
Algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden: Wilo Nederland B.V. 
(Gedeponeerd onder dossier nr. 34039300 bij de KvK te Amsterdam) 

 
Ar tikel 1 : Algemeen  

1.1  Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenk omsten  
met  Wilo Nederland B.V. tot het verrichten van leveringen en/of diensten (hierna te noemen:  

“ Wilo” ) en haar opdrach tgever.  

1.2  Verwijzingen naar  voorwaarden van opdrachtgever worden door Wilo uitdrukkelijk van de 

hand gewezen.  
1.3  Afwijkingen van enige bepaling van deze voorwaarden dienen schriftelijk tussen partijen te 

worden ov ereengek omen.  

1.4  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig 
zou blijken, blijven de overige bepalingen van de voorwaarden van krach t.  

1.5  Bij versies van deze algemene voorwaarden in een andere  taal dan het Nederlands, prev aleert  

de Nederlandse tekst. 

1.6  In deze voorwaarden wordt v erstaan onder:  
 - product: z aken, alsmede diensten, z oals onderhoud, advies en inspectie;  

 - schriftelijk: door middel van  een door beide partijen ondertekend document  of door een brief,  

   telefax  of e-mailbericht of elke andere door de partijen  overeengekomen technische wijze; 
 - Wilo:  degene die in  zijn aanbieding  en/of opdrachtbevestiging naar deze voorwaarden  

    verwijst; 

 - de opdrachtgever:  degene tot wie de aanbieding en/of opdrac htbevestiging   is gericht;  

 In deze voorwaarden wordt mede verstaan onder:  
 - dienst: de aanneming van werk.  

Ar tikel 2 : Aanbiedingen 

2.1  Alle aanbiedingen zijn v rijblijvend. Indien  een offerte  een vrijblijvend aanbod bev at en  deze 
wordt aanvaard door opdrachtgev er, heeft Wilo het rec ht het aanbod binnen 3 werkdagen na  

ontvangst van de aanvaarding te herroepen.  

2.2  Beschrijvingen, afbeeldingen, tekeningen, afmetingen, maten, kleuren en gewichten in alle 

aanbiedingen,  catalogi en folders zijn door Wilo zo nauw -keurig mogelijk opgegeven,maar zijn 
voor Wilo niet  bindend.  

2.3  De door Wilo gegeven adviezen en verstrekte gegevens over de samenstelling van de 

geleverde of  te leveren  zaken onthe ffen de opdrachtgever nimmer van de  plicht zelf de  
geschiktheid van de zaken voor het beoogde doel te onderzoeken.  

2.4  Aanbiedingen zijn gebaseerd op  de bij aanvraag door opdrachtgever verst rekte gegevens.  

2.5  Bij een samengestelde prijsopgave kan opdrachtgever Wilo niet verplichten  een gedeelte te  
leveren tegen een prijs, welke een overeenkomstig  deel van  het geheel vormt.  

2.6  Aanbiedingen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en ontwerpen zijn en 

blijven eigendom van Wilo, ook al zijn daarvoor kosten in  rekening gebracht.  

Ar tikel 3 : Over eenkomsten 
3.1  Een overeenkomst is bindend wanneer Wilo een van opdrachtgever ontvangen opdracht  

schriftelijk binnen 8  dagen na ontvangst  van de opdracht accepteert dan  wel met de uitvoering  

of uitlevering  begonnen is. 
3.2  Een opdrachtbevestiging wordt geacht  de ov ereenkomst juist en volledig weer te geven.  Indien  

Wilo een opdracht niet schriftelijk bevestigt, geldt de factuur als opdrac htbevestigi ng .  

3.3  Als meerwerk wordt beschouwd al he tgeen door Wilo in  overleg, al dan niet  schriftelijk 

vastgelegd,  met  opdrac htgever tijdens de  uitvoering  van de overeenkomst boven de in  het  
contract of de  opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd  

en/of aangebracht dan wel boven de  in het con tract  of  de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk 

vastgelegde werkzaamheden wordt  gepresteerd .  
3.4  Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van Wilo  binden Wilo slechts 

voor zover zij door haar  schriftelijk zijn bevestigd.  

Ar tikel 4 : Pr ijzen 

4.1  Voor de overeengekomen prijzen word t af -fabriek geleverd, tenzij anders overeengekomen.  
Door opdrach tgever verlangde ex tra verpakking word t doorberekend.  

