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ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN H.P. WELL SCREEN B.V. 
gevestigd en kantoorhoudende te (7641 AB) Wierden aan de Nijverheidsstraat nr. 14. 
 
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel  onder nummer 06065433. 
 
Artikel 1 Definities 
 
In deze Algemene voorwaarden en alle daarmee samenhangende documenten hebben de gebruikte begrippen de 
volgende betekenis.  
 
Begrippen in enkelvoud omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd, voor zover de tekst zulks vereist.  
 
Algemene Voorwaarden: deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van H.P. Well Screen   
     B.V. voor het leveren van Zaken en/of diensten. 
De Gebruiker:   H.P. Well Screen B.V., gevestigd te (7641 AB) Wierden aan de     
    Nijverheidsstraat nr. 14, die deze Algemene voorwaarden gebruikt bij    
     haar aanbiedingen en het sluiten van overeenkomsten 
Wederpartij:   de partij aan wie H.P. Well Screen B.V. (de Gebruiker) een aanbieding    
    doet, danwel met wie H.P. Well Screen B.V. (de Gebruiker) een     
    overeenkomst sluit waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing   
    zijn.  
Materiaal:   alle Materialen, grondstoffen, onderdelen, apparaten of andere     
    zelfstandige of onzelfstandige zaaksdelen, van welke aard dan ook, die    
    deel uitmaken of bestemd zijn deel uit te maken van het Product.  
Zaken/Producten  de Zaken/producten die onder het overeengekomene (dienen te) worden   
    geleverd. 
 
Artikel 2 Toepasselijkheid 
 
1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, verkopen en 

leveringen van de Gebruiker.  
2. Het door de Wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, 

waarop naar deze Algemene voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan. 
3. De toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand 

gewezen, tenzij bij overeenkomst anders overeengekomen. 
4. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze Algemene voorwaarden laat de 

toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. 
5. Ingeval van een geschil tussen partijen omtrent de uitleg van deze Algemene voorwaarden is enkel de 

Nederlandse tekst van deze Algemene voorwaarden maatgevend. Eventuele vertalingen van deze Algemene 
voorwaarden zijn slechts bedoeld als extra service voor de Wederpartij. 

 
Artikel 3 Aanbiedingen 
 
1. Alle aanbiedingen, prijslijsten, opgave van levertijden van de Gebruiker zijn vrijblijvend, ook als van de 

aangeboden Zaken en/of werkzaamheden, afbeeldingen/catalogi, tekeningen e.d. worden verstrekt. Gemelde 
afbeeldingen/ catalogi, tekeningen e.d. geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden Zaken en 
zijn niet bindend. 

2. Gebruiker heeft het recht om een aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de 
aanvaarding. 

3. Elke aanbieding is gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door Gebruiker, onder normale 
omstandigheden en tijdens normale werkuren.  

4. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de eventueel bij de aanvraag door de Wederpartij verstrekte gegevens. 
 
 
Artikel 4 Overeenkomst 
 
1. Een overeenkomst met de Gebruiker komt pas tot stand nadat de Gebruiker een opdracht of bestelling   
  schriftelijk na ontvangst van de opdracht of bestelling heeft bevestigd. Zo lang deze bevestiging niet heeft  
  plaatsgevonden staat het de Gebruiker vrij om door haar aangeboden zaken  aan anderen te verkopen en te   
  leveren. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.  
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2. Eventueel na de totstandkoming van een overeenkomst gemaakte aanvullende of gewijzigde afspraken en/of   
toezeggingen door personeel of namens Gebruiker door vertegenwoordigers en  andere personen binden de 
Gebruiker slechts indien deze afspraken/toezeggingen schriftelijk door  de Gebruiker zijn bevestigd.  

3. De Gebruiker is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomene derden in te schakelen. 
 
Artikel 5 Prijzen 
 
1. Alle prijzen zijn exclusief Omzetbelasting (BTW), exclusief andere heffingen, welke eventueel van    
  overheidswege worden opgelegd, exclusief verpakkingskosten, exclusief orderbehandelingskosten en   
  exclusief transportkosten.  
2. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering van het Product de 
 kostprijs van de bestelde Zaken en de gebruikte Materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties  
  wijziging wordt aangebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale of andere lasten, is de Gebruiker gerechtigd  
  deze verhogingen aan de Wederpartij door te berekenen, hetzelfde geldt in geval de (kost)prijs van het Product  
  stijgt als gevolg van valutaverschillen.  
 
