ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN
WATER FACTORY SYSTEMS B.V.
GEVESTIGD TE OISTERWIJK

1.

Algemene bepalingen

1.

Onder WFS wordt in deze voorwaarden verstaan: Water Factory Systems B.V. te Oisterwijk
en/of met haar gelieerde ondernemingen voorzover die als verkoper optreden.

2.

In deze algemene voorwaarden wordt onder wederpartij verstaan de natuurlijke of
rechtspersoon ten behoeve van wie op basis van onderstaande algemene voorwaarden zaken
worden vervaardigd, geïnstalleerd of geleverd dan wel diensten worden verricht door WFS.

3.

Alle door WFS uitgebrachte aanbiedingen zijn voor hem vrijblijvend. WFS is eerst gebonden,
nadat hij de mondelinge of schriftelijke opdracht van wederpartij schriftelijk heeft aanvaard.
Mogelijke inkoopvoorwaarden van wederpartij gelden slechts voor zover deze door WFS
uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

4.

De volmacht van de vertegenwoordiger of onafhankelijke dealer strekt zich niet verder uit dan
tot hetgeen in dit opzicht in het bedrijf van WFS gebruikelijk is. Alleen krachtens uitdrukkelijke
volmacht kan van eerder bedoelde volmacht worden afgeweken.

5.

Op alle door WFS gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen uit of naar aanleiding van de overeenkomst, daaronder begrepen
overeenkomsten die er een uitvloeisel van zijn, staan uitsluitend ter kennisneming in eerste
instantie van de bevoegde rechter te Breda.

6.

Alle afbeeldingen, catalogi, tekeningen, technische omschrijvingen en maten of
gewichtsopgaven, schema’s of bestekken welke WFS onder uitdrukkelijk voorbehoud van zijn
auteursrechten en met verbod deze zonder WFS’s schriftelijke toestemming geheel of
gedeeltelijk te kopiëren of aan derden ter inzage te geven.

7.

Alle opgaven door WFS van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen van de
producten zijn met zorg gedaan. WFS kan er echter niet voor instaan dat zich terzake geen
afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen, ontwerpen of
modellen zijn aanduidingen van de desbetreffende producten.

8.

Wanneer de afgeleverde producten zodanig afwijken van de opgaven van WFS of van de
monsters, tekeningen, ontwerpen of modellen dat wederpartij niet meer in redelijkheid tot
afname daarvan kan worden verplicht, heeft wederpartij het recht om de overeenkomst te
ontbinden, echter slechts voorzover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

2.

Toepasselijkheid

1.

Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle
daarmee verband houdende (rechts)handelingen van WFS en wederpartij.
De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van de
wederpartij wordt door WFS uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze voorwaarden
prevaleren boven alle andersluidende voorwaarden van de wederpartij, wanneer ook de
wederpartij de toepasselijkheid daarvan meent te hebben bedongen.

2.

3.

Prijzen

1.

Alle prijzen van WFS zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief omzetbelasting. Tenzij anders
wordt vermeld, komen ten laste van wederpartij: de kosten van verpakking en verzending, inen uitvoerrechten en accijnzen, alsmede overige heffingen of belastingen opgelegd of
geheven terzake van de producten en het vervoer daarvan.
De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor WFS
geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, in- en
uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van WFS worden
geheven c.q. door derden ten laste van WFS worden gebracht. Indien deze omstandigheden
na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft WFS het recht de
daaruit voortvloeiende kosten aan wederpartij door te berekenen.
WFS heeft het recht bij verhoging van lonen, salarissen, sociale lasten, materiaalprijzen,
grondstofprijzen, omzetbelasting of welke verhogingen of wijzigingen dan ook, deze
verhogingen door te berekenen aan de wederpartij.

2.

3.

4.

Levering

1.

De omvang der levering wordt uitsluitend bepaald door omschrijving gegeven in de door WFS
afgegeven orderaanvaarding. Levering geschiedt af WFS’s magazijn.
Vanaf het moment dat de zaken voor levering gereed en aldaar zijn geplaatst, staan en reizen
zijn voor het risico van de wederpartij, voor zover zij niet middels een door WFS gesloten
verzekering zijn gedekt. WFS behoudt zich het recht voor de gereed zijnde zaken voor
rekening en risico van wederpartij te doen opslaan.

