Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden
van DWT GmbH (Druckluft-Werkzeug-Technik Gesellschaft mit beschränkter Haftung), met zetel in Duitsland
(hierna "DWT" genoemd), geldig vanaf 1.9.2013
voor gebruik tegen
een natuurlijke of rechtspersoon die bij het sluiten van de overeenkomst handelt in de uitoefening van zijn
commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit (ondernemer) en publiekrechtelijke rechtspersonen of een
bijzonder publiekrechtelijk fonds (hierna te noemen "Opdrachtgever").
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§ Geldigheid

1.1.

Alle aanbiedingen, contracten en leveringen zijn uitsluitend gebaseerd op de volgende voorwaarden; zij
zijn ook van toepassing indien er in individuele gevallen niet uitdrukkelijk naar deze voorwaarden wordt
verwezen. De algemene voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard ten laatste op het moment dat
DWT een bestelling plaatst of de diensten aanvaardt. Bij de eerste totstandkoming van de overeenkomst
wordt tussen de Cliënt en DWT overeengekomen dat deze voorwaarden ook van toepassing zijn op alle
toekomstige diensten en overeenkomsten - met inbegrip van de mondelinge of telefonische
overeenkomsten - in het kader van een voortgezette zakelijke relatie.

1.2.

De voorwaarden van de Opdrachtgever of derden zijn niet van toepassing, ook niet indien DWT in
individuele gevallen niet afzonderlijk bezwaar maakt tegen de geldigheid daarvan. Ook indien DWT
verwijst naar een brief die de voorwaarden van de Cliënt of van een derde bevat of er naar verwijst, vormt
dit geen overeenkomst met de geldigheid van die voorwaarden.
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§ Aanbiedingen, sluiting van de overeenkomst, prestatiegegevens, informatie, schriftelijke vorm

2.1.

Alle mondelinge, telefonische en schriftelijke aanbiedingen van DWT zijn vrijblijvend en niet-bindend en
kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, tenzij ze uitdrukkelijk als bindend zijn
gemarkeerd of een specifieke acceptatieperiode bevatten. Bestellingen of aanbiedingen worden pas
bindend na schriftelijke bevestiging door DWT.

2.2.

De Cliënt is gedurende 4 weken na ontvangst door DWT gebonden aan de bestellingen (§§ 147.148 BGB).

2.3.

De overeenkomst komt slechts tot stand door een schriftelijke orderbevestiging of levering door
DWT.

2.4.

Aanvullingen, wijzigingen of aanvullende afspraken moeten schriftelijk door DWT worden
bevestigd om effectief te zijn.

2.5.

Voor zover in deze Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden schriftelijke vorm is
vereist, wordt deze ook geacht te zijn nageleefd indien een verklaring per fax of in elektronische vorm
(e-mail) wordt gedaan.

2.6.

De schriftelijke opdrachtbevestiging van DWT is bepalend voor de leveringsomvang.

2.7.

De door DWT verstrekte informatie over het onderwerp van de levering of dienst (bijv. afmetingen,
gewichten, gebruikswaarden, draagvermogen, toepassingsmogelijkheden, toleranties, specificaties en
andere technische gegevens en prestatiegegevens) en de weergave daarvan (bijv. tekeningen en
afbeeldingen) zijn slechts bij benadering, tenzij de toepasselijkheid voor het contractueel beoogde doel
een exacte overeenstemming vereist. Het zijn geen gegarandeerde eigenschappen, maar beschrijvingen
of markeringen van de levering of dienst. In de handel gebruikelijke afwijkingen en in de handel
gebruikelijke afwijkingen en afwijkingen die voortvloeien uit wettelijke voorschriften of technische
verbeteringen zijn, evenals de vervanging van onderdelen door gelijkwaardige onderdelen, zijn
toegestaan, voor zover deze de bruikbaarheid voor het contractueel beoogde doel niet aantasten. In alle
andere gevallen zijn alleen de door DWT uitdrukkelijk schriftelijk verstrekte garanties bindend.

2.8.

Alle door DWT verstrekte gegevens en informatie met betrekking tot de geschiktheid en toepassing van
haar goederen zullen naar beste weten worden verstrekt op basis van de door DWT uitgevoerde testen en
ervaringen. Zij zijn niet bindend, tenzij zij uitdrukkelijk schriftelijk worden gegarandeerd.

