Algemene Voorwaarden
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Weener Plastics Group B.V.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering
Artikel 1
Algemeen
1.
Deze Algemene leveringsvoorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op en
vormen een onverbrekelijk geheel met alle (toekomstige) offertes, aanbiedingen en
overeenkomsten, hoe ook genaamd, van en gesloten met Weener Plastics Group B.V. (“Weener”).
2.

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder “Koper” verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die
aan Weener, in welke vorm dan ook, een opdracht heeft verstrekt, dan wel die op welke andere
wijze dan ook met Weener een overeenkomst of andersoortige rechtsverhouding aangaat, of wenst
aan te gaan, zulks in de meest brede zin.
3.
Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken
indien en voor zover zulks uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Weener en Koper is overeengekomen.
4.
De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien ook
de Koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de Koper niet van
toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van
de Koper door Weener uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de
Koper niet in strijd komen met het bepaalde in onderhavige Algemene Voorwaarden. Enig
andersluidend beding in de voorwaarden van de Koper doet aan het voorgaande niet af.
5.
Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van "levering (van zaken)", wordt daaronder
tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
6.
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins
buiten toepassing verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden
volledig van kracht en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigbare of buiten toepassing
verklaarde bepaling, een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel
en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling(en) in acht
zullen worden genomen.
7.
Weener is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten met Koper gebruik te maken van derden.
Ook in die situatie gelden de onderhavige Algemene Voorwaarden. Indien het in het kader van de
uitvoering van de overeenkomst met de Koper noodzakelijk is om aan deze derden
persoonsgegevens te verstrekken waarvan de Koper als verwerkingsverantwoordelijke heeft te
gelden, of wanneer daartoe een wettelijke plicht bestaat of als daarvoor een gerechtvaardigd belang
is, dan zal Weener in het kader van de AVG met deze derde partij een verwerkersovereenkomst
sluiten, tenzij deze op grond van een wettelijke regeling niet nodig is.
8.
Indien Weener niet steeds strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit
niet dat de Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Weener in enigerlei mate het
recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de Algemene Voorwaarden te
verlangen.
Artikel 2
Offertes
1.
Alle offertes van Weener dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële Koper
tot het doen van een aanbod en zijn gebaseerd op de eventueel bij de aanvraag en/of de opdracht
verstrekte ontwerpen, tekeningen, modellen, gegevens enz. Zij binden Weener derhalve op geen
enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) anders is bepaald.
2.
Van door Weener gedane offertes maken deel uit - met name ook voor wat betreft het in het vorige
lid bepaalde - : ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen,
maatopgaven en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op de offertes
betrekking hebben. Dit alles blijft eigendom van Weener en moet op diens verzoek worden
geretourneerd en mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Weener niet worden
gekopieerd en/of aan derden worden getoond en/of afgegeven. Tevens behoudt Weener alle uit
hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.
3.
De Koper staat in voor de door of namens hem aan Weener verstrekte ontwerpen, tekeningen,
modellen, gegevens en dergelijke. Weener is niet verplicht deze op de juistheid te toetsen. Indien
zaken worden vervaardigd naar de door of namens de Koper aan Weener verstrekte ontwerpen,
garandeert de Koper dat door de fabricage en/of de levering van de zaken geen inbreuk wordt
gemaakt op enig recht dan ook, van derden. De Koper vrijwaart Weener tegen alle aanspraken ter
zake van derden.
a.
Indien een derde enig recht pretendeert en op grond daarvan bezwaar maakt tegen de
vervaardiging en/of de levering van de zaken, is Weener gerechtigd de vervaardiging en/of de
levering te staken en van de Koper vergoeding van de reeds gemaakte kosten te vorderen,
onverminderd het recht overige kosten, schadevergoeding of nakoming te vorderen.
b.
Weener is gerechtigd zaken aan derden te verkopen en te leveren, indien deze zaken zijn
vervaardigd op basis van door Weener (geheel of gedeeltelijk) ontworpen of ontwikkelde
ontwerpen, tekeningen, modellen, etc. , ongeacht of dit is geschied in samenwerking met de
Koper. Matrijzen, vormen, hulpgereedschappen en dergelijke, door of in opdracht van Weener
vervaardigd en/of geheel of ten dele aan de hand van diens aanwijzingen vervaardigd, waarvoor
de Koper de overeengekomen kosten betaald heeft, gaan in eigendom van de Koper over op het
moment van feitelijke levering door Weener, zoals hierna bepaald.
c.
Deze matrijzen, vormen, hulpgereedschappen en dergelijke zullen door Weener eerst aan de
Koper geleverd moeten worden op het moment dat deze niet meer door Weener voor de
productie ten behoeve van de Koper worden gebruikt en tenminste 2 jaren na aflevering van de
laatste door de Koper bij Weener gedane bestelling van producten, met deze matrijzen, vormen,
hulpgereedschappen, etc., vervaardigd, zijn verstreken en indien de Koper al zijn verplichtingen
tegenover Weener is nagekomen en Koper aan Weener schriftelijk verzoekt om levering van de
hiervoor genoemde goederen.
d.
Indien de Koper niet binnen 3 jaren na aflevering van de laatste bestelling door Weener,
schriftelijk om levering van de matrijzen, vormen en/of hulpgereedschappen heeft verzocht,
vervalt de verplichting van Weener tot levering en is Weener gerechtigd deze goederen, na
verloop van één maand na kennisgeving daarvan aan de Koper, te vernietigen, zonder deswege
tot betaling van enige schadevergoeding aan de Koper verschuldigd te zijn.
e.
Indien Weener voor de vervaardiging van matrijzen, vormen, hulpgereedschappen, etc. moet
zorgdragen, is zij pas eerst verplicht tot de vervaardiging daarvan over te gaan, indien en
voorzover de Koper aan Weener de overeengekomen (vervaardiging)kosten en aan eventueel
andere verplichtingen jegens Weener heeft voldaan. Verder is Weener pas eerst verplicht
wijzigingen, verbeteringen of reparaties aan matrijzen, vormen, hulpgereedschappen etc. door te
voeren, indien en voorzover de hiervoor verschuldigde (zonodig geschatte) kosten door de Koper
aan Weener zijn voldaan.
f.
Is voor de overeengekomen werkzaamheden geen prijs uitdrukkelijk overeengekomen, dan
betaalt de Koper op eerste verzoek van Weener aan haar een redelijk bedrag voor de gemaakte
kosten.
g.
Voor verlies of beschadiging van matrijzen, vormen, hulpgereedschappen, etc. is Weener slechts
aansprakelijk, indien verlies of beschadiging het gevolg is van opzet of grove schuld. In die
gevallen is Weener gerechtigd te kiezen voor voor herstel of vervanging van genoemde zaken.
Tot enige verdergaande verplichting of tot betaling van schadevergoeding is Weener niet
gehouden. De in het bezit van Weener zijnde matrijzen, vormen, gereedschappen, etc. wordt
door Weener verzekerd tegen schade.
4.
Indien de offerte van Weener, welke op verzoek van Koper is opgesteld, niet binnen 3 maanden na
de dag van de offertedatum is aanvaard, is Weener gerechtigd de kosten voor het opstellen van de
offerte aan de Koper in rekening brengen. In dit geval dient de Koper de offerte met de bijbehorende
ontwerpen, tekeningen, modellen en dergelijke op eerste verzoek van Weener te retourneren.
Artikel 3
Totstandkoming overeenkomst.
1.
Een overeenkomst komt eerst tot stand wanneer Weener een order van de Koper schriftelijk heeft
aanvaard (“Orderbevestiging” ).
2.
De Koper is aan zijn order, in welke vorm ook aan Weener gegeven, gebonden gedurende een
periode van 7 dagen na dagtekening van de order of (indien het een mondeling verstrekte order
betreft) na het geven van de order. Een verklaring van de Koper dat hij zijn order wenst te
annuleren of te wijzigen, afgegeven gedurende deze periode van 7 dagen, kan derhalve niet
voorkomen dat een overeenkomst op basis van de (oorspronkelijke) order tot stand komt, indien
Weener de order alsnog aanvaard/bevestigd binnen deze periode van 7 dagen.
3.
De door Weener aan de Koper verzonden Orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de
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General Terms and Conditions
of private limited liability company
Weener Plastics Group B.V.

General terms and conditions of sale and
delivery
Article 1
General
1.
The current General Terms and Conditions of Delivery (“General Terms”) apply to, and form an integral
part of, all (future) quotes, offers and agreements, or named otherwise, from and entered into with
Weener Plastics Group B.V. (“Weener”).
2.

In the current General Terms any “Buyer” is a natural person or legal entity who has assigned a task to
Weener in any form, and who enters into an agreement or any other legal relationship, or wishes to do
so, in the broadest sense.

3.

The stipulations of the current General Terms may only be deviated from provided this was explicitly
agreed upon by Weener and Buyer in writing.
The applicability of other General Terms is explicitly excluded. If the Buyer also refers to (his/her)
general terms, the latter shall not apply. This can only be deviated from if and to the extent that the
applicability of the conditions of the Buyer have been explicitly accepted by Weener in writing, and only
insofar as the conditions of the Buyer are not in conflict with the stipulations of the current General
Terms. Any other provision in the conditions of the Buyer shall not infringe on the above-mentioned.

4.

5.

In the current General Terms the “delivery (of goods)” refers to the provision of services and the
performance of activities of any type
6. If any stipulation of these General Terms is void, is to be annulled or is declared to be inapplicable in
any other way, the remaining provisions of the current General Terms will fully remain in force, and the
parties will agree on a stipulation to replace the void, annulled or inapplicable stipulation, whereby the
objective and the meaning of the void, annulled or inapplicable stipulation(s) is to be considered.

6.

7.

Weener is authorised to involve third parties upon the implementation of the agreements with Buyer.
Also in that context, the current General Terms shall apply. If within the frame of the implementation of
the agreement with the Buyer it appears necessary to provide individual data to these third parties
whereof the Buyer has admittance in his/her capacity of controller, or if a legal obligation exists
therefore or if there is a justified interest, Weener will enter into an order processing agreement with
this third party within the frame of the GDPR, save this is not required based on a legal arrangement.