2.

5.

Levertijd

1.
2.

Levertijden zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven.
Een door WFS opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van
de overeenkomst voor WFS geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van
prestaties van derden, op de door die derden aan WFS verstrekte gegevens. Deze
afleveringstermijn zal door WFS zo veel mogelijk in acht worden genomen.
Indien WFS voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig
heeft die door wederpartij moeten worden verstrekt, kan de afleveringstermijn nooit eerder
ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van WFS.
Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft wederpartij geen recht op enige
schadevergoeding terzake. Wederpartij heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de
overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van
wederpartij redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het desbetreffende gedeelte van de
overeenkomst in stand laat. Wederpartij is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden voor zover dat strikt noodzakelijk is.
Geringe overschrijdingen van de levertijd, welke niet is gelegen in opzet of grove schuld
zijdens WFS, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij wederpartij
uitdrukkelijk heeft bepaald dat er sprake is van een fatale termijn, dan wel zulks duidelijk uit de
overeenkomst blijkt.
De aflevering van de producten, de bepalingen omtrent de kosten van de aflevering en de
overgang van het risico geschieden, indien dit in de offerte of opdrachtbevestiging tot
uitdrukking is gebracht, volgens de in het handelsverkeer gebruikelijke condities.
Indien de in lid 1 bedoelde condities niet zijn overeengekomen, geschiedt de aflevering en de
risico-overgang van de producten steeds op de plaats en het tijdstip waarop de producten
gereed zijn voor verzending aan wederpartij. WFS zal wederpartij zo spoedig mogelijk op de
hoogte stellen van bovengenoemd tijdstip en plaats, en wederpartij zal de producten zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na de kennisgeving, afnemen.
Neemt wederpartij de producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder ingebrekestelling in
verzuim zijn. WFS is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van
wederpartij op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Wederpartij blijft de
koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wegen van schadevergoeding)

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de
verkoop aan die derde.
WFS heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

6.

Garantie
WFS geeft zelf nimmer garantie doch verplicht zich de fabrieksgarantie te ondersteunen, mits
uiteraard de volledige koopsom aan WFS door wederpartij zal zijn betaald.

7.

Aansprakelijkheid

1.

WFS is nimmer aansprakelijk, behoudens bepalingen van dwingen recht inzake (product)
aansprakelijkheid voor schade aan geleverde materialen of aan goederen en personen, zowel
direct al indirect.
Het gebruik van producten, geleverd door WFS, geschiedt altijd op eigen verantwoordelijkheid
en voor eigen risico van wederpartij c.q. gebruiker.
Indien twijfel over gebruik bestaat wordt aanbevolen het advies van een deskundige in te
winnen.
WFS is nimmer verantwoordelijk voor gebruik van haar producten of de uitwerking ervan.
Eventuele gebruikstips zijn altijd vrijblijvend en nimmer wordt hieruit verantwoordelijkheid
aanvaard.
Alle adviezen, gegevens in literatuur van WFS of folders zijn vrijblijvend en dienen altijd door
deskundigen te worden beoordeeld op mogelijkheden van toepassing door de wederpartij of
gebruiker. Hierin wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard.
WFS is niet aansprakelijk, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake
aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en
goede trouw.
WFS is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor
zogenaamde gevolgschade die wederpartij of een derde terzake van (het gebruik van) de
producten mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en
immateriële schade. Hieronder wordt ook begrepen waterschade door een plotseling defect
Onverminderd het bepaalde in lid 1 en 2, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid
van WFS te allen tijde beperkt tot het laagste bedrag van dan wel het bedrag van de
overeengekomen prijs als bedoeld in de offerte terzake waarvan die aansprakelijkheid is
ontstaan, dan wel het bedrag dat door de assuradeur van WFS gedekt wordt.
WFS zal geen beroep doen op de aansprakelijkheidsbeperkingen in lid 1,2 en 3, indien en
voorzover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van WFS.
Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van WFS zal wederpartij WFS
vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het
gebruik van) de producten en zal hij aan WFS alle schade vergoeden die WFS lijdt als gevolg
van dergelijke aanspraken.
WFS mag (delen van) een opdracht uitbesteden aan derden zonder dit vooraf kenbaar te
maken aan de wederpartij.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.