2.9.

1. DWT behoudt zich de eigendom of het auteursrecht voor op alle door DWT gedane aanbiedingen en
kostenramingen en op alle aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde tekeningen, afbeeldingen,
berekeningen, brochures, catalogi, modellen, gereedschappen en andere documenten en hulpmiddelen.
Het is de Opdrachtgever niet toegestaan deze voorwerpen zonder uitdrukkelijke toestemming van DWT
aan derden ter beschikking te stellen, openbaar te maken, te gebruiken of te verveelvoudigen, zelf of via
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derden, noch als zodanig, noch in inhoudelijk opzicht. Op verzoek van DWT zal hij deze zaken in hun
geheel aan DWT retourneren en de door hem gemaakte kopieën vernietigen indien deze niet in het kader
van de normale bedrijfsuitoefening worden teruggegeven meer nodig zijn of als de onderhandelingen niet
leiden tot het sluiten van een contract.
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§ Prijzen en betaling

3.1.

De prijzen gelden voor de omvang van de diensten en leveringen die in de orderbevestigingen worden
vermeld. Extra of speciale diensten worden apart in rekening gebracht.

3.2.

Alle prijzen zijn vermeld in EURO af fabriek, tenzij anders overeengekomen.

3.3.

Betalingen worden gratis door DWT of op de door DWT aangewezen bankrekening verricht.

3.4.

Tenzij schriftelijk anders tussen partijen overeengekomen, zijn facturen onmiddellijk opeisbaar en
dienen zij zonder aftrek te worden voldaan uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Bepalend voor de datum
van betaling is de datum van ontvangst door DWT. Cheques worden pas als betaling beschouwd
wanneer zij zijn geïnd. Bij niet-naleving van de overeengekomen betalingstermijnen is zonder
aanmaning vertragingsrente verschuldigd vanaf de 31e dag na factuurdatum. De bewering van hogere
rentevoeten en verdere schade in geval van verzuim blijft onaangetast.

3.5.

In geval van niet-naleving van de betalingsvoorwaarden is DWT slechts gerechtigd tot het uitvoeren of
verrichten van openstaande leveringen of diensten tegen vooruitbetaling of het stellen van een zekerheid
indien DWT na het sluiten van de overeenkomst kennis krijgt van omstandigheden die de
kredietwaardigheid van de Cliënt aanzienlijk kunnen verminderen en die de betaling van de openstaande
vorderingen van DWT op grond van de desbetreffende contractuele relatie in het gedrang kunnen
brengen (ook uit hoofde van andere individuele bestellingen waarop dezelfde raamovereenkomst van
toepassing is).

3.6.

De klant is slechts gerechtigd betalingen in te houden of tegenvorderingen te verrekenen voor zover
zijn tegenvorderingen onbetwist, erkend of rechtsgeldig vastgesteld zijn.
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§ Levering en levertijd

4.1.

Tenzij anders overeengekomen, vinden leveringen plaats af fabriek.

4.2.

De door DWT beloofde termijnen en data voor leveringen en diensten gelden altijd bij benadering, tenzij
uitdrukkelijk een vaste termijn of datum is beloofd of overeengekomen. Indien verzending is
overeengekomen, gelden de leveringstermijnen en -termijnen als het tijdstip van overhandiging aan de
expediteur, vervoerder of andere derde die met het vervoer is belast.

4.3.

De leveringstermijnen gaan in op de datum van de orderbevestiging, maar niet voordat alle
overeengekomen of anderszins vereiste voorwaarden door de klant zijn vervuld en alle details van de
levering en uitvoering zijn verduidelijkt. Indien niet tijdig aan deze voorwaarden wordt voldaan, worden
de levertijden dienovereenkomstig verlengd en is de Koper gehouden DWT alle extra kosten en uitgaven
te vergoeden die uit de vertraging voortvloeien, tenzij DWT voor deze vertraging verantwoordelijk is.

4.4.