8.

Even if Weener does not always demands a strict observance of the General Terms, it shall not imply
the non-applicability of the General Terms, nor that Weener loses the right to whatever extent to
demand strict observance of the General Terms in other cases.

Article 2
Quotes
1.
All quotes made by Weener must be considered as invitations to the potential Buyer to make an offer,
and are based on the designs, drawings, models, data, etc. that were possibly provided with the
application and/or assignment. Weener shall not be bound in whatever way to these quotes, unless
explicitly and unambiguously (and in writing) stated differently in the quote itself.
2.
The quotes made by Weener include – in particular regarding the provisions of the above paragraph:
designs, drawings, models, samples, descriptions, illustrations, measurements and equivalent, as well
as possible attachments and documents that relate to the quotes. All of this remains the property of
Weener and must be returned upon its request, and cannot be copied and/or be revealed and/or given
to third parties. Weener also reserves any and all intellectual and industrial property rights.

3.

The Buyer is responsible for all designs, drawings, models, data, etc. given to Weener by him/her or on
his/her behalf. Weener is not obliged to verify their accuracy. If products are manufactured in
accordance with the designs given to Weener by the Buyer or on behalf of the latter, the Buyer
guarantees that by the production and/or the supply of the products no rights of third parties shall be
infringed. The Buyer indemnifies Weener against all related claims by third parties.
a.

b.

If a third party asserts reservation of a right and, based upon that, objects to the production and/or
supply of the products, Weener is entitled to discontinue the production and/or supply, and to
demand compensation from the Buyer for the costs already incurred, without prejudice to the right to
claim other expenses, compensation or compliance.
Weener is entitled to sell and deliver products to third parties if these products were manufactured
based on designs, drawings, models, etc. (fully or partially) made or developed by Weener;
regardless if this is done in cooperation with the Buyer. Moulds, forms, tools and such, manufactured
by or on behalf of Weener, and/or fully or partially based on Weener’s instructions, for which the
Buyer has paid for the agreed costs, shall become property of the Buyer at the moment of actual
delivery by Weener, as stated below.

c.

These moulds, forms, tools and such are to be supplied to the Buyer by Weener when no longer
used by Weener for the production for the Buyer, and when at least 2 years have expired after
supply of the last order from Weener by the Buyer; of products that were made with these moulds,
forms, tools, etc. and if the Buyer has fulfilled all of his obligations towards Weener, and the Buyer
requests in writing delivery of the before-mentioned tools.

d.

If the Buyer has not requested in writing for delivery of the moulds, forms and/or tools within 3 years
of supply of the latest order by Weener, the obligation of Weener to deliver expires and Weener is
entitled to destroy the products one month after notification thereof to the Buyer, without owing any
damages or compensation to the Buyer.

e.

If Weener is responsible for the production of moulds, forms, tools, etc., the company is only obliged
to carry out the production thereof when and insofar the Buyer has paid the agreed (production)
costs and when he/she has fulfilled any other compensation towards Weener. Furthermore, Weener
is only obliged to implement amendments, improvements or repairs to moulds, forms, tools etc, if
and to the extent that the due (if necessary estimated) costs have been paid to Weener by the
Buyer.

f.

If no price was explicitly agreed upon for the discussed work, the Buyer is obliged to pay Weener
upon the latter’s first request a reasonable sum for the expenses made.

g.

For loss of, or damage to moulds, forms, tools, etc. Weener can only be held liable if the loss or
damage is the result of intentional act or gross negligence. In those cases, Weener is authorised to
choose repair or replacement of the above-mentioned products. Weener is not obliged to further
commitments, nor to payment of a compensation. The moulds, form, tools, etc. in the possession of
Weener are insured by Weener against damage.

4.

If the quote by Weener, made upon request of the Buyer, is not accepted within 3 months after the
quote date, Weener is entitled to charge the Buyer with the expenses made for the quote. In this case,
the Buyer is obliged to return the quote along with the related designs, drawing, models, etc. upon the
first request of Weener to do so.
Article 3
Conclusion of contract
1.
An agreement exists when Weener has accepted an order from the Buyer in writing (“Order
Confirmation”).
2.
The Buyer is committed to his/her order, presented to Weener in any type, during a term of 7 days after
the order date or (in case of oral communication thereof) after giving the order. The Buyer stating that
he/she wishes to annul or modify his/her order, during this term of 7 days, can therefore not prevent the
realisation of an agreement based on the (original)order, if Weener does accept/confirm the order
within this term of 7 days.
3.

The Order Confirmation sent to the Buyer by Weener is regarded to completely and correctly present

gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van
onze Orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 7 dagen na dagtekening van de
Orderbevestiging schriftelijk aan Weener te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan
verenigen.
4.
Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door medewerkers van
Weener, of namens Weener gemaakt en/of gedaan door andere personen die als
vertegenwoordigers optreden, bindt Weener niet, tenzij deze afspraken en/of toezeggingen door tot
vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) van Weener schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 4
Prijzen
1.
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en - tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen - exclusief verpakking en exclusief kosten voor vervoer.
2.
De in offertes, contracten en Orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde
van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen,
fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies,
belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
3.
Weener behoudt zich het recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is
gekomen, maar vóór de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren
optreden, deze verhogingen aan de Koper in rekening te brengen. Voorts is Weener gerechtigd om
in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat rechterlijke
tussenkomst vereist is. De Koper is eveneens gerechtigd tot buitengerechtelijke ontbinding indien
en voorzover Weener binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst een kostenverhoging
doorvoert. Indien de Koper van dit recht gebruik maakt, dient hij bij aangetekende brief binnen 5
dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling door Weener, tot ontbinding over te gaan .
Artikel 5
Leveringstermijnen en uitvoering.
1.
Weener is gerechtigd de overeenkomst (of onderdelen daarvan) met Koper, uit te besteden of te
laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden.
2.
De overeenkomst tussen Weener en Koper wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de
aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
overeenkomen.
3.
De door Weener opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is
gekomen of vanaf het moment dat Weener in het bezit is van alle gegevens die zij voor de
uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.
4.
De door Weener gestelde levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst. Bij niet tijdige levering dient Weener
derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
5.
Ingeval - in afwijking van het bovenstaande - in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete
op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de
overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden
genoemde gevallen van overmacht.
6.
Weener is niet aansprakelijk ingeval het voor haar onmogelijk is haar leveringsverplichtingen na te
komen indien sprake is van overmacht (artikel 11) of vanwege andere gebeurtenissen die ten tijde
van het sluiten van de overeenkomst niet voorzienbaar waren en waarvoor Weener niet
verantwoordelijk kan worden gehouden. Indien Weener hierdoor tijdelijk niet in staat is haar
leveringsverplichtingen na te komen, zal de tussen partijen afgesproken levertermijn worden
verlengd met de duur van de periode waarin Weener niet in staat te leveren, te vermeerderen met
een redelijke opstart periode. Indien en voorzover de hiervoor genoemde gebeurtenissen ertoe
leiden dat Weener in het geheel niet meer in staat is te leveren, is Koper gerechtigd de tussen
partijen gesloten overeenkomst te ontbinden.
7.
De bepalingen van de Incoterms 2010 of de meeste recente versie van de Incoterms op het
moment van het aangaan van de overeenkomst zijn van toepassing op de levering en overgang van
het risico. Weener heeft aan haar leveringsverplichting voldaan op het moment dat de door Koper
bestelde zaken de fabriek van Weener hebben verlaten danwel wanneer Weener aan de Koper
heeft bericht dat de door hem bestelde zaken gereed zijn voor verzending.
8.
Indien in afwijking van het bepaalde in lid 2 is overeengekomen dat het vervoer van de zaken door
Weener geschiedt, worden de zaken door Weener verzonden op de naar haar oordeel gunstigste
wijze met door Weener te kiezen expediteurs.
9.
Verzoekt de Koper om de levering van zaken op een andere wijze dan hiervoor bepaald, dan is
Weener gerechtigd de hieraan verbonden kosten bij de Koper in rekening brengen.
10.
Zodra de te leveren zaken de fabriek van Weener hebben verlaten, gaat het risico van deze zaken
over op de Koper. Ingeval levering plaatsvindt overeenkomstig het bepaalde in lid 3 gaat het risico
van deze zaken over op de Koper op het moment dat de zaken op de plaats van bestemming zijn
aangekomen
11.
Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft Weener het recht iedere (deel)levering als een
afzonderlijke transactie te beschouwen.
12.
De Koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen.
13.
Bij gebreke daarvan is Weener gerechtigd om - zulks ter vrije keuze van Weener - op grond van het
bepaalde in artikel 6:60 B.W. te vorderen dat de bevoegde rechter Weener van haar verbintenis tot
levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, danwel om zonder voorafgaande
ingebrekestelling, betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de
Koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Weener gerechtigd de overeenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
14.
Indien de koper overeenkomstig het bovenstaande in gebreke blijft het gekochte binnen de
overeengekomen tijd af te nemen en Weener betaling van de koopsom vordert, worden de zaken
geacht te zijn afgeleverd en zal Weener de zaken voor rekening en risico van de koper, tegen
vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan.
15.
Is geen termijn voor afname overeengekomen, dan is Weener tot de in dit artikel genoemde
maatregelen bevoegd, indien de zaken niet binnen één maand na uitnodiging van Weener daartoe
door de koper zijn afgenomen.
Artikel 6
Reclame zijdens de koper.
1.
Koper dient rekening te houden met gebruikelijke spelingen en geringe wijzigingen in de te leveren
zaken ter zake de door Weener in haar offertes, zoals bepaald in artikel 2 lid 2 van de Algemene
Voorwaarden, en in haar Orderbevestiging verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid, gewichten,
etc. Meer in het bijzonder geldt het voorgaande voor afwijkingen van de gecontracteerde
hoeveelheid.
2.
De door Weener geleverde zaken mogen derhalve van de omschrijving in de offerte en
Orderbevestiging afwijken indien en voor zover het gaat om kleine maatverschillen,
hoeveelheidverschillen en ondergeschikte wijzigingen.
3.
Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar
zijn, moeten door de Koper binnen 7 dagen na levering aan Weener ter kennis worden gebracht. Dit
dient te geschieden per aangetekende brief met daarin een duidelijke en nauwkeurige omschrijving
van de klacht en onder opgave van factuurnummer, waarmee de betreffende zaken zijn
gefactureerd, althans onder opgave van het nummer genoemd op de Orderbevestiging indien de
Koper nog geen factuur heeft ontvangen.
4.
Koper dient op het moment van aflevering van de door Weener geleverde zaken, een zorgvuldige en
tijdige (ingangs)controle te verrichten.
5.
Gebreken, die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige
en tijdige (ingangs)controle konden blijken, moeten door de koper binnen 7 dagen nadat deze van
de gebreken op de hoogte is geraakt, althans van deze gebreken op de hoogte had moeten c.q. kon
zijn, aan Weener worden gemeld op de wijze zoals bepaald in lid 2.
6.
Ieder vorderingsrecht van de Koper jegens Weener betrekking hebbend op gebreken in de door
Weener geleverde zaken, vervalt indien:
a.
de gebreken niet binnen de hiervoor in lid 2 en 3 gestelde termijnen en/of niet op de daar
aangegeven wijze aan Weener ter kennis zijn gebracht;
b.
de Koper aan Weener onvoldoende medewerking verleent voor het kunnen doen van een
onderzoek naar de gestelde klachten, Weener heeft het recht de afgewezen zaken te
inspecteren;
c.
de gebreken zijn ontstaan vanwege het door de Koper op niet juiste wijze opstellen, behandelen,
gebruiken, bewaren of onderhouden van de door Weener geleverde zaken of de Koper deze
zaken heeft gebruikt of behandeld op een wijze of voor doeleinden anders dan door Weener
voorzien
d.
de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien
tussen partijen geen garantietermijn is overeengekomen, nadat een periode van 12
maanden is verstreken na de dag waarop de zaken door Weener aan de Koper zijn
geleverd;
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the contents of the concluded contract. The Buyer is considered to accept the contents of this Order
Confirmation, unless he/she informs Weener in writing of the fact that he/she cannot accept the
contents, within 7 days after the date of the Order Confirmation.
4.

