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Artikel 1: Toepasselijkheid 
 
1. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle 

bestellingen door Westfalen, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen.  

2. Eventuele door de wederpartij gehanteerde voorwaarden 
zijn alleen dan van toepassing als dit schriftelijk is 
vastgelegd en erkend door Westfalen. 

 
Artikel 2: Bestellingen 
 
1. Bestellingen, met een waarde ≥ € 150,00, zullen uitsluitend 

schriftelijk worden gedaan.  
2. Mondelinge bestellingen, met een waarde ≥  € 150,00, 

zullen door Westfalen schriftelijk worden bevestigd. 
  
Artikel 3: Opdrachtbevestiging 
 
1. Een overeenkomst tot levering van goederen en/of diensten 

komt tot stand door de ontvangst door Westfalen van de 
schriftelijke bevestiging van de bestelling door de 
wederpartij.  

2. Iedere bestelling moet aan Westfalen onmiddellijk, 
hoogstens echter binnen een termijn van 10 dagen, 
gerekend vanaf de datum van bestelling en onder 
vermelding van een opdrachtnummer worden bevestigd.  

3. Voor wijzigingen in het te leveren product, is de 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Westfalen 
vereist. 

4. Bevestigingen die Westfalen niet op tijd bereiken, geven 
Westfalen het recht, de bestelling in te trekken.  

5. Westfalen behoudt zich de eigendomsrechten voor, 
waaronder de intellectuele eigendomsrechten, van 
afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en andere 
stukken. De genoemde stukken mogen zonder 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet voor derden 
toegankelijk worden gemaakt. 

 
Artikel 4: Levertijd 
 
1. Overeengekomen levertijden dienen door de verkoper stipt 

te worden nagekomen, tenzij anders overeengekomen.  
2. Bij overschrijding van de levertijden is de wederpartij zonder 

nadere ingebrekestelling in verzuim. Westfalen is dan 
gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden en 
schadevergoeding wegens niet-nakoming te eisen. 

 
Artikel 5: Aflevering en risico-overgang 
 
1. De wederpartij dient zich bij levering van de bestelde 

goederen aan de algemeen aanvaarde regels t.a.v. de 
techniek, de veiligheidsvoorschriften en de 
overeengekomen technische gegevens, te houden. 

2. De plaats van aflevering wordt door Westfalen in de 
bestelling aangegeven.  

3. Het risico gaat – voor zoverre niet anders is 
overeengekomen – pas bij de overdracht van de te leveren 
goederen op de plaats van in ontvangst name op Westfalen 
over. 

4. Westfalen heeft het recht de geleverde producten bij 
aflevering op de overeengekomen plaats te keuren 
voorafgaand aan acceptatie. Indien afkeuring plaatsvindt, 
stelt Westfalen de wederpartij hiervan in kennis en kan 
Westfalen naar keuze vervanging of herstel verlangen, dan 
wel overgaan tot ontbinding of annulering van de 
overeenkomst.  
 
 

 
 
Eén en ander laat het recht van Westfalen op 
schadevergoeding onverlet. Alle kosten die verband houden 
met keuringen en herkeuringen zijn voor rekening van de 
wederpartij, behalve de kosten van de door Westfalen 
aangewezen keuringsfunctionarissen. 
 

Artikel 6: Niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) 
 
1. Een tekortkoming kan Westfalen niet worden toegerekend, 

indien de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, 
noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer 
geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

2. Westfalen heeft dan het recht, de afname, voor de duur van 
de gebeurtenis te weigeren, of schriftelijk de overeenkomst 
per direct te ontbinden.  

3. Een dergelijke ontbinding geeft geen recht op enige 
schadevergoeding. Hetgeen reeds tot aan het moment van 
de ontbinding is gepresteerd, wordt tussen partijen pro rata 
afgerekend.  

 
Artikel 7: Prijzen 
 
1. De prijzen zijn netto, inclusief transport- en verzekerings-

kosten, doch exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen.  

 
Artikel 8: Kwaliteit en documentatie 
 
1. Wanneer Westfalen, voorafgaande aan de levering een 

monster verlangt, mag de wederpartij pas met de productie 
van de bestelling na de schriftelijke goedkeuring door 
Westfalen van het monster beginnen.  

2. Westfalen zal vooraf met de wederpartij de wijze en 
omvang van het in lid 1 bedoelde keuringsonderzoek, 
evenals van de onderzoeksmiddelen en –methoden 
schriftelijk overeenkomen. 

3. Indien uit de voorgaande bepaling toch nog 
onduidelijkheden voortvloeien, dan is Westfalen op wens 
van de wederpartij, binnen het kader van haar ervaringen 
en mogelijkheden, bereid, over het onderzoek met de 
wederpartij te overleggen, om de desbetreffende stand van 
de onderzoekingstechniek vast te stellen. 

4. Indien de wederpartij van Westfalen tekeningen, monsters 
of andere voorschriften heeft ontvangen, verplicht zij zich, 
daaraan t.a.v. de soort, hoedanigheid en uitvoering van het 
te leveren product, te zullen voldoen. 

5. Indien overheidsinstanties van Westfalen, t.b.v. een 
onderzoek naar het voldoen aan bepaalde eisen, inzicht in 
het productieverloop of in productiedocumentatie 
verlangen, verklaart de wederpartij zich bereid, hen daarbij 
nuttige en volledige ondersteuning te geven. 

