Algemene voorwaarden Wicherson-groep
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel d.d. 6 december 2013 onder nummer
05085140.

Artikel 1.

Toepasselijkheid

1.1.

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle
overeenkomsten waarbij Wicherson Trading B.V. (hierna: “Wicherson”), dan wel
aan haar gelieerde vennootschappen optreedt als:
- verkoper van carrosserieën, al dan niet voorzien van opbouw en/of ombouw
en/of andere daarmee samenhangende zaken, en/of
- opdrachtnemer ter zake van het adviseren over, ontwerpen, tekenen en
berekenen van carrosserieën en/of het bouwen, opbouwen, ombouwen of
aanpassen van voertuigen of delen van voertuigen en/of
- adviseur ter zake van enig ontwerp, tekening, constructie, berekening, bouw,
opbouw, ombouw of aanpassing van carrosserieën en/ of voertuigen en/of
onderdelen van voertuigen.

1.2.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere
onderhandelings- en andere precontractuele situatie waarin Wicherson zich
bevindt.

1.3.

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij bij de gesloten
overeenkomst (hierna: “de Klant”), wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Wicherson is
alleen aan afwijkingen van deze voorwaarden gebonden, voor zover deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2.

Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

2.1

Ieder door Wicherson gedaan aanbod is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is
vermeld.

2.2

Door Wicherson bij haar aanbieding verstrekte voorbeelden, modellen,
afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, opgave van maten, gewichten, kleuren en
andere relevante gegevens gelden slechts bij benadering. Indien de uiteindelijke
uitvoering van een tussen Wicherson en de Klant afgesloten overeenkomst en/of
opdracht blijkt dat er sprake is van geringe afwijkingen van deze in de aanbieding
opgenomen gegevens, waarbij afwijkingen tot en met 10% aanvaardbaar zijn,
ontslaat dat de Klant niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en/of
opdracht. De Klant is in de voornoemde situatie niet bevoegd de betaling van (een
deel van) de overeengekomen prijs op te schorten.

2.3

Een aanbod is niet langer dan 10 dagen geldig tenzij partijen schriftelijk anders
overeenkomen. Het aanbod komt na 10 dagen te vervallen tenzij Wicherson
uitdrukkelijk laat weten dat zij het aanbod na het verstrijken van de termijn nog
gestand wenst te doen.

2.4

Wicherson is slechts gebonden aan rechtshandelingen (daaronder begrepen een
aanbod) indien deze zijn verricht door daartoe bevoegde medewerkers.
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Rechtshandelingen verricht door niet-bevoegde medewerkers binden Wicherson
slechts indien zij deze rechtshandelingen bevestigt.
2.5

Wijzigingen in een met Wicherson gesloten overeenkomst zijn slechts bindend
voor zover deze wijziging schriftelijk is vastgelegd en aanvaard door Wicherson.

Artikel 3.

Levering

3.1

Levering van de verkochte zaken vindt plaats conform het overeengekomen
leveringsbeding. Tenzij Wicherson en de Klant schriftelijk anders zijn
overeengekomen geldt als leveringsbeding: “af fabriek” (EXW).

3.2

Het leveringsbeding dat in de overeenkomst is opgenomen wordt uitgelegd
overeenkomstig de Incoterms, opgesteld door de ICC (International Chamber of
Commerce). Daarbij gelden telkens de laatstelijk vastgestelde Incoterms.

3.3

Het is Wicherson toegestaan om verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien
de zaken in gedeelten worden geleverd, is Wicherson bevoegd elk gedeelte
afzonderlijk te factureren.

3.4

Op de Klant rust een afnameplicht. Neemt de Klant de voor hem bestemde en aan
hem aangeboden zaken om niet aan Wicherson toe te rekenen redenen niet (tijdig)
af, dan is Wicherson gerechtigd deze zaken na dertig (30) dagen na aanbieding te
verkopen. De opbrengst treedt tot maximaal de overeengekomen koopprijs in de
plaats van de zaken. Alle kosten en een eventuele minderopbrengst komen voor
rekening van de Klant. Eén en ander laat eventuele andere rechten van Wicherson
jegens de Klant onverlet.