Any additional agreement and/or promise made and/or done by employees of Weener, or made and/or
done by other people acting as representatives on behalf of Weener, shall not be binding for Weener,
unless said agreements and/or promises have been confirmed in writing by directors of Weener who
are qualified as representatives.
Article 4
Prices
1.
All prices are excluding turnover taxes and – unless agreed differently in writing – excluding packaging
and excluding shipment expenses.
2.
All prices in the quotes, contracts and Order Confirmations are based on the cost factors valid at the
time of conclusion of the contract, such as exchange rates, manufacturer’s prices, prices for raw
material and materials, expenses for wages and transport, insurance premiums, taxes, import duties
and other governmental taxes.
3.
Weener reserves the right, if after the date of the conclusion of the contract, but before the day of
delivery, one or more of the cost factors have increased, to charge these increases to the Buyer.
Moreover, in such case, Weener is entitled to fully or partially terminate the agreement, without a legal
intervention being necessary. The Buyer is also entitled to terminate the contract without any legal
intervention if and to the extent that Weener within 3 months after conclusion of the present agreement
implements a price increase. In case the Buyer decides to exercise this right, he/she should terminate
the contract by registered letter sent within 5 days after receipt of the related notification by Weener.
Article 5
Delivery terms and execution
1.
Weener is entitled to outsource the agreement (or parts thereof), or to have it carried out by third
parties that are not employed by it.
2.
The contract between Weener and Buyer is entered into for an undetermined term, unless it results
otherwise by the type of the agreement, or in case the parties made explicit different agreements in
writing.
3.
The delivery times specified by Weener shall commence on the day on which the agreement is
concluded or from the moment that Weener is in possession of all the information it requires for the
performance of the agreement.
4.
The delivery term by Weener can never be considered as firm dates, unless explicitly agreed upon
otherwise in the individual agreement. In case of late delivery Weener must therefore be served with
notice of default, in writing.
5.
In case – in deviation from the above-mentioned – a fine for exceeding the delivery term has been
agreed upon, it shall not be payable if the exceeding of the delivery term results from the cases of force
majeure as mentioned in Article 11 of the current General Terms..
6.

Weener is not liable in case it is impossible for Weener to fulfil its delivery obligations due to force
majeure (Article 11) or because of other events that were not foreseeable at the time of conclusion of
the contract, and for which Weener cannot be held liable. If Weener therefore is temporarily unable to
fulfil its delivery obligations, both parties shall agree on an extension of the initial delivery term, with the
term of the period in which Weener is unable to deliver, to be increased with a reasonable start-up
time. If and to the extent that the above-mentioned events result in the permanent incapability of
Weener to deliver, the Buyer will be entitled to terminate the agreement between the parties.

7.

The 2010 Incoterms provisions or the latest version of Incoterms at the moment of the conclusion of
the contract apply to the delivery and the transfer of risk. Weener has fulfilled its delivery obligation as
soon as the products ordered by the Buyer have left the Weener production plant, or when Weener has
informed the Buyer that the ordered products are ready for shipment.

8.

If in deviation of the provisions in paragraph 2 – it was agreed that the shipment of the products must
be carried out by Weener, the products will be shipped by carriers chosen by Weener according to its
best professional estimate.
In case the Buyer requests delivery of products in another way, Weener is entitled to charge the Buyer
with the related costs.
As soon as the products have left Weener’s production plant, the risk of those products is transferred to
the Buyer. In case the delivery is done in accordance with the stipulations in paragraph 3 the risk of
these products is transferred to the Buyer as soon as the products have arrived at their destination.

9.
10.

11.
12.
13.

If the delivery is done in instalments, Weener is entitled to consider every instalment or delivery as a
separate transaction.
The Buyer is obliged to accept the ordered products within the agreed term.
In default thereof, Weener is entitled to – upon its own initiative – claim legal release from its obligation
to supply the agreed products, by virtue of article 6:60 of the Dutch Civil Code, or without prior notice,
to claim the payment of the non-delivered part. If the Buyer does not fulfil his/her payment obligation,
Weener is entitled to terminate the agreement without legal intervention.

14.

If the Buyer – in accordance with the above stated – remains in default, the purchased goods can still
be taken within the agreed term, and Weener claims payment of the purchase sum, the products are
considered as delivered, and Weener will store the products on behalf of and at the risk of the Buyer,
against compensation of all resulting costs.
15. If no term for reception of the products was agreed upon, Weener is authorized to implement the
measures mentioned in this article, in case the products have not been received by the Buyer within
one month after invitation by Weener to do so.
Article 6
Complaints on the side of the Buyer
1.
The Buyer should take into account the usual tolerances and minor modifications of the products to be
supplied, in particular for data, measurements, colour, weighs, etc. included by Weener in its quotes,
as determined in article 2 paragraph 2 of the General Terms, and in its Order Confirmation. More in
particular, the above applies for deviations of the contractual quality.
2.

The products supplied by Weener can therefore deviate from the description in the quote and in the
Order Confirmation if and to the extent that it regards small differences in size and quality, and minor
modifications.
Complaints by the Buyer relating to visible product defects, must be communicated to Weener by the
Buyer within 7 days after delivery. This must be done by registered letter with a clear and accurate
description of the complaint, and the invoice number with is mentioned on the invoices for the purchase
products, at least mentioning the number on the Order Confirmation if the Buyer has not yet received
the invoice.

3.

4.

The Buyer is obliged to check and verify the products supplied by Weener in an adequate and timely
way, upon entry after delivery of the products.
Defects that upon supply, or upon adequate and timely verification, were not visible, must be
communicated as determined in paragraph 2 to Weener by the Buyer within 7 days after he/she was
aware of the defects, or at least should/could have been aware,

5.

6.

Any right to object by the Buyer against Weener relating to defects of the products supplied by Weener,
shall expire in case:
Weener was not, or not properly notified of the defects within the terms set in paragraphs 2 and 3
and/or not in the adequate way;
b.
the Buyer has insufficiently cooperated with Weener regarding the options to invest the complaints,
Weener is entitled to inspect the rejected products;
a.

c.

the defects result from incorrect set-up, treatment, use, storage or maintenance of the products
supplied by Weener, by the Buyer, or the Buyer has used or treated these products in a different
way or for other purposes than foreseen by Weener;

d.

the warranty term mentioned in the individual agreement has expired or, if the parties did
not agree upon a warranty term, after a period of 12 months has expired after the date of
supply to the Buyer by Weener;

e.

