
Algemene Voorwaarden WERTCON Sales B.V. 

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid  

1.1 WERTCON Sales: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten de besloten vennoot-

schap met beperkte aansprakelijkheid: WERTCON Sales B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende 

te Nuland (gemeente ’s-Hertogenbosch), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

80.85.59.68.  

1.2 Wederpartij: een rechtspersoon dan wel een natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van 

een beroep of bedrijf.  

1.3 Zaken: De roerende zaken die verkocht dan wel gekocht worden door WERTCON Sales B.V. 

(waaronder doch niet uitsluitend worden verstaan machines en materiaal ten behoeve van (intern) 

transport en bouwnijverheid).  

1.4 Diensten: een nader over een te komen inspanningsverplichting (waaronder doch niet uitsluitend 

wordt verstaan het vervoer en transport van de Zaken, opslag/stalling van de Zaken, en/of andere 

nader over een te komen diensten).  

1.5 Overeenkomst: de Overeenkomst tussen WERTCON Sales en de Wederpartij inzake de handel in, 

de import en export van, dan wel de (ver)koop van Zaken. 

1.6 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en Overeenkomsten 

met WERTCON Sales.  

1.7 De door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand 

gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op een Overeenkomst aangegaan met WERTCON Sales. 

1.8 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig 

zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van 

toepassing.  

1.9 In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk 

vervaardigde documenten die via elektronische weg (e-mail) worden verstuurd. 

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen  

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van WERTCON Sales zijn dertig (30) dagen geldig voor aanvaarding, 

tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Daarna hebben zij louter informatieve waarde.  

2.2 De door WERTCON Sales gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn exclusief BTW en 

andere belastingen van overheidswege. Tevens zijn de opgegeven prijzen exclusief eventuele in het 

kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en 

administratiekosten, tenzij anders aangegeven.  

Artikel 3. Tot stand komen & annulering van een Overeenkomst  

3.1 Een Overeenkomst tussen de Wederpartij en WERTCON Sales komt alleen tot stand nadat daarover 

schriftelijke overeenstemming is bereikt.  

3.2 Het annuleren van een tot stand gekomen Overeenkomst is mogelijk tot zeven (7) dagen voor de 

levering van de Zaken of uitvoering van de Diensten. Indien de Wederpartij deze termijn overschrijdt, 

is de Wederpartij vijftig (50) procent van de factuurwaarde verschuldigd aan WERTCON Sales.  

3.4 Indien de Wederpartij minder dan drie (3) dagen voorafgaand aan de levering van de Zaken of de 

uitvoering van de Diensten een Overeenkomst annuleert, is hij gehouden vijfenzeventig (75) procent 

van het factuurbedrag aan WERTCON Sales te betalen.  

 



3.5 Indien de Wederpartij de Overeenkomst niet nakomt, althans de overgekomen Zaken niet afneemt 

op de datum van levering, zullen door de Wederpartij aan WERTCON Sales gedane aanbetaling(en) 

niet worden gerestitueerd en dient de Wederpartij alle kosten te vergoeden, die WERTCON Sales heeft 

moeten maken ter voorbereiding van de Overeenkomst. Onder deze kosten vallen in ieder geval, doch 

niet uitsluitend, de kosten voor aanpassingen aan een Zaak, de kosten voor onderhoud van een Zaak 

en de kosten voor het eventueel rijklaar maken van een Zaak. 

Artikel 4. Levering en aanvang dienstverlening  

4.1 Bij het tot stand komen van een Overeenkomst tussen WERTCON Sales en de Wederpartij, wordt 

door WERTCON Sales een levertijd of tijdstip voor de aanvang van dienstverlening aangegeven.  

4.2 Een door WERTCON Sales opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De 

levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van WERTCON Sales zijn, waarna 

WERTCON Sales zal trachten om zo spoedig mogelijk levering te doen plaatsvinden. 

 4.3 Een overeengekomen datum en tijdstip voor de levering van Zaken is bindend voor de Wederpartij. 

Indien de Wederpartij onverhoopt de Zaken niet op de overeengekomen datum en tijd in ontvangst 

neemt, zullen de opslagkosten verschuldigd zijn door c.q. in rekening gebracht worden bij de 

Wederpartij.  

Artikel 5. Garantie  

5.1 De Wederpartij heeft geen recht op garantie op de door WERTCON Sales geleverde Zaken, tenzij 

dit op de factuur is vermeld.  

5.2 Indien WERTCON Sales enige garantie verstrekt op geleverde Zaken, omvat deze garantie enkel 

reparatie of vervanging van onderdelen aan de Zaak. De garantie omvat nimmer de door WERTCON 

Sales te verrichten werkzaamheden ter vervanging van deze onderdelen. De werkzaamheden die 

verricht worden door WERTCON Sales ter vervanging van onderdelen zullen aan de Wederpartij 

worden doorberekend op basis van het gebruikelijke uurtarief van WERTCON Sales.  

