1. – ALGEMEEN
1.1 Onder WEDY wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Wedy Techniek
Onder ’Afnemer’ wordt verstaan de partij waaraan WEDY zaken en/of diensten verkoopt en/of
levert.
2. – ALGEMEEN/TOEPASSING
2.1 Alle bestellingen en/of opdrachten geplaatst bij WEDY door de Afnemer en alle daaruit
voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen WEDY en de Afnemer worden uitsluitend door WEDY
geaccepteerd op basis van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (’Algemene
Voorwaarden’). Toepasselijkheid van de door de Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen
(’Overeenkomst’), waarbij WEDY als (potentieel) verkoper en/of leverancier van zaken en/of
diensten (’Order’) optreedt.
2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen zulks
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 Inkoopvoorwaarden van Afnemers gelden slechts voor zover zij niet in strijd zijn met de
onderhavige Algemene Voorwaarden.
3. – AANBIEDINGEN
3.1 WEDY aanbiedingen zijn vrijblijvend: WEDY is eerst gebonden nadat zij de Order schriftelijk
heeft bevestigd dan wel een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.
4. – PRIJZEN
4.1 Indien kostprijsfactoren zoals bijvoorbeeld materiaalprijzen, lonen, sociale en/of andere
overheidslasten, zoals invoerrechten en B t.w., vrachten of assurantiepremies verhoging
ondergaan of een prijsstijging intreedt als gevolg van waardevermindering van de valuta nadat
WEDY de Order schriftelijk heeft bevestigd, ook al geschiedt dit ingevolge reeds bij de
schriftelijke bevestiging te voorziene omstandigheden, is WEDY gerechtigd de aan WEDY
verschuldigde prijs, met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke
voorschriften, dienovereenkomstig te wijzigen.
4.2 WEDY behoudt zich het recht voor verpakking tegen de kostprijs in rekening te brengen.
5. – LEVERING
5.1 Levering geschiedt op afleveringsadres aan verharde weg in Nederland, onafgeladen van de
vrachtwagen.
5.2 Voor opdrachten onder €. 500,00 (excl. Btw), behoudt WEDY zich het recht om €. 30,00
administratiekosten in rekening te brengen. Voor opdrachten boven de €. 500,00 kan WEDY een
toeslag berekenen van minstens 2% voor vracht en behandelingskosten. Ook indien WEDY de
vrachtkosten in rekening brengt is de keuze van de wijze van vervoer aan WEDY.

5.3 De verzending van goederen geschiedt steeds voor risico van de Afnemer, zelfs dan wanneer
voor WEDY zendingen door de vervoerder de verklaring op de vrachtbrieven wordt
gevorderd dat alle schaden gedurende het transport voor rekening van de afzender zijn.
5.4 Vrachtkosten voor expres- leveringen vallen volledig ten laste van de Afnemer.
5.5 De afgenomen goederen worden noch terug genomen, noch verwisseld tenzij schriftelijk
anders overeengekomen.
6. – LEVERINGSTIJD
6.1 Met WEDY overeengekomen leveringstijden gelden slechts als indicatie en niet als
fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. – VERPLICHTE INFORMATIEVERSCHAFFING
7.1 Indien en zodra de zaken die eigendom zijn van WEDY in beslag worden genomen, is de
Afnemer verplicht om WEDY hiervan terstond in kennis te stellen.
7.2 De Afnemer is verplicht om de persoon die zaken in beslag neemt die eigendom zijn van
WEDY dan wel de persoon die namens die persoon rechten uitoefent op deze zaken, mede
te delen dat de zaken eigendom zijn van WEDY.
8. – Aansprakelijkheid
8.1 Wedy is niet aansprakelijk voor vervolgschade.
9. – Betaling
9.1 Betaling moet geschieden binnen acht dagen na levering van de goederen of uitvoering
van de werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het is de Afnemer niet
toegestaan enig bedrag met het door hem verschuldigde in compensatie te brengen dan wel zijn
betaling op te schorten.
9.2 De Afnemer kan slechts binnen de betalingstermijn bezwaar maken tegen de factuur.
9.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Afnemer vanaf de vervaldatum, zonder dat in
gebreke stelling vereist is, gehouden een rente te betalen van 1% per maand over het van tijd tot
tijd uitstaande bedrag. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die WEDY moet maken ter
inning van het door Afnemer verschuldigde, komen ten laste van Afnemer. De
buitengerechtelijke kosten worden geacht minimaal 15% van de vordering te bedragen met
een minimum van 500,–. WEDY is voorts, indien de Afnemer zijn verplichtingen niet
nakomt, gerechtigd zonder dat gerechtelijke tussenkomst is vereist de Overeenkomst geheel
of gedeeltelijk te ontbinden.
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