ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ HET AANBIEDEN EN UITVOEREN VAN WERKEN VAN BV VERZINKERIJ WEERT / ELECTROCOAT BV
Algemene voorwaarden bij het aanbieden en uitvoeren van werken van BV Verzinkerij Weert / ElectroCoat BV, gevestigd te Stramproy,
zoals laatstelijk gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Roermond.
Opgemelde vennootschappen, houden zich onder meer bezig met het verzinken en coaten van produkten.
BV Verzinkerij Weert / ElectroCoat BV is gevestigd te 6039 AP Stramproy, aan de Industrieweg 35.
1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door BV Verzinkerij Weert / ElectroCoat BV te
Stramproy(hierna gezamenlijk “Weert Groep”) gedaan aan en op alle overeenkomsten door hen aangegaan met derden.
1.2. Aanvullende of afwijkende bedingen, voorwaarden of nadere afspraken zijn alleen van kracht indien Weert Groep deze schriftelijk
heeft aanvaard. Deze bedingen, voorwaarden of afspraken gelden alleen voor de overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn en daarop zijn
de algemene voorwaarden integraal van toepassing.
1.3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de opdrachtgever gelden als onherroepelijk.
Weert Groep is pas gebonden, nadat zij de opdracht, respectievelijk het aanbod van opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard dan wel
nadat zij met de uitvoering van de opdracht is begonnen. Weert Groep is bovendien slechts gebonden zoals zij heeft aanvaard.
Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Weert Groep alleen indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd.
Bevestiging van de opdracht of afwijzing daarvan door Weert Groep zal binnen twee weken na ontvangst van de opdracht geschieden.
1.4. Nadere overeenkomsten zijn slechts bindend indien zij schriftelijk door Weert Groep zijn bevestigd.
1.5. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden.
1.6. Technische gegevens, maten, gewichten, kleuren, afmetingen, afbeeldingen, prijzen en dergelijke van of door Weert Groep zijn
indicatief en zijn vrijblijvend. De opdrachtgever dient de overeenstemming met door Weert Groep opgegeven of met Weert Groep overeengekomen getallen, maten en/of andere aanduidingen bij inontvangstneming te controleren.
Weert Groep behoudt zich uitdrukkelijk voor genoemde gegevens aan te passen aan feitelijke omstandigheden, een en ander naar eigen
inzicht. Geringe afwijkingen van eerder genoemde gegevens zullen opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst geven,
noch hem het recht verschaffen (betalings)verplichtingen op te schorten of schadevergoeding te vorderen.
2. Prijzen
2.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die in rekening gebracht worden zijn af fabriek Weert Groep - waaronder wordt verstaan levering
gereed ter inlading- (Incoterms 2000), geldend op de dag van levering exclusief BTW en eventuele andere op de overeenkomst vallende
kosten, zoals heffingen, tarieven, transportkosten en transportverzekering en in- en uitvoerrechten, in EURO, tenzij uitdrukkelijk anders
is overeengekomen.
2.2. In de prijzen zijn niet begrepen de kosten van speciale bewerkingen, zoals het ontdoen van materiaal van zware roest, vet, verf,
lak, bitumen, lasslakken, vormzand of metallische deklagen, het boren van ontluchtingsgaten, het gedeeltelijk zink/lakvrij houden,
het optappen en uitborstelen van draadeinden, het fosfateren of chromateren als extra bewerking, het aanbrengen van merken, het
demonteren in onderdelen, het richten na de oppervlaktebehandeling, het verpakken en bundelen, etc.
2.3. Is een prijs per gewicht opgegeven, dan wordt onder dit gewicht verstaan het gewicht na de bewerking.
2.4. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostprijsbepalende factoren, zoals materialen,
lonen, in- en uitvoerrechten, valutakoersen, belastingen, vracht, assurantie en verdere kostprijsbepalende factoren.
Indien deze kostprijsbepalende factoren wijzigen, is Weert Groep gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, zelfs indien
is overeengekomen dat de prijs vast zal zijn. Opdrachtgever heeft alsdan het recht de overeenkomst te ontbinden binnen 3 dagen na
bekendmaking van de prijswijziging, doch uitsluitend voordat een aanvang is gemaakt met de tenuitvoerlegging van de overeenkomst
tegen vergoeding van het door Weert Groep geleden verlies of gederfde winst (waaronder begrepen kosten voortvloeiende uit contractuele
of andere verplichtingen jegens derden).
