
Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Westerink Landbouwmachines b.v. gevestigd te 8271 HD IJsselmuiden aan de Tureluur 10

1. Totstandkoming overeenkomst

1. Alle offertes, schriftelijk of mondeling door ons gedaan, zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald. Alle offertes hebben een maximale 
geldingsduur tot de 30e kalenderdag te 24.00 uur na die waarop de offerte is gedateerd.

2. Een door ons bij offerte opgegeven levertijd houdt voor ons geen verplichting in binnen die levertijd te leveren, tenzij de opgegeven levertijd door ons als onvoorwaar-
delijk is gegarandeerd en behoudens vertragingen die niet aan onze schuld zijn te wijten.

3. Uit het geven van een opdracht aan ons en/of uit het accepteren van een door ons gedane offerte, vloeien voor ons eerst verplichtingen voort vanaf het moment dat 
de opdracht respectievelijk de acceptatie door ons schriftelijk is bevestigd.

2. Prijzen

4. Onze offertes en bevestigingen vinden plaats op basis van prijzen en omstandigheden zoals deze zijn ten tijde van die offerte of bevestiging.
5. Indien zich prijsverhogingen voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van verhogingen van accijnzen of invoerrechten door wijzigingen in valutakoersen, in vracht- of 

douanetarieven behouden wij ons het recht voor deze aan de koper door te berekenen.

3. Betaling

6. Betaling van de door ons geleverde goederen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij niet-tijdige betaling verbeurt de koper vanaf de vervaldatum
een rente welke een omvang heeft van 3% boven het op de vervaldatum geldende wettelijke rentepercentage.

7. Koper is door het enkele verstrijken van de betalingstermijn in gebreke, indien betaling niet door ons is ontvangen.
8. Koper is niet gerechtigd zijn betalingstermijn op te schorten, noch is hem toegestaan ter zake een beroep te doen op enige verrekening.
9. De verkoper is gerechtigd alvorens te leveren of met de aflevering voort te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van koper te 

bedingen en kan zijn leveringsverplichting opschorten zolang geen genoegzame zekerheid is gesteld.
10. Weigering van de koper om de verlangde zekerheid te stellen geeft de verkoper het recht de overeenkomst als van rechtswege ontbonden te beschouwen, 

onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel door hem geleden schade, alsmede gemaakte kosten.
11. De koopsom of het resterende deel daarvan is in elk geval onmiddellijk opeisbaar indien: één of meer overeengekomen betalingstermijnen niet zijn betaald, de koper 

in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling vraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, enig beslag door derden op zaak of vorderingen van 
koper wordt gelegd.

4. Eigendom

12. Alle geleverde goederen blijven ons eigendom, tot deze volledig zijn betaald, inclusief renten en kosten.
13. Indien bij verkoop van een nieuw werktuig of nieuwe uitrusting tegen inruil van een gebruikt werktuig en/of gebruikte uitrusting koper in afwachting van de aflevering 

van dat nieuwe het oude blijft gebruiken, wordt laatstgenoemd eerst eigendom van verkoper nadat dit ter beschikking van verkoper is gesteld. Tijdens dit gebruik zijn 
alle kosten en met name die van onderhoud en eventuele schade door welke oorzaak dan ook ontstaan (ook als gevolg van verlies) voor rekening en risico van koper.

5. Reclames

14. Reclames over geleverde goederen dienen uiterlijk op de achtste dag na de dag van levering per aangetekende post in ons bezit te zijn. De dag van levering is de
dag waarop de goederen door ons aan de vervoerder of aan de expediteur ten vervoer zijn aan geboden, danwel de dag waarop de koper de goederen bij ons in ont-

vangst neemt, danwel de dag waarop wij de goederen ter plaatse waar koper gevestigd is op het niveau van de begane grond en voor zover de weg daarheen berijd-
baar is, afleveren.

15. Indien een reclame betrekking heeft op niet zichtbare of anderszinds waarneembare gebreken, die eerst na de bij punt 14 genoemde periode kunnen blijken, dan kan 
nog gereclameerd worden tot en met acht dagen nadat het gebrek of de afwijking is gebleken of redelijkerwijs had kunnen blijken. Echter uiterlijk een maand na 
facturering door ons zijn wij niet meer verplicht enige reclame in behandeling te nemen.

16. Reclames over goederen waaraan door anderen dan door ons of dan door ons ingeschakele derden veranderingen zijn aangebracht worden niet geaccepteerd. Onze 
(garantie)verplichtingen  eindigen ook indien het door ons geleverde produkt niet wordt gebruikt overeenkomstig de gebruiksvoorschriften. Reclames schorten, ook 
indien zij gegrond blijken te zijn, de verplichting van de koper tot betaling niet op, terwijl tevens compensatie door de koper niet is toegestaan.

17. Onverminderd het bovenstaande vervalt elke aanspraak van de koper jegens de verkoper zes maanden nadat de gekochte zaak bij de koper is afgeleverd.

6. Ontbinding

18. Bij ontbinding wegens wanprestatie betaalt de koper tenminste een gefixeerde schadevergoeding, die 25% bedraagt van de koopprijs. Deze gefixeerde schade-
vergoeding betreft een minimum en laat de overige rechten en met name indien de schade hoger is dan genoemde 25% onverlet.