Overeengekomen leveringstermijnen en -termijnen worden geacht te zijn nageleefd indien het
leveringsvoorwerp het magazijn van DWT of de fabriek van de fabrikant voor het einde van de
leveringstermijn heeft verlaten of, in geval van een overeenkomstige vervoersovereenkomst, aan de
Klant is meegedeeld dat het leveringsvoorwerp gereed is voor verzending en het leveringsvoorwerp
voor afhaling ter beschikking wordt gesteld.

4.5.

DWT is gerechtigd tot deelleveringen indien
-

de gedeeltelijke levering kan door de klant in het kader van het contractuele doel worden gebruikt,
de levering van de overige bestelde goederen is verzekerd en
de Cliënt geen substantiële meerkosten of kosten maakt (tenzij DWT ermee instemt deze kosten op
zich te nemen).

Elke deellevering wordt beschouwd als een zelfstandige levering.
4.6.

DWT is niet aansprakelijk voor de onmogelijkheid van levering of voor vertragingen in de levering als
gevolg van overmacht of andere bij het sluiten van de overeenkomst niet te voorziene gebeurtenissen (bv.
storingen van welke aard dan ook, moeilijkheden bij het verkrijgen van materialen of energie, vertragingen
in het transport, stakingen, wettelijke uitsluitingen, tekorten aan arbeidskrachten, energie of grondstoffen,
moeilijkheden bij het verkrijgen van de nodige officiële vergunningen, officiële maatregelen of het niet of
niet tijdig leveren door leveranciers) waarvoor DWT niet verantwoordelijk is. Als dergelijke gebeurtenissen
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zich voordoen bij DWT de Indien de levering of uitvoering wezenlijk wordt belemmerd of onmogelijk wordt
gemaakt en de belemmering niet slechts van tijdelijke aard is, heeft DWT het recht de overeenkomst te
ontbinden. In geval van belemmeringen van tijdelijke aard worden de leverings- of diensttermijnen
verlengd of de leverings- of diensttermijnen verschoven met de termijn van de belemmering plus een
redelijke aanloopperiode.
Indien van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij de levering of dienst in
ontvangst neemt als gevolg van de vertraging, kan hij zich door middel van een onmiddellijke
schriftelijke verklaring aan DWT uit de overeenkomst terugtrekken.
4.7.

DWT zal de Klant onmiddellijk op de hoogte brengen van de niet-beschikbaarheid van het
leveringsvoorwerp of een vertraging in de levering en, in geval van herroeping van het contract, de
ontvangen vergoeding onmiddellijk terugbetalen of aan de Klant in rekening brengen.

4.8.

Indien DWT met een levering of dienst in gebreke blijft of indien een levering of dienst voor DWT om
welke reden dan ook onmogelijk wordt, is de aansprakelijkheid van DWT beperkt tot schadevergoeding
overeenkomstig § 8 van deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden.

4.9.

Indien de Opdrachtgever schade lijdt als gevolg van een vertraging waarvoor DWT verantwoordelijk is,
in het bijzonder indien met DWT een leveringsdatum uitdrukkelijk is overeengekomen, heeft de
Opdrachtgever recht op schadevergoeding. In geval van lichte nalatigheid bedraagt deze ½/100 voor
elke volle week dat de termijn wordt overschreden, maar in totaal maximaal 5/100 van de gehele of
gedeeltelijke netto-order die door de vertraging niet tijdig in gebruik kon worden genomen.

4.10.

Vorderingen tot schadevergoeding van de Afnemer die de in artikel 4.9 genoemde limieten overschrijden,
zijn in alle gevallen van vertraagde levering uitgesloten. Dit geldt ook na het verstrijken van een door
DWT gestelde leveringstermijn. Opdrachtgever heeft slechts recht op ontbinding van de overeenkomst
wegens verzuim indien niet binnen een aan DWT toegekende redelijke termijn is geleverd, de in artikel
4.9 bedoelde schadevergoeding wegens verzuim is uitgeput en DWT niet binnen tien (10) werkdagen na
ontvangst van de in artikel 4.9 bedoelde vergoeding wegens verzuim vrijwillig een hogere
schadevergoeding betaalt dan de in artikel 4.9 bedoelde vergoeding wegens verzuim.

4.11.

