Algemene Voorwaarden, leverings en betalingsvoorwaarden van WEIJERS & Co - Weijersenco.nl –
BeWatched®, en alle websites, hierna te noemen: W&Co - Onderneming sinds 1 december 1983, in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel te Arnhem ingeschreven onder nummer 09053670.
Bewatched® is een geregistreerde merknaam.
Correspondentie betreffende deze algemene voorwaarden zenden aan:
Weijers & Co, Ardinckhoek 41, 7021 EX, Zelhem of naar het e-mail adres info@weijersenco.nl .
Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID
1.

2.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, leveringen van
en werkzaamheden verricht door W&Co, die middels de Website’s van W&Co, via E-mail, SMS, schriftelijk
telefonisch of mondeling tot stand komen. Door het opgeven van de order, of het accoord gaan met de offerte
accepteert u deze voorwaarden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten
met W&Co, voor de uitvoering waarbij derden zijn betrokken. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen
gelden slechts indien en voorzover deze door W&Co schriftelijk zijn bevestigd.
Door met W&Co een overeenkomst aan te gaan doet de klant afstand van eventueel door hem gehanteerde
voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend de door W&Co gehanteerde
voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2 ALGEMEEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Onder "klant" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: ieder rechts- of natuurlijk persoon, die met W&Co een
overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s),
gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n).
Elke tussen W&Co en klant gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend.
Wijziging van een overeenkomst en/of annulering van een overeenkomst, zijn zonder toestemming van W&Co
onverbindend, behalve indien zulks op grond van de wet gevorderd zou kunnen worden of in zover hierin door de
voorwaarden wordt voorzien.
Alle informatie op de website en alle uitingen van W&Co, in welke vorm dan ook, worden zo nauwkeurig mogelijk
weergegeven. Afwijkingen in de diverse uitingen, op welke wijze dan ook, vormen in beginsel geen aanleiding tot
schadevergoeding of ontbinding.
Bedingen, op grond waarvan W&Co een leveringsverplichting op zich neemt zonder dat de klant zich tot afname der
betrokken goederen verbindt, dan wel op grond waarvan de hoeveelheid en/of de prijs der te leveren respectievelijk
af te nemen goederen aan een voorbehoud zijn verbonden, zijn onverbindend.
W&Co is gerechtigd de rechten en verplichtigen uit de overeenkomst met de klant met slechts met een enkele
kennisgeving aan de klant aan derden over te dragen.
De administratie van W&Co geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs voor gedane aanvragen en/of bestellingen.
Ook de electronisch communicatie, zoals e-mail, worden door de klant aanvaard als zijnde bewijs.
Voor zover er in deze voorwaarden niet van is afgeweken gelden de wettelijke regelingen

Artikel 3 AANBIEDINGEN EN OFFERTES
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Alle door W&Co gedane aanbiedingen en offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is
vermeld, zijn geheel vrijblijvend. Lichte kleurafwijkingen en/of tussentijdse modelwijzigingen kunnen
niet worden uitgesloten. De verkoop vindt plaats via een door W&Co georganiseerd systeem,
gebruik makend van de moderne communicatie technieken, waarbij het mogelijk wordt gemaakt een
overeenkosmt op afstand te realiseren.
W&Co heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren, danwel onder
rembours te leveren.
W&Co kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de klant, naar termen
van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren
te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.
Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod
is W&Co daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij W&Co anders aangeeft.
Indien door W&Co een model of monster is getoond of verstrekt, dan staat W&Co er voor in dat de
uiteindelijke zaak daarmee in grote mate overeenstemt, tenzij het verstrekken of het tonen gold als
wijze van aanduiding.
Een samengestelde prijsopgave verplicht W& Co niet tot levering van een deel van de in de
aanbieding of in offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs

7.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Op aanbiedigen zijn niet de
normale garantie voorwaarden automatisch van toepasssing en kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel 4 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1.

2.

