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Van toepassing zijnde algemene voorwaarden van W&G Kommunikationstechnik bv/ W&G Nederland / W&G Automotive systems / Wandel & Goltermann Kommunikationstechnik b.v. / W&G EUROSIGNAL / WG-BUSE per
oktober 2005, hierna te noemen " W&G " , ingeschreven in het Handelsregister Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 301.41.39.9. Alle voorgaande versies vervallen hiermede.

1. Algemeen:
Voor alle leveringen en prestaties gelden uitdrukkelijk onderstaande voorwaarden. Afwijkende of aanvullende afspraken - met name tegenstrijdige voorwaarden - zijn voor W&G slechts bindend, wanneer wij daar uitdrukkelijk
schriftelijk mee hebben ingestemd. Voor alle bestellingen zijn uitsluitend schriftelijk verleende opdrachten bindend, welke binding voor W&G pas na schriftelijke opdrachtbevestiging ingaat. Dit geldt ook voor alle overige
afspraken en nevenafspraken. Alle bij onze offertes gevoegde gegevens zoals data sheets en programmadocumentatie zijn slechts bij benadering normatief, tenzij ze uitdrukkelijk schriftelijk bindend worden verklaard. Met
betrekking tot alle technische gegevens behoudt W&G eventuele eigendoms- en auteursrechten voor. Ze mogen slechts met onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor derden toegankelijk worden
gemaakt. Annuleert de koper een gegeven opdracht buiten onze schuld, dan is W&G gerechtigd om de koper alle tot aan het moment van annulering ontstane kosten in rekening te brengen, met een minimum van 20% van de
opdrachtwaarde.

2. Prijzen:
De door W&G gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De in de offertes vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. De leveringen en prestaties
geschieden tegen de in de schriftelijke opdrachtbevestiging genoemde prijzen en voorwaarden. De prijzen gelden, tenzij anders overeengekomen, bij levering af magazijn inclusief standaard verpakking. Daarbij komt bij
levering de op het moment van facturering geldende btw. Voor exportlevering naar het buitenland, binnen de EU vindt de prijsstelling plaats zonder btw, mits ten tijde van de opdracht de geldige btw kode nummers zijn verstrekt
zoals bedoeld in de EU bepalingen wordt ook zonder btw gefactureerd. Indien niet tijdig de btw kode nummers worden verstrekt of er aanleiding is tot twijfel over de rechtmatigheid is W&G gerechtigd de leveringstermijn op te
schorten gedurende de onderzoeksperiode die nodig is voor vaststelling van de juiste gegevens, - uit te leveren, echter de te leveren zaak als binnenlandse levering te achten en de van toepassing zijnde Nederlandse btw in
rekening te brengen. Indien W&G zaken levert door gebruikmaking van het btw-code nummer is de ontvanger geheel aansprakelijk voor de juiste administratieve afhandeling, met name de verplichtingen die van kracht zijn bij
intracommunautaire verwervingen. Ontvanger dient onmiddellijk bij constatering dat een onjuist btw kode nummer op de factuur of leveringspapieren is vermeld W&G daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. Ontvanger is
verplicht mee te werken aan de juiste administratieve afhandeling. Bij het in gebreke blijven door de koper is W&G gerechtigd alsnog met terugwerkende kracht de Nederlandse btw in rekening te brengen. Voor leveringen
buiten de EU is de prijsstelling zonder douanerechten en andere heffingen en in principe in Euro´s.