4.2  Prijzen zijn bindend voor de duur van de overeenkomst en gelden niet automatisch voor 

nabestellingen.  
4.3  Indien na het sluiten van de overeenkomst v oorziene of onvoorziene kostprijsverhogende 

factoren on tstaan,  bijvoorbeeld als gevolg van verhoging van lonen,  sociale lasten,  

omzetbelasting, valutakoersen, materiaalkosten, vrachttarieven e.d. kunnen deze door Wilo 

aan opdrac htgever worden doorberekend .  
4.4  Bij orders met een waarde lager dan een jaarlijks door de directie te bepalen factuurwaarde,  

worden kleine orderkosten in rekening  gebracht.  De hoogte van deze kosten worden ev eneens 

door de di rectie jaarlijks vastgesteld. 
4.5  Indien Wilo heeft aangenomen het p roduct te monteren/installe ren, is de prijs berekend 

inclusief montage/installatie en bedrijfsvaardig opleveren van het product op de  in de  

aanbieding genoemde plaats en inclusief alle kosten, uitgezonderd kosten die volgens de  
voorafgaande leden niet in de prijs zijn begrepen of die in artikel 6 zijn vermeld.  

Ar tikel 5 : Lever ing  

5.1  De levertijd gaat in  op het laatste van de volgende tijdstippen:  

 a) de  dag v an totstandkoming van de ov ereenkomst;  
 b) de dag van on tvangst door Wilo van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke 

     documenten, gegevens,  vergunningen ed.;  

 c) de  dag van de vervulling van de v oor het  aanv angen van de werkzaamheden noodzakelijke 
    formaliteiten;  

 d) de dag van ontvangst door Wilo van het bedrag dat volgens de overeenk omst voor de  

      aanvang van de werkzaam heden bij vooruitbe taling dient te worden voldaan. Indien een  

      leveringsdatumrespectievelijk -week is overeengek omen, wordt de levertijd gevormd door 
       de  periode tussen de datum van totstandkoming van de  overeenkomst en de  

       leveringsdatum respectievelijk het einde van de leveringsweek.  
5.2  De levertijd is gebaseerd op de bij het sluiten van de overeenk omst geldende werk-

omstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door Wilo 

bestelde materialen. Indien buiten schuld v an Wilo vertraging ontstaat  door wijziging van 

bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering v an het  werk tijdig bestelde  

materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de  levertijd voor zover nodig verlengd.  
5.3  Onverminderd het  elders in dez e voorwaarden voor v erlenging van de levertijd bepaalde  wordt  

de levertijd verlengd met de  duur van de  vert raging die aan de zijde van Wilo ontstaat door het  

niet voldoen door opdrach tgever aan enige  uit de overeenkomst  voortvloeiende verplichting of  
van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst .  

5.4  Overschrijding van de levertijd geeft  opdrachtgever geen rec ht op gehele of gedeeltelijke 

ontbinding van de overeenkomst, tenzij deze ove rschrijding meer dan 16 weken bedraagt of  

volgens mededeling  van Wilo meer dan 16  weken zal  bedragen. De opdrachtgever kan  bij 

laatstbedoelde overschrijding of mededeling de overeenkomst door een schriftelijke 
mededeling aan Wilo ontbinden en heeft dan, voor zover van toepassing, recht op restitutie  

van het voor het product reeds betaalde gedeelte van de prijs en op vergoeding van de door 

hem geleden schad e, zulks tot  een max imum van 15%  van de  voor het  geleverde product  

overeengekomen prijs. Tenzij opdrachtgever gebruik maakt van zijn bov engenoemde recht  tot  
ontbinding, geeft overschrijding van de levertijd - door welke oorz aak ook - opdrachtgever 

geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten  of doen verrichten van 

werkzaamheden ter uitvoerin g van de overeenkomst.  
5.5  Bij bestelling op afroep verplicht opdrachtgever binnen de overeengekomen termijn 

daadwerkelijk af te roepen en af te nemen. Indien opdrachtgever aan deze verplichtingen niet 

voldoet is Wilo gerechtigd de betreffende goederen te fact ureren en voor rekening en  risico 

van opdrachtgever op te slaan.  