Indien de verzending wordt vertraagd ten gevolge van omstandigheden die aan de Cliënt zijn toe te
rekenen, zullen de door derden gemaakte opslagkosten en, in geval van opslag bij DWT ½ / 100, het
factuurbedrag van de op te slaan zaken per week aan de Cliënt in rekening worden gebracht vanaf de
14e dag na de kennisgeving van de gereedheid voor verzending. Wij behouden ons het recht voor om
verdere of lagere opslagkosten te eisen en te bewijzen.

4.12.

DWT heeft het recht om, na het verlenen van een zonder resultaat verstreken respijttermijn, op andere
wijze over het leveringsvoorwerp te beschikken en de Klant een redelijke verlenging van de
leveringstermijn te leveren.
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§ Plaats van uitvoering, verzending, verpakking, risico-overgang, acceptatie

5.1.

De plaats van uitvoering van alle verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie is het
hoofdkantoor van DWT GmbH, tenzij anders aangegeven.

5.2.

De wijze van verzending en verpakking is onderworpen aan de plichtmatige discretie van DWT, tenzij
anders overeengekomen.

5.3.

Indien het leveringsvoorwerp op verzoek van de klant wordt verzonden, gaat het risico van onopzettelijk
verlies en toevallige verslechtering van het leveringsvoorwerp bij de levering van het leveringsvoorwerp
(waarbij het begin van de laadprocedure bepalend is) over op de expediteur, de vervoerder of een
andere voor de verzending aangewezen derde, ongeacht of de verzending vanaf de plaats van
uitvoering plaatsvindt of wie de verzendkosten draagt. Dit geldt ook voor het gebruik van het eigen
vervoermiddel van DWT.

5.4.

DWT zal de zending tegen diefstal, breuk, transport, brand- en waterschade of andere verzekerbare
risico's slechts op uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever en op kosten van de Opdrachtgever
verzekeren.

5.5.

Indien het leveringsvoorwerp gereed is voor verzending en indien verzending of afhaling vertraging
oploopt door omstandigheden die voor rekening van de Opdrachtgever komen, gaat het risico over op
de Opdrachtgever vanaf de dag dat het leveringsvoorwerp gereed is voor verzending en DWT de
Opdrachtgever hiervan op de hoogte heeft gesteld.

5.6.

Voor zover een aanvaarding moet plaatsvinden, wordt het gekochte object geacht te zijn aanvaard, indien
-

de levering is voltooid,
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-

-

DWT zal de Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen onder verwijzing naar de fictie van
aanvaarding op grond van dit lid 6 en vroeg hem om het te accepteren,
zes werkdagen zijn verstreken sinds de levering of het begin van het gebruik door de klant van het
gekochte product (bv. de ingebruikname van het geleverde systeem) en in dit geval zijn er zes
werkdagen verstreken sinds de levering of de installatie, en
de Klant heeft nagelaten de goederen binnen deze termijn in ontvangst te nemen om een
andere reden dan een aan DWT gemeld gebrek dat het gebruik van de gekochte goederen
onmogelijk maakt of aanzienlijk belemmert.

5.7.

1. Koper kan alleen weigeren leveringen in ontvangst te nemen indien de leveringen duidelijk en
wezenlijk gebrekkig zijn en Koper DWT daarvan binnen drie dagen na levering schriftelijk in kennis
stelt.
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§ Aansprakelijkheid voor gebreken

DWT is jegens de Opdrachtgever aansprakelijk voor materiële gebreken, waaronder het ontbreken van
uitdrukkelijk gegarandeerde eigenschappen of het niet naleven van garanties, als volgt:
6.1.

De garantietermijn bedraagt één jaar vanaf de levering of, indien aanvaarding vereist is, vanaf de
aanvaarding. Bovengenoemde termijn is niet van toepassing indien de wet langere termijnen voorschrijft
(§ 438 lid 1 nr. 2 BGB - Bauwerke und Sachen für Bauwerke / § 479 lid 1 BGB - Rückgriffsanspruch en §
634 a lid 1 BGB - Baumängel). In afwijking van zin 1 gelden de wettelijke termijnen ook voor claims op
grond van de Productaansprakelijkheidswet en in geval van opzettelijk of frauduleus gedrag.

6.2.

Bij de verkoop van gebruikte goederen wordt geen garantie gegeven. Dit geldt niet indien DWT
frauduleus verborgen gebreken heeft verborgen of indien een bepaalde kwaliteit werd gegarandeerd.