8.

Overmacht

1.

WFS is niet aansprakelijk voor, voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan WFS
verleende opdrachten, indien die het gevolg zijn van overmacht in de ruimste zin van het
woord.
Indien gebruiker door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar
verplichtingen jegens wederpartij kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen
opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
In geval van overmacht heeft wederpartij geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet
als gebruiker als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van gebruiker onafhankelijke omstandigheid,
waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt
verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van gebruiker

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: ziekte of
arbeidsongeschiktheid van gebruiker of werknemers van gebruiker, stakingen en uitsluitingen,
stagnatie of andere problemen bij de productie door gebruiker of zijn toeleveranciers en/of bij
het eigen of door derden verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie,
alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
Gebruiker zal wederpartij zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de
hoogte stellen.
Voorzover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te
declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke
overeenkomst.
Indien nakoming door WFS tijdelijk onmogelijk is, is deze gerechtigd de uitvoering van de
overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich
niet meer voordoet.
In geval van een blijvende overmachtsituatie zal na ontvangst door de wederpartij van de
mededeling daarover van WFS af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte
van de order.
Hetzelfde geld wanneer de nakoming door WFS slechts tijdelijk onmogelijk is doch naar
verwachting langer dan 6 maanden zal duren.

9.

Betalingsvoorwaarden en eigendomsvoorbehoud

1.

WFS is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan
en alvorens te leveren of met leveren door te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen
van betalingsverplichtingen van de wederpartij te verlangen.
In die gevallen waar WFS niet bij voorbaat betaling verlangt moet betaling van het door
wederpartij verschuldigde geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder dat
tegen deze betalingsverplichting enige schuldvergelijking kan worden ingeroepen of korting
kan worden toegepast.
Alle betalingen dienen te geschieden in Euro ten kantore van WFS of bij een door WFS aan te
wijzen bank, dit ter keuze van WFS.
Eventuele reclames van wederpartij schorten diens betalingsverplichting niet op.
Alle door WFS geleverde zaken blijven het eigendom van WFS, tot dat ogenblijk is het de
wederpartij niet toegestaan de zaken te vervreemden, te bezwaren of zonder voorafgaande
toestemming van WFS te verhuren.

2.

3.
4.
5.

10.

Intellectuele eigendoms- en gebruiksrechten

1.

Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, zal wederpartij geen recht van intellectuele
eigendom (zoals auteursrechten) verkrijgen met betrekking tot de producten. Indien
wederpartij de producten aan derden overdraagt in de normale bedrijfsuitoefening is zulks
slechts toegestaan indien wederpartij zich dit recht schriftelijk heeft voorbehouden in de
overeenkomst.
Het is wederpartij niet toegestaan op de producten of de verpakking daarvan aangebrachte
merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de producten of enig gedeelte
daarvan te wijzigen of na te maken.
WFS verklaart dat de producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele
eigendoms- of gebruiksrechten van derden.

2.
3.

11.

Overige verplichtingen wederpartij

1.

Wederpartij zal aan WFS alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van WFS benodigde
gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid
daarvan.

2.
3.

WFS is niet aansprakelijk/verantwoordelijk voor foutief aangeleverd materiaal.
Wederpartij draagt er zorg voor dat zijnerzijds niets in de weg staat aan het halen van
bepaalde overeengekomen termijnen, waaronder begrepen afleverings- en afnametijdstippen.

12.

Wanprestatie van koper

1.