Ar tikel 6 : Montage/insta lla tie/onder houd 

6.1  Indien door partijen is overeengekomen da t Wilo de montage/installatie van het te leveren  

product zal verzorgen, is opdrachtgever jegens Wilo verantwoordelijk voor de juiste en tijdige 
uitvoering van alle in richtingen,  voorzieningen en/o f voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de  

opstelling van he t te monteren/installeren product en/of de juiste werking  van het p roduct in  

gemonteerde/ geïnstalleerde staat. Dit geldt niet indien en voor zover die uitvoering door of in 

opdracht van Wilo wordt verricht  volgens door of in opdracht van  laatstgenoemde vervaardigde 
of verst rekte tekeningen en /of gegevens.  

6.2  Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt opdrachtgev er, indien door partijen is over-

eengekomen dat Wilo de montage/installatie van het te leveren product zal  verzorgen of dat  
Wilo onderhoudswerkzaamheden aan een product zal verrichten, er in ieder geval voor eigen 

rekening  en risico voor dat:  

a) de medewerkers van  Wilo, zodra  zij op de  plaats v an montage/installatie zijn aangekomen,  

hun werkzaamheden kunnen aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren  
en bovendien, indien Wilo dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig 

aan opdrac htgever heeft medegedeeld;  

b) geschikte behuizing en alle krac htens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik 
vereiste voorzieningen voor de medewerkers van Wilo aanwezig zijn; 

c) de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor  het benodigde t ransport ;  

d) de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage/ installatie;  
e) de nodige afsluitbare opslagplaa tsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig 

zijn; 

f) de nodige en gebruikelijke hulppers onen,  hulpwerktuigen,  hulp - en bedrijfsmaterialen  

(brandstof fen, oliën en vetten, poets - en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom,  
perslucht. verwarming. verlichting ed. daaronder begrepen) en de voor het bedrijf van de  

opdrachtgever normale meet - en testappara tuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter 

beschikking van Wilo staan;  
g) alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgs maat regelen zijn genomen en worden 

gehandhaafd en dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd om in het kader 

van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;  

h) bij aanvang van en tijdens de montage/installatie de toegezonden producten op de juiste 
plaats aanwezig zijn.  

6.3  Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit a rtikel gestelde  voor-waarden niet of niet  

tijdig is voldaan, zijn voor rekening van opdrachtgever.  
6.4  Met bet rekking tot de montage/installatie/onderhoud is artikel 5 (levering) van  

overeenkomstige toepassing.  

Ar tikel 7 : Gar antie en klachten 

7.1  Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat Wilo in zowel voor de deugdelijkheid van 
het door haar geleverde  product  (nie t zijnde een dienst ) als voor de  kwaliteit van het daarvoor  

gebruikte en/of geleverde materiaal voor zover het bet reft gebreken aan het geleverde  

product, waarvan opdrachtgever –  te r beoordeling  van Wilo –  bewijst dat  zij binnen 12  
maanden na de levering zijn opgetreden uitsluitend o f overwegend als direct gevolg van een 

onjuistheid in de door Wilo toegepast e constructie dan wel als gevolg van gebrekkige 

afwerking of gebruik van slecht materiaal , met uitzondering van schakelmateriaal waarvoor 

een garantiete rmijn geldt  van 6  maanden, en  mechanische asafdichtingen en overige  slijtdelen 
waarvoor geen garantie  geldt.  

7.2  Onder de in lid 1 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door Wilo worden weggenomen 

door reparatie  of v ervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan  niet  in het bedrijf van Wilo, 
of door toezending  van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van Wilo. 

Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals 

maar niet beperkt tot t ransportkosten en reis- en verblijfskosten, alsmede kosten van 
demontage en montage/installatie, zijn voor rekening van opdrachtgev er. V oor gerepareerde  

respectievelijk vervangende onderdelen  geldt  een nieuwe garantietermijn die  v ervalt zodra 12  

maanden na de levering van het  product volgens artikel 5 zijn verstreken.  

7.3  Voor de door Wilo buiten garantie uitgev oerde reparatie -, revisie- en onderhoudswerk-
zaamheden en soortgelijke diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie  

gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de  opgedragen werkzaamheden, zulks 

voor een periode van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van Wilo om in  
geval van ondeugdelijkheid de desbetreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, 

opnieuw te verrichten . De tweede volzin van lid 2 van dit a rtikel is van overeenkomstige  

toepassing. In dat gev al geldt een nieuwe garantiete rmijn, met dien verstande dat elke 

garantie verv alt zodra 6 maanden na de  oorspronkelijke  werkzaamheden zijn verstreken.  
7.4  Voor door Wilo uitgevoerde inspecties, advisering en s oortgelijke diensten  wordt  geen garantie  

gegeven.  