6.3.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden voor het gebruik van het geleverde product in
éénploegendienst de in paragraaf 6.1 genoemde termijnen.

6.4.

De geleverde zaken dienen onmiddellijk na levering aan de klant of aan een door de klant aan te wijzen
derde zorgvuldig te worden geïnspecteerd. Zij worden geacht te zijn geaccepteerd indien DWT niet
binnen zeven werkdagen na levering van het leveringsvoorwerp of anders binnen zeven werkdagen na
ontdekking van het gebrek of een eerder tijdstip waarop het gebrek bij normaal gebruik van het
leveringsvoorwerp zonder nadere inspectie door de Opdrachtgever bij DWT is geconstateerd, schriftelijk
in kennis is gesteld van duidelijke of andere gebreken die bij een onmiddellijke, zorgvuldige inspectie zijn
geconstateerd.

6.5.

In geval van een gerechtvaardigde klacht wordt het defecte product, naar keuze en voor rekening van
DWT, geacht te zijn
-

naar DWT worden gestuurd voor reparatie en daaropvolgende terugzending, of
de Cliënt het defecte product bij de hand houdt en het servicepersoneel van DWT naar de
Cliënt wordt gestuurd om de reparatie uit te voeren.

In geval van mislukking, d.w.z. onmogelijkheid, onredelijkheid, weigering of onredelijke vertraging van
de reparatie of vervanging, kan de klant het contract opzeggen of de aankoopprijs op gepaste wijze
verlagen.
6.6.

Indien de opdrachtgever verzoekt om herstelwerkzaamheden uit te voeren op een door hem te
bepalen locatie, kan DWT aan dit verzoek voldoen, waarbij vervangen onderdelen niet in rekening
worden gebracht, terwijl de arbeidstijd en reiskosten tegen redelijke standaardtarieven door de
opdrachtgever worden vergoed.

6.7.

Indien een gebrek te wijten is aan de schuld van DWT, kan de Cliënt schadevergoeding eisen onder
de voorwaarden zoals vermeld in § 8.

6.8.

In geval van gebreken aan onderdelen van andere fabrikanten die DWT om licentie- of feitelijke redenen
niet kan verhelpen, zal DWT naar haar keuze haar garantieaanspraken verhalen op de fabrikanten en
leveranciers voor rekening van de Opdrachtgever of deze aanspraken overdragen aan de
Opdrachtgever. Garantieclaims tegen DWT voor dergelijke gebreken onder de andere voorwaarden en in
overeenstemming met deze algemene voorwaarden bestaan alleen als de gerechtelijke handhaving van
de bovengenoemde vorderingen tegen de fabrikant en leverancier niet succesvol of nutteloos is geweest,
bijvoorbeeld wegens insolventie. Gedurende de duur van het juridische geschil worden de
verjaringstermijnen van de garantieaanspraken van de Cliënt op DWT opgeschort.

6.9.

De garantie vervalt indien de Klant het geleverde zonder toestemming van DWT wijzigt of door derden
laat wijzigen en het verhelpen van het gebrek daardoor onmogelijk of onredelijk is.
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wordt bemoeilijkt. In ieder geval zijn de extra kosten voor het verhelpen van het door de wijziging
ontstane gebrek voor rekening van de klant.
6.10.

Indien DWT door middel van verbetering achteraf onderdelen vervangt door materiële gebreken,
worden deze onderdelen na de vervanging eigendom van DWT.

6.11.

Voor schade die na de risico-overdracht is ontstaan om de volgende redenen wordt geen garantie
gegeven:
-

-

natuurlijke slijtage of slijtage die de normale consumptie overtreft;
ongeschikt, oneigenlijk gebruik;
onjuiste, ongeschikte of nalatige behandeling;
gebrekkige montage of inbedrijfstelling door de klant of derden;
in geval van foutieve of onzorgvuldige behandeling van het leveringsvoorwerp, in het bijzonder met
betrekking tot deze gebruiksaanwijzing;
in geval van overmatige stress;
het gebruik van ongeschikte apparatuur, in het bijzonder het gebruik van perslucht en
vervangingsmaterialen die niet in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing zijn voorbereid en die
geen originele reserveonderdelen of accessoires van de fabrikant bevatten, indien de schade door
deze oorzaak is veroorzaakt. In dergelijke gevallen moet het gebrek aan causaliteit door de klant
worden aangetoond;
invloeden van buitenaf, die volgens de overeenkomst niet worden verondersteld.

