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1: Toepasselijkheid  
 
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Westerink Parts B.V. doet, op alle overeenkomsten die 
hij sluit en op alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien, een en ander voor zover Westerink Parts B.V. aanbieder dan 
wel opdrachtnemer is. 
1.2. Westerink Parts B.V. die deze voorwaarden gebruikt wordt ook aangeduid als opdrachtnemer/koper. De wederpartij 
wordt ook aangeduid als opdrachtgever/koper. 
 
2: Offerte 
 
2.1. Alle offertes van opdrachtnemer/verkoper zijn vrijblijvend.  
2.2. De offerte verliest zijn geldigheid indien deze niet binnen 14 dagen na dagtekening onvoorwaardelijk schriftelijk door 
de wederpartij is aanvaard.  
2.3. ledere offerte is gebaseerd op de informatie die door de wederpartij is verstrekt. De wederpartij staat in voor de 
juistheid en volledigheid van deze informatie.  
2.4. Indien de wederpartij de offerte niet aanvaardt, heeft het opdrachtnemer/verkoper het recht om alle aan de offerte 
verbonden kosten bij de wederpartij in rekening te brengen. 
 
3. Totstandkoming overeenkomst 
 
3.1. De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer/verkoper of, ingeval de 
overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, door elektronische of schriftelijke bevestiging van 
opdrachtnemer/verkoper.  
3.2. De onder a. bedoelde bevestigingen worden geacht de overeenkomst met de wederpartij volledig weer te geven.  
3.3. Indien de overeenkomst wordt aangegaan tussen opdrachtnemer/verkoper en een wederpartij handelend in de 
uitoefening van een beroep of bedrijf zal het bepaalde in artikel 6:227b lid 1 BW (informatieverplichtingen) alsmede het 
bepaalde in artikel 6:227c BW (totstandkoming overeenkomst) niet van toepassing zijn. 
 
4. Adviezen en verstrekte informatie  
 
4.1. Opdrachtgever/koper kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van opdrachtnemer/verkoper die niet 
direct betrekking hebben op de opdracht.  
4.2. Als opdrachtgever/koper aan opdrachtnemer/verkoper informatie verstrekt, mag opdrachtnemer/verkoper bij de 
uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.  
4.3. Opdrachtgever/koper vrijwaart opdrachtnemer/verkoper voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het 
gebruik van door of namens opdrachtgever/koper verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, 
merken, monsters, modellen en dergelijke. Opdrachtgever/koper zal alle door opdrachtnemer/verkoper te lijden schade, 
waaronder volledig gemaakte kosten voor verweer tegen deze aanspraken, vergoeden. 
 
5. Prijzen 
 
5.1. De prijzen zijn exclusief: (1) omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd; (2) kosten 
van verpakking; (3) reisuren, reis-, parkeer- en verblijfkosten; (4) kosten ter voorkoming of beperking van schade aan bij de 
uitvoering van werkzaamheden aanwezige zaken. Opdrachtnemer/verkoper heeft het recht deze kosten apart bij de 
wederpartij in rekening te brengen. 
5.2. Offertes en bevestigingen van opdrachtnemer/verkoper vinden plaats op basis van prijzen en omstandigheden zoals 
deze zijn ten tijde van die offerte of bevestiging. 
5.3. Opdrachtnemer/verkoper mag een stijging van kostprijsbepalende factoren, die is opgetreden na het sluiten van de 
overeenkomst, aan opdrachtgever doorberekenen. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging op eerste verzoek van 
opdrachtnemer te voldoen. 
5.4. Bij wijziging van of toevoeging aan de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, mag opdrachtnemer/verkoper de 
prijs volgens zijn gebruikelijke tarieven verhogen. Opdrachtnemer/verkoper is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek 
te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.  
5.5. lndien er sprake is van meerwerk, heeft opdrachtnemer/verkoper het recht om de prijs te verhogen. Meerwerk wordt 
berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt overeengekomen. 
Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk indien er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de 
specificaties of het bestek of indien door de wederpartij verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid. 
 
