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Algemene Voorwaarden van Widruflex B.V. te Werkendam d.d. januari 2017  

 

1. Algemeen 

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen 

van Widruflex B.V. (hierna: 'Widruflex') en op alle overeenkomsten die Widruflex 

sluit met een wederpartij, tenzij partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn 

afgeweken. 

b. Bij aanvaarding door Widruflex van een aanbod wordt de toepasselijkheid van 

voorwaarden van de wederpartij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

c. Indien een wederpartij eenmaal onder toepasselijkheid van de voorwaarden van 

Widruflex een overeenkomst met haar gesloten heeft, wordt zij geacht stilzwijgend 

akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de voorwaarden bij alle daarna door 

haar opgegeven orders, ongeacht de aard van de order en ongeacht een al dan niet 

schriftelijke bevestiging van een dergelijke order door Widruflex. 

d. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden vernietigd wordt of nietig is, 

tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan. Verder aanvaardt de 

wederpartij dat er bij vernietiging of nietigheid een nieuwe bepaling in de plaats 

treedt die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oude bepaling benadert. 

e. Aan de opschriften (“kopjes”) bij de artikelen van deze algemene voorwaarden 

komt geen zelfstandige betekenis toe. 

 

2. Offertes 

Alle offertes en aanbiedingen van Widruflex zijn vrijblijvend, ook wat prijs, 

leveringstijden en mogelijkheid van levering betreft. Inlichtingen en adviezen over de 

mogelijke werkzaamheden van Widruflex worden naar beste weten, doch vrijblijvend en 

zonder enige aansprakelijkheid, verstrekt. 

 

3. Overeenkomsten 

Een overeenkomst is eerst tot stand gekomen wanneer Widruflex de opdracht schriftelijk 

of telefonisch bevestigd heeft dan wel daaraan daadwerkelijk uitvoering gegeven heeft. 

 

4.  Prijzen 

a. Alle door Widruflex opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) 

b. De prijzen zijn de prijzen die gelden ten tijde van de offerte. Indien nadat de 

overeenkomst gesloten is en voor de levering één van de kostprijsfactoren van 

Widruflex gestegen is, mag Widruflex deze kostprijsstijging in rekening brengen. 

c. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard dan ook die hogere kosten 

veroorzaken dan waarop bij de offerte gerekend kon worden, worden door 

Widruflex extra in rekening gebracht.  

 

5. Overmacht 

Indien Widruflex één of meerdere van haar verplichtingen niet kan nakomen als gevolg 

van omstandigheden die buiten haar schuld liggen en ook niet op grond van de wet, een 

door Widruflex gegeven garantie, of de verkeersopvatting aan Widruflex kan worden 

toegerekend, is Widruflex niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. In 

geval van overmacht heeft Widruflex naar haar keuze het recht de overeengekomen 

leveringstermijn met de duur van de overmacht te verlengen, hetzij de overeenkomst te 

ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 
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6. Annuleringen 

a. Het annuleren van een overeenkomst of terugzenden van geleverde zaken is 

slechts toegestaan na voorafgaande toestemming van Widruflex. 

 

b. Indien krachtens lid a. tot annulering van de overeenkomst of terugzending van de 

geleverde zaken wordt overgegaan is de wederpartij verplicht alle reeds gemaakte 

kosten en gederfde winst aan Widruflex te vergoeden. 

 

7. Leveringen, risico 

a. Ten aanzien van levertijden geldt: 

- Door Widruflex opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als 

fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen is. 

Widruflex is, ook bij een overeengekomen fatale termijn, eerst in verzuim 

nadat de wederpartij haar in gebreke gesteld heeft en er geen sprake is van 

overmacht; 

- De levertijd gaat in indien en nadat een opdracht door Widruflex aanvaard is 

en alle voor de uitvoering benodigde gegevens en materialen van de 

wederpartij ontvangen zijn. Vertraging in de levering, voor zover deze binnen 

redelijke grenzen blijft, zal voor de wederpartij geen aanleiding kunnen zijn 

tot ontbinding van de koopovereenkomst over te gaan. 

- Indien veranderingen door de wederpartij in een reeds verstrekte opdracht tot 

gevolg hebben dat Widruflex de eerder overeengekomen levertijd 

overschrijdt, dan komt deze overschrijding voor rekening en voor risico van 

de wederpartij. 