Indien wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting of enige
verbintenis, die voor hem jegens WFS uit de met WFS gesloten overeenkomst mocht
voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van wederpartij
mocht worden aangevraagd of uitgesproken, of tot liquidatie van het bedrijf van wederpartij
mocht worden besloten, zal wederpartij door het enkele feit worden geacht in gebreke te zijn
en zal WFS het recht hebben alsdan de uitvoering van de overeenkomst zijnerzijds op te
schorten of zonder enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk ontbonden te verklaren, met bepaling in het laatste geval van de voor het in stand
gebleven deel van de overeenkomst verschuldigde prijs, alles ter keuze van WFS, zonder dat
WFS tot enige schadevergoeding of nakoming van zijn verplichtingen gehouden is, doch
onverminderd de overigens aan WFS naar de wet of de overeenkomst toekomende rechten
tot vergoeding van kosten, schade, interesse en/of nakoming van de overeenkomst. In dit
geval zullen de vorderingen opeisbaar zijn.
Onverminderd de hierboven omschreven bevoegdheden van WFS heeft deze het recht de
niet betaalde aan wederpartij geleverde zaken zonder formaliteit als zijn eigendom weg te
voeren, in welk geval wederpartij aan WFS tenminste een redelijke vergoeding voor gebruik
van de zaken verschuldigd is van de koopsom en kosten voor elke werkdag dat de zaken bij
wederpartij verbleven, onverminderd de verplichting van wederpartij tot vergoeding van
verdere schade of kosten als bovenomschreven.
Indien WFS genoodzaakt is de vordering uit handen te geven komen alle kosten, zowel de
gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke gefixeerd zijn op 15% van het totaalbedrag met
een minimum van € 150,- voor rekening van wederpartij.
Alle aan wederpartij in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding
worden voldaan. Wederpartij is niet bevoegd tot verrekening. Wederpartij heeft verder niet het
recht om enige betalingsverplichting jegens WFS op te schorten.
Indien op enig moment bij WFS gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van
wederpartij, heeft WFS het recht, alvorens (verder) te presteren, van wederpartij te eisen dat
vooruitbetaling van de koopsom plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt, ter
hoogte van de bedragen die WFS, al dan niet opeisbaar, op grond van de overeenkomst van
wederpartij heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van WFS.
Door het enkel verstrijken van een betalingstermijn is wederpartij in verzuim. In dat geval zijn
alle vorderingen, uit welken hoofde ook, van WFS op wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
Wederpartij is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de
laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente
verschuldigd. De rente bedraagt 2 % per maand.
Indien WFS, nadat wederpartij in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot
betaling aan wederpartij richt, doet dit niet af aan het bepaalde in 7.4, 7.5 en 7.6.
Bij het aanvaarden van opdrachten, waarbij de prijs van WFS meer dan € 100,00 bedraagt, is
WFS gerechtigd van wederpartij een aanbetaling van 50% te vorderen, alvorens
werkzaamheden worden verricht.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

13.

Klachten

2.

Een wederpartij die niet tevreden is over de door WFS geleverde zaken of door WFS verrichte
werkzaamheden kan gedurende 8 dagen na ontvangst van die zaken of voltooiing van die
werkzaamheden schriftelijk een klacht indienen.
Dit geldt niet indien er slechts sprake is van een geringe afwijking van hetgeen
overeengekomen is. Bij beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt,
moet een gemiddelde uit de levering genomen worden.
Er kan geen afkeuring plaatsvinden op enkele stuks of eenheden.
Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke
toestemming van WFS, onder door WFS alsdan zorgdragen, te zijner keuze, voor vervanging

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

14.