6. Levertijd 
 
6.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode wordt door opdrachtnemer/verkoper bij benadering vastgesteld. Bij de 
vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer/verkoper uit van de omstandigheden die hem op 
dat moment bekend zijn. De ingeschatte en afgegeven levertijd en/of uitvoeringsperiode is nimmer een fatale termijn.  
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6.2. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer/verkoper bekend waren bij vaststelling van 
de levertijd en/of de uitvoeringsperiode, kan opdrachtnemer/verkoper de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met 
de tijd die nodig is om de overeenkomst onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden in dat geval niet 
in de planning van opdrachtnemer/verkoper kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning 
dit toelaat.  
6.3. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen 
en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van 
opdrachtnemer/verkoper kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit 
toelaat.  
6.4. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer/verkoper, wordt de levertijd en/of 
uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voorzetting van de werkzaamheden niet in de planning 
van opdrachtnemer/verkoper kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit 
toelaat.  
6.5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer/verkoper voor overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode is 
uitgesloten. 
 
7. Levering en risico-overgang  
 
7.1. Levering vindt plaats op het moment dat opdrachtnemer/verkoper de zaak op zijn bedrijfslocatie ter beschikking stelt 
aan opdrachtgever/koper en aan opdrachtgever/koper heeft meegedeeld dat de zaak aan hem ter beschikking staat. 
Opdrachtgever/koper draagt vanaf dat moment onder meer het risico van de zaak voor opslag, laden, transport en lossen.  
7.2. Opdrachtgever/koper en opdrachtnemer/verkoper kunnen overeenkomen dat opdrachtnemer/verkoper voor het 
transport zorgt. Het risico van onder meer opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever/koper. 
Opdrachtgever/koper kan zich tegen deze risico’s verzekeren.  
7.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever/koper in afwachting van levering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak 
onder zich houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever/koper tot het moment dat hij deze in het bezit 
heeft gesteld van opdrachtnemer/verkoper. Als opdrachtgever/koper de in te ruilen zaak niet kan leveren in de staat waarin 
deze verkeerde toen de overeenkomst werd gesloten, kan opdrachtnemer/verkoper de overeenkomst ontbinden. 
 
8. Overmacht  
 
8.1. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen kan aan opdrachtnemer/verkoper niet worden toegerekend, 
indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.  
8.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door opdrachtnemers/verkoper ingeschakelde 
derden zoals leveranciers, onderaannemers en transporteurs, of andere partijen waarvan opdrachtgever afhankelijk is, niet 
of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, natuurgeweld, terrorisme, cybercriminaliteit, 
verstoring van digitale infrastructuur, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen, 
materialen of informatie, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.  
8.3. Opdrachtnemer/verkoper heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door overmacht 
tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen jegens opdrachtgever/koper na te komen. Als de overmachtsituatie is vervallen, 
komt opdrachtnemer/verkoper zijn verplichtingen na zodra zijn planning het toelaat.  
8.4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachtssituatie 
meer dan zes maanden heeft geduurd, is opdrachtnemer/verkoper bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever/koper is in die gevallen bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke 
ingang te ontbinden, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen door 
opdrachtnemer/verkoper. 
 8.5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van 
dit artikel geleden of te lijden schade. 
 
9. Aanspraken van derden 
 
9.1. Een opdracht/koop wordt alleen voor de opdrachtgever/koper uitgevoerd, niet ook voor betrokkenen bij de 
opdrachtgever/koper. 
9.2. De opdrachtgever/koper vrijwaart opdrachtnemer/verkoper tegen alle aanspraken van derden die verband houden 
met een opdracht en/of voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en/of koop en verkoop. Ook door 
opdrachtnemer/verkoper gemaakte kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken van derden komen voor rekening van 
de opdrachtgever/koper. 
 
