegd in artikel 14 van deze
voorwaarden zijn ook op deze facturen van toepassing. Na plaatsing van
aflevering is van WeBeCeTE niet aansprakelijk voor latere mankementen aan
de wagen. Zoals scheuren in de badkamer en keuken. Als de wagen later
verzakt is en dient opgekrikt te worden dan zijn de risico,s van de koper 7
Transport: 7.1.A. Voor verzendingen met een factuurwaarden van € 226,89 en
hoger zijn de vrachtkosten voor rekening van WeBeCETe bv. Voor verzendingen met een factuurwaarde van minder dan € 226,89 zijn de verzendkosten
voor rekening van de wederpartij, met dien verstande dat de vrachtkosten voor
deelzendingen met een factuurwaarde van minder dan € 226,89 ter uitvoering
van voor levering ineens gegeven orders boven € 226,89 eveneens voor rekening van WeBeCeTe bv zijn, tenzij de deellevering geschiedt op verzoek van
de wederpartij. 7.1.B. Indien is overeengekomen dat WeBeCeTE het transport
verzorgt of laat bezorgen, draagt WeBeCeTe bv uitsluitend het risico van
beschadiging tijdens het transport. Wat betreft de eventueel hieruit vloeiende
aansprakelijkheid is van toepassing hetgeen onder artikel 11 van deze voorwaarden is bepaald. 8. Eigendomsvoorbehoud: 8.1 Verkoper behoudt zich tot,
meerdere zekerheid ter betaling van de koopprijs van alle door hem verkochte
zaken, de eigendom van die zaken voor, totdat het daarvoor verschuldigde, met
inbegrip van eventuele rente en kosten, geheel en al is voldaan. 8.2 Het eigendomsvoorbehoud van verkoper blijft bestaan indien deze uit anderen hoofde
nog enige vordering op de koper heeft. 8.3 De koper is niet gerechtigd om de
betreffende zaken door te leveren, over te dragen, te verpanden of te verwerken, voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden. 9. Ontbinding: 9.1 De
overeenkomst wordt geacht ontbonden te zijn zonder rechtelijke tussenkomst
en zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn op het tijdstip waarop de

koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van
betaling aangevraagd of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest,
tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen als boedelschuld erkend. In geval van ontbinding van de overeenkomst te zake van onder lid 1 van dit artikel aangegeven oorzaken is de
koper aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer
bestaande uit winstderving. 10 Reclames: 10.1 Eventuele reclames moeten
schriftelijk geschieden binnen 7 dagen na ontvangst der zaken of de verrichting
van de diensten, zulks tenzij door de wet aan langere termijn voor het indienen
van reclames wordt gesteld. De wederpartij die het geleverde niet binnen 7
dagen na ontvangst daarvan, dan wel binnen een eventueel door de wet gesteld termijn, behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht
de levering of verrichting akkoord te hebben bevonden. Na het verstrijken van
de termijn worden reclames niet meer geaccepteerd. 10.2 Reclames, waaronder worden verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van de zaken ten
tijde van de levering daarvan of wegens andere oorzaken, voor zover niet
elders in deze voorwaarden geregeld, worden door ons slechts in behandeling
genomen indien zij binnen 7 dagen na levering der zaken of der verrichting
schriftelijk in ons bezit zijn. 10.3 Reclames betreffende transportschade moeten
ons uiterlijk 24 uur na ontvangst der zaken schriftelijk ter kennis worden gebracht. Reclames ter zake transportschades worden alleen gegrond bevonden
indien deze schades op de vervoersdocumenten zijn aangetekend. 10.4 Reclames worden slechts in behandeling genomen indien de zaken zich nog
bevinden in de toestand waarin zij zijn geleverd. 10.5 Retourzendingen worden
slechts geaccepteerd na voorafgaand overleg en mits zij zin vergezeld van een
retouradvies, vermeldende de reden van het retour en de datum en het nummer
van de factuur waarmee de zaken zijn gefactureerd.10.6 Indien een reclame
door ons gegrond wordt bevonden, kunnen wij te onzer keuze de zaken waarop
de reclame betrekking heeft herstellen, vervangen of aan de wederpartij vergoeden, met uitsluiting van elk ander recht van de wederpartij op schadevergoeding. 10.7 Reclames schorten de betalingsverplichtingen niet op. 11 Niettoerekenbare niet-nakoming: 11.1 Onder niet-toerekenbare niet-nakoming wordt
in ieder geval begrepen: - werkstaking; - bovenmatig ziekteverzuim van ons
personeel; - transportmoeilijkheden; - brand; - overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden; - contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers; onvrijwillige storingen of belemmeringen
waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker
wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, alsmede toerekenbare
niet-nakoming door onze leveranciers, waardoor wij onze verplichtingen jegens
de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen. 11.2 Indien zich de situatie van
niet-toerekenbare niet-nakoming voordoet, zijn wij gerechtigd om de uitvoering
van de overeenkomst op te schorten, danwel de overeenkomst definitief te
ontbinden. 11.3 Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen voor de prestaties die
bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht voordat van
de omstandigheid, welke niet-toerekenbare niet-nakoming oplevert, is gebleken.