- Ingeval de opgegeven levertijd of aflevering ernstig wordt vertraagd, is 

Widruflex slechts aansprakelijk indien in deze vertraging is ontstaan ten 

gevolge van opzet of grove schuld. 

b. De levering geschiedt af-magazijn door ter beschikkingstelling van de zaken aan de 

vervoerder. Vanaf het moment waarop aan het laden van de levering begonnen 

wordt gaat het risico voor het geleverde op de wederpartij over. 

c. Indien ter beschikking staande zaken door de wederpartij niet worden afgenomen, 

zullen deze door Widruflex op kosten van de wederpartij opgeslagen worden. Indien 

de zaken nadien niet binnen 4 weken opgehaald zijn, is Widruflex gerechtigd de 

zaken op kosten van wederpartij te verkopen of af te voeren.  

 

8. Toleranties en auteursrecht 

a. Indien Widruflex in opdracht van de wederpartij materiaal bewerkt zijn ten aanzien 

daarvan de navolgende toleranties, meer of minder, toegestaan. Deze afwijkingen 

kunnen derhalve niet tot enige aansprakelijkheid van Widruflex leiden: 

- in kwantiteiten: tot 500 kg - 20%, vanaf 500 kg - 10%; 

- in materiaaldikten - 10%; 

- in afmetingen - 5%, zowel in de lengte als in de breedte; 

geringe afwijkingen in kleur dan wel afwijkingen in rapport of paswerk van 1 cm 

plus of min, kunnen nimmer aanleiding zijn tot enige aansprakelijkheid van 

Widruflex. 
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b. Proeven worden slechts ter beschikking gesteld aan de wederpartij indien zulks 

uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De kosten daarvoor komen voor 

rekening van de wederpartij. 

c. Indien de wederpartij grondstoffen, hulpmaterialen, ingrediënten of drukwerk ter 

beschikking stelt om te worden verwerkt door Widruflex, dan vrijwaart de 

wederpartij Widruflex uitdrukkelijk tegen alle mogelijke aanspraken van derden uit 

hoofde van inbreuk op auteursrechten en rechten uit octrooien, merken of 

modellen. Deze vrijwaring reikt ook tot de situatie waarin Widruflex in opdracht van 

de wederpartij, doch in eigen naam, grondstoffen, hulpmaterialen, ingrediënten of 

drukwerk inkoopt bij derden opdat zij deze voor de wederpartij kan verwerken. 

 

9. Klachten en onderzoeksplicht 

a. De wederpartij dient het geleverde prompt te controleren. Klachten over gebreken 

aan het geleverde moeten binnen 48 uur na ontvangst schriftelijk kenbaar gemaakt 

worden aan Widruflex. Het ontbreken van een tijdige klacht geldt als bewijs tussen 

partijen dat de wederpartij het geleverde deugdelijk ontving. 

b. Een klacht dient ten minste te bevatten: een uitvoerige en nauwkeurige 

omschrijving van het gebrek en een opgave van gegevens waaruit kan worden 

afgeleid dat de klacht betrekking heeft op het door Widruflex geleverde. Hetgeen 

waarop de klacht betrekking heeft, moet ter keuring van Widruflex beschikbaar 

blijven in de toestand waarin dit zich bevond bij ontvangst. Indien dit onmogelijk is 

dient de wederpartij het gebrek middels beeldmateriaal vast te leggen.  

c. De beoordeling van de klacht door Widruflex geschiedt op grond van de gemiddelde 

kwaliteit van de geleverde zaken, daartoe wordt een representatieve steekproef 

genomen, tenzij het individueel bepaalbare zaken zijn. Afwijkingen die, alle 

omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een 

ondergeschikte invloed op de gebruikswaarden van het geleverde hebben, worden 

steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. Indien de klacht een deel 

van de geleverde zaken betreft kan dat geen aanleiding zijn tot afkeuring van de 

gehele partij, tenzij de geleverde partij in een dergelijk geval redelijkerwijs niet als 

bruikbaar te beschouwen is. 

d. Ook in het geval van een tijdige klacht blijft de verplichting van de wederpartij tot 

betaling en afname van de eerder gedane bestelling(en) bestaan onverlet haar 

bevoegdheid zich op een wettelijk opschortingsrecht te beroepen ten aanzien van 

het betwiste gedeelte van de opdracht. 

e. Bij een gegronde en tijdige klacht zal Widruflex de overeengekomen 

werkzaamheden opnieuw uitvoeren, waarbij de wederpartij, indien deze het te 

bewerken materiaal ter beschikking gesteld heeft naar keuze van Widruflex, 

verplicht is om voldoende nieuw materiaal ter beschikking te stellen, of creditering 

verkrijgt ter zake de in rekening gebrachte verwerkingskosten. 