de afgewezen zaken niet bewaard totdat Weener deze goederen terugneemt of de
Koper heeft verzocht de zaken te vernietigen.
De garantietermijn bedraagt 12 (twaalf) maanden vanaf het moment van levering of, indien en
voorzover acceptatie is overeengekomen, vanaf het moment van acceptatie.
8.
Indien de afgewezen zaken zijn verwerkt, dan worden de zaken geacht te zijn geaccepteerd.
9.
Informatie ter zake de geschiktheid van het gebruik van de door Weener geleverde zaken, zijn niet
bindend en vrijwaren de Koper niet om eigen tests en onderzoek te verrichten naar de geschiktheid.
10. De Koper is niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst indien sprake is van een
verwaarloosbare tekortkoming door Weener in de nakoming van haar verplichtingen. Van een
verwaarloosbare tekortkoming is sprake indien 0,3% van het totaal aantal geleverde zaken
ondeugdelijk is ingeval van sluitingen en 0,5% ingeval van andere plastic delen.
11. Indien sprake is van visueel waarneembare gebreken, dan is de koper gerechtigd de overeenkomst
te ontbinden indien de gebrekkige producten meer dan 4% van het totaal bedraagt.
12. Gebreken in een niet significante deellevering leiden niet tot het recht van de Koper de
overeenkomst te ontbinden voor het resterende deel.
13. Weener spant zich in om de specifieke kleuren te bewerkstelligen, Indien redelijkerwijs mogelijk, zal
Weener voldoen aan de gevraagde wanddikte en gewicht, Weener kan om technische reden echter
geen volledige nakoming garanderen.
Artikel 7
Aansprakelijkheid.
1.
Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake de door Weener geleverde zaken niet door
derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de Koper jegens Weener (garantie)
aanspraken doen gelden. De aansprakelijkheid van Weener is in dat geval beperkt tot gebreken die
een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten.
2.
Indien en voor zover sprake is van gebreken als gevolg van fabricage- en materiaalfouten, is
Weener uitsluitend gehouden tot:
a.
(kosteloos) herstel van de gebreken;
b.
levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de
gebrekkige zaken c.q. onderdelen;
c.
terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper
gezonden factuur,
d.
een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in andere vorm dan hiervoor
bedoeld.
Weener bepaalt welke vorm van schadeloosstelling zoals hiervoor genoemd onder a
tot en met d wordt toegepast.hiervoor bedoeld.
3.
Indien de Koper zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van
Weener aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, kan
Weener niet aansprakelijk worden gesteld, dus ook niet voor fabricage- en
materiaalfouten.
4.
Naast alle specifieke beperkingen van de aansprakelijkheid die in deze Algemene Voorwaarden zijn
genoemd, heeft in algemene zin te gelden dat Weener nimmer aansprakelijk is voor enige schade
die de Koper of een derde lijdt, behoudens ingeval van opzet of grove schuld.
Weener is derhalve nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte
schade, hoe ook genaamd - winstderving en stilstandschade daaronder begrepen - geleden door
Koper, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden ontstaan, door hele of
gedeeltelijke (her) levering van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van
levering van zaken of door de zaken zelf.
De aansprakelijkheid voor enige schade is beperkt tot een bedrag ter hoogte van de factuur die aan
de Koper is gezonden voor de levering van de gebrekkige zaken.
5.
De Koper is niet gerechtigd de door Weener geleverde zaken terug te zenden indien geen sprake is
van aansprakelijkheid van Weener. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten
aan terugzending verbonden ten laste van de Koper. Weener is in dat geval vrij de zaken voor
rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan of te vernietigen.
6.
De Koper vrijwaart Weener voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de
overeenkomst jegens haar mochten doen gelden.
Artikel 8
Eigendomsvoorbehoud en zekerheid.
1.
Door Weener geleverde zaken blijven haar eigendom tot aan het moment van volledige betaling
van al hetgeen de Koper uit hoofde van de overeenkomst of anderszins aan haar verschuldigd is.
Indien Weener zulks nodig oordeelt, heeft zij het recht van de Koper zekerheid ten aanzien van
de nakoming van zijn verplichtingen te eisen.
2.
De Koper heeft niet het recht de niet betaalde zaken te verpanden, daarop bezitloos pandrecht te
vestigen of enig ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te
vestigen.
3.
Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de Koper toegestaan de zaken aan
derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Als
dan is de Koper gehouden de verkregen gelden onverwijld aan Weener te voldoen, danwel,
indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan Weener
over te dragen.
4.
Indien tengevolge van be- of verwerking door de Koper het eigendomsrecht van Weener rustend
op de door haar geleverde zaken verloren is gegaan, is de Koper verplicht onverwijld ten
behoeve van Weener een bezitloos pandrecht te vestigen op de zaken ontstaan na de be- of
verwerking.
5.
Weener is te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de Koper (of derden) bevinden, maar
in eigendom van Weener toebehoren, onder haar te nemen, zodra zij in redelijkheid kan
aannemen dat de reële kans bestaat dat de Koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het
voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor Weener voortvloeien uit de wet, met name
behoudt Weener zich ook het recht voor de Koper tot schadevergoeding aan te spreken.
6.
De Koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te
verzekeren en op verzoek van Weener deze verzekering te tonen.
Artikel 9
Merk
Weener is gerechtigd de geleverde zaken te voorzien van een merk en/of codering. De Koper is verplicht
dit merk en/of deze codering in stand te houden, in ieder geval totdat hetgeen ingevolge de overeenkomst
tot levering van deze zaken door de Koper aan Weener is verschuldigd, volledig is voldaan.
Artikel 10
Betaling
1.
Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta [euro], zonder enige aftrek of korting, contant ter
plaatse waar Weener is gevestigd of door overmaking op een door Weener aangewezen bank- of
girorekening, in beide gevallen onmiddellijk na levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk
binnen 30 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van de bank- of girorekening van Weener als
de dag van betaling.
2.
Indien de Koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een
nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan is Weener gerechtigd nakoming van haar verplichtingen
jegens de Koper op te schorten, onverminderd het recht van Weener overige vorderingen jegens de
Koper in te stellen. Ook is Weener gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante
betaling vóór aflevering der zaken of een garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts is
Weener alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden,
onverminderd het recht van Weener tot het vorderen van schadevergoeding.
3.
Bij niet tijdige betaling is de Koper vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van 8% hoger dan de
basisrentevoet van de bank, berekend over het te betalen factuurbedrag. De koper is tevens alle
buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd die Weener moet maken teneinde
nakoming, ontbinding of schadevergoeding al dan niet in rechte van de koper te vorderen. De
buitengerechtelijke kosten worden begroot op 15% van de hoofdsom (inclusief B.T.W.),
onverminderd het recht om hogere buitengerechtelijke kosten te vorderen.
Voorts zijn alle overige gevolgen vanwege de niet tijdige betaling, zoals koersverlies, voor rekening
van de koper..
4.
Betalingen strekken conform artikel 6:44 B.W. eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten,
vervolgens in mindering op de rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende
rente.Voorts zijn alle overige gevolgen vanwege de niet tijdige betaling, zoals koersverlies, voor
rekening van de koper.
5.
Indien in de financiële positie van de Koper na het totstandkomen van de overeenkomst, doch voor
de aflevering der zaken, een aanzienlijke verslechtering optreedt, is Weener gerechtigd geheel of
gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, danwel een wijziging van de
betalingsvoorwaarden te vorderen.
6.
Het is Koper niet toegestaan zijn betalingsverplichting op te schorten, tenzij sprake is van een
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7.

e.
7.
8.
9.
10.

the rejected products are not stored until Weener takes them back, or until the Buyer has
been requested to destruct the products.
The warranty term is 12 (twelve) months from the moment of delivery or, if and to the extent that
acceptance was agreed, from the moment of acceptance.
When the rejected products have been processed, the products are considered as accepted.
Information on the suitability of the use of the products supplied by Weener, are not binding and shall
not hold the Buyer harmless for carrying out own tests and research on the suitability.
The Koper is not entitled to terminate the agreement in case of a neglectable shortcoming by Weener
in the observance of its obligations. A neglectable shortcoming exists when 0.3% of all supplied
products is to be rejected because of caps and closures, and 0.5% in case of other plastic parts.

11.

If there are visually perceptible defects, the Buyer is entitled to terminate the agreement if the defective
products are 4% of the total.
12. Defects in a minor instalment shall not result in the Buyer being entitled to terminate the agreement for
the remaining part.
13. Weener takes efforts to manufacture specific colours. If reasonably possible, Weener will comply with
requests for wall thickness and weight. Due to technical reasons, Weener cannot guarantee full
compliance.
Article 7
Liability
1.
Only if the warranty obligations relating to the products supplied by Weener were not taken on by third
parties (such as manufacturers), the Buyer is entitled to make (warranty) claims. In that case, Weener’s
liability is limited to defects that result from production and material errors.
2.

If and to the extent that there are defects resulting from production and material errors, Weener is
exclusively obliged to:
(free) repair of the defects;
supply of replacement products or parts, after return of the defective products or
parts;
c.
refund of the received purchase sum/crediting on the invoice sent to the Buyer;
a.
b.

d.

3.

4.

a compensation to be paid in consultation with the Buyer, in any other form than mentioned
above.
Weener decides on the type of compensation – as above-mentioned in a to d – to be
applied.
If without prior written consent from Weener, the Buyer has had repairs and/or changes
done to the products, Weener cannot be held liable, not even for production and material
errors.
Besides all specific limitations of the liability mentioned in the current General Terms, Weener can never
be held liable for any damage suffered by the Buyer or a third party, save in case of intentional act or
gross negligence.
Therefore, Weener can never be held liable for consequential or standstill damage, direct or indirect
damage, however named – loss of profit and standstill damage included – suffered by the Buyer, its
subordinates, and caused by people employed by or though him/her, or by third parties, due to full or
partial (re)supply of products, delayed or faulty delivery, or by the products themselves.

The liability for any damage is limited to an amount equal to the amount on the invoice, sent to the
Buyer for delivery of the defective products.
The Buyer is not entitled to return the products supplied by Weener if the latter is not liable. If this is
nevertheless done without valid reasons, all return expenses are to the account of the Buyer. In that
case, Weener is entitled to place or destroy the products in a third party’s storage at the Buyer’s
expenses and risk.
6.
The Buyer indemnifies Weener for all claims from third parties regarding the implementation of the
agreement.
Article 8
Retention of title and security
1.
Products supplied by Weener remain its property till full payment of all the expenses due by the Buyer
because of this agreement or otherwise payable. If Weener regards it is necessary, it has the right to
claim security from the Buyer regarding the observance of his/her obligations.
5.

2.

The Buyer is not entitled to pledge non-paid products, nor to establish an unpropertied right of lien or
any other business or individual right for the benefit of third parties.

3.

Without prejudice to the above-mentioned in this article, the Buyer is permitted to sell the products to
third parties, yet only within the frame of his ordinary business. The Buyer is obliged to pay the obtained
money immediately to Weener, or, if not paid in cash, immediately transfer the obtained claims to
Weener.

4.

If due to processing or operation by the Buyer, Weener’s property rights on its supplied products are
lost, the Buyer is immediately obliged to establish an unpropertied right of lien for the benefit of Weener,
on the products existed after the processing or operation.

5.