3. Betalingsvoorwaarden:
Betalingen voor leveringen binnen Nederland dienen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige korting te geschieden. Bij leveringen in het buitenland geschiedt de levering in principe tegen onherroepelijk documentair
accreditief, dat uiterlijk 8 weken voor de overeengekomen leveringsdatum moet worden geopend en door een Nederlandse bank kosteloos moet zijn bevestigd. Het achterhouden van vervallen betalingen is niet toegestaan. Dit
geldt niet in geval van gebreken van wezenlijk belang die niet worden bestreden. In dat geval is een retentierecht slechts toegestaan voor zover er sprake is van een redelijke verhouding tot de reclamatie. De koper kan
uitsluitend vorderingen verrekenen die onbestreden zijn of waarvan de rechtsgeldigheid is vastgesteld. Betaling dient te geschieden binnen de in lid 3 gestelde termijn door overschrijving van het verschuldigde bedrag op een
door W&G op te geven bankrekening. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5% op
maandbasis of elk deel hiervan. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn. W&G is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag
van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke
kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. In ieder geval is de koper verschuldigd aan kosten : over de eerste 3000 euro 15% , over het meerdere tot 6000 euro 10%, over het meerdere
8%. Indien W&G aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke noodzakelijk waren, komen ook deze kosten ook voor vergoeding in aanmerking. De koper is jegens de verkoper de door de verkoper gemaakte
gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties.

4. Eigendomsvoorbehoud:
Het geleverde blijft eigendom van W&G totdat de koopprijs volledig is betaald en alle, ook toekomstige vorderingen zijn voldaan. De koper is gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken in het kader van zijn
normale bedrijfsvoering verder te verkopen. De hem op basis daarvan toekomende vorderingen, alsmede aanspraken op grond van de lopende rekening van de derde schuldenaar, draagt hij echter reeds nu tot meerdere
zekerheid aan W&G over op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239BW, totdat al onze vorderingen uit hoofde van de handelsbetrekking zijn betaald. De koper blijft gerechtigd tot incasso van de vordering zolang deze
niet achter is met de betaling jegens W&G. Door montage in of aan andere apparatuur kan op het geleverde geen eigendom worden verkregen. Elke verwerking van het door W&G geleverde geschiedt ten behoeve van W&G
en de daaruit ontstane produkten gelden als voorbehoudszaak. W&G ´s mede eigendomsaandeel daarin wordt bepaald door de factuurwaarde van onze voorbehoudszaak in verhouding tot de medegebruikte vreemde zaken.
De koper draagt reeds nu de hem op grond van de wederverkoop van de nieuwe produkten toekomende koopprijsvordering ter hoogte van de waarde van het door W&G geleverde aan W&G over. Verpanding of overdracht tot
zekerheid van onze voorbehoudszaken of de vorderingen op grond daarvan is niet toegestaan. Bij beslag door derden zal de koper wijzen op het eigendom van W&G en W&G daarvan onmiddellijk schriftelijk mededelingen
doen. In geval van niet nakomen van de verplichtingen door de koper, met name bij te late of geen betaling, is W&G te allen tijde gerechtigd de voorbehoudszaak terug te nemen, zonder dat dit annulering van de overeenkomst
impliceert. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is W&G gerechtigd afgeleverde zaken waarop in lid 4. bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper, of
derden die de zaak voor de koper houden, weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde bedrag. De koper
verplicht zich:- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsook tegen diefstal, en om de polis van deze verzekeringen ter inzage te
geven;- alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan W&G op de manier die wordt voorgeschreven in art 3:239BW;- de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van W&G;- op alle andere manieren medewerking te verlenen aan alle maatregelen die W&G ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot
de zaken wil treffen.