10. Aansprakelijkheid algemeen 
 
10.1. De totale aansprakelijkheid in verband met een opdracht/verkoop en/of voor de opdrachtgever/verkoper verrichte 
werkzaamheden of door haar verkochte zaken beperkt tot het bedrag van het door de opdrachtgever/koper ter zake van de 
betreffende opdracht/koop aan opdrachtnemer/verkoper verschuldigde en voldane honorarium/koopsom, dit tot een 
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maximum van 15% van de totale opdracht- of koopsom (exclusief btw) van dat gedeelte van de overeenkomst waar de 
schadeveroorzakende gebeurtenis het meest bij aansluit. De “totale aansprakelijkheid” is de eventueel bij elkaar opgetelde 
aansprakelijkheid, gebaseerd op welke rechtsgrond of rechtsgronden dan ook (waaronder 
ongedaanmakingsverbintenissen). 
10.2. De beperkingen van de omvang van aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden (zoals in artikel 10.1) doen geen 
afbreuk aan de uitsluitingen van aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden (zoals in de artikelen 10.3, en 10.4). 
Daarnaast geldt: als een uitsluiting van aansprakelijkheid in een voorkomend geval geen toepassing vindt, dan gelden de 
beperkingen van de omvang van aansprakelijkheid onverminderd. 
10.3.  Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade is onder alle omstandigheden uitgesloten. Voorbeelden van 
dergelijke schade zijn: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vertragingsschade en aan 
derden te betalen contractuele boetes. 
10.4. Opdrachtnemer/verkoper spant zich in om “cyberincidenten” te voorkomen en de negatieve gevolgen daarvan te 
beperken. Een “cyberincident” is een inbreuk op het beveiligingsbeleid van een computersysteem (in de breedste zin van 
het woord) om de integriteit of beschikbaarheid ervan aan te tasten en/of de onbevoegde toegang of poging tot 
onbevoegde toegang tot een computersysteem; voorbeelden zijn kwaadwillige verstoring en/of ‘denial of service’ (naast 
(pogingen tot) onbevoegde toegang tot een computersysteem en/of gegevens (eventueel resulterend in datalekken)). De 
aansprakelijkheid in verband met een cyberincident is uitgesloten.  
10.5. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen en uitsluitingen van, en vrijwaringen tegen 
aansprakelijkheid gelden niet voor zover aansprakelijkheid het gevolg is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid 
van opdrachtnemer/verkoper dan wel van met de leiding van haar onderneming belaste personen. 
 
11. Reclames 
 
11.1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 14 
dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na 
de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, 
aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. 
11.2. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de reclame. 
11.3. Reclames over goederen waaraan door anderen dan door opdrachtnemer/verkoper of dan door haar ingeschakelde 
derden veranderingen zijn aangebracht worden niet geaccepteerd. De wederpartij kan ook geen beroep meer doen op een 
gebrek in de overeengekomen prestatie indien het door opdrachtnemer/verkoper geleverde product 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 tegenpartij niet is toegestaan. 
 
12. Niet afgenomen zaken  
 
12.1. Opdrachtgever/koper is verplicht na afloop van de levertijd of uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp is of 
zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats feitelijk af te nemen.  
12.2. Opdrachtgever/koper dient kosteloos alle medewerking te verlenen om opdrachtnemer/verkoper tot aflevering in 
staat te stellen.  
12.3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever/koper opgeslagen.  
12.4. Bij overtreding van het bepaalde uit lid 1 of 2 van dit artikel is opdrachtgever/koper, nadat opdrachtnemer/verkoper 
hem in gebreke heeft gesteld, aan opdrachtnemer/verkoper per overtreding een boete verschuldigd van € 250,- per dag 
met een maximum van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 
 