5.3 Eventuele transportkosten die gemaakt worden om een onder de garantie vallende Zaak bij 

WERTCON Sales te doen bezorgen, zijn te allen tijde voor rekening van de Wederpartij.  

5.4 Gedurende tijd dat een Zaak ter reparatie bij WERTCON Sales staat, heeft de Wederpartij geen 

recht op vergoeding van gederfde inkomsten als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de Zaken. De 

Wederpartij heeft gedurende deze tijd ook geen recht op een vervangend Zaak. Indien de Wederpartij 

een vervangend Zaak van WERTCON Sales wenst te huren, zullen deze tegen de normale tarieven van 

de WERTCON Sales verhuurd worden aan de Wederpartij en met inachtneming van de hierna 

genoemde bepalingen onder “(ver)huur” van deze algemene voorwaarden.  

5.5 Mocht WERTCON Sales op enig moment vaststellen dat het een onder garantie vallende Zaak een 

lagere dagwaarde heeft dan de repartiekosten, zal WERTCON Sales in overleg treden met de 

Wederpartij om het Zaak tegen de dagwaarde in te kopen. WERTCON Sales is echter nimmer gehouden 

Zaken die onder de garantie vallen te repareren indien de reparatiekosten hoger zijn dan de dagwaarde 

van het Zaak.  

5.6 De Wederpartij mag vertrouwen op mededelingen van (vertegenwoordigers van) WERTCON Sales 

over eventuele Zaak-eigenschappen. Indien de door WERTCON Sales toegezegde Zaak-eigenschappen 

niet overeenkomen met de werkelijke staat van het geleverde Zaak, heeft de Wederpartij recht om 

het Zaak in overeenstemming met de toegezegde Zaak-eigenschappen te laten brengen door 

WERTCON Sales, zonder dat de Wederpartij daarvoor een vergoeding hoeft te betalen aan WERTCON 

Sales.  

5.7 Indien WERTCON Sales zich verbindt tot het verrichten van diensten is er te spreken van een 

inspanningsverplichtingen. De Wederpartij kan WERTCON Sales nimmer verantwoordelijk houden 

voor niet behaalde resultaten en kan derhalve geen recht van reclame doen gelden in geval van 

dienstverlening door WERTCON Sales.  



5.8 Eventuele schade die door toedoen van de Wederpartij is ontstaan valt nimmer onder enige 

garantie welke door WERTCON Sales is verstrekt.  

5.9 WERTCON Sales geeft geen garantie op elektronische onderdelen van de geleverde Zaken.  

Artikel 6. Aansprakelijkheid  

6.1 WERTCON Sales sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het 

gebruik van de door WERTCON Sales geleverde Zaken of verleende Diensten, met uitzondering van 

situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van WERTCON Sales.  

6.2 De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een dekkende verzekering indien 

WERTCON Sales zich verbindt tot het verrichten van Diensten. WERTCON Sales kan in dat geval enkel 

aansprakelijk gehouden worden voor schade die is ontstaan door grove nalatigheid of opzet van 

WERTCON Sales .  

6.3 Voor elke door WERTCON Sales aanvaarde opdracht waarin WERTCON Sales zich verbindt tot 

verrichten van Diensten geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. WERTCON Sales kan 

nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. WERTCON Sales is uitsluitend 

aansprakelijk voor grove tekortkomingen in de uitvoering van de Diensten die het gevolg zijn van grove 

onzorgvuldigheid/nalatigheid of opzet bij het ten uitvoer brengen van Diensten.  

6.4 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de 

oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin 

van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 

WERTCON Sales aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan WERTCON Sales 

toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, 

voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade 

als bedoeld in dit artikel.  

6.5 WERTCON Sales is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: 

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, overlijdens- en 

letselschade.  

6.6 De in artikel 6.1 vermelde aansprakelijkheidsuitsluiting geldt voor zowel een Overeenkomst tot 

(ver)koop alsmede een Overeenkomst waarin WERTCON Sales zich verbindt tot het (ver)huren van 

Zaken.  

6.7 Indien WERTCON Sales aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid 

van WERTCON Sales beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte 

van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans maximaal tot het bedrag wat de 

verzekeraar van WERTCON Sales in voorkomend geval uitkeert.  

6.8 De Wederpartij vrijwaart WERTCON Sales tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit - 

dan wel verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst.  

Artikel 7. Verplichtingen van de Wederpartij  

7.1 In beginsel dient de Wederpartij zich te gedragen conform hetgeen in deze algemene voorwaarden 

is bepaald alsmede conform hetgeen verder is overeengekomen tussen WERTCON Sales en de 

Wederpartij.  