Artikel  6 Levering 
 
1. Levering geschiedt “af magazijn” in Nederland. Opgegeven levertijden kunnen nimmer worden beschouwd als 

fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de Gebruiker derhalve 
schriftelijk in gebreke te worden gesteld met inachtneming van een redelijke termijn van levering. 

2. Vanaf het moment van levering, daaronder begrepen het in het volgende lid vermelde tijdstip, is het geleverde 
voor rekening en risico van de Wederpartij.  

3. Indien het niet mogelijk blijkt de Zaken aan de Wederpartij te leveren, behoudt de Gebruiker zich het recht voor 
de Zaken voor rekening van de Wederpartij op te slaan. Na 30 dagen is Gebruiker gerechtigd de Zaken aan een 
derde te leveren dan wel te vernietigen. Het voorgaande laat de verplichting van de Wederpartij de koopprijs te 
voldoen onverlet. 

4. Levering geschiedt alleen franco indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen en wel op één 
door de Wederpartij opgegeven adres ook al zijn de bestelde Zaken door de Wederpartij bestemd om over 
verschillende adressen te worden gedistribueerd. De Wederpartij staat alsdan in voor een goede bereikbaarheid 
van de plaats van bestemming/losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing. 

5. De Gebruiker is bevoegd nieuwe leveranties op te schorten, totdat de Wederpartij aan al zijn openstaande 
betalingsverplichtingen jegens de Gebruiker heeft voldaan en de Gebruiker is bevoegd van de Wederpartij 
zekerheid te verlangen alvorens tot levering over te gaan.  

 
Artikel 7 Transport 
 
1. Verzending van bestelde Zaken geschiedt op een door de Gebruiker te bepalen wijze, doch voor rekening en 

risico van de Wederpartij, óók indien franco levering is overeengekomen. 
2. De Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het 

transport, al dan niet aan de Zaken geleden. 
3. De Wederpartij dient zich tegen voormelde risico’s behoorlijk te verzekeren. 
 
 
Artikel 8 Reclames / Retourzendingen 
 
1. Reclames worden alleen door de Gebruiker in behandeling genomen, indien zij met inachtneming van het in dit 

artikel bepaalde, schriftelijk rechtstreeks bij de Gebruiker zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard 
en de grond van de klacht.  

2. De Wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de Zaken tot controle ervan over te gaan. Indien 
zichtbare gebreken worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief en/of 
begeleidingsbon en binnen 24 uur ter kennis van de Gebruiker te worden gebracht. Indien ten aanzien van de 
betreffende Zaken sprake is van een verborgen gebrek, dient dit binnen 8 dagen na ontdekking dan wel binnen 8 
dagen nadat het verborgen gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk te worden gemeld aan 
Gebruiker. Een gebrek is als een verborgen gebrek aan te merken indien het door de Wederpartij niet bij de 
aflevering is geconstateerd en redelijkerwijs ook niet geconstateerd had kunnen worden. 

3. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de Gebruiker is kenbaar gemaakt, 
worden de Zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en vervalt elk recht op reclame. 

4. Reclames schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op. 
5. De Gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien de Wederpartij Gebruiker hiertoe 

niet in staat stelt, vervalt elk recht op reclame. 
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6. Indien retourzending noodzakelijk blijkt geschiedt die slechts voor rekening en risico van de Gebruiker indien 
laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd. 

7. Indien de Zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of 
verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame. 

 
Artikel 9 Aansprakelijkheid / garantie 
 
1. Indien zich in het geleverde Product kennelijke materiaal-, en/of fabricagefouten voordoen die reeds op het 

moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de Gebruiker zich die Materialen kosteloos te 
vervangen. 

2. Kosteloze vervanging van het door de Gebruiker geleverde, doch niet door haar vervaardigde (hulp)apparatuur 
en onderdelen vinden slechts plaats voor zover de Gebruiker de kosten die hiermee gemoeid zijn op haar 
(toe)leveranciers kan verhalen.  