Bovendien bestaat er geen aanspraak op gebreken in het geval van slechts onbeduidende afwijkingen
van de overeengekomen kwaliteit, voor zover deze geen afbreuk doen aan de bruikbaarheid voor het
contractueel beoogde doel.
Wijzigingen of herstelwerkzaamheden die zonder voorafgaande toestemming van DWT door de Cliënt of
derden ten onrechte zijn uitgevoerd, maken iedere aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende
gevolgen ongeldig.
6.12.

DWT wordt in de gelegenheid gesteld het gebrek binnen een redelijke termijn te verhelpen. Alleen in
dringende gevallen van gevaar voor de bedrijfsveiligheid, waarvan DWT onmiddellijk in kennis wordt
gesteld, of indien DWT in gebreke blijft het gebrek te verhelpen, is de Opdrachtgever gerechtigd het
gebrek zelf te (doen) verhelpen en van DWT een redelijke vergoeding van zijn kosten te verlangen.

6.13.

Indien de aanvullende prestatie mislukt, kan de klant zich - onverminderd de rechten volgens § 8 terugtrekken uit de overeenkomst of de vergoeding verlagen. De klant kan geen vergoeding eisen voor
nutteloze uitgaven.

6.14.

Vorderingen tegen DWT wegens gebreken zijn uitsluitend aan de Opdrachtgever verschuldigd en zijn niet
overdraagbaar.
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§ Eigendomsrechten

7.1.

DWT garandeert dat het geleverde goed vrij is van industriële eigendomsrechten of auteursrechten van
derden. Elke overeenkomstsluitende partij dient de andere overeenkomstsluitende partij onmiddellijk
schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat tegen haar vorderingen wegens schending van dergelijke
rechten worden ingeroepen.

7.2.

In het geval dat het leveringsvoorwerp onderworpen is aan een industrieel-eigendomsrecht of auteursrecht,
is het niet mogelijk om de levering van het product te weigeren.
DWT zal, naar eigen keuze en op eigen kosten, het leveringsvoorwerp zodanig wijzigen of vervangen dat
geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, maar het leveringsvoorwerp blijft voldoen aan de
contractueel overeengekomen functies, dan wel het gebruiksrecht voor de Cliënt verkrijgt door het sluiten
van een licentieovereenkomst. Indien hij dit niet binnen een redelijke termijn doet, heeft de opdrachtgever
het recht de overeenkomst te ontbinden of de koopprijs dienovereenkomstig te verlagen. Eventuele
schadeclaims van de klant zijn onderworpen aan de beperkingen van § 8 van deze voorwaarden.

7.3.

In geval van inbreuk op rechten van door DWT geleverde producten van andere fabrikanten zal DWT,
naar haar keuze, haar aanspraken op de fabrikanten en onderleveranciers voor rekening van de
Opdrachtgever doen gelden of overdragen aan de Opdrachtgever. In dergelijke gevallen bestaan er
alleen vorderingen tegen DWT als de gerechtelijke handhaving van de genoemde vorderingen tegen de
fabrikanten en onderleveranciers niet succesvol of nutteloos is geweest, bijvoorbeeld wegens
insolventie.
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§ Aansprakelijkheid voor schade door culpa in contrahendo
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8.1.

De aansprakelijkheid van DWT voor schade, op welke rechtsgrond dan ook, met inbegrip van, maar niet
beperkt tot, onmogelijkheid van nakoming, wanprestatie, gebrekkige of onjuiste levering, wanprestatie,
wanprestatie, plichtsverzuim in de contractonderhandelingen en onrechtmatige daad, is beperkt voor zover
DWT in elk geval in verzuim is overeenkomstig de bepalingen van deze § 8.

8.2.

