Algemene voorwaarden WeerZon
WeerZon gevestigd en kantoorhoudende aan
Chopinstraat 15 te Breda, ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel
en Fabrieken voor West-Brabant onder
nummer 20100757 verricht werkzaamheden
uitsluitend overeenkomstig deze Algemene
Voorwaarden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk
anders is overeengekomen.
In deze voorwaarden wordt de aanbieder/
verkoper aangeduid als opdrachtnemer, zijnde
degene die deze voorwaarden hanteert, terwijl
de andere partij wordt betitelt als
opdrachtgever. Standaardvoorwaarden van
opdrachtgever gelden niet tenzij schriftelijk
door opdrachtnemer zijn aanvaard.
1. Aanbiedingen
1.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen
zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de
eventuele aanvrage verstrekte gegevens
tekeningen enz. Van de juistheid waarvan
opdrachtnemer mag uitgaan. De inhoud van
folders, drukwerken enz. Binden
opdrachtnemer niet tenzij in de overeenkomst
daarnaar wordt uitdrukkelijk verwezen.
1.2 Alle prijzen en tarieven zijn in Euro’s,
exclusief BTW, tenzij anders
overeengekomen, en exclusief eventuele
andere heffingen, die van overheidswege
worden opgelegd. Opdrachtnemer behoudt
zich het recht voor de prijzen in redelijkheid te
verhogen na het verstrijken van drie maanden
na het aangaan der overeenkomst in verband
met het gestegen kostenpeil.
2. Overeenkomsten
2.1 Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd,
komen pas tot stand na uitdrukkelijke
aanvaarding door opdrachtnemer. Deze
uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de
schriftelijke bevestiging van de
opdrachtnemer, danwel uit het feit dat hij
uitvoering geeft aan de overeenkomst.
2.2 Ontbinding van de overeenkomst kan
alleen schriftelijk geschieden. Eventueel
geleden schade hierdoor komt voor rekening
van de afnemer. De afnemer is bij ontbinding
van de overeenkomst 40% van de waarde van
de bestelling aan WeerZon verschuldigd.
3. Levertijd
3.1 Opgegeven levertijden zullen nimmer te
beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij
uitdrukkelijk anders schriftelijk is
overeengekomen. De levertijd gaat in wanneer

alle voor de uitvoering van de opdracht
noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van de
opdrachtnemer.
3.2 Overschrijding van de levertijd door
WeerZon is geen tekortkoming in de nakoming
van de overeenkomst en rechtvaardigt dan ook
niet dat de afnemer zijn verplichtingen niet
nakomt en geeft ook nooit recht op
schadevergoeding, ontbinding van de
overeenkomst, weigering van afname van
producten, wel of niet geïnstalleerd. WeerZon
is niet aansprakelijk voor de gevolgen van
verlate levering.
4. Garantie
4.1 Opdrachtnemer staat in voor de goede
uitvoering van de opdracht, met dien verstande
dat op de artikelen geen verdere garanties
worden geaccepteerd dan door onze
leverancier wordt gegeven.
4.2 Bij ondeugdelijke levering heeft
opdrachtnemer het recht om tegen teruggave
van de ondeugdelijke geleverde goederen
opdrachtgever volledig te crediteren of tot
herlevering van goederen over te gaan.
Opdrachtgever dient ten alle tijde
opdrachtnemer de gelegenheid te bieden een
eventueel gebrek te herstellen.
4.3 Gebreken ontstaan door normale slijtage,
onoordeelkundig of onjuist onderhoud blijven
buiten de garantie.
5. Aansprakelijkheid
5.1 WeerZon is slechts aansprakelijk voor
directe of indirecte schade aan geleverde
goederen en/of eigendommen van de
opdrachtgever en/of derden voor zover
ontstaan door grove schuld van WeerZon of
van hen die door WeerZon te werk zijn gesteld
op de aan haar opgedragen werkzaamheden
met dien verstande dat voor vergoeding alleen
in aanmerking komt die schade waartegen
opdrachtnemer verzekerd is, dan wel
redelijkerwijs gezien in de branche geldende
gebruiken verzekerd behoren te zijn.
Beperkingen: niet voor vergoeding in
aanmerking komt bedrijfsschade, door welke
oorzaak dan ook ontstaan. Opdrachtgever dient
zich desgewenst tegen deze schade te
verzekeren.
5.2 De door de opdrachtnemer te vergoeden
schade zal gematigd worden indien de door de
opdrachtgever te betalen prijs gering is in
verhouding tot de omvang van de door
opdrachtgever geleden schade.
6. Overmacht
6.1 Indien na totstandkoming van de
overeenkomst deze door opdrachtnemer niet
kan worden nagekomen tengevolge van