5. Levering:
Alle leveringen geschieden af magazijn voor rekening en risico van de ontvanger. Er bestaat geen verplichting om de goedkoopste vorm van vervoer te kiezen. Deelleveringen zijn toegestaan, voor zover ze een zelfstandig
bruikbare eenheid vormen en in redelijkheid van de koper verlangd kunnen worden. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de
koper W&G derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. De levertijd geldt bij levering zonder installatie of montage als nagekomen, wanneer de gebruiksklare zending binnen de termijn is verzonden. Tenzij anders
overeengekomen, zorgt de koper voor de installatie en ingebruikneming. De noodzakelijke montagehandleidingen worden in de omvang als bij W&G gebruikelijk aan de koper ter beschikking gesteld. Zolang de koper niet in het
bezit is van de door W&G toegewezen handleiding en instructies mag geen enkele zaak aangesloten of geïnstalleerd worden, schade hierdoor valt niet onder enige garantie. Overeengekomen levertermijnen worden in geval
van overmacht, staking, uitsluiting en bij voordoen van onvoorziene gebeurtenissen welke buiten de invloedssfeer van W&G bevinden, dienovereenkomstig verlengd. Dit geldt ook voor soortgelijke leveringsmoeilijkheden van
leveranciers van W&G. Bij eventuele overschrijding van de als bindend geldende voorwaarden, dient de koper W&G een redelijk uitstel te verlenen. Eventuele aanspraken op schadevergoeding van de koper wegens verlate
levering beperken zich voor de tijd van de vertraging per volledige week tot 0,1%, echter met een maximum van 3% van de waarde van dat deel van de levering dat te laat wordt geleverd. Het recht van de koper op annulering
na afloop van een verleend uitstel blijft onverlet. Verdergaande aansprakelijkheid, met name voor gevolgschade, accepteert W&G niet, ook niet bij vertraging van de levering. In geval van uitstel van de verzending of de
aflevering op verzoek van de koper is W&G gerechtigd om alle daardoor ontstane kosten aan de koper in rekening te brengen. Het geleverde dient, ook wanneer dit niet essentiële gebreken heeft, door de koper in ontvangst te
worden genomen. Bij opdrachten op afroep is W&G gerechtigd om het materiaal voor de totale opdracht aan te schaffen en de totale bestelde hoeveelheid onmiddellijk te produceren. Met eventuele wijzigingen door de koper
kan na bevestiging van de opdracht nog slechts met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming rekening worden gehouden, tenzij dit uitdrukkelijk is schriftelijk is overeengekomen. Normaliter wordt alle apparatuur met
gebruiksaanwijzingen geleverd, bij het ontbreken daarvan dient de koper deze onmiddellijk aan te vragen. Het apparaat mag zonder gebruiksaanwijzing niet gemonteerd, aangesloten of in gebruik worden genomen.

6. Risico overgang:
Op het moment van versturen of afhalen van de levering gaat het risico over op de koper, ook in geval wij andere prestaties , zoals de transportkosten, voor onze rekening hebben genomen. De koper is verplicht leen,
demonstratie, consignatie, wissel en alle andere ter beschikking gestelde zaken binnen 14 dagen in originele en onbeschadigde staat kosteloos en degelijk verpakt aan W&G te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen
met betrekking deze ter beschikking gestelde zaken niet nakomt zijn alle kosten welke voortvloeien uit de te late retourzending en kosten ter vervanging of herstel ten laste van de koper. Het is de koper niet toegestaan de ter
beschikking gestelde zaken te verkopen of in eigendom over te dragen aan een derde partij. Het is de koper niet toegestaan de ter beschikking gestelde zaken aan te sluiten, met name op niet door W&G voorgeschreven of
goedgekeurde apparatuur.

7. Acceptatie:
Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, geschiedt de acceptatie in het kader van de eindcontrole in de fabriek voor leveringen, zonder montage en installatie. De acceptatie wordt geacht een feit te zijn indien de koper niet
binnen 14 dagen na levering na de aflevering onder schriftelijke opgave van het gebrek bezwaar aantekent tegen de acceptatie.