3.5

Indien Wicherson zaken ter aflevering aan de Klant aanbiedt, maar de Klant die
zaken om niet aan Wicherson toe te rekenen redenen niet afneemt, komt en blijft
schade aan of geheel of gedeeltelijk verlies van die zaken vanaf het moment van
aanbieding eveneens voor risico van de Klant.

Artikel 4.

Prijzen

4.1

De door Wicherson gehanteerde prijzen zijn genoteerd in de overeengekomen
valuta. De prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, inclusief belastingen
en heffingen volgens het geldende leveringsbeding.

4.2

Wicherson is gerechtigd de prijs aan te passen indien zich na het doen van een
aanbod of het tot stand komen van de overeenkomst, omstandigheden voordoen
die aanleiding geven de prijs aan te passen, waaronder prijswijzigingen bij
leveranciers van Wicherson uitdrukkelijk worden verstaan.

4.3

Wicherson is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen, ook indien het
verrichten van dat meerwerk niet uitdrukkelijk is opgedragen. Kosten ten gevolge
van het wijzigen van de opdracht, komen in ieder geval volledig voor rekening van
de Klant.

Artikel 5.

Betaling
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5.1

Betaling van de overeengekomen prijs dient te geschieden binnen de termijn die
partijen zijn overeengekomen. De termijn die partijen zijn overeengekomen is
vermeld op de factuur. De op de factuur vermelde termijn geldt derhalve,
behoudens tegenbewijs door de Klant, als overeengekomen termijn. Indien geen
betalingstermijn is overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 7 dagen.

5.2

De Klant is niet gerechtigd tot verrekening van, of tot toepassing van enige aftrek
of korting op, de overeengekomen prijs, zoals weergegeven in de factuur.

5.3

Als datum van betaling geldt de datum waarop het verschuldigde bedrag is
binnengekomen op het op de factuur genoemde bankrekeningnummer.

5.4

Wicherson is gerechtigd om van de Klant voldoende zekerheid tot nakoming te
vragen. De Klant zal de gevraagde zekerheid op eerste verzoek van Wicherson
verschaffen. Wicherson is gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op
te schorten totdat de Klant de door Wicherson gevraagde zekerheid heeft
verstrekt. Indien de gevraagde zekerheid niet of niet tijdig wordt verstrekt, is
Wicherson gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Eventueel reeds gemaakte
kosten ter uitvoering van de overeenkomst of de opdracht, zijn voor rekening van
de Klant.

5.5

Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zijn de resterende termijnen
onmiddellijk opeisbaar indien:
één of meer betalingstermijnen niet tijdig worden voldaan;
het faillissement van of surseance van betaling voor de Klant is aangevraagd
dan wel indien koper verzoekt dat op hem de Wet Schuldsanering Natuurlijk
Personen van toepassing wordt verklaard;
enig beslag is gelegd op goederen van de Klant;
indien de Klant wordt ontbonden;
het bedrijf van de Klant wordt geliquideerd.

Artikel 6.

Verzuim

6.1

De in artikel 5.1 genoemde betalingstermijn, geldt tussen partijen als een fatale
termijn. De Klant verkeert dan ook in verzuim zonder dat een nadere
ingebrekestelling is vereist, indien de betaling niet binnen deze termijn is verricht.

6.2

Indien de betalingstermijn wordt overschreden, heeft Wicherson met onmiddellijke
ingang recht op betaling van rente, die wordt vastgesteld op 1,5% per maand, dan
wel op de wettelijke rente indien deze hoger mocht blijken te zijn.

6.3

Indien de Klant niet tijdig betaalt, is Wicherson gerechtigd zonder verdere
ingebrekestelling tot invordering van het verschuldigde over te gaan. Indien
Wicherson besluit tot invordering over te gaan, is de Klant verplicht de daaraan
verbonden buitengerechtelijke kosten aan Wicherson te voldoen. Deze kosten
worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom.