omstandigheden die opdrachtnemer bij het tot
stand komen van de overeenkomst niet bekend
waren, heeft opdrachtnemer het recht te
vorderen dat de inhoud van de overeenkomst
zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering
mogelijk blijft.
6.2 Daarnaast heeft opdrachtnemer het recht de
nakoming van zijn verplichting op te schorten
en is hij niet in verzuim, indien hij tengevolge
van verandering in omstandigheden die ten
tijde van het sluiten van de overeenkomst
redelijkerwijze niet te verwachtten waren en
buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk
verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
6.3 Als opdrachtnemer zijn verplichting
gedeeltelijk is nagekomen, is hij gerechtigd tot
een evenredig deel van de overeengekomen
prijs op grondslag van het reeds verrichte werk
en de gemaakte kosten.
7. Bezwaren
7.1 Opdrachtgever kan op een gebrek in de
prestatie geen beroep meer doen, indien hij
niet binnen 8 werkdagen na aflevering het
gebrek heeft ontdekt of op redelijkerwijze had
moeten ontdekken en bij de opdrachtnemer
schriftelijk heeft geprotesteerd (bezwaren
worden uitsluitend in behandeling genomen
indien de geleverde goederen, in originele en
onbewerkte staat betreft).
7.2 Klachten over facturen dienen binnen acht
werkdagen te zijn ingediend.
8. Eigendomsrecht en pandrecht
8.1 Opdrachtgever wordt slechts onder
opschortende voorwaarden eigenaar van de
door opdrachtnemer geleverde of nog te
leveren goederen. Opdrachtnemer blijft
eigenaar van de geleverde of nog te leveren
goederen zolang de opdrachtgever de
vorderingen van opdrachtnemer terzake van de
tegenprestatie van de overeenkomst of een
gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft.
Opdrachtnemer blijft tevens eigenaar van de
geleverde of nog te leveren goederen zolang
opdrachtgever vorderingen wegens
tekortschieten in de nakoming van zodanige
overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder
begrepen vorderingen terzake boetes, rente en
kosten.
8.2 Opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande
vordering niet heeft voldaan, niet gerechtigd
op de door opdrachtnemer geleverde zaken een
pandrecht of een bezitloos pandrecht te
vestigen en verbindt zich tegenover derden die
daarop een dergelijk recht willen vestigen op
eerste verlangen van de opdrachtnemer te
zullen verklaren dat hij niet tot vestigen van
het pandrecht bevoegd is.
8.3 Ingeval opdrachtgever enige verplichting

uit de overeenkomst met betrekking tot
verkochte goederen jegens opdrachtnemer niet
nakomt, is deze zonder in gebrekenstelling
gerechtigd de oorspronkelijke goederen terug
te nemen. Opdrachtgever machtigt
opdrachtnemer de plaats te betreden waar deze
goederen zich bevinden en deze terug te
nemen.
8.4 Opdrachtnemer verschaft aan
opdrachtgever op het moment dat
opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen
uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft
voldaan het eigendom van de geleverde
goederen.
9. Betaling
9.1 Alle betalingen van facturen van WeerZon
dienen uiterlijk te geschieden 14 dagen na
aflevering van de zaken, tenzij anders
schriftelijk is overeengekomen.
9.2 Wanneer het bedrag van de rekening niet
binnen 14 dagen na factuurdatum is
bijgeschreven op het rekeningnummer van
WeerZon is opdrachtnemer gerechtigd na het
verstrijken van de bedoelde termijn en
vergoeding wegens renteverlies in rekening te
brengen gelijk aan 1,5% per maand, waarbij
een gedeelte van de maand als volledige
maand wordt gerekend.
9.3 Indien tot (buiten)gerechtelijke vordering
wordt overgegaan is de opdrachtgever, naast
de reeds genoemde vergoeding aansprakelijk
voor alle in redelijkheid te maken proces- en
executiekosten, inclusief kosten advocaat en/of
deskundigen en/of derden.
10. Geschillen
10.1 Op alle met WeerZon afgesloten
overeenkomsten is Nederlands recht van
toepassing, eventuele geschillen worden
gebracht voor de bevoegde rechter van de
plaats waar WeerZon is gevestigd tenzij
wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.
Op alle verbintenissen met ons zijn, met
uitsluiting van alle andere algemene
voorwaarden van wederpartij, onze
bovenstaande algemene voorwaarden van
toepassing als gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel te Breda.