De overeenkomst komt tot stand door ontvangst van de opdracht en de schriftelijke aanvaarding
door W&Co van de order. Een opdracht kan door klant schriftelijk, via E-mail of andere electronisch
comminicatie vorm, dan wel telefonisch worden gegeven, waarbij de klant in ieder geval naam,
adresgegevens, de gewenste goederen en de evt. daarbij behorende bestelnummers dient te
vermelden. Het ontbreken van de handtekening bij electronische communicatie vormen, geeft geen
afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst en de aanvaarding daarvan.
Later gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij
schriftelijk gedaan namens W&Co door personeel, vertegenwoordigers, verkopers of andere
tussenpersonen, zijn niet bindend, tenzij deze door W&Co en klant schriftelijk worden bevestigd.

Artikel 5 BEDENKINGEN bij koop op afstand
1.

2.

3.

Bedenkingen voor levering, bij opdrachten van particuliere klanten voor eigen produktie en levering
van derden:
Door het verstrekken van een opdracht, geeft de klant een specifieke opdracht aan W&Co tot het
maken en/of leveren van een product volgens zijn of haar specificaties; in uitvoering, dessin, kleur
en maat. Bij particuliere klanten, wordt de opdracht definitief na 24 uur na het verstrekken van de
opdracht, en kan de opdracht niet meer worden teruggedraaid en is de klant het volledige bedrag
verschuldigd. Bij niet - natuurlijke personen gaat de opdracht met onmiddelijke ingang in na
aanvaarding en ondertekening van het projektformulier.Het is echter aan W&Co, om redelijkerwijs
aan te geven in welk stadium de opdracht verkeerd, op basis van opdracht en datum levering, en dit
aan de klant door te geven. De hoogte van bijdrage van de klant wordt bepaald op basis van de
reeds gemaakte kosten en voortgang van de opdracht.
Bedenkingen na levering:
Uitsluitend indien de klant een particulier is, heeft hij wettelijk het recht de aankoop binnen 7 dagen
na levering van de producten zonder opgaaf van redenen retourneren. Dit geldt uitsluitend voor de
artikelen die Weijersenco verkoopt voor derden en W&Co op voorraad heeft, niet zijnde uitverkoop,
speciale aanbiedingen en uitlopende collecties.
Uitsluitend en alleen voor die derden artikelen, gelden de volgende voorwaarden:
1. W&Co dient hiervan van te voren in kennis worden gesteld
2. u moet wachten op het antwoord van W&Co alvorens de artikelen te retourneren.
3. niet gebruikt en in originele staat en verpakking
4. met kopie van de factuur
5. schoon en droog zijn
6. verzendkosten en risico voor rekening van de klant.
7. ongefrankeerde of niet voldoende gefrankeerde retouren of onaangemelde retouren zullen
worden geweigerd. De kosten die daarvoor ontstaan komen voor rekening van de klant.
Na ontvangst van de producten zal W&Co, binnen 14 dagen de geretourneerde producten
vervangen of terugbetalen. W&Co behoudt zich echter het recht voor om de geretourneerde
producten te weigeren of om slechts een deel van het betaalde bedrag te crediteren, indien niet, dit
ter beoordeling van W&Co, aan bovenstaande voorwaarden is voldaan of het artikel niet courant
meer, of beperkt verkoopbaar meer is. W&Co zal de klant hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.
Producten die uitgesloten zijn van het recht van retour onder 2 zijn:
Alle overige producten die overeenkomstig de specificaties van de klant zijn vervaardigd of besteld
Voorbeelden daarvan zijn o.a., zitzakken, kussens, uitlopende collecties, tells, vachten,
bekledingen, slaapzakken, materialen en stoffen en afgeknipte of verwerkte stoffen, in de ruimste
zin, speciale maatvoering, en ook indien producten bedrukt, geverfd, geborduurd of anderszins
bewerkt of van vorm zijn.

Artikel 6 PRIJZEN EN TARIEVEN
1.
2.