DWT is niet aansprakelijk in geval van eenvoudige nalatigheid, tenzij er sprake is van schending
van wezenlijke contractuele verplichtingen. Essentieel voor het contract zijn de verplichting om het
geleverde goed tijdig en zonder gebreken te leveren en de verplichting om advies, bescherming en
zorg te verlenen, die bedoeld zijn om de klant in staat te stellen het geleverde goed volgens de
overeenkomst te gebruiken of om het leven en het ledemaat van het personeel van de klant te
beschermen of om de eigendommen van de klant te beschermen tegen aanzienlijke schade.

8.3.

Voor zover DWT op grond van artikel 8.2 aansprakelijk is voor schade ten gronde, is deze
aansprakelijkheid beperkt tot de schade die DWT bij het sluiten van de overeenkomst voorzag als mogelijk
gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of die DWT had moeten voorzien
indien zij de nodige zorgvuldigheid had betracht. Indirecte schade en gevolgschade als gevolg van
gebreken aan het leveringsvoorwerp komen slechts voor vergoeding in aanmerking, indien deze schade
bij het gebruik van het leveringsvoorwerp overeenkomstig de bestemming te verwachten is.

8.4.

De voorgaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zijn in dezelfde mate van toepassing
ten gunste van de bestuursorganen, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en andere
plaatsvervangende agenten van DWT.

8.5.

Voor zover DWT technische informatie verstrekt of als adviseur optreedt en dergelijke informatie of
advies geen deel uitmaakt van de door DWT contractueel overeengekomen omvang van de door DWT
verschuldigde diensten, zal dit kosteloos en met uitsluiting van elke aansprakelijkheid geschieden.

8.6.

De beperkingen van de aansprakelijkheid van deze § 8 zijn niet van toepassing.
-

-

-

in geval van grove nalatigheid;
in geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid;
in geval van een opzettelijke schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, voor zover
de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar komt, met betrekking tot de
voorzienbare schade die kenmerkend is voor de overeenkomst;
in gevallen waarin op grond van de productaansprakelijkheidswet aansprakelijkheid wordt
aanvaard voor gebreken in de geleverde goederen, voor persoonlijk letsel of schade aan
privé-gebruikte goederen;
bij gebreke van uitdrukkelijk gegarandeerde eigenschappen, indien de garantie juist tot doel had
de klant te beschermen tegen schade die niet aan de levering zelf is ontstaan;
in het geval van gebreken die frauduleus zijn verzwegen of waarvan DWT de afwezigheid heeft
gegarandeerd.
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§ Eigendomsvoorbehoud

9.1.

De door DWT aan de Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van DWT totdat alle
vorderingen op de Opdrachtgever uit hoofde van de zakelijke relatie, met inbegrip van toekomstige
vorderingen uit niet gelijktijdig of later gesloten overeenkomsten, volledig zijn voldaan. De goederen
alsmede de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust en die overeenkomstig dit artikel worden
vervangen, worden hierna aangeduid als goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

9.2.

De Klant zal de gereserveerde goederen kosteloos voor DWT opslaan.

9.3.

De klant is verplicht de voorbehouden goederen met zorg te behandelen en ze op eigen kosten te
verzekeren tegen brand, water en diefstal ten belope van de vervangingswaarde van de gekochte
goederen. Opdrachtgever dient DWT schriftelijk te bewijzen dat hij een dergelijke verzekering heeft
afgesloten. DWT is tevens gerechtigd het geleverde op kosten van de Opdrachtgever te verzekeren.

9.4.

De Klant heeft het recht om de voorbehouden goederen in het kader van de normale
bedrijfsuitoefening te verwerken en te verkopen tot het moment van realisatie (punt 9.9).
Verplichtingen en overdrachten bij wijze van beveiliging zijn niet toegestaan.

9.5.

Indien de voorbehoudsgoederen door de besteller worden verwerkt, wordt overeengekomen dat de
besteller zijn toekomstig eigendom of mede-eigendom (deelbezit) van de nieuw ontstane zaak in de
verhouding van de waarde van de voorbehoudsgoederen tot de waarde van de nieuw ontstane zaak aan
DWT overdraagt als zekerheid. Indien de voorbehoudsgoederen worden gecombineerd of
onafscheidelijk met andere zaken tot één zaak worden vermengd en indien één van de andere zaken als
hoofdzaak moet worden beschouwd, draagt DWT, voor zover de hoofdzaak toebehoort aan DWT, aan
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de Opdrachtgever het pro rata mede-eigendom van de afzonderlijke zaak over in de in de eerste zin
genoemde verhouding.
9.6.