 

10. Aansprakelijkheid 

a. Widruflex is niet aansprakelijk voor schade aan de producten anders dan met 

inachtneming van gegeven garanties ter zake. Indien deze voorwaarden voor een 

afspraak schriftelijkheid voorschrijven, kunnen deze garanties niet op een andere 

manier bewezen worden. 
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b. Widruflex is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet noch uit overeenkomst, 

voor zogenaamde gevolgschade die de wederpartij of een derde ter zake van haar 

werkzaamheden mocht lijden. Hieronder is in ieder geval begrepen winstverlies, 

bedrijfsschade, verlies van gegevens en (im)materiële schade. 

c. Onverminderd het hiervoor onder a. en b. bepaalde is de contractuele en wettelijke 

aansprakelijkheid van Widruflex te allen tijde beperkt tot maximaal het 

factuurbedrag exclusief btw. 

d. Tenzij de schade veroorzaakt is door grove schuld of opzet van Widruflex (of haar 

leidinggevenden) zal de wederpartij Widruflex vrijwaren tegen alle aanspraken van 

derden, die (in)direct verband houden met het geleverde en zal hij Widruflex alle 

schade vergoeden die zij lijdt als gevolg daarvan. 

e. In geval van een onrechtmatige daad van Widruflex, haar werknemers of 

ondergeschikten waarvoor zij rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, zal de 

schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan de dekking waarvoor Widruflex 

op haar verzekeringspolis gedekt is.  

   

11. Facturering en betaling  

a. Widruflex is gerechtigd de door haar uitgevoerde werkzaamheden in gedeelten te 

factureren. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij 

schriftelijk anders is overeengekomen. Deze termijn geldt als een fatale termijn 

waarna de wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim verkeert. 

b. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de 

wederpartij zijn de vorderingen van Widruflex onmiddellijk opeisbaar. 

c. Bij niet-tijdige betaling is Widruflex gerechtigd alle lopende orders op te schorten 

dan wel te annuleren, totdat betaling binnen een nader aangegeven termijn 

plaatsvindt. Indien daarop geen betaling plaatsvindt, dan is Widruflex gerechtigd 

alle lopende overeenkomsten te ontbinden, onverminderd haar recht op 

schadevergoeding.  

d. Wanneer niet tijdig betaald wordt, is de wederpartij vanaf de vervaldatum de 

wettelijke handelsrente verschuldigd aan Widruflex. Daarvoor hoeft niet eerst een 

sommatie gestuurd te worden. Als er ook incassomaatregelen getroffen worden, 

zijn de kosten die daarmee samenhangen ook verschuldigd. De buitengerechtelijke 

incassokosten bedragen ten minste 15% over de hoofdsom met een minimum van 

EUR 100,00, maar Widruflex behoudt zich het recht voor om de daadwerkelijk 

gemaakte kosten in rekening te brengen.  

 

12. Eigendomsvoorbehoud 

a. De door Widruflex geleverde en nog te leveren goederen blijven haar eigendom 

zolang de wederpartij een vordering van Widruflex niet of niet volledig betaald 

heeft, een en ander ongeacht of de goederen reeds feitelijk aan de wederpartij ter 

hand gesteld zijn. De wederpartij is verplicht de zaken die onder 

eigendomsvoorbehoud geleverd zijn met de nodige zorgvuldigheid en als 

herkenbaar eigendom van Widruflex te bewaren.  

b. Door Widruflex geleverde zaken die krachtens lid a. onder het 

eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van de normale 

bedrijfsuitoefening van de wederpartij doorverkocht worden. De wederpartij is 

verantwoordelijk voor verzekering van de geleverde goederen. 
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c. Het verbinden van de goederen ten behoeve van derden zoals bankinstellingen, 

door bijvoorbeeld verpanding of zekerheidsstelling e.d. is niet toegestaan zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Widruflex. Indien derden enig recht op 

de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken doen gelden is de wederpartij 

verplicht Widruflex hiervan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de 

hoogte te stellen. 

d. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat 

dat hij zulks niet zal doen, dan is Widruflex gerechtigd om alle geleverde goederen 

terug te halen op kosten van de wederpartij. De wederpartij verplicht zich daartoe 

medewerking te geven op straffe van een boete van EUR 500,00 per dag dat zij dit 

weigert, onverminderd het recht van Widruflex om volledige schadevergoeding te 

eisen. 

e. De wederpartij verplicht zich binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen bij 

alle maatregelen die Widruflex ter bescherming van haar eigendomsrecht met 

betrekking tot de zaken wil treffen. 

 

13.  Geschillen 

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

onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, of van andere overeenkomsten 

welke van een zodanige overeenkomst een uitvloeisel mochten zijn, zullen in eerste 

instantie worden berecht onder toepassing van Nederlands recht door de Rechtbank 

Rotterdam en waar wettelijk toegestaan de locatie Dordrecht. 