Weener shall at all times be entitled to take possession of the goods that are in the possession of the
Buyer (or third parties), but are the property of Weener, as soon as it can reasonably assume that there
is a real chance that the Buyer will not fulfil its obligations. The foregoing is without prejudice to the
rights of the Weener under the law, in particular Weener reserves the right to claim damages from the
Buyer.
6.
The Buyer is obliged to insure the risk of fire on, and theft of unpaid products, and to present this
insurance upon Weener’s request.
Article 9
Brand
Weener is authorised to provide all supplied products with a brand and/or code. The Buyer is obliged to keep
this brand and/or code, in any case until its obligations under the agreement for supply of these products are
completely fulfilled.
Article 10
Payment
1.
The payment must be done in Dutch currency [euro] without any deduction or discount, in cash where
Weener is established, or by bank transfer to an account number identified by Weener, in any case
immediately after delivery of the products concerned, at the latest within 30 days after invoice date,
unless explicitly agreed otherwise in writing. Upon bank payment the date of crediting from the bank
account shall be considered as the date of payment.
2.

If the Buyer does not (fully) pay timely, he/she is in default without a notification or any other formality
being required. In that case Weener is entitled to suspend the fulfilment of its obligations towards the
Buyer, without prejudice to Weener’s right to establish other claims against the Buyer. Moreover,
Weener is entitled to demand cash payment before delivery of the products or a warranty for timely
payment, for any other delivery to be made. Furthermore, Weener is entitled to terminate the agreement
without judicial intervention, without prejudice to Weener’s right to claim a compensation.

3.

In case of late payment the Buyer is charged with a default interest of 8% above the bank’s base rate,
calculated on the due invoice amount. The Buyer must also pay for all extra-legal and legal (collection)
costs that Weener makes in order to (legally) claim fulfilment, termination or compensation from the
Buyer. The extra-legal expenses are estimated at 15% of the main sum (including VAT), without
prejudice to the right to claim higher extra-legal costs.

4.

Furthermore, all other consequences due to late payment, such as exchange loss, are to the account of
the Buyer.
In conformity with article 6:44 of the Dutch Civil Code, payments first serve to pay the costs intended in
paragraph 3, and then deducted from the interest, and finally from the main sum and the current
interest.

5.

If the Buyer’s financial situation after the conclusion of the contract, yet before the delivery of the
products, significantly deteriorates, Weener is entitled to refrain from further implementation of the
agreement, or to claim a modification of the payment terms.

6.

The Buyer is not allowed to suspend his/her payment obligation, unless there is an undisputed

onbetwiste tegenvordering of een vordering toegewezen in rechte.
Artikel 11
Overmacht
Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van Weener om, die van
dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Weener kan worden gevergd (niet
toerekenbare tekortkoming in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en
vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan
grondstoffen, verhindering en onderbreking der transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf van
Weener, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of
besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids) instanties. Indien Weener door overmacht
haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen, is zij gerechtigd de overeenkomst
(partieel) te ontbinden, danwel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks ter keuze van
Weener. Ingeval van overmacht ontstaat voor de Koper geen recht op enige schadevergoeding jegens
Weener.
Artikel 12
Intellectuele eigendomsrechten
1.
Koper is uitsluitend verantwoordelijk voor het respecteren van intellectuele eigendomsrechten van
derden, markeringen of soortgelijke rechten van derden – inclusief de design modellen die door
Weener worden vervaardigd gebaseerd op de informatie en specificaties van de Koper. De Koper is
aansprakelijk voor de gevolgen van een inbreuk op dergelijke rechten van derden en vrijwaart
Weener voor iedere aanspraak van derden.
2.
Iedere partij zal de andere partij direct schriftelijk informeren indien derden een der partijen
aansprakelijk stellen voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.
3.
Alle documenten, die Weener aan de Koper heeft verstrekt ter zake de uitvoering van de
overeenkomst, zoals berekeningen, ontwerpen, tekeningen, modellen, etc, blijven (het intellectueel)
eigendom van Weener. Het is Koper niet toegestaan deze documenten te verstrekken aan derden
zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Weener.
Artikel 13.
Ontbinding
Weener heeft het recht de overeenkomst met Koper met onmiddellijke ingang te ontbinden indien sprake is
van (voorlopige) surséance van betaling van de Koper of indien sprake is van faillissement van de Koper.
Na ontbinding op deze grond zijn alle vorderingen van Weener op de Koper onmiddellijk geheel opeisbaar.
Artikel 14
Toepasselijke recht.
Op alle offertes, aanbiedingen, Opdrachtbevestigingen en overeenkomsten waarop deze Algemene
Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zulks met uitdrukkelijke
uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende
roerende zaken (CISG).
Artikel 15..
Geschillenbeslechting
Alle geschillen van welke aard ook, verband houdende met/voortvloeiende uit door Weener verstrekte
aanbiedingen, offertes, Opdrachtbevestigingen of overeenkomsten en door Weener verrichte leveringen
worden berecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Gelderland.
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counterclaim or claim legally awarded.
Article 11
Force majeure
Force majeure is any circumstance beyond Weener’s control, that by its nature makes Weener’s fulfilment of
the contract reasonably impractical (not imputable shortcoming in the fulfilment). Moreover, force majeure
includes: war, riots and hostilities of any kind, obstructions, boy-cot, natural disasters, epidemics, shortage of
raw materials, hindrance and interruption of transport possibilities, malfunction at Weener’s, import and export
limitations or bans, restrictions caused by measures, laws and decrees of international, national or regional
(governmental) authorities. If due to force majeure, Weener is not able to fulfil its delivery duty in a correct or
timely way, the company is entitled to (partially) terminate the agreement, or to suspend it for a definite or
indefinite period of time, by choice of Weener. In case of force majeure, the Buyer cannot incur a liability
towards Weener.

Article 12
Intellectual property rights
1.
The Buyer is solely liable for the observance of intellectual property rights of third parties, markings and
similar rights of third parties – including the design models manufactured by Weener based on the
information and specifications of the Buyer. The Buyer is liable for the consequences of any
infringement of such rights of third parties, and indemnifies Weener for any claim from thirds.
2.

Each party will inform the other party at once in writing in case third parties hold one of the parties liable
for infringement of intellectual property rights.
All documents provided to the Buyer by Weener for the implementation of the agreement, such as
calculations, designs, drawings, models, etc. remain the (intellectual) property of Weener. The Buyer is
not allowed to provide these documents to third parties without the prior explicit and written consent of
Weener.
Article 13
Dissolution
Weener is entitled to immediately dissolve the agreement with the Buyer in case of (temporary) suspension of
payment by the Buyer, or in case of the Buyer’s bankruptcy. After dissolution based on this, all claims by
Weener against the Buyer shall be immediately and fully payable.
Article 14
Applicable Law
All quotes, offers, Order Confirmations and agreements to which the current General Terms apply, only the
law of the Netherlands shall be applicable, with explicit exclusion of the UN Convention on the International
Sale of Goods (CISG).
3.

Article 15
Dispute settlement
Any dispute of whatever nature, relating to, or resulting from the offers, quotes, Order Confirmations or
agreements provided by Weener, and the deliveries made by Weener, are exclusively resolved by the
competent court of the Gelderland district.

Algemene Voorwaarden van Inkoop
Artikel 1
Toepasbaarheid en algemene bepalingen
1.
Deze algemene inkoopvoorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op, en vormen
een onverbrekelijk geheel met alle (toekomstige) offertes, totstandkoming, inhoud en naleving van
elke overeenkomst, hoe ook genaamd, van en gesloten met Weener Plastics Group B.V. (“Weener”)
om producten te bestellen en aan te kopen van zijn leveranciers.
2.
In deze Algemene Voorwaarden wordt onder “Leverancier” verstaan elke natuurlijke of
rechtspersoon die met Weener een aankoop of ander contract aangaat, alsook elke natuurlijke of
rechtspersoon die een aankoop of ander contract wenst aan te gaan met Weener. De term
‘leverancier’ in het bijzonder betekent iedereen die goederen levert aan Weener.
3.
Van hetgeen in deze Algemene Voorwaarden bepaalt, kan uitsluitend en alleen worden afgeweken
indien en voor zover zulks uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen werd.
4.
De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien ook de
Leverancier naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de Leverancier niet
van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden
van de Leverancier door Weener uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard, en voor zover de
voorwaarden van de Leverancier niet in strijd zijn met het bepaalde in onderhavige Algemene
Voorwaarden. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de Leverancier doet aan het
voorgaande niet af.
5.
Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van "levering (van zaken)", wordt daaronder
tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
6.
Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten
toepassing verklaard wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig
van kracht en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigbare of buiten toepassing verklaarde
bepaling, een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling(en) in acht zullen
worden genomen.
Artikel 2
Totstandkoming overeenkomst

General Terms and Conditions of Purchase
Clause 1
Applicability and General Provisions
1.
These General Terms and Conditions of Purchase (“General Terms”) apply to, and form an integral part
of, all (future) requests for quotations, the formation, the content and the compliance with any
agreement, however named, of and entered into with Weener Plastics Group B.V. (“Weener”) to order
and buy goods from its suppliers.
2.
Where these General Terms refer to ‘supplier’, this means every natural or legal person in a contractual
relationship with Weener pursuant to a purchase or other agreement entered into with Weener as well
as every natural or legal person wishing to enter into a purchase or other agreement with Weener. The
term ‘supplier’ in particular includes those who deliver goods to Weener.
3.
The provisions in these General Terms may exclusively and only be departed from if and insofar as this
has been expressly agreed in writing.
4.
The applicability of other general terms and conditions is expressly excluded. Even if the supplier refers
to (its) general terms and conditions, the general terms and conditions of the supplier do not apply. This
is only different if and insofar as the applicability of the general terms and conditions of the supplier is
expressly accepted by Weener in writing and insofar as the general terms and conditions of the supplier
are not in conflict with the provisions in these General Terms . Any stipulation to the contrary in the
general terms and conditions of the supplier does not affect the foregoing.

1.