9.7.
9.8.

In geval van doorverkoop van de voorbehoudsgoederen draagt de Klant hierbij tot zekerheid de
daaruit voortvloeiende vordering op de Koper over aan DWT - indien DWT een medeeigendomsbelang heeft in de voorbehoudsgoederen in verhouding tot het mede-eigendomsbelang -.
Hetzelfde geldt voor andere vorderingen die in de plaats komen van de voorbehoudsgoederen of
anderszins met betrekking tot de voorbehoudsgoederen ontstaan, zoals bijv. Verzekeringsclaims of
claims die voortvloeien uit onrechtmatige daad in geval van verlies of vernietiging. DWT machtigt de
Cliënt herroepelijk om de aan DWT overgedragen vorderingen op eigen naam te innen. DWT kan deze
domiciliëringsbevoegdheid alleen intrekken in geval van realisatie.
Indien derden toegang hebben tot de voorbehouden goederen, in het bijzonder door middel van
inbeslagneming, verbeurdverklaring of andere maatregelen, dient de Klant hen onmiddellijk op de
hoogte te stellen van de eigendom van DWT en DWT daarvan op de hoogte te stellen, teneinde DWT
in staat te stellen haar eigendomsrechten te doen gelden. Indien de derde niet in staat is DWT de in
verband hiermee gemaakte gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten te vergoeden, is de cliënt van
DWT deze kosten verschuldigd.

9.9.

DWT zal de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken alsmede de zaken of vorderingen ter
vervanging daarvan naar haar keuze op haar verzoek vrijgeven, mits hun waarde het bedrag van de
gewaarborgde vorderingen met meer dan 50% overschrijdt.

9.10.

Indien de Cliënt een op hem rustende verplichting jegens DWT niet tijdig nakomt of indien zich
omstandigheden voordoen die de rechten van DWT in gevaar lijken te brengen - bijvoorbeeld de
financiële ineenstorting van de Cliënt - heeft DWT het recht om de teruggave van de gereserveerde
goederen zonder verdere omhaal te eisen en/of de overeenkomst op te zeggen. De opdrachtgever is
alsdan verplicht de goederen af te geven. In dergelijke gevallen is de Opdrachtgever verplicht DWT
onmiddellijk en ongevraagd de voorbehouden goederen en de daaruit voortvloeiende overgedragen
vorderingen te factureren.

9.11.

Indien DWT de teruggave van de gereserveerde zaken verlangt, is DWT gerechtigd deze na
voorafgaande kennisgeving te gebruiken door deze aan derden te verkopen of af te nemen tegen de
koopprijs van de dealer, die door een op verzoek van de Opdrachtgever door een door de overheid
aangestelde deskundige zal worden vastgesteld. In geval van verkoop aan derden worden de opbrengst
verminderd met de gemaakte kosten en een forfaitaire distributievergoeding ten bedrage van 15 / 100 van
de opbrengst van de verkoop verrekend met de verplichtingen van de klant.
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§ Plaats van jurisdictie / Plaats van uitvoering

10.1.

Voor beide partijen en voor alle huidige en toekomstige vorderingen uit hoofde van de
handelsvoorwaarden is de plaats van uitvoering van de betalingen en de uitsluitende bevoegdheid - ook
voor vorderingen in verband met documenten en wissels - het hoofdkantoor van DWT of - naar haar
keuze - het hoofdkantoor van het filiaal dat de overeenkomst heeft gesloten.

10.2.

De relatie tussen DWT en de Cliënt wordt uitsluitend beheerst door het recht van de
Bondsrepubliek Duitsland. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (CISG) is niet van toepassing.

10.3.

Voor zover de overeenkomst of deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden leemten
bevatten, worden deze rechtsgeldige bepalingen geacht te zijn overeengekomen voor het opvullen van
deze leemten, die de contracterende partijen in overeenstemming met de economische doelstellingen van
de overeenkomst en het doel van deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zouden
zijn overeengekomen indien zij op de hoogte waren geweest van de leemte.
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