19. Verkoper respectievelijk koper hebben het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang als van rechtswege ontbonden te beschouwen 
wanneer aan de wederpartij voorlopige  of definitieve surséance van betaling is verleend, danwel de wederpartij in staat van faillissement is verklaard. Het als van 
rechtswege ontbonden beschouwen van de overeenkomst op één van deze gronden geschiedt bij aangetekend schrijven aan de wederpartij.

7. Garantie/aansprakelijkheid

20. Als overmacht geldt elke verhindering of vertraging in de nakoming, die niet het gevolg is van een fout van verkoper zelf, zijn ondergeschikten of de door hem 
ingeschakelde hulppersonen.

21. Verkoper is niet aansprakelijk voor fouten van de door hem ingeschakelde hulppersonen of vertegenwoordigers.
22. De zaak is voor het risico van de koper van de aflevering af, zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen.
23. Indien de koper conform art. 10 lid 3 Boek 7 BW grond zou hebben het recht op ontbinding van de koop of op vervanging van de zaak in te roepen, blijft deze zaak 

voor het risico van de koper, conform voorgenoemd art. 10 lid 1.
24. Met betrekking tot enig gebrek in of aan het geleverde, enige ondeugdelijkheid of tekortkoming, beperken de verplichtingen en aansprakelijkheid van de verkoper zich 

tot hetgeen de fabrikant of toeleverancier jegens verkoper bij een dergelijk gebrek, ondeugdelijkheid of tekortkoming gehouden is, zulks met uitsluiting van elke andere
aansprakelijkheid.

25. In geen geval is de verkoper gehouden tot vergoeding van gevolgschade, waaronder bedrijfsschade of schade door het geleverde veroorzaakt aan koper of andere 
personen of zaken, behoudens voor zover verkoper deze schade kan verhalen op zijn leverancier, en dit in redelijkheid van hem gevergd kan worden.

26. Ten aanzien van garantiebepalingen op eventuele fabrieks-of materiaalfouten zijn dezelfde garanties van kracht als welke door de door ons vertegenwoordigde 
fabrieken zijn gesteld. Alle onderdelen of delen van de door ons geleverde goederen, waarop de garantiebepalingen van kracht zijn, worden in geval van garantie 
vervangen door nieuwe, zonder extra betaling, behoudens van de voor vervanging dezer delen bestede lonen. De ingeruilde onderdelen worden na voorgenoemde 
vervanging onmiddellijk onze eigendom. Alle schaden, veroorzaakt door bovenbedoelde gebreken, vallen niet onder de garantie.

27. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen op garantie van goede werking geleverde goederen binnen twee weken na verzending in bedrijf te zijn gesteld.
Wij stellen hierbij de nadrukkelijke voorwaarde, dat deze inbedrijfstelling in ons bijzijn plaatsvindt. Bij het niet nakomen hiervan verliest de koper het recht de machine 

retour te zenden. Levering op garantie van goede werking heeft slechts plaats wanneer door bovenbedoelde gebreken, vallen niet onder de garantie.
28. Retourzendingen moeten steeds franco zijn, ook indien dit betrekking heeft op goederen, welke op garantie van goede werking zijn geleverd. Goederen zonder onze 

schriftelijke toestemming geretourneerd worden niet teruggenomen.
29. Nimmer zal een koper aanspraak kunnen maken op garantie of schadevergoeding of nakoming anderszins, zolang hij niet ten volle al zijn verplichtingen tegenover
ons is nagekomen, ook met betrekking tot vroegere transacties.
30. Onverminderd het bovenstaande is de verkoper indien hij ter zake van een gebrek of ondeugdelijkheid van het geleverde door de koper wordt aangesproken, geheel 

gekweten en bevrijd van zijn overeenkomst tussen hem en de fabrikant c.q. leverancier met betrekking tot dezelfde zaak (hierboven aangeduid als "het geleverde") 
overdraagt aan de koper. Het vorenstaande geldt eveneens bij schade of letsel veroorzaakt door een gebrek of ondeugdelijkheid van het geleverde aan koper of 
andere personen of zaken.

8. Geschillen, kosten

31. Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
32. Alle geschillen, voortvloeiende uit de op basis van bovenstaande voorwaarden gesloten overeenkomsten, zullen in eerste instantie worden beslist door de bevoegde 

rechter in het arrondissement Almelo.
33. De kosten van incassomaatregelen, rechtsmaatregelen en rechtsbijstand aan de zijde van de verkoper ten gevolge van gehele of gedeeltelijke niet nakoming van 

enige verplichting op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst zijn voor rekening van de koper en zijn gelijk aan de werkelijke door de verkoper gemaakte 
en aan hem in rekening gebrachte kosten, zulks met een minimum van 15% van de te incasseren hoofdsom.

9. Deponering
Gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Zwolle. DE VERKOOP-, LEVERINGS-, EN BETALINGSVOORWAARDEN van: WESTERINK LAND-
BOUWMACHINES B.V. gevestigd en kantoorhoudende te 8271 HD IJsselmuiden, Tureluur 10.


