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Artikel 1. Definities

2.

1.

Onder “WABCO” worden in deze Algemene Voorwaarden zowel verstaan: W
 ABCO Automotive BV als met haar
verbonden binnen- en buitenlandse vennootschappen zo
vaak deze aangeven onder deze voorwaarden aan te bieden of te contracteren.

2.

In deze Algemene Voorwaarden wordt de wederpartij
van W
 ABCO aangeduid als “Koper”.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen en overeenkomsten waarbij W
 ABCO goederen aan Koper aanbiedt of levert. Ze zijn eveneens van
toepassing op alle vervolgovereenkomsten of anderszins met een eerdere overeenkomst samenhangende
overeenkomsten.

2.

Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene
Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen.

3.

Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden,
van Koper of anderszins, wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen. Indien niettemin enige andere algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zullen deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn voorzover ze niet
onverenigbaar zijn met die toepasselijke voorwaarden.

4.

Indien 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 W
 ABCO en Koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van nietige c.q.
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel
mogelijk het doel en de strekking van nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen, overeenkomst
1.

2.

3.

4.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod
schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven, in welk
geval het te allen tijde kan worden herroepen.
Een overeenkomst tussen W
 ABCO en Koper komt uitsluitend tot stand door een orderbevestiging zijdens
WABCO. Indien niettemin na aanvaarding door Koper van
een door WABCO gedane aanbieding WABCO overgaat
tot uitvoering, zal de aldus tot stand gekomen overeenkomst conform de voorwaarden van de aanbieding gelden.
Terzake van de overeengekomen hoeveelheden, kwaliteit en andere specificaties zijn W
 ABCO's aanbieding en
opdrachtbevestiging bepalend. Koper staat volledig in
voor de juistheid van de in een eventuele bestelling vervatte gegevens en voor het tijdig verschaffen van nadere
gegevens om WABCO in staat te stellen de overeenkomst deugdelijk na te komen.

1.

Alle prijzen zijn voor levering af fabriek of opslagplaats en
zijn exclusief verpakking, omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege (kunnen) worden
opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
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Indien een andere vorm van levering is overeengekomen,
zijn de kosten voor vervoer, verpakking en verzekering
voor Koper, zonder dat een en ander consequenties heeft
voor de overgang van het risico, zoals hierna te vermelden.

3.	WABCO heeft het recht tussentijdse prijsverhogingen
door te voeren, veroorzaakt door kostenverhogingen
buiten de macht van W
 ABCO (zoals, maar niet uitsluitend,
veranderingen in wisselkoersen, monetaire overheidsmaatregelen, wijziging van belastingen of andere heffingen, verhoging van materiaal- of fabricagekosten) of ten
gevolge van wijzingen in leverdata.
Artikel 5. Levering, risico
1.	WABCO zal zich inspannen op de afgesproken termijnen
te leveren. Tenzij levertermijnen uitdrukkelijk zijn gegarandeerd, zijn alle termijnen onder voorbehoud van bevestiging.
2.	WABCO is gerechtigd en overeengekomen levering in gedeelten uit te voeren.
3.

Het risico van de goederen gaat over op koper zodra deze
goederen de fabriek of de opslag verlaten hebben, onafhankelijk van de daadwerkelijk overeengekomen wijze
van levering. In geval van deelleveringen gaat het risico
op gelijke wijze per deellevering over.

Artikel 6. Betaling
1.

Betaling van de factuur aan WABCO dient plaats te vinden binnen dertig dagen na factuurdatum op een door
WABCO aangegeven wijze, tenzij een andere termijn is
overeengekomen.

2.

Betaling dient volledig te geschieden, zonder korting of
aftrek van kosten. Iedere verrekening is uitdrukkelijk uitgesloten.

3.

Betaling van een op een bepaalde verbintenis toe te rekenen geldsom strekt in de eerste plaats in mindering van
de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen
rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de
lopende rente.

4.

Indien Koper die meer dan één schuld heeft en/of boven
de openstaande schuld(en) rente en/of (incasso)kosten verschuldigd is, een betaling aan WABCO doet, heeft
WABCO het recht te bepalen tot voldoening van welke
schuld deze betaling zal strekken.

5.

Indien Koper de verschuldigde bedragen niet binnen de
overeengekomen termijn betaalt, is Koper van rechtswege in verzuim. Alsdan is WABCO gerechtigd zonder dat
enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande
bedrag rente ter hoogte van die van artikel 6:119a BW
vermeerderd met 2 procentpunten bij Koper in rekening
te brengen. Deze rente is verschuldigd ook al zou W
 ABCO
zelf in verzuim zijn en ook al zou de vertraging Koper niet
zijn toe te rekenen.

6.