Om geldig te zijn, vereisen bestellingen geen specifieke vorm, maar mondelinge of telefonische
bestellingen moeten nadien wel schriftelijk bevestigd worden door Weener. Andere overeenkomsten
en wijzigingen aan het contract moeten ook schriftelijk bevestigd worden.
2.
Vóór de schriftelijke bevestiging van de bestelling van de leverancier, heeft Weener het recht om
een bestelling te annuleren.
3.
Bovendien is Weener gerechtigd de overeenkomst te allen tijde te ontbinden door een schriftelijke
kennisgeving met vermelding van de reden, indien Weener de bestelde producten niet langer in zijn
bedrijfsactiviteiten kan gebruiken omwille van omstandigheden ontstaan na het afsluiten van de
overeenkomst. In dit geval
zal Weener de leverancier betalen voor eventuele geleverde
deelleveringen.
4.
Wat hoeveelheid, kwaliteit en ontwerp van de producten betreft, zal de leverancier hieraan voldoen
in zijn aanbiedingen voor de bestellingen, uitnodigingen voor aanbestedingen en eventuele
tekeningen bepaald of goedgekeurd door Weener. Weener zal uitdrukkelijk en schriftelijk op de
hoogte gebracht worden door de leverancier in geval van geplande of bestaande wijzigingen.
5.
Iedere afwijking moet schriftelijk goedgekeurd worden door Weener. In geval van levering van
granulaten, wordt een kwantitatieve afwijking van 10% als aanvaard beschouwd door Weener.
Artikel 3
Prijzen, verzending en verpakking
1.
De overeengekomen prijzen zijn vaste prijzen en sluiten alle latere vorderingen van gelijk welke
aard uit. Behalve wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle onkosten voor
verpakking, transport en douane, met inbegrip van alle douaneformaliteiten inbegrepen in deze
prijzen.
2.
Indien de productiekost van de leverancier met meer dan 10% stijgt zonder dat dit voorzienbaar
was door de partijen, zal elke partij het recht hebben om opnieuw te onderhandelen over de
prijzen. Weener is echter niet verplicht om aangepaste en met name hogere prijzen te aanvaarden,
behalve indien voldaan werd aan de voorwaarden van weigering van overeenkomst volgens
bepaling 6:258 van het Nederlandse B.W.
3.
Verzendings- en leveringsdocumenten, facturen en alle communicatie moet voorzien zijn van het
Weener-bestelnummer. De leverancier noteert de naam van de bestelverantwoordelijke en, indien
gekend, de naam van de vorderende partij op vrachtbrievenen facturen.
4.
Behalve indien anders overeengekomen, zal de verzending gebeuren voor rekening en risico van
de leverancier, naar een vrij overeengekomen leveringsadres (Delivered Duty Paid – geleverd,
rechten betaald).
Artikel 4
Facturen en betalingen
1.
Facturen zijn voorzien van alle overeengekomen gegevens en documenten in overeenstemming met
de voltooide levering, of in afwezigheid van een overeenkomst, met de verplichte documenten.
Incorrecte facturen worden enkel beschouwd als zijnde geleverd aan Weener indien gecorrigeerd.
2.
Betalingen worden uitgevoerd volgens de gebruikelijke manieren met een korting contant van 3% bij
betaling binnen 14 dagen na levering/dienstverlening en de ontvangst van de factuur of het netto
binnen de 60 dagen. De begindatum van de betaaltermijn moet de laatste van deze twee zijn.
3.
Bij gebrek aan betaling, is Weener de wettelijke handelsrentevoet verschuldigd overeenkomstig
bepaling 6:119a van het Nederlandse BW.
4.
Betaling van de factuur van de leverancier kan nooit erkend worden als een erkenning van de
correcte uitvoering van de verplichtingen van de leverancier volgens een overeenkomst met
Weener.
5.
Weener heeft het recht om betalingen verschuldigd door de leverancier te verrekenen met
verplichtingen van de leverancier aan Weener, hoe en wanneer die dan ook ontstaan.
Artikel 5
Leveringstermijnen, vertragingen en overmacht
1.
Overeengekomen leveringstermijnen zijn bindend en moeten correct nageleefd worden door de
leverancier. De ontvangst van de producten op het overeengekomen leveringsadres bepaalt of
voldaan werd aan de overeenkomst.
2.
Als het voorzien kan worden dat een leveringstermijn overschreden zal worden, moet de leverancier
Weener hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen, met vermelding van de reden en de
verwachte duur. Afgezien van dergelijke kennisgeving, zal het overschrijden van een deadline de
wettelijke gevolgen van verstek opwekken. In dringende gevallen, met name om productieverlies te
voorkomen, of omwille van de eigen leveringsverplichtingen, heeft Weener het recht om de
producten op een andere manier te produceren, voor rekening van de leverancier en zonder verdere
tussenliggende stappen.
3.
Bij gebreken in de levering, heeft Weener onbeperkt recht op zijn wettelijke vorderingen met
inbegrip van het recht op herroeping en het recht op schadevergoeding in plaats van uitvoering na
het vergeefse verstrijken van een geschikte respijtperiode.
4.
Bij verlate levering heeft Weener het recht om, bovenop alle rechtsmiddelen hierin geldig, en na
voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de leverancier, een boete te eisen van 0,5 tot maximaal
5% van de respectievelijke waarde van de bestelling voor elke begonnen week van vertraging in de
levering. De contractuele boete moet verrekend worden met schadevergoedingen die door de
leverancier gecompenseerd moet worden.
5.
Bij levering vóór de overeengekomen datum behoudt Weener het recht om de levering terug te
sturen voor rekening en risico van de leverancier. Enkel de overeengekomen leveringsdatum geldt in
voor de betalingsvoorwaarden.

1.

6.
7.

6.
7.

8.

Deelleveringen worden enkel aanvaard mits een uitdrukkelijke overeenkomst.
Zelfs als de verzending goedgekeurd is, wordt het risico overgedragen aan Weener na levering van
de producten op het overeengekomen leveringsadres.
Geen van beide partijen is aansprakelijk voor vertraging of gebrek aan het uitvoeren van de
verplichtingen onder onderhavige overeenkomst (met inbegrip van aanvaarding van vertraging van
levering) voor zover de vertraging of het gebrek veroorzaakt werd door overmacht, zonder de fout of
nalatigheid te zijn van een der partijen. Een geval van overmacht is het voorkomen van
onvoorzienbare en/of onvermijdbare omstandigheden buiten de macht van een partij, die van dien
aard zijn dat de naleving van de overeenkomst door de partij commercieel onpraktisch wordt, met
inbegrip van, maar niet hiertoe beperkt: brand, overstroming, oorlog, onlusten, samenscholingen,
aardbevingen, lock-outs, stakingen, embargo’s of door regelgeving of industriële betwistingen. De
leverancier doet het redelijkerwijs mogelijke om het gebrek of de vertraging van zijn naleving te
beëindigen, om te zorgen dat de effecten van een overmacht geminimaliseerd worden en om de
uitvoering van de overeenkomst te hervatten. Indien een geval van overmacht de leverancier
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5.
6.

Where these General Terms refer to the ‘supply (of goods)’, this also includes the rendering of services
and work of whatever nature.
If any provision in these General Terms is void, is voided or is declared not applicable in any other way,
the remaining provisions of these General Terms shall remain in full force and the parties shall agree a
replacement for the void, voided or inapplicable declared provision whereby the objective and purport of
the void, voided or inapplicable-declared provision(s) shall be taken into account as far as possible.

Clause 2
Conclusion of Contract

2.
3.

4.

To be valid, orders do not require a specific form, but to be valid orders placed verbally or by phone
shall require a subsequent confirmation by a letter of confirmation of Weener. Verbal subsidiary
agreements and amendments of the contract also require confirmation in writing.
Prior to the written confirmation of the order by the supplier, Weener shall have the right to cancel any
order.
Furthermore, Weener shall have the right to terminate the contract at any time by giving notice in writing
and stating the reason, when it is no longer in a position to use the ordered products in its business
operation as a result of circumstances intervening after conclusion of the contract. In such an event, it
shall remunerate the supplier for the partial delivery rendered.
In terms of quantity, quality and design of the goods, the supplier shall comply in its offers with the
orders, invitations to tender and potential drawings specified or approved by Weener. Weener shall be
explicitly notified in writing by the supplier of any planned or existing deviations.

5.
Deviations require the written agreement of Weener. With respect to granule deliveries, a quantitative
deviation of up to 10% shall be deemed to have been accepted by Weener.
Clause 3
Prices, Shipment, Packaging
1.
The agreed prices are fixed prices and exclude subsequent claims of any kind. Unless explicitly agreed
otherwise, all costs of packaging, transport and customs, including all customs formalities shall be
included in these prices.
2.

In so far as the production cost of the supplier changes by more than 10% without this fact being
foreseeable for the parties, each party shall have the right to demand the renegotiation of prices.
Weener shall not be obligated, however, to accept modified and especially higher prices, unless the
prerequisites of a frustration of contract pursuant to clause 6:258 of the Dutch Civil Code are fulfilled.

3.

Shipment notes, consignment notes, invoices and all correspondence shall contain the order number of
Weener. The supplier shall quote the name of the ordering person and, if known, the requisitioning party
on consignment notes and invoices.
Unless agreed otherwise, shipment shall be made at the expense and risk of the supplier to the freely
agreed place of delivery (Delivered Duty Paid).

4.

Clause 4
Invoices and Payments
1.
Invoices shall be submitted with all agreed data and documents following the completed delivery or, in
the absence of any agreement, with the customary documents. Invoices which have not been properly
drawn up shall be deemed to have been received by Weener only when corrected.
2.
Payment shall be made by normal commercial methods with a cash discount of 3% within 14 days
following the delivery/service and receipt of the invoice or net within 60 days. The date of determining
the commencement of the payment term shall be the later of these dates.
3.
In case of a default in payment, Weener shall owe statutory commercial interest rate pursuant to clause
6:119a of the Dutch Civil Code.
4.
Payment of the invoice of the supplier shall never be interpreted as a recognition of the correct
performance of the supplier of its obligations under an agreement with Weener.
5.

Weener is entitled to set off against payments due to the supplier any and all obligations of supplier to
Weener however and whenever arising.
Clause 5
Delivery dates, Delays, Force majeure Clause 5
1.
Agreed delivery dates are binding and shall be correctly adhered to by the supplier. The receipt of
goods at the agreed place of delivery shall determine compliance.
2.

When it is foreseeable that a delivery date shall be exceeded, the supplier shall immediately notify
Weener in writing of the reason and the expected duration. Irrespective of such notification, exceeding a
deadline shall trigger the statutory consequences of default. In urgent cases, especially to avoid loss of
production or in view of its own delivery obligations, Weener shall have the right to otherwise procure
the goods at the supplier‘s expense and without further intermediate steps.