7.2 De Wederpartij dient zorg te dragen dat WERTCON Sales alle juiste gegevens in haar bezit heeft 

om de Overeenkomst naar behoren te voldoen. Tevens dient de Wederpartij te beschikken over 

eventuele goedkeuring die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, zoals 

vergunningen etc. De Wederpartij vrijwaart WERTCON Sales voor de gevolgen voortvloeiend uit het 

niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.  

7.3 Indien de Wederpartij in uitzondering op het hiervoor in artikel 7.2 bepaalde niet de juiste gegevens 

van de te transporteren Zaak doorgeeft (gewicht, omvang etc.) en het transport hierdoor geen 



doorgang kan ondervinden, is de Wederpartij alsnog het in de offerte overeengekomen bedrag 

verschuldigd aan WERTCON Sales . Tevens is de Wederpartij dan alle kosten verschuldigd aan 

WERTCON Sales die WERTCON Sales als gevolg van deze verkeerde gegevens mocht leiden, zoals 

boetes, kosten van overladen en de inschakeling van derden.  

7.4 De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat de locatie waar WERTCON Sales overgaat tot levering 

van Diensten, voldoet aan alle daaraan te stellen wettelijke veiligheidseisen.  

7.5 Indien WERTCON Sales transportwerkzaamheden zal verrichten voor de Wederpartij, dient de 

Wederpartij er voor te zorgen dat de te transporteren Zaken toegankelijk zijn voor een vrachtauto, 

kraan/heftruck.  

7.6 In aanvulling op het bepaalde in artikel 7.5 dient de Wederpartij te zorgen dat, bij een 

Overeenkomst waarin WERTCON  Sales zich verbindt om Zaken te transporteren, het adres waar de 

Zaken dienen te worden afgeleverd te allen tijden bereikbaar is via een verharde weg. Mocht de 

Wederpartij dit nalaten en het transport hierdoor geen doorgang kan vinden, is het hierna in artikel 

7.11 bepaalde van toepassing. Tevens is de Wederpartij dan alle kosten aan WERTCON Sales 

verschuldigd, die WERTCON Sales heeft moeten maken om het transport alsnog doorgang te laten 

vinden.  

7.7 In aanvulling op het bepaalde in artikel 7.4 dienen de ten behoeve van de Wederpartij door 

WERTCON Sales te vervoeren Zaken, geen vloeistoffen of overige stoffen te bevatten.  

7.8 Indien de door WERTCON Sales te vervoeren Zaken toch vloeistoffen of overige stoffen bevatten, 

is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade die als gevolg mochten ontstaan. De Wederpartij is 

dan ook eventuele schoonmaakkosten verschuldigd voor het reinigen van de transportmiddelen die 

WERTCON Sales inzet.  

7.9 De Wederpartij dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden die niet tot 

het werk van WERTCON Sales behoren, zodanig worden verricht dat de uitvoering van de door 

WERTCON Sales ten uitvoer te leggen dienstverlening geen vertraging ondervindt. Mocht WERTCON 

Sales door toedoen van de werkzaamheden van derden niet in staat zijn om de Overeenkomst uit te 

voeren, dan wordt het in de offerte vermeldt bedrag aan de Wederpartij gefactureerd. 

7.10 De Wederpartij dient bij een Overeenkomst waarin WERTCON Sales zich verbindt om transport 

werkzaamheden te verrichten, de juiste maten van de te vervoeren Zaken op te geven. Mocht blijken 

dat de door de Wederpartij doorgegeven maten niet corresponderen met de werkelijkheid en als 

gevolg daarvan het transport geen doorgang kan vinden, dan is de Wederpartij alsnog het gehele 

factuur bedrag verschuldigd aan WERTCON Sales .  

7.11 Indien bij een Overeenkomst waarin WERTCON Sales zich verbindt om transport werkzaamheden 

te verrichten en WERTCON Sales geen mogelijkheid wordt geboden door toedoen van de Wederpartij 

om het transport tijdig te verrichten, is de Wederpartij aan WERTCON Sales een redelijke 

kostenvergoeding verschuldigd voor ieder uur dat WERTCON Sales het transport geen doorgang kan 

laten ondervinden.  

Artikel 8. Overmacht  

8.1 WERTCON Sales is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Wederpartij, 

indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn 

schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn 

rekening komt.  

8.2 WERTCON Sales kan gedurende periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de 

Overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van negentig (90) 

dagen, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot 

het vergoeden van de door de Wederpartij eventueel geleden schade.  



8.3 Indien WERTCON Sales ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de 

Overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is WERTCON Sales gerechtigd 

het nagekomen gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het 

gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.  