van de zaken of verrichte werkzaamheden dan wel restitutie van de betaalde gelden minus de
gemaakte kosten. Klachten met betrekking tot de factuur kunnen schriftelijk gedurende 8
dagen na factuurdatum worden ingediend.
Wederpartij is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming
of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende
derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren.
De klacht zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken.
Indien de klacht door WFS als juist wordt erkend, zal WFS de nodige tijd worden gelaten om
de gebreken te herstellen.
Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in lid 1 gestelde termijn hadden kunnen worden
geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering schriftelijk aan WFS worden gemeld.
Na het constateren van enig gebrek is wederpartij verplicht om het gebruik, de bewerking,
verwerking en/of installatie van de betreffende producten onmiddellijk te staken en voorts al
het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.
Wederpartij zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder
meer door WFS in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de
omstandigheden van het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie.
Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor producten van WFS sluiten elke
reclame uit en doet de garantie en andere waarborgen vervallen.
Indien wederpartij geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk
is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft wederpartij geen aanspraken
terzake.
Reclames geven wederpartij geen recht om betaling van de vordering op te schorten, dan wel
de overeenkomst te ontbinden.
Indien de klacht gegrond is, heeft wederpartij geen recht op schadevergoeding hoe ook
genaamd. WFS heeft het recht de producten terug te nemen, hetzij van levering af te zien,
hetzij kosteloos zo snel mogelijk herlevering te laten volgen. WFS is niet aansprakelijk voor
zaak- en bedrijfsschade.
WFS zal aan wederpartij een proefmodel/proefversie overhandigen. Na goedkeuring door
wederpartij van dit model/versie, zal WFS de opdracht verder uitvoeren. Eventuele gebreken
aan het product, die na voornoemde goedkeuring, kenbaar worden gemaakt, komen voor
rekening en risico van wederpartij, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van WFS
Verjaring
Alle rechtsvorderingen van de wederpartij uit hoofde van een aan deze voorwaarden
onderworpen overeenkomst, verjaren behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop
van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de zaken werden afgeleverd of hadden moeten
zijn afgeleverd dan wel vanaf de dag dat de werkzaamheden werden voltooid of hadden
moeten worden voltooid.

15.

Verplichtingen WFS

1.

WFS staat er jegens wederpartij voor in dat de producten bij aflevering beantwoorden aan
hetgeen terzake is overeengekomen.
WFS verleent garantie voor fabricagefouten voor zover de betrokken fabrikant/leverancier
WFS garantie verleent en deze nakomt, en wel voor de door de fabrikant/leverancier
vastgestelde periode, echter met een maximum van 6 maanden na levering door WFS.
Vracht en montagekosten van voor garantie geleverde artikelen en onderdelen zijn voor
rekening van de wederpartij, mits anders is overeengekomen.
Garantie geldt slechts binnen de Benelux, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Buiten garantie vallen in ieder geval gebreken, die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
• De niet inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften, dan wel anders dan
het voorziene normale gebruik;
• Slijtage;
• Modificatie door derden, waaronder begrepen wederpartij.

2.
3.
4.

16.

Verzuim en ontbinding

1.

Bij verzuim van wederpartij of in één van de in lid 2 genoemde gevallen zijn alle vorderingen
van WFS op wederpartij, uit welken hoofde ook, onmiddellijk en volledig opeisbaar en is WFS
bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke overeenkomst en/of tot gehele of
gedeeltelijke ontbinding van enige overeenkomst. Het voorgaande doet niet af aan de overige
rechten van WFS op grond van de wet of de overeenkomst.
In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, schuldsanering, stillegging of
liquidatie van wederpartij, zullen alle overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij
WFS binnen een redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de overeenkomst te
verlangen.

2.

17.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.
2.

Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze voorwaarden
zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan
het oordeel van de bevoegde rechter te Breda, met dien verstande dat gebruiker het recht
heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen wederpartij aanhangig te maken bij andere
rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

18.

Slotbepaling

1.

Indien één of meer dezer voorwaarden geheel of ten delen in strijd mochten zijn of komen met
enige wettelijke bepaling dan blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige
onverminderd van kracht, terwijl voorts partijen voor wat betreft de ongeldige bepalingen
geacht worden te hebben overeengekomen, datgene wat, wettelijk geoorloofd, de strekking
van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabijkomt.
Indien WFS heeft ingestemd met enigerlei beding, dat afwijkt van het in één of meer dezer
voorwaarden geregelde, dan blijven de overige voorwaarden van dezer verkoopvoorwaarden
onverminderd van toepassing.

2.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 20-03-2012, onder dossiernummer 18057724.