3.

In case of a default in delivery, Weener shall have the unrestricted right to its statutory claims including
the right of rescission and the right to damages in lieu of performance upon fruitless expiration of an
appropriate period of grace.
In case of a delay in delivery, Weener shall have the right, in addition to all other remedies herein, after
prior written notification of the supplier, to demand a default penalty amounting to 0.5% but no more
than 5% of the respective value of the order for every commenced week of the delay in delivery. The
contractual penalty shall be offset against the default damages to be compensated by the supplier.

4.

5.

8.

In case of delivery before the agreed date of delivery, Weener shall reserve the right to return the
delivery at the supplier‘s expense and risk. When it accepts the goods, it shall store them until the
agreed date of delivery on the premises of Weener at the supplier‘s expense and risk. Only the agreed
date of delivery shall be valid in terms of payment.
Partial deliveries shall only be accepted following an explicit agreement.
Even when the shipment has been agreed, the risk shall be transferred to Weener when the goods
have been handed over at their agreed destination.
Neither party will be liable for any delay or failure in performing its obligations under the agreement
(including delay in delivery acceptance) to the extent that such delay or failure is caused, without such
party's fault or negligence, by a Force Majeure Event. For purposes of these terms, a "Force Majeure
Event" refers to the occurrence of unforeseeable and/or unavoidable circumstances beyond a party's
control that, by their nature, make such party's performance commercially impractical, including, but not
limited to, fires, floods, acts of war, riots, mobs, earthquakes, lockouts, strikes, embargoes, or due to
regulation or industrial disputes. Supplier will use all diligent efforts to end the failure or delay of its
performance, ensure that the effects of any Force Majeure Event are minimized and resume
performance under the agreement. If a Force Majeure Event prevents the supplier from carrying out its
obligations under the agreement for a continuous period of more than fourteen (14) days, Weener may
terminate the agreement immediately by giving written notice to Supplier and without incurring a liability

verhindert om zijn verplichtingen onder de overeenkomst uit te voeren voor een doorlopende periode
van meer dan veertien (14) dagen, heeft Weener het recht om de overeenkomst onmiddellijk stop te
zetten door schriftelijke kennisgeving aan de leverancier en zonder daardoor tot eender welke
verplichting tegenover de leverancier gehouden te zijn.
Artikel 6
Garantie
1.
Zichtbare fouten in de levering en vooral hoeveelheden die deze vermeld in bijlage 2 overschrijden,
alsook zichtbare transportschade moet(en) door Weener meegedeeld worden zodra opgemerkt
tijdens de normale gang van zaken. De mededeling van schade moet binnen zeven werkdagen na
ontvangst van de levering verstuurd worden. Andere fouten moeten binnen zeven dagen na het
ontdekken ervan meegedeeld worden.
2.
De leverancier verzekert Weener dat de geleverde producten (i) verkoopbaar zijn, (ii) vrij zijn van
fouten in uitvoering, materialen en ontwerp, (iii) geproduceerd, verpakt, gelabeld, verhandeld,
verzonden en bewaard worden door de leverancier of diens agent in een goede en vakkundige
manier en kwalitatief volgens de industriële normen en overeenkomstig alle toepasselijke
specificaties, tekeningen, ontwerpen, stalen en andere vereisten van Weener, (iv) geschikt, veilig en
doeltreffend zijn voor het bedoelde gebruik en doeleinde, en werken zoals bedoeld is, (v)
overeenstemmen met om het even welke nationale, internationale en supranationale wetten,
wettelijke regels, voorschriften, richtlijnen en andere overheidsbepalingen, (vi) vrij zijn van elk recht
(met inbegrip van maar hiertoe niet beperkt), vrij van elke last of eis van een derde partij.
3.
Alle garanties in deze voorwaarden blijven geldig gedurende een periode van drie (3) jaar vanaf de
datum van aanvaarding van de producten door Weener, en zullen niet geacht worden als zijnde
afstand van gedaan te hebben omwille van de ontvangst, controle of aanvaarding door Weener van,
of door betaling voor, de producten. De garanties vermeld in deze voorwaarden zijn ter aanvulling
van, en in overeenstemming en cumulatief met elkaar, en met alle garanties die wettelijk uitdrukkelijk
of impliciet voorzien zijn,
4.
Alle garanties gelden voor Weener, diens klanten en daaropvolgende eigenaren van de producten
waaraan ze verbonden zijn. Er zijn geen uitzonderingen, beperkingen of vrijwaringen van de
garantie die verschillen van deze uitdrukkelijk vermeld in deze voorwaarden.
5.
Weener heeft recht op alle wettelijke aanspraken met betrekking tot fouten met inbegrip van het
recht op schadevergoeding en onkosten.
6.
Als de leverancier niet voldoet aan het verzoek om de fouten te corrigeren of om een levering te
vervangen binnen 10 werkdagen, of onmiddellijk in geval van de levering van granulaten en
kleurstoffen, zal de daaropvolgende nakoming als ontoereikend beschouwd worden; in dit geval zal
de verzoekende partij gerechtigd zijn om het contract onmiddellijk te ontbinden zonder verder uitstel,
en mag Weener een schadevergoeding vragen in plaats van de prestatie.
Artikel 7
Productaansprakelijkheid (verzekering) en onschendbaarheid
1.
De leverancier is aansprakelijk voor alle vorderingen door derden voor letselschade of zaaksschade,
indien toe te rekenen aan een defect product dat geleverd werd, en hij/zij zal verplicht zijn Weener
schadeloos te stellen voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade voortkomend uit of
veroorzaakt door het defecte product geleverd door Weener volgens de overeenkomst met de
leverancier. In het geval dat Weener verplicht is om producten terug te roepen die geleverd warden
aan derden, wegens een defect aan een product geleverd door de leverancier, zal de leverancier
alle kosten dragen verbonden aan de terugroeping van het product.
2.
Weener en de leverancier informeren en steunen elkaar onderling in hun juridische verdediging. De
leverancier sluit een geschikte verzekering af die dergelijke aansprakelijkheidsclaims dekt en houdt
deze in stand. De leverancier is verplicht om bewijs van deze verzekering voor te leggen aan
Weener zodra deze daarom vraagt.
3.
De leverancier stelt Weener en de aan haar verbonden partijen, diens werknemers, bestuurders,
eigenaren, gemachtigde vertegenwoordigers, klanten en onderaannemers schadeloos tegen alle
eisen, schadevergoedingen, onkosten, vorderingen, processen en beoordelingen van gelijk welke
aard voortkomend uit, of veroorzaakt door, verbonden aan, resulterend uit of in verband met de
nalatigheid, opzet, fouten, of verzuim door de leverancier, zijn/haar onderaannemers of hun
respectievelijke werknemers in verband met, voortkomend uit, of in gerelateerd aan de uitvoering of
de niet-uitvoering van de overeenkomst met Weener.
Artikel 8
Bescherming van eigendom
1.
Weener behoudt zijn eigendomsrecht of intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de
aankooporders, bestellingen, tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, beschrijvingen en andere
documenten ter beschikking gesteld van de leverancier. De leverancier zal deze niet ter beschikking
stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van Weener, noch zal hij/zij ze gebruiken voor
zijn/haar eigen doeleinden of het gebruik ervan verlenen aan derden, of ze dupliceren. Op verzoek
van Weener zal de leverancier dergelijke documenten in hun geheel teruggeven indien ze niet
langer gebruikt worden voor de normale gang van zaken, of wanneer onderhandelingen niet leiden
naar het sluiten van een overeenkomst. In dit geval zullen alle kopieën die van deze documenten
gemaakt werden door de leverancier vernietigd worden; de enige uitzondering is de opslag
overeenkomstig de wettelijke verplichtingen betreffende het bijhouden van gegevens alsook de
opslag van gegevens voor back-updoeleinden gedurende de gebruikelijke back-up van gegevens.
2.
Hulpmiddelen, apparaten en ontwerpmodellen die door Weener ter beschikking gesteld werden aan
de leverancier, of die gemaakt werden voor contractuele doeleinden, en afzonderlijk gefactureerd
werden door de leverancier, blijven eigendom of worden overgedragen in eigendom aan Weener. Ze
moeten door de leverancier duidelijk gemarkeerd worden als eigendom van Weener, zorgvuldig
bewaard worden, beveiligd zijn tegen om het even welke schade, en enkel gebruikt worden voor
contractuele doeleinden. De onderhouds- en herstelkosten worden gelijk gedragen door de
contractuele partijen – bij het ontbreken van een andersluidende overeenkomst. Voor zover deze
kosten te wijten zijn aan defecten van objecten geproduceerd door de leverancier, of aan onjuist
gebruik door de leverancier, diens werknemers of andere vertegenwoordigers, zullen ze exclusief
gedragen worden door de leverancier. De leverancier zal Weener onmiddellijk op de hoogte brengen
van eventuele schade aan de voorwerpen, met uitzondering van te verwaarlozen schade. Op
verzoek moet de leverancier deze voorwerpen in een goede staat afgeven aan Weener, indien deze
niet meer gebruikt worden om de overeenkomsten die met Weener werden afgesloten, uit te kunnen
voeren.
3.
De eigendomsrechten van de leverancier zijn uitsluitend geldig als ze betrekking hebben op de
betaalverplichtingen van Weener voor de respectievelijke producten waarvan de leverancier het
eigendomsrecht heeft. Met name verlengd of langdurig voorbehoud van rechten zal niet toegelaten
zijn.
Artikel 9
Geheimhoudingsverklaring
1.
De contractuele partijen komen overeen om geheimhouding te bewaren met betrekking tot alle
informatie die ze in de loop van hun transacties verkregen. Ze komen met name overeen om strikte
geheimhouding na te leven voor wat betreft alle afbeeldingen, tekeningen, berekeningen,
ontwerpschetsen, ontwerpmodellen, CAD-gegevens en andere documentatie en informatie. De
inhoud ervan mag enkel onthuld worden aan derden indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk toegestaan
is.
2.
Deze geheimhoudingsverklaring blijft gedurende onbepaalde tijd gelden na het uitvoeren van deze
overeenkomst, en ook indien geen overeenkomst gesloten wordt. De ontvangen documenten
moeten zonder dat hierom verzocht wordt, terugbezorgd worden aan de andere contractuele partij,
dit in zijn geheel en met alle kopieën; bestanden moeten teruggegeven worden of definitief
vernietigd worden, behalve indien wettelijke bepalingen voorschrijven dat de gegevens bewaard
moeten blijven.
Artikel 10
Slotbepalingen (toewijzing, beëindiging, uitbesteding, privacy, gedragscode, geldige wetgeving,
rechtsgebied, enz.)
1.
De leverancier zal zijn/haar rechten en/of verplichtingen onder de overeenkomst met Weener niet in
hun geheel noch gedeeltelijk toewijzen, uitbesteden of anders overdragen aan een derde partij
zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Weener.
2.
Indien de leverancier stopt met het leveren van producten aan Weener, of stopt met het betalen van
zijn/haar leveranciers, indien faillissementsprocedures worden ingediend of opgestart met betrekking
tot de activa van de leverancier, of indien een minnelijke schikking voor schuldaflossing werd
opgestart met betrekking tot de activa van de leverancier, zal Weener het recht hebben om de
overeenkomst zonder kennisgeving te beëindigen.
3.
Voor zover niet andersluidend in de orderbevestiging, zal de maatschappelijke zetel van Weener de
plaats van uitvoering/levering zijn.
4.
De leverancier garandeert dat hij/zij geschikte maatregelen getroffen heeft om ervoor te zorgen dat
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towards supplier.