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom  

9.1 De door WERTCON Sales geleverde zaken blijven eigendom van WERTCON Sales tot het moment 

dat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met WERTCON Sales gesloten Overeenkomst deugdelijk 

en volledig is nagekomen.  

9.2 Ingeval WERTCON Sales een beroep doet op het hiervoor in artikel 9.1 omschreven eigendoms-

voorbehoud, geldt de ter zake gesloten Overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van 

WERTCON Sales vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.  

9.3 Indien de aan WERTCON Sales verschuldigde bedragen door de Wederpartij (gedeeltelijk) worden 

voldaan door de inruil van een aan de Wederpartij in eigendom toebehorende zaak, wordt de door de 

Wederpartij ter inruil aangeboden zaak direct eigendom van WERTCON Sales doordat de Wederpartij 

het bezit van de zaak aan WERTCON Sales verschaft. Indien de Wederpartij na bezitsverschaffing de 

ter inruil aangeboden zaak daarna nog zal houden, zijn alle kosten en schaden aan de ingeruilde zaak, 

door welke oorzaak dan ook ontstaan, voor rekening en risico van De Wederpartij.  

9.4 Op alle door WERTCON Sales verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc. behoudt 

WERTCON Sales zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en 

kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijk toestemming van WERTCON Sales. De ontwerpen, 

afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc. blijven eigendom van WERTCON Sales en dienen op eerste 

verzoek onverwijld geretourneerd te worden.  

9.5 Het in artikel 9.4 bepaalde mag door de Wederpartij alleen gebruikt worden voor het 

overeengekomen doel. WERTCON Sales is gerechtigd een navordering in te stellen indien de 

Wederpartij de bedoelde goederen voor een ander doel gaat of wil gebruiken of door derden laat 

gebruiken. Voor elke in strijd met artikel 9.4 verrichte handeling is de Wederpartij een gefixeerde 

boete verschuldigd van € 5.000,- (vijfduizend euro), onverminderd het recht van WERTCON Sales om 

aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.  

Artikel 10. Duur Overeenkomst en beëindiging  

10.1 Het recht van tussentijdse opzegging van de Overeenkomst door de Wederpartij is uitgesloten, 

onverminderd het hierover verder in deze algemene voorwaarden bepaalde.  

10.2 Beide partijen, zowel de Wederpartij als WERTCON Sales, komt de bevoegdheid tot ontbinding 

van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd 

mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van 

de tekortkoming, (alsnog) toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen 

ingevolge de Overeenkomst.  

10.3 In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 10.2 kan WERTCON Sales de Overeenkomst zonder 

ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving aan de 

Wederpartij met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien zich dringende 

redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:  

• Aan de Wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;  

• ten aanzien van de Wederpartij faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;  

• het vermoeden bestaat dat de Wederpartij niet aan zijn/haar betalingsverplichting kan voldoen;  

• de Wederpartij handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de 

Overeenkomst met WERTCON Sales voortvloeiende verplichting;  



• de Wederpartij inbreuk maakt op rechten van derden;  

• de Wederpartij handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van WERTCON Sales;  

• de Wederpartij niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel alsdan 

niet aangetekend schrijven;  

• bij terugkerende betalingsproblemen.  

10.4 Indien WERTCON Sales overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst wordt al hetgeen door de 

Wederpartij aan WERTCON Sales verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.  

10.5 WERTCON Sales behoudt het recht om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds 

bestaande Overeenkomsten. Indien WERTCON Sales overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt 

zij de Wederpartij hier twee (2) maanden voorafgaand van op de hoogte. Het staat de Wederpartij 

vervolgens vrij om de Overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene 

voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven (7) dagen na het inwerking treden van nieuwe 

voorwaarden.  

Artikel. 11 Prijs en Betaling  

11.1 Betaling door de Wederpartij dient te geschieden uiterlijk op het moment van levering van de 

Zaken dan wel veertien (14) dagen na het ten uitvoerleggen van Diensten door WERTCON Sales, tenzij 

uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  

11.2 Facturering geschiedt in beginsel per post of e-mail en worden na het ten uitvoerleggen van de 

dienstverlening verzonden naar de Wederpartij.  

11.3 Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij 

van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is dan de 2% rente verschuldigd over het opeisbare bedrag. 

De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in 

verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.  

11.4 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door WERTCON Sales  gemaakt indien WERTCON 

Sales op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de Wederpartij verwikkeld geraakt, zowel 

eisende als verwerende, zijn voor rekening van de Wederpartij.  

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen  

12.1 Op alle rechtsbetrekking waarbij WERTCON Sales partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht 

van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.  

12.2 De Wederpartij en WERTCON Sales zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot 

het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.  

12.3 Tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, is in eerste aanleg uitsluitend de rechter 

te ‘s-Hertogenbosch bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen de Wederpartij en WERTCON 

Sales. 

  