3. Adviezen en voorlichting door de Gebruiker over gebruik en toepassing van de door haar geleverde Producten 
ontslaan de Wederpartij niet van haar eigen verplichtingen tot onderzoek en proefneming. Aansprakelijkheid voor 
de gegeven adviezen en voorlichting wordt door de Gebruiker niet aanvaard, behoudens opzet of grove schuld. 

4. De Gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade/- storing, derving van 
inkomsten, verhoging van kosten of andere dergelijke schade, al dan niet door derden geleden. 

5. Voor handelen en/of nalaten van de Gebruiker en/of diens personeelsleden en/of door de Gebruiker 
ingeschakelde derden, tijdens de werkuren of daarbuiten, aanvaardt de Gebruiker geen aansprakelijkheid, 
behoudens voor zover bij de Gebruiker en/of diens personeelsleden sprake zou zijn van opzet, grove schuld of 
grove nalatigheid. 

6. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden wordt de aansprakelijkheid van de Gebruiker – uit welken hoofden 
ook – beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde Zaken.  

7. Op garantie kan alleen een beroep worden gedaan indien de koopprijs volledig is voldaan. 
8. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de  Gebruiker tegen iedere aanspraak van derden 

terzake van vergoedingen van schade indien en voor zover: 
a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de Gebruiker strijdig gebruik en/of 

ondeskundige bewaring van de afgeleverde Zaken door de Wederpartij; 
b. voormelde schade is ontstaan doordat de Wederpartij niet conform de door de Gebruiker gegeven instructies 

en/of adviezen, onder andere inzake bescherming van kwaliteit en houdbaarheid, heeft gehandeld. 
9. Gebruiker is niet aansprakelijk en geeft geen garantie op geleverde Zaken voor zover het niet functioneren van 

deze Zaken een gevolg is van door de Wederpartij onjuist opgegeven specificaties en andere informatie bij het 
aangaan van de overeenkomst, danwel gedurende het bestaan van de overeenkomst. 

10. Indien na controle door de Gebruiker blijkt dat de Zaken, waarover is gereclameerd, geen mankementen 
vertonen, worden alle kosten die door de Gebruiker in verband met de reclame zijn gemaakt, aan de afnemer in 
rekening gebracht. 

11. Ten aanzien van de door de Gebruiker geleverde producten, niet zijnde door de Gebruiker zelf gefabriceerde 
producten, wordt niet meer garantie gegeven dan aan de Gebruiker door haar toeleveranciers wordt gegeven.  

12. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in, danwel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn 
van:  

 a.  het niet in acht nemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften, danwel ander dan        
   het voorziene normale gebruik; 
 b. normale slijtage: 
 c. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste Materialen; 
 d. in overleg met de Wederpartij gebruikte Materialen respectievelijk Zaken; 
 e. Materialen of Zaken die door de Wederpartij aan de gebruiker ter bewerking zijn verstrekt. 
 f. Materialen, Zaken, werkwijze en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de Wederpartij  
   toegepast, alsmede van door of namens de Wederpartij aangeleverde Materialen en Zaken alsmede door  
   de Wederpartij gegeven instructies en/of verstrekte informatie; 
 g. door de Gebruiker van derden betrokken onderdelen, voor zover deze derde geen garantie aan de  
   Gebruiker heeft verstrekt of de door de derde verstrekte garantie is verstreken.  
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Artikel 10 Betaling 
 
1. Betaling dient binnen dertig dagen na de  factuurdatum netto contant te geschieden, tenzij partijen een andere  
  betalingstermijn zijn overeengekomen. Het recht om leveranties afhankelijk van   
  onmiddellijke betaling te stellen, wordt door de Gebruiker voorbehouden.  
2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald: 

a. zal de Wederpartij aan de  Gebruiker een rente verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke handelsrente 
conform art. 6: 119 a BW; 

b. zal de Wederpartij, na daartoe door de Gebruiker te zijn gemaand, de kosten die verband houden met het 
nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso-, en/of executiemaatregelen (waaronder de 
kosten van een faillissementsaanvrage) verschuldigd zijn met een minimum van € 450,=. 