13. Betaling 
 
13.1. lndien op de factuur geen betalingstermijn is vermeld dienen facturen uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van 
de factuur, danwel binnen een andere tussen de wederpartij en opdrachtnemer/verkoper schriftelijk overeengekomen 
betalingstermijn, door de wederpartij aan opdrachtnemer/verkoper te worden voldaan op een door 
opdrachtnemer/verkoper aangewezen rekening. Opdrachtnemer/verkoper is gerechtigd door middel van deelfacturen 
tussentijds aan de wederpartij te factureren. 
13.2. De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer/verkoper een naar diens oordeel voldoende 
zekerheid te stellen ter zake van de betaling van het op grond van de overeenkomst verschuldigde bedrag. Bij niet of niet 
tijdige voldoening aan dit verzoek, is opdrachtnemer/verkoper bevoegd de levering op te schorten of de overeenkomst te 
ontbinden en zijn schade op de wederpartij te verhalen.  
13.3. Al hetgeen opdrachtnemer/verkoper uit hoofde van enigerlei overeenkomst van de wederpartij te vorderen heeft, is 
onmiddellijk opeisbaar als: (1) een betalingstermijn is overschreden; (2) beslag op zaken of vorderingen van de wederpartij 
wordt gelegd; (3) in geval de wederpartij een vennootschap is, de wederpartij wordt ontbonden, geliquideerd, failliet is 
gegaan of surseance van betaling aanvraagt; (4) in geval de wederpartij een natuurlijke persoon is, de wederpartij het 
verzoek doet te worden toegelaten tot gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.  
13.4. lndien betaling niet plaatsvindt binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de wederpartij direct rente aan 
opdrachtnemer/verkoper verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente voor 
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handelstransacties (artikel 6:119a BW) als deze hoger is. De wederpartij is voorts aan opdrachtnemer/verkoper alle 
buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarvan de hoogte minimaal 15% van het totale door de wederpartij aan 
opdrachtnemer/verkoper verschuldigde zal bedragen.  
13.5. lndien opdrachtnemer/verkoper in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in 
verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de wederpartij.  
13.6. Het recht van de wederpartij om zijn vorderingen op opdrachtnemer/verkoper te verrekenen wordt uitgesloten.  
13.7. De wederpartij kan aan opdrachtnemer/verkoper een machtiging verstrekken om door de wederpartij verschuldigde 
bedragen via automatische incasso van de wederpartij te incasseren. Indien opdrachtnemer/verkoper een bedrag van de 
wederpartij incasseert met gebruikmaking van een dergelijke incasso, zal opdrachtnemer/verkoper de wederpartij daar 
tenminste een (1) werkdag voorafgaand aan het uitvoeren van de incasso over informeren middels een prenotificatie. De 
prenotificatie kan separaat, als onderdeel van de factuur of op andere door opdrachtnemer/verkoper te bepalen wijze 
worden gecommuniceerd. 
 
14. Eigendom 
 
14.1. De levering van zaken door opdrachtnemer/verkoper vindt plaats onder toepassing van een verruimd 
eigendomsvoorbehoud. Na levering blijft opdrachtnemer/verkoper eigenaar van alle door hem geleverde zaken zolang al 
zijn huidige en toekomstige vorderingen ter zake van alle leveringen van zaken en daarmee verband houdende 
werkzaamheden, de bedragen bedoeld in artikel 13.4. van deze Algemene Voorwaarden, de kosten van invordering en zijn 
overige kosten en schade, niet volledig zijn voldaan.  
14.2. Zolang op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze buiten zijn normale 
bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden.  
14.3. Nadat opdrachtnemer/verkoper zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij alle door hem geleverde zaken 
terughalen. De wederpartij staat opdrachtnemer/verkoper toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.  
14.4. Als opdrachtnemer/verkoper geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn 
vermengd, vervormd of nagetrokken, is de wederpartij verplicht de nieuwgevormde zaken aan opdrachtnemer/verkoper te 
verpanden. 
 
15. Ontbinding 
 
15.1. Bij ontbinding, wegens welke reden dan ook, betaalt de wederpartij tenminste een gefixeerde schadevergoeding, die 
25% bedraagt van de koopprijs. Deze gefixeerde schadevergoeding betreft een minimum en laat de overige rechten en met 
name indien de schade hoger is dan genoemde 25% onverlet. 
15.2. Opdrachtnemer/verkoper respectievelijk opdrachtgever/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, dan wel 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. 
 
16. Geschillen. 
 
Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit de Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan 
de bevoegde (burgerlijke) rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van opdrachtnemer/verkoper, Nederland en 
worden uitsluitend beheerst door en uitgelegd volgens Nederlands recht. In dit verband wordt de toepasselijkheid van het 
Weens Koopverdrag uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
All disputes connected to or ensuing from the Agreement will exclusively be brought before the competent court in district 
Overijssel (location Zwolle), The Netherlands and are exclusively governed by and construed according to Dutch law. In this 
respect the applicability of the Vienna Convention on the International Sale of Goods is expressly excluded. 
 
17. Conversie 
 
lndien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze 
Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtnemer/verkoper en de wederpartij in overleg treden 
teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de niet respectievelijk vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij 
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen. 
 