6.4

Enkele overschrijding van de leveringstermijn doet Wicherson nog niet in verzuim
zijn. Daarvan is pas sprake wanneer Wicherson door aan haar toe te rekenen
redenen ook niet binnen de haar na de overeengekomen leveringstermijn
schriftelijk gestelde nadere en redelijke termijn levert. De Klant mag de
overeenkomst wegens een termijnoverschrijding, die Wicherson is toe te rekenen
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en haar in verzuim doet zijn, slechts ontbinden voor zover de overeenkomst nog
niet is nagekomen en instandhouding van het nog niet nagekomen deel van de
overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
Artikel 7.
Kwaliteit; keuring; garanties
7.1

De afgeleverde zaken gelden als deugdelijk indien zij beantwoorden aan de
uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en geschikt zijn voor het gebruik dat
door de Klant vóór of bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk is genoemd,
dit alles met inachtneming van hetgeen in artikel 10 is bepaald omtrent de
verplichtingen van de Klant. Afwijkingen van het eindproduct van maximaal 10%
van de overeengekomen specificaties ten aanzien van onder meer, doch niet
uitsluitend, draagvermogen, laadvermogen, hijscapaciteit etc. zijn toelaatbaar en
leiden niet tot de conclusie dat de afgeleverde zaak niet zou voldoen aan de
overeenkomst.

7.2

De Klant dient de gekochte zaken meteen na levering op gebreken c.q. kwaliteit te
controleren. Klachten ter zake van de afgeleverde zaken dient de Klant per
omgaande na aflevering doch uiterlijk binnen twee dagen na aflevering schriftelijk
te melden bij Wicherson.

7.3

Indien de Klant de geleverde zaken in gebruik neemt, doorverkoopt of verwerkt,
worden de zaken als door haar geaccepteerd beschouwd.

7.4

De Klant dient gebreken zo spoedig mogelijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen
tien dagen na het verstrijken van de garantietermijn schriftelijk aan Wicherson te
melden, mits de Klant daarbij aantoont dat gebreken ondanks een grondig en
deskundig onderzoek niet eerder konden worden ontdekt en gemeld. Alle
aanspraken jegens Wicherson ter zake van gebreken die worden gemeld buiten de
in dit artikellid genoemde periode vervallen.

7.5

De Klant verliest alle rechten en bevoegdheden die hij zou hebben in geval van
eventuele gebreken terzake de geleverde zaken, indien hij deze niet binnen de in
lid 4 genoemde termijn heeft gemeld. Alle rechtsvorderingen ter zake van tijdig
gemelde gebreken dienen uiterlijk één jaar na tijdige melding te worden ingesteld
bij de bevoegde rechter, bij gebreke waarvan de rechtsvordering en het
vorderingsrecht komen te vervallen.

7.6

Klachten overeenkomstig dit artikel ontslaan de Klant niet van diens verplichting tot
betaling.

7.7

Op de door Wicherson geleverde zaken wordt een garantie gegeven die beperkt is
tot de garantie die door de leverancier van de betreffende defecte onderdelen of
zaken aan Wicherson is gegeven. Voor overige gevallen geldt de schriftelijk
overeengekomen garantietermijn. Indien er schriftelijk geen garantietermijn is
overeengekomen, geldt er geen andere garantie dan die in de eerste zin van dit
artikel is omschreven.

7.8

Wicherson is gerechtigd de gebreken zelf te doen herstellen. Om Wicherson in
staat te stellen te controleren of er een garantieaanspraak is, worden de defecte
onderdelen of zaken aan Wicherson ter beschikking gesteld. Daartoe worden zij zo
nodig op kosten en voor risico van de Klant opgestuurd aan Wicherson. Defecte
onderdelen of zaken worden na erkenning van de garantieaanspraak door
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7.9

Wicherson, althans haar leverancier vervangen of gerepareerd. Daarbij door de
leverancier aan Wicherson gefactureerde bijkomende kosten, zoals reis- en
verblijfkosten, zijn voor rekening van de Klant.
Indien de Klant zelf tot herstel, al dan niet door een derde, wenst over te gaan,
dient dit te geschieden in overleg met Wicherson. In dat geval is Wicherson slechts
gehouden tot vergoeding van de reparatiekosten tot het bedrag dat met reparatie
zou zijn gemoeid, indien zij deze reparatie zelf zou hebben verricht. Indien bij de
reparatie door een derde uurloon in rekening wordt gebracht, vergoedt Wicherson
enkel het uurloon dat een voor de reparatie gekwalificeerde reparateur in
Nederland zou berekenen.

