Algemene leverings-, verkoop- en betalingsvoorwaarden.
Watch-It v.o.f.
Artikel 1: ALGEMEEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en/of verkopen en/of andere
rechtsbetrekkingen tussen Watch-it, hierna te noemen: leverancier, en haar afnemers
en/of opdrachtgevers, verder te noemen: afnemer. Het bestellen, op zicht vragen van
goederen, het sluiten van een koop- en/of verkoopovereenkomst of de acceptatie van
een levering door de afnemer houdt zijnerzijds de verklaring in, dat deze algemene
leverings- en verkoopvoorwaarden bekend zijn en door hem worden aanvaard.
Artikel 2: AANBIEDING EN OPDRACHT.
1. Alle aanbiedingen van leverancier zijn steeds vrijblijvend.
2. Bestellingen worden door leverancier slechts genoteerd
onder voorbehoud van de bevestiging van de fabriek.
3. Afnemer is door zijn enkele opdracht en/of bestelling gebonden.
4. Prijsnoteringen gelden slechts tegen de in de offerte aan
gegeven hoeveelheid.
5. Creditering: De leverancier is niet verplicht goederen
terug te nemen voor creditering. Wanneer de leverancier
hiertoe evenwel toch bereid is dan crediteert hij ten
hoogste de historisch betaalde faktuurprijs of wel de
actuele dagprijs, indien deze lager is.
6. Aanbiedingen en overeenkomsten door tussenpersonen
namens leverancier gedaan c.q. gesloten, zijn eerst geldig
nadat zij door leverancier schriftelijk zijn bevestigd.
7. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen e.d. vermelde gege
vens zijn niet bindend, behalve voorzover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door leverancier ondertekend
contract of een door leverancier ondertekende opdrachtbevestiging.
Artikel 3: PRIJZEN.
1. Geoffreerde prijzen gelden vanaf het magazijn van leverancier en zijn exclusief B.T.W.
2. Leverancier heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat
bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum-hoeveelheden zullen worden geleverd.
3. Na datum van de schriftelijke opdrachtbevestiging optre
dende verhoging van kostprijscomponenten, waaronder
mede is te verstaan grond en/of hulpstoffen, lonen, accijnzen, belastingen of overheidslasten, valutawijzigingen en
wijziging van rechten, geven leverancier het recht de
prijzen voor wat betreft het nog niet verzonden deel der
order re wijzigen. Bij prijsverhoging ontvangt afnemer
hiervan bericht.
4. Leverancier is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen.
5. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door
leverancier, hetzij op verzoek, hetzij op last van derden,
ingevolge nieuwe danwel gewijzigde voorschriften, boven

de in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgeleg de uit
te voeren werkzaamheden en/of leveranties, aan werkzaamheden wordt verricht of geleverd.
6. Elke prijsopgave is in principe vrijblijvend en geldt slechts
voor de in de aanbieding van leverancier omschreven termijn.
7. Een prijsopgave is gebaseerd op gegevens, welke op het
tijdstip van het verzoek tot het doen van een prijsopgave
in het bezit zijn van of leverancier bekend zijn. Aan een
prijsopgave kunnen door afnemer nimmer rechten worden
ontleend.
Artikel 4: LEVERTIJD.
1. Opgegeven levertijden zijn voor de leverancier nimmer
bindend, en gelden steeds als globale termijnen.
2. Indien vertraging optreedt, wordt de overeenkomst eerst
ontbonden, indien levering na een in een aangetekende
brief gevatte sommatie van afnemer na 14 dagen alsnog uitblijft.
3. Bedrijfsstoringen, hetzij in het bedrijf van leverancier en/of
zijn toeleverancier, grondstofgebrek. onmacht. onvoorziene
gebeurtenissen, aldan niet buiten de schuld van leverancier
en al dan niet voorzienbaar ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst, geven leverancier het recht de uitvoering
van de overeenkomst op te schorten en/of te annuleren
zonder daarbij tot schadevergoeding in welke vorm dan
ook verplicht te zijn.
Artikel 5: HOEVEELHEID.
1. Leverancier behoudt zich het recht voor 10% meer of
minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren
en te faktureren.
2. Het in gedeelten zenden van goederen door leverancier
is toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk
betaalbaar is.
Artikel 6: LEVERINGEN.
1. De goederen gelden als geleverd, wanneer zij tegen een
afgifte van een ontvangstbewijs door de afnemer in
ontvangst zijn genomen.
2. Verzending van goederen vanaf de leverancier geschiedt
voor rekening en risico van de afnemer.
3. Schades , verliezen en/of vertragingen ontstaan tijdens het
transport, respectievelijk bij de inontvangstneming door
afnemer zijn nimmer voor rekening van leverancier.
4. Ondergeschikte afwijkingen in kleur, vormgeving of
enscenering kunnen nimmer reden zijn voor de
opdrachtgever om levering te weigeren, schadevergoeding
te eisen, of de overeenkomst te annuleren.
Artikel 7: RECLAMES.
1. Reclames door afnemer dienen binnen 8 dagen schriftelijk