2.5. Indien betaling is overeengekomen in buitenlandse valuta, is Weert Groep gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen,
indien na het sluiten van de overeenkomst de koersen in haar nadeel zijn gewijzigd.
3. Wijzigingen
3.1. Weert Groep behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen de constructie en de samenstelling van de materialen die zij
gebruikt, respectievelijk de wijze van produceren en behandelen te wijzigen indien en voor zover dit geen wezenlijke afbreuk doet aan
de kwaliteit van de overeengekomen werkzaamheden.
3.2. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook door opdrachtgever moeten schriftelijk worden doorgegeven. Indien
zulks hogere kosten veroorzaakt dan oorspronkelijk overeengekomen, is Weert Groep gerechtigd deze extra kosten in rekening te brengen.
Wijzigingen die vermindering van de kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot dienovereenkomstige aanpassing van de
overeengekomen prijs.
4. Levering en levertijden
4.1. Levering geschiedt af fabriek/ex works Weert Groep (Incoterms 2000), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.2. De betreffende zaken worden geacht te zijn geleverd wanneer zij op de door Weert Groep aangewezen plaats ten behoeve van
opdrachtgever voor verzending en/of keuring gereed liggen dan wel, indien uitdrukkelijk levering franco is overeengekomen, op het
moment van aankomst van het vervoermiddel op het overeengekomen adres.
4.3. De levertijd is vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Zij is indicatief en gaat in op de datum van de schriftelijke opdrachtbevestiging
zijdens Weert Groep of, indien Weert Groep voor de uitvoering van de opdracht (nadere) gegevens nodig heeft, zodra deze door
opdrachtgever verstrekt zijn.
4.4. Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van de levertijd verplicht Weert Groep niet tot schadevergoeding en geeft opdrachtgever niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen
niet na te komen of op te schorten. Opdrachtgever is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre Weert Groep
niet binnen een door de opdrachtgever gestelde redelijke termijn alsnog uitvoering aan de opdracht heeft gegeven.
Weert Groep is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.
4.5. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering
van de voor de nakoming van de overeenkomst door Weert Groep benodigde zaken.
Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door Weert Groep benodigde zaken
vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
4.5. Indien de betreffende zaken na de opgegeven leveringstermijn door opdrachtgever niet worden aangenomen of indien Weert
Groep deze door omstandigheden buiten haar wil en toedoen niet op tijd kan leveren, staan de betreffende zaken ter beschikking
van opdrachtgever, opgeslagen voor zijn rekening en risico. Weert Groep kan in dat geval betaling verlangen als had de levering plaats
gevonden, onverlet het recht op volledige schadevergoeding.
4.6. Weert Groep heeft het recht een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.
4.7. Opdrachtgever is verplicht (afroep)orders binnen de overeengekomen termijn af te nemen, bij gebreke waarvan Weert Groep
gerechtigd is de bestelde zaken ineens te leveren, waardoor het volledige bedrag van de opdracht opeisbaar wordt, dan wel, zulks naar
haar keuze, prijsverhogingen door te berekenen.
5. Uitvoering van werk
5.1. Bij iedere offerte of opdrachtbevestiging van Weert Groep wordt aangenomen dat:
a. de betreffende zaken binnen 4 weken na de opdracht aangeleverd worden;
b. de betreffende zaken geheel en zonder speciale bewerking of bijzonder gereedschap thermisch verzinkt kunnen worden,
respectievelijk de opgegeven bewerking kunnen ondergaan;
c. het grondmateriaal een dusdanige samenstelling heeft, dat bij een normale verzinkbewerking geen grotere massa van
de zinklaag wordt gevormd dan twee maal het in de op dat moment geldende Nederlandse norm aangegeven minimum.*
d. in holle voorwerpen zichtbare ontluchtingsgaten (met een minimum diameter van 10 mm) aanwezig zijn op plaatsen,
die in overleg met Weert Groep zijn vastgesteld;
e. samengestelde constructies in gedemonteerde toestand aangeleverd worden;
f. bij constructies die alleen uitwendig verzinkt moeten worden, de door Weert Groep nodig geachte flenzen, ontluchtingspijpen,
bouten, moeren en verpakkingen worden aangeleverd.*
5.2. Het verzinken houdt niet in, dat een zonder meer voor verdere deklagen gereed oppervlak ontstaat.*
5.3. De met * gemerkte bepalingen zijn niet van toepassing in geval van poedercoaten / natlakspuiten van aluminium en onbehandeld staal.