Alle door W&Co gedane prijsopgaven zijn in vrijblijvend.
Indien vóór, of, indien in termijnen wordt geleverd, tijdens de levering, enige verhoging van de

3.
4.
5.

prijsbepalende factoren optreedt, heeft W&Co het recht een evenredige verhoging aan de klant in
rekening te brengen.
Natuurlijke personen hebben de bevoegdheid bij het kopen op afstand, de opdracht op te zeggen
op de dag dat de prijsverhoging ingaat, indien deze prijsverhoging zich voordoet binnen 3 maanden
na totstandkoming van de opdracht.
De door W&Co vermelde prijzen in offertes zijn steeds exclusief BTW, en exclusief eventuele
invoerrechten, transportkosten, handling en verpakkingskosten, andere belastingen, heffingen en
rechten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
De prijzen op de Website, voor zitzakken, tells kleding, fysiolijn, stoffen zijn inclusief BTW, doch
exclusief de bijkomende handling, verpakking en transportkosten

Artikel 7 LEVERING en LEVERTIJD

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Levering geschiedt af atelier/magazijn W&Co of een andere opslagplaats ten huize of aan het
magazijn van klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De voor levering
gangbare posttarieven, en/of andere transportkosten worden aan klant in rekening gebracht, tenzij
e
anders is overeengekomen. Bij tervergeefse levering zullen voor een 2 levering aanvullende kosten
aan de klant in rekening worden gebracht.
Levering van de producten geschiedt op basis van verkrijgbaarheid, “als” en “indien”.
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn,
gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden
geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden
worden gebracht.
De leveringstermijn wordt bij aanvaarding van de opdracht schriftelijk opgegeven. Deze termijn geldt
bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de
leveringstermijn kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding
of ontbinding van de overeenkomst, dit laatste behoudens indien partijen, gezien de duur van de
overschrijding, in onderling overleg tot ontbinding besluiten.
De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter
beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. Indien de klant de afname weigert of nalatig
is met het verstrekken van informatie of instructie, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor
levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de klant nadat W&Co hem heeft
verwittigd. De klant zal in dat geval aanvullende kosten verschuldigd zijn.
In geval de klant naar oordeel van W&Co niet voldoende kredietwaardig blijkt voor de nakoming van
de overeenkomst, is W&Co gerechtigd al haar contractuele verplichtingen op te schorten,
onverminderd de aan W&Co krachtens de wet of deze voorwaarden toekomende rechten
Indien W&Co gegevens behoeft van de klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst,
vangt de levertijd aan nadat de klant deze adresgegevens aan W&Co ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 8 OVERMACHT
1.

2.

3.

4.

In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard,voorzien of niet voorzien, is W&Co
gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat
de klant en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden. Onder
overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: stakingen, boycot, bedrijfsstoring,
storingen in het verkeer of transport, schaarste aan grondstoffen, brand, machinebreuk en
overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst
naar redelijkheid en billijkheid niet van W&Co kan worden gevergd. W&Co heeft ook het recht zich
op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt
nadat W&Co zijn verbintenis had moeten nakomen.
Voorzoveel W&Co 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 W&Co gerechtigd om het
reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is
gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.
Indien, omstandigheden bij de klant, levering van de goederen door W&Co niet mogelijk maakt, en
deze termijn zich meer dan 30 dagen na de oorspronkelijke leverdatum bevindt, heeft W&Co recht
op een voorschot op het overeengekomen factuurbedrag van 50% van dat bedrag, te voldoen
binnen de gestelde betalingstermijn. Ook zal 30 dagen na de oorspronkelijke leveringsdatum, over
de goederen, welke ter beschikking van de klant bij W&Co opgeslagen staan, opslagkosten in
rekening worden gebracht ter hoogte van 1% per maand van het oorspronkelijke factuurbedrag.
Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, is naast W&Co ook de
klant bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval heeft W&Co recht op
vergoeding van de door haar gemaakte kosten.

5.

6.

Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de klant,
indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, de
bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de
daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds
uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, onder verplichting al hetgeen hem reeds
geleverd was, naar W&Co terug te zenden voor rekening en risico van de klant, indien de klant kan
aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de klant niet meer doeltreffend
kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd
worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de
wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

Artikel 9 GARANTIE en AANSPRAKELIJKHEID
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

W&Costaat in voor de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid, en de kwaliteit van de
door haar geleverde en/of de door haar verwerkte goederen, een en ander met inachtneming van
hetgeen elders in deze voorwaarden en op de website hierover is weergegeven.
De klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo
kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit
en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet
aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. Reclames kunnen slechts
geldend worden gemaakt, indien ze schriftelijk zijn ingediend binnen acht dagen na de levering, dan
wel na het ontdekken van een eventueel verborgen gebrek.
W&Co verleent een garantie van 6 maanden op de door haar vervaardigde en geleverde producten,
te rekenen vanaf de datum levering. W&Co verschaft de wederaprtij een schriftelijk garantiebewijs.
Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie.
Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal In geval van vervanging verbindt de
klant zich reeds nu de te vervangen zaak aan W&Co te retourneren en de eigendom daarover aan
W&Co te verschaffen.
Garantieaanspraken omvatten slechts het vervangen respectievelijk het herstellen van de betrokken
goederen. Alle schade, zowel directe als indirecte, ontstaan door het niet, naar behoren
functioneren van de door W&Co geleverde goederen, valt buiten de garantie.
Aanspraken op garantie worden niet erkend, indien zonder toestemming van W&Co, de klant of
derden wijzigingen of reparatie hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak
of Indien bij het gebruik van de goederen de voorschriften niet zijn opgevolgd, het geleverde voor
andere dan de normale doeleinden of ondoordeelkundig wordt gebruikt dan wel op
onoordeelkundige wijze wordt behandeld, een normale slijtage is, oneigenlijk gebruikt of
onderhouden.
Garantie voor door W&Co elders ingekochte goederen wordt slechts gegeven indien en voor zover
de desbetreffende fabrikant/leverancier garantie verstrekt.
Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de
garantieaanspraken van de klant uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze
algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de
hoedanigheid van hetgeen aan de klant is verkocht en geleverd.
Na verloop van de garantietermijn is W&Co gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging,
inclusief administratie-, verzend- en voorrij-kosten in rekening te brengen.
De onder 3 genoemde garantie geldt niet, indien te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik
buiten Nederland
Indien klant haar verplichtingen niet nakomt, wordt W&Co als gevolg hiervan eveneens ontheven
van haar (garantie)verplichtingen.
Door het indienen van een reclame wordt de betalingsverplichting en afnameverplichting van de
klant ten aanzien van de in geschil zijnde goederen niet opgeschort
Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze nietconformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is W&Co
niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
Indien door W&Co geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van W&Co jegens de
klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de
aansprakelijkheid van de W&Co beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel
terugbetaling van de koopprijs.
Onverminderd het bovenstaande is W&Co niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet
en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik
van de klant.

17. Tevens sluit W&Co iedere aansprakelijkheid uit welke door onjuistheden, informatie, vetragingen,
onduidelijkheden, het niet ontvangen van opdrachten en mededelingen, het gebruik van
electronische communicatie middelen en internet site’s en de gevolgen daarvan ontstaan. Dit is
tevens van toepassing op de door W&Co gegeven adviezen en mededelingen.
18. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van W&Co of zijn
ondergeschikten.
19. W&Co sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit, voor welke schade dan ook, direct of indirect, op
enigerlei wijze ontstaan door of voortvloeiende uit de onmogelijkheid de Website’s te gebruiken, de
informatie onvolledig is, informatie onjuist of niet actueel is, of door een derde onrechtmatig gebruikt
of gewijzigd is.
20. Wanneer op de site’s links of banners of reklame uitingen van derden opgenomen zijn, is deze
informatie informatief. W&Co is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van deze links,
banners of uitingen en de inhoud van de site’s.
21. W&Co is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de klant of voor derden mocht ontstaan
als gevolg van het gebruik van producten van W&Co, tenzij de geldende wettelijke regelingen en/of
de onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.