7.5  Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of  
gedeeltelijk het gevolg zijn van:  

a)  de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het  

voorziene normale gebruik; 

b)  normale slijtage;  
c)  montage/installatie of  reparatie door opdrachtgever of door derden;  

d)  de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste  

materialen;  
e)  in overleg met opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;  

f) materialen of zak en, die door opdrac htgever aan Wilo te r bewerking zijn verst rekt;  



g) materialen, zaken, werkwijzen en c onstructies, voor zover op  uitd rukkelijke instructie van   

opdrachtgever toegepast. Alsmede van door of namens opdrachtgever aangeleverde  
materialen en  zaken;  

h) door Wilo  van derden betrokken onderdelen , voor zover de derde geen garantie aan Wilo 

heeft verstrekt of de door de derde verst rekte garantie is verst reken;  

i) indien Wilo tijdig te kennen heeft gegeven zich niet te k unnen verenigen met een haar door 
opdrachtgever voorgeschreven keuze van materialen  en/of werkwijze; 

j) indien door anderen dan Wilo of diens personeel, werkzaamheden aan de (gerepareerde) 

goederen zijn of  worden verricht;  
k) indien opdrachtgever nie t behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem 

uit de met  Wilo gesloten overeenkomst  of  uit een daarmee samenhangende overeenkomst  

voortvloeit.  

7.6  Indien Wilo ter voldoening aan haar garantieverplichtingen onderdelen vervangt worden de  
vervangen onderdelen haar eigendom.  

7.7  Indien door de  opdrachtgever is bedongen dat bepaalde  materialen  of onderdelen geleverd  

worden door met name genoemde fabrikanten of leverancie rs, zal Wilo niet gehouden zijn tot 
een verdergaande verantwoordelijkheid of  langere garantietermijn dan de fabrikant o f de  

leverancier deze onderdelen of materialen bereid  is jegens haar,  Wilo, te aanvaarden.  

7.8  Reclames te rzake van gebreken van (gerepareerde) goederen moeten schri ftelijk bij Wilo 
worden ingediend en wel zo spoedig mogelijk na ontdekking daarvan, doch uite rlijk binnen 8 

dagen na het verst rijken van de garantiete rmijn.  

7.9  Gebreken in een gedeelte van de geleverde zaken geven niet he t rec ht tot afkeuring of  

weigering van het geheel.  
7.10  Het beweerlijk niet-nakomen door Wilo van  haar garantieverplichtingen ontslaat opdrachtgever 

niet van de verplichtingen, die voor hem uit enige met Wilo gesloten overeenkomst  

voortvloeien.  Niet  door Wilo e rkende claims terzake van garantie  kunnen door de  
opdrachtgever nimmer verrekend worden met he tgeen Wilo te vorderen heeft uit hoofde van 

geleverde goederen.  

Ar tikel 8 : Retour zendingen 

8.1  Een verzoek om retourzending  van goederen wordt  door Wilo alleen  in behandeling genomen 
als dit binnen 8 dagen na levering plaatsvindt.  

8.2  Zonder voorafgaand overleg en toestemming worden retourzendingen niet geaccepteerd.  

8.3  Speciaal voor opdrac htgever bestelde dan wel vervaardigde goederen k unnen nimmer 
geretourneerd worden.  

8.4  Bij creditering van gereto urneerde goederen brengt Wilo, tenzij anders overeengekomen, 20% 

van de factuurwaarde in mindering  wegens administra tie- en magazijnkosten.  

8.5  Retour z enden van zaken  dient , tenzij anders overeengek omen, f ranco inclusief rechten te  
geschieden met bijsluiting van de kopie aankoopfactuur.  

8.6  Wilo accepteert slechts zaken retour die door opdrachtgev er zijn gereinigd en mediumvrij 

worden aangeboden.  
8.7  Emballage kan alleen geretourneerd worden indien dit in de overeenkomst uitd rukkelijk is 

vermeld.  