bij de leverancier te worden ingediend.
2. Terugzending mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van leverancier, doch is voor rekening en risico
van de afnemer.
3. Door leverancier als ondeugdelijk erkende goederen
zullen door hem hetzij worden vervangen, hetzij in
aankoop bedrag worden gecrediteerd.
4. De leverancier is niet verplicht klachten over uiterlijk
waarneembare afwijkingen betreffende de geleverde de
goederen die hem later dan 8 dagen na ontvangst van de
goederen door afnemer bereiken, in behandeling te nemen.
5. Minitieuze afwijkingen in model of uitvoering ten opzichte
van het getoonde model komen niet voor reclame in
aanmerking.
6. De opdrachtgever vrijwaart leverancier uitdrukkelijk voor
enigerlei aanspraken welke derden, als gevolg van tegen
leverancier ingediende reclames, jegens leverancier te
gelde mochten maken.
Artikel 8: EIGENDOMSVOORBEHOUD.
1. De leverancier behoudt uitdrukkelijk de eigendomsrechten van alle door hem geleverde goederen tot aan de
volledige voldoening van alle vorderingen op grond van
de verkoopovereenkomsten, alsmede eventuele vorderingen van derden, die zich op grond daarvan zouden
kunnen voordoen.
2. Bij niet nakomen van de betalingsverplichtingen door
afnemer geldt dit eigendomsrecht ook op de goederen,
die eerder door verkoper en koper werden geleverd en
door koper werden betaald, tot maximaal het bedrag van
de openstaande vordering plus 25%, zonder dat daartoe
enige ingebrekestelling is vereist.
3. De goederen mogen door afnemer, zolang deze niet
volledig zijn betaald, niet worden beleend of verpand aan
derden als zekerheidsstelling worden afgegeven.
Artikel 9: BETALING.
1. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na faktuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, en wel op een door de leverancier aan te geven wijze.
2. Schuldvergelijking of andere vormen van compensatie zijn
zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer
toegestaan.
3. Leverancier heeft het recht gehele en/of gedeeltelijke
vooruitbetaling danwel een bankgarantie te verlangen.
4. Ingaande de 9e dag na faktuurdatum wordt op nog open
staande bedragen een rente 1% per maand, of gedeelten
van een maand, in rekening gebracht.
5. De opdrachtgever is in verzuim door het enkel verstrijken
van de betalingstermijn, zonder dat nadere in gebreke

stelling benodigd zal zijn.
6. Bij niet tijdige betaling als bedoeld in de vorige leden,
heeft leverancier het recht de uitvoering van alle door
afnemer geplaatste orders op te schorten en/of geheel of
gedeeltelijke als vervallen te beschouwen. De deswege
ontstane schade is geheel voor rekening van de afnemer.
7. Indien bij niet tijdige betaling tot incasso langs gerechtelijke of andere weg overgegaan, wordt het bedrag der
vordering, onverminderd de reeds vervallen en nog te
vervallen rente, verhoogd met 15% van de hoofdsom
voor administratiekosten alsmede met alle gerechtelijke
en buitengerechtelijke kosten (die van rechtskundige bijstand inbegrepen), welk bedrag niet voor matiging door
de rechter vatbaar is, met een minimum van € 35,- onverminderd het recht van leverancier om de werkelijk betaalde of verschuldigde kosten te vorderen voorzover deze
meer mochten bedragen dan 15% van de hoofdsom.
Artikel 10: AANSPRAKELIJKHEID.
1. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade of kosten
ontstaan aan de eigendommen van afnemer of van derden, tenzij er sprake is van door afnemer of betreffende
derde te bewijzen grove schuld/ nalatigheid of opzet aan
de zijde van leverancier.
2. Leverancier is tegenover afnemer en derden nimmer aan
sprakelijk voor door hen te lijden zuivere vermogensschaden.
3. Afnemer is gehouden leverancier te vrijwaren met betrekking tot de onder 1 en 2 van dit artikel genoemde aanspraken van derden.
4. Afnemer is gehouden leverancier te vrijwaren en schadeloos te stellen terzake van aanspraken tot schadevergoeding, die derden ten laste van leverancier geldend mochten maken, wanneer de schade aan derden is veroorzaakt
door schending van octrooien en/of auteurs rechten,
door gebruik van tekeningen, gegevens, materiaal danwel
door toepassing van werkwijze, die aan leverancier door
of vanwege afnemer van de opdracht zijn verstrekt of
voorgeschreven.
5. Voorzover leverancier op grond van dit artikel aansprakelijk kan worden gesteld, zal deze aansprakelijkheid beperkt
zijn tot maximaal de helft van het totaal door afnemer, op
grond van de door afnemer aan leverancier verstrekte
opdracht, aan leverancier verschuldigde en betaalde bedrag.
6. Iedere aansprakelijkheid voor schade door het geleverde,
aldan niet in kombinatie met andere faktoren veroorzaakt,
sluiten wij nadrukkelijk uit. In ieder geval zal terzake eerst
de fabrikant van het geleverde zonodig in rechte moeten
worden aangesproken, waarbij leverancier een dergelijke
aansprakelijkheidsstelling desgevraagd zal ondersteunen,
indien de gefundeerdheid daarvan aan leverancier is