 
Artikel 9: Normen 
 
1. Door de leverancier geleverde materialen dienen, indien 

van toepassing, onvoorwaardelijk te voldoen aan de laatste  
geldende normen en regelgevingen. Dit geldt in het 
bijzonder voor drukapparatuur, waarop de Europese richtlijn 
voor drukapparatuur 2014/68/EU, van toepassing is. 
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Artikel 10: Ontbinding 
 
1 Onverminderd de aan Westfalen verder toekomende 

rechten, is Westfalen gerechtigd de overeenkomst zonder 
nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel 
van een schriftelijke verklaring te ontbinden indien: 

a) de wederpartij in verzuim is met de nakoming van één of 
meer verplichtingen uit de overeenkomst; 

b) de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, 
surseance van betaling heeft aangevraagd, zijn bedrijf heeft 
stilgelegd of geliquideerd, er beslag wordt gelegd op een 
aanzienlijk deel van zijn vermogen ofwel hij zijn bedrijf aan 
derden overdraagt; 

c) afkeuring van de producten plaatsvindt na keuring of 
herkeuring. 

2 Ingeval van ontbinding blijft het risico van reeds geleverde 
zaken bij de wederpartij. De zaken staan dan ter 
beschikking van de wederpartij en dienen door hem te 
worden afgehaald. De wederpartij zal hetgeen reeds door 
Westfalen is betaald ter zake van de ontbonden 
overeenkomst onmiddellijk restitueren. 

 
Artikel 11: Garantie 
 
1 De wederpartij garandeert dat de te leveren producten: 
a) bij levering van goede kwaliteit en vrij van gebreken zijn en 

in geval van verrichten van werkzaamheden wordt 
uitgevoerd door vakkundig personeel met gebruik van voor 
de toepassing geschikte materialen; 

b) geheel in overeenstemming zijn met het bepaalde in de  
overeenkomst, de opgegeven specificatie en de redelijke  
verwachtingen van Westfalen voor wat betreft de 
eigenschappen, kwaliteit en betrouwbaarheid; 

c) geschikt zijn voor het doel waarvoor de producten uit de 
aard der zaak of blijkens de bestelling of order zijn 
bestemd; 

d) voldoen aan de in Nederland geldende wettelijke eisen en 
de overige van toepassing zijnde, nationale en 
internationale, overheidsvoorschriften, waaronder de 
Europese richtlijnen (EG); 

e) voldoen aan de in de betreffende tak van handel of 
industrie gangbare normen en standaarden 

2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen bedraagt de  
garantieperiode 12 maanden, gerekend vanaf het tijdstip, 
waarop het te leveren product door Westfalen wordt 
ontvangen. 

3 Gedurende de garantieperiode zijn alle kosten voor herstel 
en reparatie voor rekening van de wederpartij. 

 
Artikel 12: Productaansprakelijkheid en vrijwaring 
 
1 De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die 

Westfalen lijdt als gevolg van aan de wederpartij 
toerekenbare niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming 
van de overeenkomst of van schending van enige andere 
contractuele of niet contractuele verplichting.  

2 De wederpartij zal Westfalen vrijwaren tegen elke vordering 
van derden dienaangaande en zal zich ter zake zijn 
aansprakelijkheid op grond van de wet en/of overeenkomst 
jegens Westfalen voldoende verzekeren en verzekerd 
houden.  

3 De wederpartij cedeert hierbij aan Westfalen bij voorbaat 
alle aanspraken op uitkering van verzekeringspenningen, 
voor zover betrekking hebbend op schade, waarvoor de 
wederpartij jegens Westfalen aansprakelijk is. 

 

 
Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten 
 
1. De wederpartij garandeert dat het te leveren product geen 

inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van 
derden.  

2 De wederpartij vrijwaart Westfalen voor vorderingen van 
derden wegens (vermeende) inbreuken ter zake en zal 
Westfalen alle als gevolg daarvan geleden schade 
vergoeden. 

 
Artikel 14: Facturatie en betaling 
 
1. De rekening kan digitaal, onder vermelding van de 

gegevens m.b.t. de bestelling (art. 3.1) in pdf-format worden 
ingediend, t.a.v. boekhouding@westfalen.com. Indien 
anders, dan moet de rekening in tweevoud, onder 
vermelding van de gegevens m.b.t. de bestelling (art. 3.1) 
bij het hoofdkantoor van Westfalen, Postbus 779,  
7400 AT Deventer worden ingediend.  

2. Betalingen vinden – tenzij anders is overeengekomen – na 
ontvangst van de factuur mits de levering dan reeds heeft 
plaatsgevonden, binnen 14 dagen met 2% korting, of na 30 
dagen netto plaats. Binnen de wettelijke grenzen heeft 
Westfalen het recht op verrekening of opschorting. 

 
Artikel 15: Overdrachtsclausule 
 
1. Zonder toestemming van Westfalen mag de wederpartij zijn  

contractuele aanspraken noch geheel, noch gedeeltelijk  
overdragen. 

 
Artikel 16: Toepassing van het Nederlandse recht 
 
1. Op alle geschillen tussen de wederpartij en Westfalen is 

Nederlands recht van toepassing.  
 
Artikel 17: Bevoegde rechtbank 
 
1. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met 

overeenkomsten waarop deze inkoopvoorwaarden van 
toepassing zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde 
rechter in Almelo.  