Betaling geschiedt door overmaking per bank. Slechts
bij uitzondering kan W
 ABCO, na haar voorafgaande toestemming, waardepapieren accepteren. Een aldus betaalde vordering geldt slechts als voldaan nadat definitieve betaling op het waardepapier heeft plaatsgevonden.

Mondelinge toezeggingen en afspraken binden WABCO
niet dan nadat en voorzover zij door WABCO schriftelijk
zijn bevestigd.

Artikel 4. Prijzen
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7.	WABCO heeft het recht bij leveringen aan een in het buitenland gevestigde Koper opening te verlangen van een
onherroepelijk en door een Nederlandse bank geconfirmeerd accreditief op door WABO te bepalen voorwaarden.
8.

Indien Koper in verzuim is worden alle overige vorderingen van WABCO op Koper onmiddellijk opeisbaar.

9.

Indien Koper na waarschuwing nalatig blijft de vordering
te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven,
in welk geval Koper naast het alsdan verschuldigde totale
bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding
van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verband houdende met de inning van deze vordering of van
rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt
bepaald op minimaal 15 % van het totale bedrag.

10.

Indien Koper terzake van enigerlei verplichting in verzuim
is, WABCO te allen tijde gerechtigd haar verplichtingen,
uit welke overeenkomst met Koper dan ook, op te schorten, onverminderd haar rechten tot ontbinding van (een)
zodanige overeenkomst(en).

Artikel 7. Zekerheid
1.	WABCO is gerechtigd vóór of tijdens de uitvoering van de
overeenkomst van Koper voor het nakomen van diens
verplichtingen zekerheidstelling te verlangen. In het bijzonder kan WABCO op ieder moment vóór de levering
geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling vorderen.
2.

Indien binnen een redelijke termijn geen of onvoldoende
zekerheid door Koper is gesteld, is WABCO gerechtigd
de overeenkomst, dan wel onderdelen van de overeenkomst, voorzover nog niet uitgevoerd, te ontbinden of
de uitvoering ervan op te schorten, en de ter zake door
WABCO geleden schade en nog te lijden schade aan Koper in rekening te brengen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud, pandrecht
1.

2.

Koper wordt slechts onder opschortende voorwaarde
eigenaar van door WABCO geleverde of nog te leveren
goederen. W
 ABCO blijft eigenaar van geleverde of nog
te leveren goederen zolang Koper de vorderingen van
WABCO terzake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een andere overeenkomst niet volledig betaald
heeft. W
 ABCO blijft tevens eigenaar van geleverde of
nog te leveren goederen zolang Koper de verrichte of
nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang Koper wegens
tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten nog financiële verplichtingen jegens W
 ABCO
heeft, waaronder vorderingen terzake van boete, rente
en kosten. Voorzover dit eigendomsvoorbehoud verder
gaat dan wettelijk toegestaan, blijft het toegestane gedeelte van kracht en geldt alleen het ongeldige deel als
niet-geschreven.
Zolang Koper niet volledig en onvoorwaardelijk eigenaar
is geworden, kunnen op door WABCO geleverde goederen geen pandrecht of bezitloos pandrecht worden gevestigd. Koper verbindt zich tegenover derden die daarop
een dergelijk recht willen vestigen te verklaren dat zodanige vestiging van een (bezitloos) pandrecht is uitgesloten.
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3.

Ingeval Koper enige verplichting uit de overeenkomst
met betrekking tot verkochte goederen jegens WABCO
niet nakomt, is WABCO zonder ingebrekestelling gerechtigd de goederen, zowel de oorspronkelijk geleverde als
de nieuwe gevormde goederen, terug te nemen. Koper
machtigt W
 ABCO de plaats te betreden waar deze goederen zich bevinden.

4.

Koper is gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in de normale uitoefening van zijn bedrijf door te verkopen of te verwerken. Koper is verplicht,
in geval van verzuim, W
 ABCO over vorderingen op derden
terzake van zo'n doorverkoop of verwerking volledig in te
lichten en verstrekt WABCO een onherroepelijke machtiging de koopprijs ter voldoening van haar vorderingen
aan zichzelf te cederen of te verpanden en aan de derden
mededeling te doen van die cessie of verpanding en tot
incasso over te gaan, onder gehoudenheid van WABCO
het eventueel teveel ontvangen aan Koper af te dragen.

Artikel 9. Overmacht
1.	WABCO is niet gehouden tot het nakomen van enige
verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg
van overmacht. Van overmacht is onder meer, doch niet
uitsluitend, sprake in de volgende gevallen: oorlog, mobilisatie, oproer, werkstaking, brand, belemmerende
weersomstandigheden, ongeval of langdurige ziekte bij
het personeel en/of door WABCO ingeschakelde derden, alsmede iedere omstandigheid die buiten de macht
van W
 ABCO ligt en de uitvoering van de overeenkomst
verhindert dan wel onredelijk nadelig voor haar maakt.
WABCO zal Koper onverwijld waarschuwen indien zich
een geval van overmacht voordoet.
2.