Ar tikel 9 : Aanspr akelijkheid  

9.1  De aansprakelijkheid van  Wilo is beperkt tot  nakoming van de in  artikel 7 (garan tie en  
klachten) van deze v oorwaarden omschreven garantieverplichtingen.  

9.2  Behoudens opzet of bewuste roek eloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende 

medewerk ers van Wilo en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van Wilo, 
zoals voor bedrijfsschade, gederfde winst, stagnatie en andere indirecte schade, alsmede 

schade als gevolg v an aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.  

9.3  Wilo is voorts niet aansprakelijk voor:  
a) schending van oct rooien , licenties of andere  rech ten van derden als gevolg van  gebruik van  

door of vanwege opdrachtgever verst rekte  gegevens;  

b) beschadiging of v erlies, door welke oorzaak ook, van door opdrachtgever ter beschikking 

gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.  
9.4  Indien Wilo, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand - 

van welke aard ook - verleent, geschiedt dit v oor risico van opdrachtgever.  

9.5  Opdrachtgever is gehouden Wilo te  vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen  ter zake van 
alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de  aansprakelijkheid van  

Wilo in deze voorwaarden in de verhouding met opdrac htgever is uitgesloten.  

9.6  Indien Wilo geen aanspraak kan maken op bovengenoemde beperkingen van 

aansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van Wilo, voor zover deze door haar 
(aansprakelijkheids)verzekering wordt gedekt, beperkt tot he t bedrag van de door de  

verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig  geval niet tot  uitkering overgaat of  

schade niet  door de verzekering word t gedekt, is de aansprakelijkheid van Wilo beperkt tot  
max imaal de volledige koopprijs van het product of in geval van diensten tot het redelijkerwijs 

te verwachten honorarium van Wilo. Bij een opdracht langer dan zes maanden is de  

aansprakelijkheid verder beperkt to t het over de laatste zes maanden verschuldigde  

honorariumgedeelte.  

Ar tikel 10: Betaling 

10.1  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengek omen , dient betaling binnen 14 dagen na levering te  

geschieden.  
10.2  Betalingen dienen te geschieden op een door Wilo te bepalen wijze, zonder enige  aft rek of  

verrek ening.  

10.3  Indien betaling plaatsvindt binnen 8 dagen na  levering  kan opdrachtgever een korting in  

mindering brengen van 2%  van de factuurwaarde.  
10.4  Indien opdrachtgever niet  binnen de overeengekomen te rmijn(en) betaalt, is hij van 

rechtswege in verzuim en heeft Wilo zonder enige ingebrek estelling het recht hem vanaf de  

vervaldag ren te in rekening te  brengen naar een perc entage van 3 punten  boven de in  
Nederland geldende wet telijke rente, zoals in art. 6:119a en  art. 6:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek 

bedoeld,  en  tevens alle op de inning van zijn vordering  vallende gerechtelijke en  

buitengerechtelijke kosten.  
 

 

10.5  Niet vervallen  bedragen zijn direct in  hun geheel opeisbaar indien:  

-   opdrachtgever in staat van faillissement wordt v erklaard;  
-   beslag op vermogensbestanddelen van opdrachtgever word t gelegd;  

-   he t bedrijf van opdrachtgev er in liquida tie treedt,  wordt stilgelegd  

    dan wel geheel o f gedeeltelijk aan derden wordt overge dragen;  

-   opdrachtgever surseance v an be taling aanvraagt;  
-   opdrachtgever (indien deze een natuurlijk persoon is) onder curatele  

    wordt gesteld, tot een vrijheidsstraf wordt veroordeeld of overlijdt. 

Ar tikel 11:  Risico- en eigendomsover gang 
11.1  Zodra producten „af-fabriek‟ zijn geleverd, draagt opdrac htgever het risico voor alle directe en  

indirecte schade die aan of  door dit p roduct moc ht ontstaan, behalve voor zover de schade 

aan opzet o f bewuste  roekeloosheid  van de to t de  bedrijfsleiding behorende medewerkers van  

Wilo is te wijten. Indien  opdrachtgever na  ingebrekestelling in  verzuim blijft met  de afname van 
het p roduct is Wilo gerechtigd de  daaruit v oortvloeiende kosten aan opdrachtgever in rekening  

te brengen.  

11.2  Onverminderd het in he t vorige lid gestelde, gaat de eigendom van he t product eerst op  
opdrachtgever over wanneer al het door opdrachtgever aan Wilo verschuldigde, met inbegrip  

van rente en kosten,  volledig aan Wilo is voldaan.  