7.10 De garanties gelden niet in het geval van
Gebreken die het gevolg zijn van de door de Klant aan Wicherson ter
bewerking ter beschikking gestelde zaken;
Gebreken die het gevolg zijn van onjuist gebruik van de door Wicherson
geleverde zaken;
Gebreken die het gevolg zijn van onjuist of onvoldoende onderhoud van de
door Wicherson geleverde zaken;
Gebreken die worden gemeld na de termijn die in lid 4 vermeld is.
Artikel 8.

Risico-overgang, eigendomsvoorbehoud, zekerheden en pandrecht

8.1

Het risico voor schade, die aan of door de te leveren zaken kan ontstaan, gaat
conform het overeengekomen leveringsbeding over op de Klant. De Klant dient
zich dienaangaande tijdig en behoorlijk te verzekeren.

8.2

Zaken die door de Klant ter bewerking aan Wicherson ter beschikking zijn gesteld,
blijven voor risico van de Klant. De Klant draagt zorg voor de nodige
verzekeringen. Wicherson verzekert deze zaken op geen enkele wijze.

8.3

Wicherson blijft eigenaar van alle door haar geleverde zaken zolang de Klant de
vorderingen van Wicherson terzake de tegenprestatie voor de door Wicherson aan
de Klant krachtens overeenkomsten geleverde of te leveren zaken, nog niet heeft
voldaan.

8.4

Wicherson blijft tevens eigenaar van alle door haar geleverde zaken zolang de
Klant de vorderingen van Wicherson terzake verrichte of nog te verrichten
werkzaamheden uit een daartoe gesloten overeenkomst niet heeft betaald.

8.5

Wicherson blijft eveneens eigenaar van alle door haar geleverde zaken indien
Wicherson vorderingen heeft op de Klant wegens diens tekortschieten in de
nakoming van de in lid 3 en 4 genoemde overeenkomsten. Hieronder zijn
eveneens begrepen vorderingen terzake boetes, rente en kosten.

8.6

Indien de Klant enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot
geleverde zaken of uit te voeren werkzaamheden jegens Wicherson niet nakomt, is
Wicherson zonder ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terug te
nemen. De Klant machtigt Wicherson de plaatsen te betreden waar deze zaken
zich bevinden en verplicht zich voorts alle medewerking te verlenen aan de afgifte
van de geleverde zaken. Wicherson is de Klant uit dien hoofde nimmer enige
vergoeding (bijvoorbeeld vanwege opslag) verschuldigd
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8.7

Indien de hiervoor in dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehouden om welke reden
dan ook teniet zijn gegaan, bijvoorbeeld als gevolg van het feit dat zaken waarvan
de eigendom is voorbehouden als zelfstandig object van recht verloren zijn
gegaan, is de Klant gehouden Wicherson op eerste verzoek een (eerste)
pandrecht te verschaffen onder andere op de zaken die voor de teniet gegane
zaken in de plaats zijn getreden. De Klant is gehouden dit pandrecht te verschaffen
voor al hetgeen hij Wicherson schuldig is of nog zal worden, uit welke hoofde dan
ook.

Artikel 9.

Rechten intellectuele eigendom

9.1

Tekeningen en overige bescheiden die deel uitmaken van de overeenkomst en/of
opdracht of de aanbieding, blijven eigendom van Wicherson en mogen niet zonder
toestemming van Wicherson op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk worden
overgenomen of gereproduceerd of aan derden ter inzake worden gegeven. Zij
dienen op eerste aanmaning van Wicherson te worden geretourneerd.