Indien sprake is van overmacht heeft W
 ABCO het recht
de op haar rustende verplichtingen geheel of gedeeltelijk
op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht
oplevert zich niet meer voordoet, dan wel om de overeengekomen termijnen in onderling overleg te verlengen.

3.

Indien een overmachtsituatie langer dan 90 dagen heeft
geduurd, hebben W
 ABCO en Koper het recht om de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te
ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst
gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend,
zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd
zullen zijn.

Artikel 10. Garantie
1.	WABCO geeft aan Koper een garantie van 12 maanden,
tenzij een andere termijn is overeengekomen. Deze termijn loopt vanaf de datum van overgang van het risico als
bedoeld in artikel 5. Onderdelen waarvan het typeplaatje
verwijderd is of verwijderd is geweest vallen buiten iedere garantie.
2.

In afwijking van het in het vorige lid bepaald geldt voor
batterijen en accu's een garantietermijn van 12 maanden
vanaf de datum van overgang van het risico als bedoeld in
artikel 5.

3.

De garantie is slechts van toepassing op gebreken waarvoor WABCO redelijkerwijs aansprakelijk kan worden
gehouden. In ieder geval geldt de garantie niet indien installatie- en/of bedieningsinstructies niet of niet juist zijn
opgevolgd, het gewone onderhoud niet, niet tijdig of niet
correct heeft plaatsgevonden, als aan het onderdeel door
koper of een derde ingrepen zijn gepleegd en voor gebre-
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dragers, dienen door Koper als vertrouwelijk te worden
behandeld en niet aan derden ter beschikking worden
gesteld of bekend worden gemaakt.

ken veroorzaakt door onjuist gebruik, door een onjuiste
of nalatige behandeling en door normale slijtage aan het
onderdeel.
4.

Onderdelen waarvoor garantie wordt geclaimd dienen
WABCO zorgvuldig verpakt en met afgesloten aansluitingen te worden geretourneerd.

5.

Indien W
 ABCO bevindt dat het geretourneerde onderdeel
onder de garantie valt, heeft zij de keus tot reparatie over
te gaan of een vervangend onderdeel te leveren.

6.

De bepalingen van dit artikel zijn eveneens van toepassing op een geleverd vervangend onderdeel.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1.

Iedere verdere aansprakelijkheid jegens Koper, uit welken hoofde ook, dan in deze Voorwaarden uitdrukkelijk
aanvaard is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.

Voorzover toch aansprakelijkheid moet worden aangenomen, is zij beperkt tot vergoeding van directe schade,
derhalve met uitsluiting van andere vormen van schade
zoals indirecte schade, gevolgschade etc.. In geen geval
zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan de aankoopprijs van het goed waarvoor een
vergoeding wordt gevraagd.

3.	WABCO zal niet aansprakelijk zijn voor de gevolgen, welke ook, van enige tijdsoverschrijding aan haar zijde.
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Artikel 15. Veranderingen en verbeteringen
1.	WABCO heeft het recht haar producten te veranderen
en te verbeteren zonder Koper daarover te voren te informeren, e.e.a. voorzover genoemde veranderingen of
verbeteringen de vorm of de werking van het apparaat
niet wijzigen.
Artikel 16. Verzuim, insolventie
1.

Onverminderd het elders in deze Voorwaarden bepaalde
is W
 ABCO in geval van verzuim aan de zijde van Koper bevoegd de overeenkomst met Koper, alsmede een of meer
andere overeenkomsten met haar te ontbinden en ongedaanmaking en schadevergoeding te vorderen.

2.

Ingeval insolventiemaatregelen tegen Koper worden
getroffen of door haar worden aangevraagd is W
 ABCO
evenzo gerechtigd alle lopende overeenkomsten te ontbinden en worden alle vorderingen op Koper, uit welken
hoofde ook terstond opeisbaar.

Artikel 17. Rechten van derden
1.

Artikel 12. Ruilonderdelen

Indien een derde rechten van intellectuele eigendom op
de geleverde zaken doet gelden, zal Koper WABCO daarvan onverwijld op de hoogte stellen.

1.

Indien Koper reparatie van een defect onderdeel wenst
dient hij dit op eigen kosten en volgens de geldende voorwaarden van W
 ABCO's Omruilprogramma te retourneren. Alsdan kan hij, op genoemde voorwaarden, een
ruilonderdeel geleverd krijgen. W
 ABCO voert zelf geen
reparaties uit.

2.	WABCO zal op eigen kosten trachten met genoemde
derde tot een vergelijk te komen waardoor Koper in staat
wordt gesteld genoemde zaken te blijven gebruiken en
door te leveren. Uitsluitend te harer eigen beoordeling zal
WABCO terzake op eigen kosten een geding voeren of
een tegen Koper aangevangen geding overnemen.