8. Garantie:
W&G garandeert dat onze apparatuur ten tijde van de risico overgang vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Constructieve en technische wijzigingen aan de apparatuur ten opzichte van onze publikaties, die het beoogde
gebruik voor de koper niet of slechts in onbelangrijke mate beïnvloeden, blijven in alle gevallen voorbehouden en zijn geen reden voor aanspraken van de koper jegens W&G. W&G verplicht zich om gedurende de
garantietermijn aan de apparatuur optredende gebreken, met inbegrip van het ontbreken van toegezegde eigenschappen, naar onze keuze te verhelpen door middel van reparatie, wijziging of vervanging. Daartoe dient de
besteller W&G de noodzakelijke tijd en gelegenheid te bieden. Weigert de koper dit, dan is W&G vrijgesteld van de aansprakelijkheid voor de gebreken. De garantieperiode voor onze produkten bedraagt maximaal 12 maanden
van de risico overgang bij de levering. Voor apparatuur van andere fabrikanten beperkt de garantie zich tot de ten tijde van de levering geldende garantievoorwaarden van de betreffende fabrikant. Om technische redenen dient
elke reparatie te geschieden in de fabriek van de leverancier of in een door W&G geautoriseerde servicewerkplaats. De koper is gehouden om de produkten waarop reclamatie betrekking heeft adequaat te verpakken en franco
aan W&G toe te zenden. Alleen de terugzending van garantie zaken geschiedt kosteloos. Mocht bij controle van de teruggezonden apparatuur worden geconstateerd dat het niet om een onder garantie vallende fout gaat, dan is
W&G gerechtigd om alle ontstane kosten aan de koper in rekening te brengen. De garantie vervalt indien de koper zonder onze schriftelijke toestemming zelf of via derden wijzigingen of reparaties aan de produkten heeft laten
uitvoeren, met betrekking tot gebreken ontstaan door verkeerde montage, door niet toegestane aansluiting van apparatuur of indien de produkten ondeskundig gebruikt of behandeld zijn. Niet onder de garantie vallen
preventieve of regelmatige onderhoudswerkzaamheden en slijtende delen alsook onderdelen met een beperkte levensduur, zoals batterijen, accu´s, lampen, drukkamerhoorns (hoorndrivers), claxons, luchtdrukmembramen,
motoren en (luchtdruk) generatoren alsook alle mogelijke software. Een eventuele aanspraak op schadevergoeding van de koper blijft beperkt tot de waarde van de geleverde zaken. Verdere aanspraken van de koper, met
name aanspraken op de vergoeding van schade´s die niet aan het onderwerp van levering zelf zijn ontstaan (indirecte gevolgschades) zijn volledig uitgesloten. Verlenging of uitbreiding van de garantietermijn en of
garantieomvang wordt uitsluitend schriftelijk door W&G bevestigd binnen een afzonderlijk af te sluiten aanvullende overeenkomst.

9. Overige schadevergoedingsaanspraken:
Aanspraken op schadevergoeding jegens W&G en derden waarvan wij bij leveringen of transacties gebruik maken, om het even op welke rechtsgrond (bijvoorbeeld advies, contractbreuk, onrechtmatige daad of
productaan-sprakelijkheid) zijn uitgesloten.

10. Industriële eigendomsrechten:
Het is W&G niet bekend dat onze apparatuur, onderdelen daarvan of software inbreuk maken op industriële eigendomsrechten of auteursrechten van derden. De koper zal W&G onverwijld schriftelijk in kennis stellen indien de
koper wordt aangesproken wegens inbreuk op dergelijke rechten van een door W&G geleverde zaak.

11. Uitvoerbepalingen:
Voor de export van onze produkten, inclusief apparatuur van derden welke tot de levering behoren, gelden de betreffende EEG Uitvoerbepalingen. Koopt de koper binnen Nederland apparatuur die hij wil exporteren, dient hij
W&G daarvan mededeling te doen met schriftelijke opgave van het definitieve land van bestemming voor het verstrekken van de opdracht. Gelden er voor apparatuur uitvoerbeperkingen, dan vervalt de verplichting tot levering
van deze apparatuur aan de koper, ook na de opdrachtbevestiging, zonder dat W&G daarop aangesproken kunnen worden, om het even op welke rechtsgrond. Indien de te leveren zaken buiten Nederland worden gebruikt is
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W&G niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor dat de zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het betreffende land.

12. Overige bepalingen:
Op elke overeenkomst tussen W&G en de koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Plaats van de bevoegde rechter tussen kooplieden is Utrecht. De contractuele betrekkingen tussen koper en W&G zijn
onderworpen aan de algemene voorschriften van het recht van de Nederlandse staat. De toepassing van de uniforme wetten betreffende de koop van roerende zaken van 17.07.1973 (Haags kooprechtverdrag) is uitgesloten.
Voor zover overeenkomen van Nederlands recht en/of bevoegdheid van de rechter te Utrecht volgens het recht van het land van herkomst van de koper ongeldig mocht zijn, dient bij het sluiten van een overeenkomst een
rechtsgeldige regel te worden overeengekomen. Mocht een bepaling van de voorwaarden om enigerlei reden nietig zijn, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
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