6. Gebreken, reclames, keuring
6.1. Weert Groep staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten/bewerkingen in overeenstemming met hetgeen
de opdrachtgever krachtens de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten.
6.2. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van:
a. normaal gebruik en normale slijtage;
b. het (door personeel) van opdrachtgever niet in acht nemen van aanwijzingen of voorschriften, dan wel door ander dan het
normale voorziene gebruik;
c. onoordeelkundig of beperkt onderhoud of gebruik door de opdrachtgever, waaronder doch niet beperkt tot het niet onmiddellijk
na het strooiseizoen verwijderen van strooizout;
d. montage/installatie of reparatie door derden dan wel opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Weert Groep;
e. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van toegepaste materialen;
f. in overleg met opdrachtgever aangewende materialen en/of goederen;
g. door Weert Groep van derden betrokken onderdelen voor zover deze derden geen garantie aan Weert Groep hebben verstrekt;
h. door Weert Groep verstrekte adviezen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen;
i. het door opdrachtgever verwerken van de zaken, tenzij Weert Groep een bepaalde wijze van verwerken uitdrukkelijk schriftelijk
in haar documentatie, brochures en dergelijke vermeldt dan wel zulks zonder enig voorbehoud schriftelijk heeft toegestaan;
j. milieu- en klimatologische omstandigheden;
k. directe werking van agressieve stoffen of zout water;
l. langdurige blootstelling aan temperaturen hoger dan 70C;
m. permanente belasting door vocht en condens;
n. toepassing van ongeschikte reinigingsmiddelen, reinigingswijzen of reinigingsintervallen (geadviseerd wordt om tenminste
2 maal per jaar te reinigen met een voor de coating zonder bezwaar te gebruiken middel);
o. brand of andere ongevallen door werking van natuurkrachten, storm, orkaan, tornado of aardbeving, vallende voorwerpen,
radioactieve straling, vandalisme of oorlogsgeweld.
6.3. Geen garantie wordt verleend voor zaken die zijn geïnstalleerd, worden gebruikt en/of verbruikt op een plaats gelegen in de
nabijheid van een zoutwateromgeving en/of instellingen die chemische stoffen en/of andere agressieve stoffen uitstoten.
Afhankelijk van de windrichting kan het hiervoor bedoelde gebied, zich uitstrekken tot meer dan 10 kilometer landinwaarts.
Deze bepaling is ook van toepassing indien door gewijzigde omstandigheden zich alsnog een situatie als bedoeld in dit lid voordoet.

6.4. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Weert Groep gesloten
overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Weert Groep met betrekking tot de overeenkomsten
tot geen enkele garantie of schadevergoeding – hoe ook genaamd – gehouden.
6.5. Opdrachtgever dient de geleverde zaken terstond na ontvangst door of namens hem nauwkeurig te (doen) keuren, op straffe van
verval van ieder recht op reclame. De keuring moet geschieden volgens keuringsmethoden beschreven in de in de offerte dan wel
opdrachtbevestiging zijdens Weert Groep van toepassing verklaarde Nederlandse norm.
6.6. Een eventueel protest met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten dient terstond op de vrachtbrief dan wel afleverbon
te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de op de vrachtbon dan wel afleverbon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen de
opdrachtgever opleveren. De controle op stukstal van het geleverde berust bij opdrachtgever. Weert Groep zal bij levering door opdrachtgever van stukstal ter bewerking aan haar de geleverde aantallen niet controleren.
6.7. Indien een zaak niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, dient de opdrachtgever op straffe van verval van iedere aanspraak
uit welke hoofde dan ook binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van die zaak op het leveradres schriftelijk te reclameren in geval van
zichtbare gebreken, of binnen vijf (5) werkdagen na het ontdekken daarvan in geval van verborgen gebreken, met vermelding van alle
relevante gegevens. De klachten dienen in ieder geval binnen één jaar na de datum van levering, of iedere andere termijn zoals in de
oprachtbevestiging vermeld, medegedeeld te worden.