gebleken.
Artikel 11: ONTWERPEN, MODELLEN ETC.
1. De bij uitvoering van een opdracht door leverancier
ontwikkelde ideeën zijn het intellektueel eigendom van
leverancier en mogen door afnemer niet worden
gekopieerd, aan derden afgestaan of anderszins worden
gebruikt voor andere toepassingen zonder de
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van leverancier. Bij
overtreding verbeurt afnemer een direkt opeisbare boete
van € 5.000,-- per overtreding, welk bedrag niet voor
machtiging door de rechter vatbaar is.
2. Leverancier behoudt zich het recht voor kennis, technieken en ideeën vergaard en ontwikkeld voor en/of toegepast bij de uitvoering vaneen opdracht, ook na de
uitvoering van de opdracht te gebruiken en daarover
vrijelijk te beschikken.
3. In geval overeengekomen werkzaamheden door leverancier worden uitgevoerd naar tekening, modellen en/of
andere aanwijzingen door of namens afnemer verstrekt,
garandeert afnemer, dat daardoor geen eigendomsrecht
van derden wordt aangetast. Afnemer zal leverancier
terzake volledig vrijwaren.
Artikel 12: UITVOERING EN OVERLEG
1. Leverancier is gehouden de overeengekomen werkzaamheden naar beste kunnen uit te voeren.
2. Partijen zullen elkaar steeds alle medewerking verlenen bij
het uitvoeren van werkzaamheden uit overeenkomst,
onder andere door het tijdig verschaffen van nuttige en
noodzakelijke inlichtingen en, voorzover van toepassing,
het beschikbaar stellen van ruimte welke geschikt is voor
uitvoeren van overeengekomen werkzaamheden.
3. Leverancier behoudt zich het recht voor, in het kader van
een overeenkomst, derden in te schakelen.
4. Partijen verklaren zich reeds nu voor alsdan om bij wets
wijzigingen, die de inhoud van een overeenkomst raken, in
onderling overleg tot een aanpassing van de desbetreffen
de overeenkomst te raken.
Artikel 13: AANSPRAKELIJKHEID MATERIALEN
Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiaalfouten. Voor
levering van materialen gelden uitsluitend de garantiebepalingen van de fabrikant.
Artikel 14: GEHEIMHOUDING
1. Partijen treffen alle redelijkerwijs te nemen voorzorgs
maatregelen ten einde geheimhouding te verzekeren met
betrekking tot alle gegevens van vertrouwelijke aard
omtrent bedrijfsaangelegenheden van de wederpartij of
gelieerde ondernemingen waarvan zij, hun personeelsle-

den of voor hen werkzame derden bij uitvoering van de
betreffende overeenkomst kennis nemen.
Artikel 15: OVERIGE ONDERWERPEN
1. In geval van ingebreke blijven van de afnemer bij de
nakoming van enige jegens leverancier aangegane
verplichting als ook bij aanvrage van surséance van betaling,
faillissement of onder curatelestelling, en wanneer de afnemer
overlijdt, in liquidatie treedt of zijn onderneming wordt
ontbonden, is leverancier gerechtigd om lopende
overeenkomsten voorzover nog niet uitgevoerd, te
annuleren zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechtelijke
tussenkomst. In genoemde gevallen wordt iedere vordering
van reeds door leverancier uitgevoerde opdrachten terstond
en geheel opeisbaar. Voorts is leverancier in deze gevallen
gerechtigd al het door leverancier geleverde , voorzover nog
niet betaald, terug te nemen. Voorts is leverancier gerechtigd
vergoeding te vorderen van winstderving en alle financiële
schade, die leverancier in een dergelijk geval zou lijden.
2. Annuleert de afnemer een opdracht terwijl de
werkzaamheden reeds een aanvang hebben genomen, dan is
hij gehouden leverancier alle gemaakte en nog te maken
kosten te vergoeden, onverminderd het recht van leverancier
op schadevergoeding.
Artikel 16: GESCHILLEN. TOEPASSELIJK RECHT.
1. Op alle door leverancier gesloten overeenkomsten is
Nederlands Recht van toepassing en worden geacht in
Nederland te zijn gesloten.
2. Alle geschillen uit of naar aanleiding van met leverancier
gesloten overeenkomsten, danwel van nadere overeenkomsten
die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen in eerste instantie
uitsluitend en alleen worden beslist door de bevoegde rechter
binnen het arrondissement Dordrecht.
3. Artikel 16 lid 1 laat onverlet het recht om (conservatoire)
beslagen te leggen en in spoedeisende gevallen de President in
kort geding te adiëren.