9.2

Wicherson is exclusief gerechtigd tot alle intellectuele eigendomsrechten met
betrekking tot de voor haarzelf, haar opdrachtgevers en/of derden ontwikkelde
ideeën, zaken, systemen, opbouwen, werkwijzen, adviezen etc.

Artikel 10.

Overige verplichtingen van de Klant

10.1 De Klant verstrekt Wicherson alle relevante gegevens die nodig zijn om enige
opdracht naar behoren uit te voeren. Het gaat daarbij onder meer om de vereisten
die enige nationale (overheids)instantie stelt aan toelating op de weg of
(professioneel) gebruik (door werknemers) of inzet van de door Wicherson te
ontwerpen en/of te bouwen of om te bouwen gemotoriseerde voertuigen. De Klant
brengt Wicherson tevens op de hoogte van relevante wijzigingen in de
voornoemde regelgeving. Mocht achteraf blijken dat deze informatie onjuist of
onvolledig was, dan ontslaat dat de Klant niet van betaling van de verschuldigde
tegenprestatie. In dat geval voldoet de zaak ten aanzien van deze gegevens aan
de door de Klant opgegeven vereisten.
10.2 Zaken die de Klant aan Wicherson in het kader en ter uitvoering van de opdracht
ter bewerking ter beschikking heeft gesteld, voldoen aan de daaraan te stellen
(kwaliteits)eisen. Zij zijn bovendien geschikt om te worden bewerkt conform de
opdracht die door de Klant aan Wicherson is gegeven. Indien onderdeel van de
opdracht uitmaakt dat deze door de Klant ter beschikking gestelde zaken door
Wicherson worden gecontroleerd op geschiktheid en/of deze zaken indien nodig
geschikt gemaakt dienen te worden, dient dat uitdrukkelijk uit de
opdrachtbevestiging te blijken. Eventueel meerwerk dat voortvloeit uit het geschikt
maken van de ter bewerking door de Klant ter beschikking gestelde zaken, komt
volledig voor rekening van de Klant.
Artikel 11.

Aansprakelijkheid

11.1 Wicherson is aansprakelijk voor zaakschade en/of letselschade die rechtstreeks
het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, dan wel
van een tekortkoming c.q. gebrek in de geleverde zaken, enkel indien de
tekortkoming of het gebrek het gevolg is van opzet of grove schuld door haar zelf
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dan wel door personen die door haar zijn aangewezen om de overeenkomst uit te
voeren.
11.2 Wicherson is behoudens opzet of grove schuld van een leidinggevende van
Wicherson niet aansprakelijk voor gevolgschade die zich voordoet bij de Klant of
derden, ten gevolge van tekortkomingen in de geleverde zaken dan wel
tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst.
11.3 Wicherson is niet aansprakelijk voor enige schade zoals omschreven in lid 1 en 2:
indien de geleverde zaak ten gevolge van onjuiste inlichtingen ter zake van de
gegevens die in artikel 10.1. staan beschreven, niet geschikt is voor gebruik.
In dat geval is de Klant wel de volledige koopprijs verschuldigd;
indien de zaken die de Klant aan Wicherson ter bewerking heeft afgegeven,
niet (blijken te) voldoen aan de daaraan te stellen eisen en indien de door
Wicherson geleverde zaak dientengevolge niet geschikt is voor gebruik. De
Klant is in dat geval wel de volledige koopprijs verschuldigd;
indien de schade het gevolg is van (gebreken die het gevolg zijn van) onjuist
gebruik van de door Wicherson geleverde zaken en/of diensten. De Klant is in
dat geval wel de volledige prijs verschuldigd;
indien de schade het gevolg is van (gebreken die het gevolg zijn van) onjuist
of onvoldoende onderhoud van de door Wicherson geleverde zaken.
11.4 Wicherson heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Wicherson is niet
gebonden
aan
enige
uitspraak
of
toezegging
die
haar
aansprakelijkheidsverzekeraar doet jegens de Klant omtrent de mate van
aansprakelijkheid, de omvang van de schade en/of de hoogte van de uitkering.
11.5 Indien Wicherson jegens de Klant aansprakelijk is wegens toerekenbaar
tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst, dan is zij in alle gevallen
nimmer aansprakelijk tot een hoger bedrag dan het factuurbedrag van de
desbetreffende levering. In geval van gebreken in de geleverde zaken, is
Wicherson gerechtigd tot herlevering van soortgelijke, wel aan de overeenkomst
beantwoordende zaken dan wel tot toepassing van een aan de aard van het
gebrek gerelateerde korting op de oorspronkelijke koopsom.
11.6 De Klant vrijwaart Wicherson voor aanspraken van derden of haar leveranciers tot
vergoeding van materiële, immateriële, directe, indirecte of gevolg- schade of
anderszins, opgetreden in verband met door Wicherson aan de Klant geleverde
zaken en/of voor de Klant verrichte diensten, behoudens voor zover de schade het
gevolg is van opzet of grove schuld van Wicherson of door personen die door haar
zijn aangewezen om de overeenkomst uit te voeren. Tevens vergoedt de Klant aan
Wicherson alle door Wicherson gemaakte kosten die verband houden met het
doen van onderzoek naar en het voeren van verweer tegen
schadevergoedingsaanspraken van derden of haar leveranciers ter zake van door
Wicherson aan de Klant geleverde zaken of diensten.
Artikel 12.