2.

Originele WABCO ruilonderdelen hebben een rood typeplaatje waarvan het nummer normalerwijs eindigt op “7”.
Voor zulke originele ruilonderdelen gelden dezelfde leveringsvoorwaarden als voor nieuwe onderdelen.

3.

Artikel 13. Software, Intellectueel eigendom
1.

Koper krijgt bij levering van apparaten die met behulp van
software werken, alsmede bij levering van software op
zich, zonder extra kosten het recht de (mee)geleverde
software te gebruiken op de daarvoor voorgeschreven
wijze.

2.

Alle andere rechten op genoemde software blijven bij
WABCO, in het bijzonder daarop rustende intellectueleeigendomsrechten. Koper is in het bijzonder niet gerechtigd genoemde software te vermenigvuldigen of openbaar te maken, of aan een derde ter beschikking te stellen
zonder uitdrukkelijke toestemming van WABCO.

3.

Alle overige intellectuele en/of industriële eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, op onder meer de
geleverde onderdelen, werkwijzen, systemen, technieken, instrumenten, documentatie, computers en programma's, berusten en blijven berusten bij WABCO en/of
haar licentiegevers.

Artikel 14. Geheimhouding
1.

Alle terzake van de levering aan Koper overhandigde
gegevens, zoals brochures, handleidingen, specificaties,
prijslijsten etc., zowel op papier als op andere gegevens-
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Indien het Koper niettemin niet is toegestaan de zaken
te blijven gebruiken en/of verder te leveren, zal WABCO
genoemde zaken terugnemen tegen vergoeding van de
koopprijs. Indien een en ander slechts is toegestaan tegen een door Koper te betalen vergoeding, heeft WABCO
de keus ofwel die vergoeding te betalen of tot terugname
als vorenomschreven over te gaan.

4.	WABCO zal tot geen enkele verdere vrijwaring dan in dit
artikel neergelegd gehouden zijn.
Artikel 18. Naleving van regels inzake gegevensbescherming
1.

Tijdens het verwerken van persoonsgegevens uit hoofde
van of in verband met deze Overeenkomst (hierna collectief aangeduid als “Persoonsgegevens”) bepaalt elke
partij zelf, en geenszins gezamenlijk met de andere partij, de doeleinden van en de middelen voor deze verwerking. Derhalve treedt elke partij op als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke. Tijdens het verwerken van
Persoonsgegevens dient iedere partij te voldoen aan de
toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

2.

De Koper erkent en aanvaardt dat W
 ABCO Persoonsgegevens van de Koper en diens vertegenwoordigers kan
verwerken, met inbegrip van naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, creditcard- en transactiegegevens,
ten behoeve van het beheer van accounts, de verwerking
van orders, communicatie, alsmede voor betalingsdoeleinden (hierna collectief aangeduid als “Doeleinden”).
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3.

4.

De Koper garandeert en verklaart dat (a) de Persoonsgegevens in overeenstemming met toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming door hem
zullen worden verzameld en aan W
 ABCO zullen worden
verstrekt, (b) hij niets zal doen of nalaten als gevolg waarvan W
 ABCO tijdens het verwerken van Persoonsgegevens in strijd met toepasselijke wetgeving op het gebied
van gegevensbescherming handelt en (c) de personen,
wiens Persoonsgegevens door of namens de Koper aan
WABCO worden verstrekt, op de hoogte zijn gebracht
van, en indien nodig, geldige toestemming hebben verleend voor de verwerking van hun Persoonsgegevens
door WABCO voor de hierboven vermelde Doeleinden.
Elke partij zal met betrekking tot de Persoonsgegevens
alle redelijke bijstand, informatie en medewerking aan de
ander Partij verlenen bij kwesties in verband met gegevensbescherming, met inbegrip van (zonder beperking)
(a) iedere aanspraak of uitoefening of vermeende uitoefening van rechten door een betrokkene of alle onderzoeken of handhavingsactiviteiten van een regelgeven-
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de instantie die betrekking hebben op of verband houden
met de verwerking van Persoonsgegevens door de andere partij, en (b) alle feitelijke of potentiële inbreuken op
persoonsgegevens of pogingen daartoe.
Artikel 19. Toepasselijk recht
1.

Op deze Voorwaarden en op alle door WABCO afgesloten
overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van de bepalingen van het Weense Koopverdrag
(CISG) en conflictregels die naar ander recht zouden verwijzen.

Artikel 20. Geschillen
1.

Alle geschillen zullen bij uitsluiting voor de rechter te Den
Haag worden gebracht. Daarnaast is W
 ABCO bevoegd
geschillen aan te brengen bij de rechter van de woon- of
vestigingsplaats van Koper of enig ander onder enige
regel van nationaal of internationaal recht bevoegd gerecht.
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