11.3  Wilo zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde  toegang tot  het  p roduct.  
Opdrachtgever zal aan Wilo alle medewerking verlenen teneinde Wilo in de gelegenheid te  

stellen het in  lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit t e oefenen door terugneming van het  

product, met inbegrip van  de daartoe eventueel benodigde demontage.  

11.4  Het is opdrachtgev er niet toegestaan de goederen, die onder he t eigendomsvoorbehoud van 
Wilo vallen, anders te gebruiken dan in het kader van haar normale bedrijfsuitvoering.  

Ar tikel 12: Over macht 

Onder “ overmacht”  wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Wilo 
onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de 

overeenkomst reeds te  voorzien‟,  die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk 

verhindert, alsmede, voor zov er daaronder niet  reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar,  

terrorisme, burgeroorlog, oproer, werkstaking , werkliedenuitsluiting, trans portmoeilijkheden,  
brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Wilo of diens leveranciers.  

Ar tikel 13: Opschor ting en ontbinding 

13.1  In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenk omst door overmacht is Wilo 
gerech tigd om zonder rech terlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor 

ten hoogste 6 maanden op  te schorten hetzij de overeenkomst geheel of  gedeeltelijk te 

ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de  

opschorting is Wilo bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te  kiezen voor uitvoering,  
indien mogelijk, dan wel voor gehele  of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.  

13. 2  Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is Wilo gerechtigd te rstond 

betaling te verlangen van de  te r uitvoering  van de  overeenkomst door hem ingekochte,  
gereserveerde , in bewerking genomen en ge fabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen  

en andere zaken,  zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet  worden toegekend. In  

geval van ontbinding k rachtens lid 1 is opdrachtgever gehouden om na betaling van het  

krachtens  de  vorige  volzin verschuldigde bedrag  de  daarin begrepen zaken to t zich te  nemen,  
bij gebreke waarv an Wilo bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van opdrachtgever te  

doen opslaan dan wel voor diens rekening  te verkopen of te vernietigen.  

13.3  Indien goede grond bestaat  voor de v rees dat opdrachtgever nie t in staat  of bereid i s of zal zijn 
om aan zijn cont ractuele verplichtingen jegens Wilo te voldoen, alsmede in geval van  

faillissement, surseance van betaling,  stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke 

overdracht v an het bedrijf van  de opdrachtgever, is Wilo gerechtigd  passende zekerheid  
terzake van alle (al dan niet  opeisbare) cont ractuele verplichtingen van de opdrachtgever te  

verlangen en in afwachting van zodanige zekerheid de uitvoering van de overeenkomst op te  

schorten . Bij gebreke van zekerheidsstelling binnen e en redelijke, door Wilo gestelde te rmijn is 

Wilo gerech tigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te on tbinden. Wilo heeft deze  
bevoegdheden naast zijn overige  rechten  op  grond van de  wet, de overeenkomst  en  deze 

voorwaarden,  

13.4  Indien  opdrac htgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor 
hem uit de met  Wilo gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende 

overeenkomst voortvloeit, is Wilo evenzeer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op  

te schorten en/of de overeenkomst te  ontbinden.  

13.5  In geval van opschorting op grond van lid 3 of lid 4 van dit artikel is Wilo bevoegd om de ter 
uitvoering van de overeenkomst door haar ingekoc hte, gereserveerde, in bewerking genomen 

en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zak en voor rekening en  

risico van opdrachtgever te  doen opslaan. In geval van ontbinding op  grond van lid 3  of lid 4 is 
de vorige volzin van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat Wilo in plaats van  

voor opslag ook kan kiezen voor verkoop of vernietiging voor rekening van de opdrachtgever.  

Bij opschorting of ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 heeft Wilo recht op volledige 

schadevergoeding, maar is zij zelf niet tot  enige schadevergoeding gehouden.  

Ar tikel 14: Geschillen en toepasseli jk r echt 

14.1  Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding  van een overeenkomst,  waarop de  

onderhavige leveringsvoorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding  
van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, zullen bij 

uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rec hter te A msterdam.  

14.2  Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, 

is Nederlands recht van  toepassing. De toepasselijkheid van he t Weens Koopverdrag  is 
uitgesloten.  