Ontbinding en opschorting

12.1 Wicherson is te allen tijde bevoegd de overeenkomst (buitengerechtelijk) te
ontbinden, indien zij op grond van omstandigheden die niet voor haar rekening
komen, niet in staat is aan haar verplichtingen op grond van de overeenkomst te
voldoen. Onder omstandigheden welke niet voor rekening van Wicherson komen
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wordt onder andere verstaan oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer,
werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, onwerkbaar
weer, revoluties, piraterij, natuurrampen in het algemeen, terroristische acties,
explosies, molest, waterschade, overstroming, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en
uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën,
storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Wicherson als bij
derden van wie Wicherson de door haar voor haar bedrijfsvoering benodigde
zaken betrekt evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen
beheer en voorts alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van
Wicherson ontstaan.
12.2 Indien de Klant zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst niet (tijdig)
nakomt, is Wicherson gerechtigd om, zonder dat daartoe een nadere in gebreke
stelling nodig is, de overeenkomst met de Klant te ontbinden. Wicherson is
eveneens gerechtigd de overeenkomst met de Klant te ontbinden indien de Klant
weigert de door Wicherson verzochte zekerheid, zoals bedoeld in artikel 5.4., te
stellen voor zijn verplichtingen.
12.3 Wicherson is eveneens gerechtigd de overeenkomst met de Klant te ontbinden
indien de Klant in staat van faillissement is verklaard; dan wel indien aan hem
surseance van betaling is verleend; dan wel indien de Klant verzoekt dat op hem
de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, dan
wel indien het bedrijf van de Klant wordt geliquideerd; dan wel indien de Klant
wordt ontbonden.
12.4 De Klant kan de overeenkomst wegens aan Wicherson toe te rekenen
tekortkomingen slechts ontbinden voor zover Wicherson ook na schriftelijke
aanmaning daartoe niet binnen een alle omstandigheden in aanmerking genomen
redelijke termijn er in slaagt de tekortkomingen op aanvaardbare wijze op te heffen
en instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de Klant kan
worden gevergd.
Artikel 13.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op de overeenkomst tussen Wicherson en de Klant is Nederlands recht van
toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
13.2 Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing tussen Wicherson en de
Klant.
13.3 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de tussen Wicherson en
de Klant gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de
bevoegde rechterlijke instantie te Assen in Nederland, tenzij Wicherson aangeeft
dat zij het geschil aan een andere rechterlijke instantie wenst voor te leggen.
13.4 Van deze algemene voorwaarden kunnen vertalingen in omloop worden gebracht.
De Nederlandse tekst is echter steeds bindend.