Artikel 10 BETALING
1.

Tenzij anders overeengekomen, dient betaling vooruit op een door W&Co aangegeven
bankrekening of kontant bij aflevering plaats te vinden. W&Co gaat pas tot levering over indien de
betaling is ontvangen. Indien blijkt dat, na de totstanskoming van de overeenkomst, de verrichte
betaling, door klant of derden wordt ingetrokken, ontstaat voor W&Co een direkt opeisbare
vordering op de klant.
2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum,
op een door W&Co aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
3. Bij betaling per giro of per bank geldt als datum van betaling de dag van creditering van de girorespectievelijk bankrekening van W&Co.
4. In geval van deellevering is de klant gehouden de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen
als betrof het een afzonderlijke transactie.
5. W&Co is niet verplicht de klant vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een
betalingstermijn of hem rekeninguittreksels en dergelijke te zenden, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de klant in gebreke zonder dat een
ingebrekestelling noodzakelijk is
6. De klant heeft nimmer het recht de betaling op te schorten. Ingeval van niet – tijdige betaling is
W&Co bevoegd levering op te schorten of de overeenkomst te ontbinden tot op het moment dat
volledige betaling, inclusief rente en kosten, is verkregen.
7. Is de klant in gebreke met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle
redelijke kosten, wettelijke rente, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, voor rekening van de
klant. Ook is de klant rente verschuldigt vanaf de dag volgend op die waarop de betalingstermijn is
verstreken. De inkassokosten bedragen minimaal 15 % van de hoofdsom met een minimum van
€ 34.03. Indien door W& Co aantoonbaar hogere kosten zijn gemaakt zijn ook die door de klant
veschuldigd.
8. Iedere betaling door klant wordt geacht te strekken ter voldoening van de oudste openstaande
vordering, ook indien deze vordering bestaat uit verschuldigde rente dan wel incassokosten. De
door de klant gedane betalingen worden in de eerste plaats aangewend in mindering op de kosten,
de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
9. W&Co heeft steeds het recht om zowel vóór als ná de totstandkoming van de overeenkomst
zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de
overeenkomst door W&Co totdat de zekerheid is gesteld; een en ander onverminderd het recht van
W&Co op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering van de
overeenkomst, een en ander zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder dat W&Co deswege
tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
10. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van W&Co en de
verplichtingen van de klant jegens W&Co onmiddellijk opeisbaar.
11. W&Co kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de klant
een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.W&Co kan volledige aflossing van de hoofdsom
weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten
worden voldaan.

Artikel 11 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1.

Alle geleverde goederen blijven eigendom van W&Co totdat deze volledig zijn betaald. De klant is
niet gerechtigd de goederen aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des
woords aan derden te doen dienen. De klant is verplicht de goederen op eerste aanmaning van
W&Co aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim en in de gevallen, bedoeld in artikel 10
van deze voorwaarden, deze desverlangd aan W&Co terug te geven.

Artikel 12 OPSCHORTING OF ONTBINDING
1.
2.

3.

4.
5.

Onverminderd de W&Co verder toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde,
kan W&Coeen overeenkomst opschorten of als ontbonden beschouwen, zonder rechterlijke
tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
Dit in geval de klant met de voldoening van zijn betalingsverplichtingen in verzuim is of in gebreke
blijft, de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of niet behoorlijk zal kunnen
nakomen. De klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is aanbetaling en/of zekerkheid te
stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze aanbetaling en/of
zekerheid uitblijft, de klant surséance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd,
klant de vrije beschikking over zijn vermogen en/of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of
indien op enig onderdeel van zijn bezittingen en/of vermogen beslag wordt gelegd, of in geval klant
overlijd, of zijn bedrijf verkoopt of liquideert.
Voorts is W&Co bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich
anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding
van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van W&Co op de klant onmiddellijk
opeisbaar. Indien W&Co de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken
uit de wet en overeenkomst.
W&Co behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 GESCHILLEN
1.
2.
3.