Clause 6
Warranty
1.
Obvious defects of the delivery and especially deviating quantities exceeding the amount specified
under clause 2 as well as obvious transportation defects shall be notified by Weener as soon as they
have been detected in the circumstances of its normal course of business. The defect notification shall
be deemed to be on time, when it is made within seven working days following the receipt of the
delivery. Other defects shall be notified within seven working days following their detection.
2.
Supplier warrants to Weener that the goods delivered will (i) be merchantable, (ii) free from any defects
in workmanship, materials and design, (iii) be manufactured, packaged, labelled, handled, shipped and
stored by Supplier or its agent in a good and workman-like manner at quality levels consistent with
industry standards and in accordance with all applicable specifications, drawings, designs, samples and
other requirements specified by Weener, (iv) be fit, safe and effective for their intended uses and
purposes, and operate as intended, (v) comply with any national, international and supranational laws,
legal rules, regulations, directives and other governmental provisions, (vi) be free and clear of all liens,
security interests or other encumbrances; and (vii) are free from any right (including but not limited to
intellectual property rights), lien or claim of third party.
3.
All warranties set forth in these Terms will remain in effect for a period of three (3) years from the date
of acceptance of the goods by Weener, and will not be deemed waived by reason of Weener’s receipt,
inspection, or acceptance of, or by payment for, the goods. The warranties expressed in these Terms
will be in addition to and construed as consistent and cumulative with each other and with all warranties
provided, express or implied, by law
4.

All warranties will run to Weener, its customers and subsequent owners of the goods to which they
relate. There are no exclusions, limitations, or disclaimers of warranty other than those that may be
expressly recited in these terms.
5.
Weener shall be entitled to its full statutory claims with respect to defects including the right to damages
and expenses.
6.
When the supplier does not comply with the demand for a correction of defects or replacement delivery
within 10 working days, or immediately in case of deliveries of granules and dyes, the subsequent
improvement shall be deemed to have failed; in this case the ordering party is entitled to a rescission of
contract without further delay, and may demand compensation for damages in lieu of performance.
Weener shall be entitled to its full statutory claims with respect to defects including the right to damages
and expenses.
Clause 7
Product liability (insurance), Indemnity
1.
The supplier shall be responsible for all claims brought by third parties for personal injury or property
damage, when they are attributable to a defective product supplied and shall be obligated to indemnify
and hold Weener harmless from and against all direct and indirect damages arising out of or resulting in
any way from the defective product supplied to Weener under the agreement with the supplier. When
Weener shall be obligated to recall products from third parties due to a defect of a product delivered by
the supplier, the supplier shall bear all costs associated with the product recall.
2.

Weener and the supplier shall mutually inform and support each other in their legal defence. The
supplier shall conclude and maintain adequate insurance cover against such liability claims. Supplier is
obliged to provide evidence of this insurance upon Weener’s first request.

3.

Supplier shall indemnify and hold harmless Weener and affiliates and its employees, directors, owners,
authorized representatives, customers and subcontractors from any and all claims, damages, costs,
demands suits and judgments whatsoever arising out of, caused by, relating to, resulting from, or in
connection with the negligence, wilful misconduct, errors, or omissions of supplier, its subcontractors, or
their respective employees relating to, resulting from, or in connection with the performance or nonperformance of the agreement with Weener.

Clause 8
Protection of ownership
1.
Weener shall retain its proprietary right or intellectual property rights with respect to the purchase
orders, orders as well as drawings, images, calculations, descriptions and other documents made
available to the supplier. The supplier shall neither make them available to third parties without
Weener’s explicit agreement nor use them for its own purposes or grant their use to third parties or
replicate them. Upon request of Weener, the supplier shall return such documents in their entirety,
when they are no longer used in the normal course of business, or when negotiations do not lead to the
conclusion of a contract. In this case, copies made of such documents by the supplier shall be
destroyed; the only exception being a storage pursuant to statutory record-keeping obligations as well
as the storage of data for backup purposes in the course of customary data backups.

2.

Tools, devices and design models made available to the supplier by Weener or manufactured for
contractual purposes and separately invoiced by the supplier, shall remain or be transferred to the
property of Weener. They shall be duly marked by the supplier as a property of Weener, stored
carefully, secured against damage of any kind, and they shall be used only for contractual purposes.
The cost of their maintenance and repair shall be borne equally by the contractual parties - in the
absence of an agreement to the contrary. In so far as such costs shall be attributable to defects of
objects manufactured by the supplier or their improper use by the supplier, its employees or other
agents, they shall be borne exclusively by the supplier. The supplier shall notify Weener immediately of
all damage to such objects with the exception of insignificant damage. Upon request, it shall be
obligated to hand over such objects to Weener in proper condition, when it no longer uses them to
perform the contracts concluded with Weener.

3.

The supplier‘s property rights shall apply only in so far as they pertain to the payment obligations of
Weener for the respective products, for which the supplier reserves the right of ownership. In particular,
extended or protracted reservations of property rights shall not be permitted.

Clause 9
Nondisclosure
1.
The contracting parties agree to maintain confidentiality regarding all information they become aware of
in the course of their transactions. They agree in particular to maintain strict confidentiality regarding all
images, drawings, calculations, design sketches, design models, CAD data and other documents and
information. Their content may only be disclosed to third parties, when this has been explicitly permitted
in writing.
2.

This nondisclosure obligation shall continue to apply indefinitely after the fulfilment of this contract and
also in the event that a contract shall not be concluded. Documents received shall be returned
unsolicited to the other contractual party in their entirety and including all copies; files shall be returned
or otherwise permanently destroyed, unless statutory provisions stipulate an obligation to store records.

Clause 10
Closing provisions (assignment, termination, sub-contracting, privacy, code of conduct, governing
law, jurisdiction, etc.)
1.
The supplier shall not assign, subcontract or otherwise transfer all or any part of its rights and/or
obligations under the agreement with Weener to any third party without the prior written consent of
Weener.
2.
When the supplier ceases to supply goods to Weener or ceases to make payments to its suppliers,
when insolvency proceedings are filed or initiated against the supplier‘s assets, or when an out-of-court
debt settlement procedure is initiated against the supplier‘s assets, Weener shall have the right to
terminate the contract without notice.
3.
4.

In so far as the confirmation of the order does not provide otherwise, the registered offices of Weener
shall be the place of performance/delivery.
The Supplier shall ensure that it has in place appropriate measures to ensure the security of Weener

5.

6.

7.

de veiligheid van de persoonlijke gegevens van Weener gegarandeerd blijft en hij/zij garandeert dat
de persoonlijke gegevens van Weener gebruikt zullen worden in overeenstemming met de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de wetgeving rond gegevensbescherming
van de desbetreffende lidstaat. De leverancier gebruikt de persoonlijke gegevens van Weener enkel
indien strikt noodzakelijk om de producten te leveren, en zal geen persoonlijke gegevens overdragen
buiten de EER zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Weener.
De leverancier erkent dat hij/zij de gedragscode voor WP Business Partners
(http://www.wppg.com/downloads/#code-of-conduct) gelezen heeft en aanvaardt dat alle afdelingen
en entiteiten van de leverancier de genoemde gedragscode zullen naleven, alsook de
onderaannemers, agenten en andere derden, onderhevig aan zijn/haar beheer of doorslaggevende
invloed.
Alle overeenkomsten tussen Weener en de leverancier worden exclusief beheerst door de
Nederlandse wetgeving. De toepassing van het UN-verdrag betreffende internationale verkoop van
(CISG) is uitgesloten.
Alle geschillen van welke aard ook, verband houdende met/voortvloeiende uit om het even welke
overeenkomst tussen Weener en de leverancier, worden exclusief berecht door de bevoegde rechter
van het arrondissement Gelderland.
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5.

personal data and shall ensure to use Weener personal data in compliance with the General Data
Protection Regulation and the Data Protection Legislation of the concerned member state. Supplier
shall use personal data provided by Weener only as strictly necessary to deliver the goods and shall not
transfer personal data outside the European Economic Area without the prior written consent of
Weener.In so far as the confirmation of the order does not provide otherwise, the registered offices of
Weener shall be the place of performance/delivery.
Supplier acknowledges that it has read the Code of Conduct for WP Business Partners
(http://www.wppg.com/downloads/#code-of-conduct) and agrees that all entities of the supplier will
comply with the mentioned Code of Conduct as well as its subcontractors, agents or other third parties,
subject to its control or determining influence.

6.

All agreements between Weener and the supplier shall exclusively be governed by Dutch law. The
application of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) is excluded.

7.

All disputes, of whatever nature, relating to/arising from any agreement between Weener and the
supplier are exclusively resolved by the competent court of the Gelderland district.