12 Aansprakelijkheid: 12.1 Behoudens opzet of grove schuld van ons of van
onze ondergeschikten, zijn wij niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke
vorm dan ook, en die- hetzij direct of indirect- het gevolg is van het gebruik
respectievelijk de ongeschiktheid van het door ons geleverde. 12.2 Indien wij
toch tot vergoeding van schade zijn gehouden, zal die vergoeding nimmer de
factuurprijs van de betrokken zaken danwel van de verrichte werkzaamheden
overschrijden. 13 Zekerheidsstelling, kredietwaardigheid: 13.1 Bij elke overeenkomst door en met ons aangegaan, geldt als ontbindende voorwaarde de
onvoldoende kredietwaardigheid van onze wederpartij, ook als gedeeltelijke
levering heeft plaatsgehad. 13.2 De wederpartij is verplicht om op onze eerste
aanvraag zekerheid te verstrekken voor de volledige nakoming van haar verplichtingen ter zake van door ons uitgevoerde of nog geheel of gedeeltelijk uit te
voeren overeenkomsten in elke door ons gewenste vorm. Indien de wederpartij
hieraan geen gevolg geeft, wordt – onverminderd onze overige rechten – al
hetgeen zij aan ons uit welken hoofde ook verschuldigd is, ineens opeisbaar. 14
Betaling: 14.1.A. Betaling van onze facturen dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. 14.1.B. Betaling dient bij aflevering contant te geschieden
zonder enige korting of schuldvergelijking of, indien schriftelijk overeengekomen, middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank of
girorekeningnummer binnen 7 dagen na factuurdatum. 14.2 Alle betalingen
dienen te geschieden te onzen kantore of op een door ons aan te wijzen rekening. 14.3 Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt. 14.4 Iedere betaling van de wederpartij
strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente, alsmede van
de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals deze zijn bepaald in de
volgende artikelen en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering. 14.5 Wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van voor de betaling gestelde termijn. Afzonderlijke ingebrekestelling is
daartoe niet vereist. 15 Rente: 15.1 Indien in een langere krediettermijn dan 30
dagen wordt toegestemd of deze ten onrechte wordt overgenomen, is de
wederpartij rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de factuurdatum.
15.2 De rente bedraagt 1% per maand. Telkens na afloop van een jaar wordt
het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar
verschuldigde rente. 16 Kosten: 16.1 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke
kosten, welke wij moeten maken in verband met niet-nakoming/ tekortkoming
van de wederpartij, komen voor rekening van de wederpartij. 16.2 In geval van
niet-tijdige betaling/ nakoming zullen de buitengerechtelijke incassokosten
tenminste 10% van het in te vorderen bedrag, met een minimum van € 113,45
bedragen. 17 Toepasselijk recht: 17.1 Op alle overeenkomsten, tussen ons en
de wederpartij gesloten, zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing
zijn. De toepasselijkheid van de eenvormige wetten betreffende de internationale koop van roerende lichamelijke zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 18
Bevoegde rechter: 18.1.A. Alle geschillen, welke tussen ons en de wederpartij
mochten ontstaan, zullen – wanneer behorende tot de competentie van een
Arrondissementsrechtbank – in eerste instantie uitsluitend worden berecht door
de Arrondissementrechtbank te Utrecht. De wederpartij heeft evenwel de
bevoegdheid binnen de termijn van een maand nadat wij ons schriftelijk jegens
haar op het onderhavige beding hebben beroepen, te kiezen voor beslechting
van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter. 18.1.B. Alle geschillen, welke tussen ons en wederpartij mochten ontstaan in verband met deze
overeenkomst, zullen – wanneer behorende tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank – in eerste instantie uitsluitend worden beslecht door de
Arrondissementrechtbank te Utrecht.