6.8. Indien opdrachtgever reclameert is hij verplicht Weert Groep in de gelegenheid te stellen de producten te (doen) inspecteren om de
tekortkoming vast te stellen. De opdrachtgever is verplicht om de producten waarover is gereclameerd ter beschikking van Weert Groep
te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.
6.9. Indien de bezwaren van opdrachtgever door Weert Groep gegrond zijn bevonden, heeft Weert Groep het recht om hetzij de zaken
geheel of gedeeltelijk te vervangen, hetzij deze te (doen) herstellen, hetzij een redelijke prijsreductie toe te passen dan wel de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden,een en ander ter keuze en beoordeling van Weert Groep.
6.10. Na constatering van een tekortkoming in een zaak is opdrachtgever verplicht al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt,
eventuele onmiddellijke staking van gebruik, bewerking, verwerking en/of verhandeling daaronder begrepen.
6.11. Retourzending aan Weert Groep van verkochte en/of bewerkte zaken, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke machtiging en verzend- en/of andere instructies van Weert Groep. De producten blijven te allen tijde voor rekening
en risico van opdrachtgever.
6.12. Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde zaken geven opdrachtgever geen recht tot afkeuring of weigering van
de gehele partij geleverde zaken.
6.13. Ieder recht op reclame vervalt indien de zaken door of namens opdrachtgever ondeugdelijk of in strijd met door of namens Weert
Groep gegeven instructies zijn vervoerd, behandeld, gebruikt, bewerkt of opgeslagen dan wel indien opdrachtgever enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens Weert Groep niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet.
6.14. Opdrachtgever dient eventuele onjuistheden in facturen van Weert Groep binnen tien (10) werkdagen na de factuurdatum schriftelijk
aan Weert Groep mede te delen, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.
6.15. Reclames schorten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever niet op.
7. Betaling / wanprestatie
7.1 Opdrachtgever is verplicht de factuur zonder korting of compensatie binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen in de valuta
vermeld op de factuur en uitsluitend op de wijze als op de factuur aangegeven. Weert Groep heeft te allen tijde het recht gehele of
gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen. Indien opdrachtgever hieraan geen
gevolg geeft heeft Weert Groep het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverlet het recht op volledige schadevergoeding. Weert Groep is gerechtigd iedere (deel)levering afzonderlijk te factureren.
7.2. Weert Groep heeft het recht niet of niet verder te presteren, indien er voor of tijdens het uitvoeren van de overeenkomst aanwijzingen
zijn inzake onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van opdrachtgever.
7.3. Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt of anderszins niet aan zijn verplichtingen voldoet, is hij zonder
ingebrekestelling in verzuim. Alle vorderingen zijn dan terstond opeisbaar. Weert Groep heeft alsdan het recht de verdere uitvoering van
alle met opdrachtgever lopende overeenkomsten op te schorten tot betaling volledig is geschied of de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst ontbonden te verklaren dan wel nakoming te vorderen, ook ingeval opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard,
onverlet het recht op aanvullende of vervangende schadevergoeding.
7.4. Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag de
wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW juncto 6:120 lid 2 BW verschuldigd gerekend van de vervaldag tot en met de
dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt.
7.5. Alle op de invordering vallende kosten, daaronder onder andere begrepen buitengerechtelijke incassokosten en préprocessuele
kosten, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het te innen bedrag
met een minimum van EUR 250,- te vermeerderen met de omzetbelasting daarover.
7.6. Opdrachtgever doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Weert Groep is steeds
bevoegd al hetgeen zij aan opdrachtgever schuldig is te verrekenen met hetgeen opdrachtgever en/of aan opdrachtgever gelieerde
ondernemingen, al dan niet opeisbaar, onder voorwaarden of tijdsbepaling, aan Weert Groep schuldig is/zijn.
7.7. Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de
vervaldag, alsmede indien opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surcéanse van betaling vraagt dan wel uitgesproken wordt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard of zijn ondercuratelestelling is
aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd, wanneer deze overlijdt, in liquidatie
treedt of wordt ontbonden dan wel anderszins de beschikkingsonbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest. Indien een
van bovengenoemde situaties intreedt, is opdrachtgever gehouden Weert Groep hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
7.8. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening
van de verschenen rente en tenslotte ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever
dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7.9. In geval van te late betaling komt een voor Weert Groep nadelig koersverschil voor rekening van opdrachtgever.Peildatum daarvoor
is het verschil tussen de koers op de vervaldatum van de factuur respectievelijk de datum waarop betaald wordt.