3. Ter keuze van de Gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere 
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan 
niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.  

4. Indien de Wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de Gebruiker bevoegd de 
nakoming van de jegens de Wederpartij aangegane verplichtingen tot levering/verrichten van werkzaamheden, op 
te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt vóór het 
moment van in gebreke/verzuim zijn indien de Gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om 
aan de kredietwaardigheid van de Wederpartij te twijfelen. 

5. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde renten en kosten 
en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Wederpartij dat de 
voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

 
Artikel 11 Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid 
 
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de Wederpartij en de 
Gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling 
zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van 
betaling aanvraagt, op de Wederpartij de wettelijke schuldsanering van toepassing wordt verklaard, of door beslaglegging, 
onder curatelestelling of anderszins de  beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens 
vermogen of delen ervan verliest. 
 
Artikel 12 Verrekening 
 
Indien de Wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op de Gebruiker heeft, dan wel zal 
verkrijgen, ziet de Wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand 
van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Wederpartij surseance van betaling aanvraagt of in staat van 
faillissement wordt verklaard of de wettelijke schuldsanering van toepassing wordt verklaard op de Wederpartij. 
 
Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud/pand/warrantage 
 
1. Alle verkochte en geleverde Zaken blijven eigendom van de Gebruiker totdat alle vorderingen van de Gebruiker 

op de Wederpartij zijn voldaan, waaronder de betaling van de koopprijs van de betreffende producten c.q. andere 
producten, schadevergoeding, rente en incassokosten. 

2. Ingeval de Gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst 
als ontbonden, onverminderd het recht van de Gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en rente te 
vorderen. 

3. De Wederpartij is verplicht de Gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden 
rechten doen gelden op Zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust. 

4. De Wederpartij is niet bevoegd geleverde Zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht 
erop te vestigen en/of de Zaken in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage). De 
Gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de 
overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de Gebruiker op 
vergoeding van schade, gederfde winst en rente. 
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Artikel 14 Annulering / Ontbinding 
 
1. De Wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex art. 6:265 e.v. BW of andere 

wettelijke bepalingen. 
2. Door de Wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd. 
 
Artikel 15 Niet toerekenbare tekortkoming    
 
1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de Gebruiker krachtens de met de Wederpartij gesloten overeenkomst is 

gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan een niet toerekenbare tekortkoming aan diens zijde, en/of aan 
de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden/toeleveranciers, is de Gebruiker 
gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen 
jegens de Wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige 
schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovengenoemde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is 
uitgevoerd, is de Wederpartij gehouden aan dienst verplichtingen jegens de Gebruiker tot aan dat moment te 
voldoen. 

2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van een niet toerekenbare tekortkoming zullen onder meer worden 
verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en 
uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het 
aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere 
voorvallen; natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de 
Gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld. 
Voorts wordt onder een niet toerekenbare tekortkoming verstaan: elke van de wil van de Gebruiker onafhankelijke 
omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die 
nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd.  

 
Artikel 16 (Intellectuele) Eigendom van tekeningen, berekeningen, modellen e.d.  
 
1. De door de Gebruiker uitgebrachte aanbieding, alsmede door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen,  
  berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom, ook indien  
  daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De intellectuele eigendom op de informatie, die in één en ander ligt  
  besloten, of ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d. blijft exclusief  
  voorbehouden aan de Gebruiker, ook indien  daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De Wederpartij staat  
  ervoor in dat bedoelde informatie, behalve voor de uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met  
  schriftelijke  toestemming van de Gebruiker wordt gekopieerd, aan derden wordt getoond, bekend gemaakt of  
  gebruikt.  
 
 
Artikel 17 Toepasselijk recht/Geschillen 
 
1. Op de tussen de Gebruiker en de Wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van 

toepassing. Het Weens koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten, 
Wenen 11 april 1980, Trb 1981, 184 en 1986, 61) is op deze overeenkomst niet van toepassing. 

2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van de overeenkomst, danwel van  
  nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst, zoals  
  bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde  
  verrijkingen, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Almelo, zulks behoudens voor zover dwingende  
  competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.  
3. Het geschil wordt geacht aanwezig te zijn zodra één van de partijen zulks verklaard.  
 
 