4.

Op alle door W&Co gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag 1980 (CISG )wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Alle geschillen waarin de Rechtbank bevoegd is, zullen worden berecht door de Rechtbank te
Zutphen, tenzij W&Co er de voorkeur aan geeft het geschil door een andere bevoegde rechter te
doen berechten. Indien de klant een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitvoering van een
beroep of bedrijf, kan de klant binnen een termijn van een maand, nadat W&Co zich schriftelijk op
dit beding heeft beroepen aan W&Co te kennen geven dat de klant het geschil voor de volgens de
Wet bevoegde rechter wil laten berechten.
Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter, nadat zij zich hebben ingespannen het geschil in
onderling overleg te beslechten.

Artikel 14 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
1.
2.
3.

4.
5.

W&Co, of andere rechthebbende behouden zich het uitdrukkelijk eigendom voor van de in dit artikel
genoemde producties.
Alle afbeeldingen, teksten, ontwerpen en alle andere informatie van de site’s zijn eigendom van
W&Co en zijn onderworpen aan het auteursrecht
Door W&Co aan klant verstrekte catalogi, tekeningen, schema’s, films, beeldmateriaal,
domeinnamen, afbeeldigen, software, modellen, concepten, electronische bestanden, octrooi,
auteurs, merken, teksten, schetsen, databestanden, ontwerpen, direct of via website’s verkregen
mogen niet worden gewijzigd, verveelvoudigd of door klant worden verkocht aan derden, zonder
uitdrukkelijke toestemming van W&Co en/of andere rechthebbende.
Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde, behoudt W&Co zich de rechten en
bevoegdheden voor die W&co toekomen op grond van de auteurswet.
Gegevens en/of bestanden, mogen met uitzondering alleen worden gebruikt voor privé doeleinden
door het dowloaden op 1 computer of het maken van één kopie, benodigd bij orientatie over
aankoop van een product van de website.
Bij overtreding van de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde bepaling, verbeurt de klant een

6.
7.

onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 25.000,--onverminderd
het recht van W&Co tot het verhalen van de door haar geleden schade en gemaakte kosten op de
klant.
W&Co is op geen enkele wijze aansprakelijk indien producten, geleverd door derden aan W&co,
inbreuk maken op intellectuele eigendommen van anderen. W&Co zal bij haar keuze’s de uiterste
zorg betrachten.
Indien de klant aan W&Co informatiedragers, electronische databestanden of software ect vestrekt,
garandeert deze dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 15 PRIVACY GEGEVENS.
1. De aan W&Co vestrekte NAW gegevens, electronisch verkregen of niet, beschermd door een
adequate firewall, zullen uitsluitend en vertrouwelijk worden gebruikt ter afhandeling van de
gegeven opdracht.
2. De gegevens zullen uitsluitend intern worden gebruikt en niet aan derden ter beschikking worden
gesteld. Er wordt geen gebruikt gemaakt van cookies.
Artikel 16 CONVERSIE
1.

Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan treedt voor deze
bepaling(en) van rechtswege in de plaats een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan
de strekking van het nietige beding of de nietige bedingen. De overige bepalingen in de algemene
voorwaarden behouden alsdan zoveel mogelijk hun geldigheid.

Artikel 17 WIJZIGING, UITLEG VAN VOORWAARDEN.
1. Deze voorwaarden en de inhoud van de website’s kunnen ten alle tijde door W&Co worden
aangepast.
2. Door gebruik te maken van 1 van de website’s van W&Co o.m. door het plaatsen van een bestelling
aanvaardt de klant deze Algemene voorwaarden en eventuele aanvullende rechten en plichten zoals
vermeld op de website.