7.10. Het niet ondernemen door Weert Groep van enige actie in geval van wanprestatie door opdrachtgever, kan niet worden beschouwd
als afstand van recht.
8. Aansprakelijkheid
8.1 Buiten het bepaalde in artikel 6 heeft opdrachtgever jegens Weert Groep geen enkele aanspraak wegens gebreken in of met betrekking tot de door Weert Groep leverde zaken en/of diensten.
8.2. Weert Groep is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen persoons- of
zaakschade, immateriële schade, gevolgschade (bedrijfs- en/of stagnatieschade) en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak
ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet harerzijds.
8.3. Weert Groep is evenmin aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen die
binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.
8.4. Weert Groep is nimmer aansprakelijk voor eventueel door haar aan opdrachtgever te geven of gegeven adviezen of aanbevelingen.
8.5. Weert Groep is niet aansprakelijk voor afwijkingen in door opdrachtgever opgegeven massa aantallen.
8.6. Schade aan zaken veroorzaakt door beschadiging of vernieling van verpakking is voor rekening en risico van opdrachtgever.
8.7. Indien Weert Groep op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een
opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is
geschied, is Weert Groep niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan, behoudens in geval van
opzet of grove schuld harerzijds.
8.8. In alle gevallen waarin Weert Groep gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de netto factuurwaarde van de geleverde zaken, werkzaamheden en/of diensten waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt, waarbij een
reeks van gelijke en/of onderling samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen hebben te gelden als één gebeurtenis, zulks
met een maximum van in totaal EUR 20.000,-. In geval van vermissing of diefstal van het terrein van Weert Groep, is Weert Groep
ten hoogste aansprakelijk tot de economische waarde van de vermiste of gestolen zaken. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Weert Groep zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval
daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
9. Overmacht
9.1. In geval van overmacht is Weert Groep gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien sprake is van een
overmachtsituatie is Weert Groep bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmachtsituatie langer dan zes (6) weken duurt, dan is ook opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet
uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Opdrachtgever heeft in deze gevallen geen recht op vergoeding
van schade, kosten of rente. Indien Weert Groep bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan
voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
9.2. Als overmacht worden beschouwd tekortkomingen die niet aan Weert Groep kunnen worden toegerekend en noch krachtens de
wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, vertraging
in de aanvoer, transportmoeilijkheden, werkstakingen, gebrek aan voorraden, grondstoffen en/of arbeidskrachten, brand en andere
storingen in het bedrijf van Weert Groep, uitvoer- en invoerverboden en alle andere omstandigheden die de naleving van de overeenkomst door Weert Groep in ernstige mate bemoeilijken.
10. Annuleringen
10.1. Opdrachtgever mag een verstrekte opdracht niet annuleren. Indien opdrachtgever een verstrekte opdracht desondanks geheel of
gedeeltelijk annulleert, is hij gehouden aan Weert Groep alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijze gemaakte
kosten, de werkzaamheden van Weert Groep en de winstderving door Weert Groep, te vermeerderen met omzetbelasting, aan Weert
Groep te vergoeden.
12. Bevoegde rechter, toepasselijk recht
12.1. Alle geschillen tussen Weert Groep en opdrachtgever zullen, met uitzondering van de in lid 2 van dit artikel genoemde geschillen, in
eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Roermond, tenzij Weert Groep aan een bij
voorbijgaan aan dit artikel overigens bevoegde rechter de voorkeur geeft.
12.2. Geschillen tussen partijen inzake het keuringsresultaat als bedoeld in artikel 6 zullen bij wijze van bindend advies worden beslist
door een in onderling overleg aan te wijzen keuringsinstantie en bij gebreke aan overeenstemming door het Verfinstituut TNO te Delft.
12.3.Op alle offertes van en overeenkomsten die door Weert Groep worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.4. De werking van elk internationaal verdrag over de koop van roerende lichamelijk zaken, waarvan de werking tussen partijen kan
worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid
van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG 1980) uitdrukkelijk uitgesloten.
12.5. Bij onenigheid over de uitleg van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.
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