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BETALINGSVOORWAARDEN 

BWD Bert Wassink Deuren, gevestigd te Gendringen, 

zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de 
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ARTIKEL 1 
Algemene bepaling 
Deze voorwaarden gelden steeds, tenzij de verkoper zich 
schriftelijk met andere voorwaarden akkoord heeft verklaard. 

ARTIKEL 2 
Aanbiedingen 
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk 
anders is overeengekomen. 

ARTIKEL 3 
De overeenkomst 
Een overeenkomst wordt geacht de verkoper niet eerder te binden 
dan nadat zij schriftelijk door de verkoper is bevestigd. Dit geldt 
met name ten aanzien van de order die reeds door 
vertegenwoordigers of tussenpersonen namens verkoper zijn 
geaccepteerd.  
De schriftelijke opdrachtbevestiging door de verkoper aan een 
koper gezonden, wordt geacht door de laatstgenoemde te zijn 
akkoord bevonden, indien niet binnen 8 dagen daartegen 
schriftelijk is geprotesteerd. Dit geldt ook, indien de verkoper om 
ontvangstbevestigingen en akkoordverklaringen heeft gevraagd.  
Overigens wordt de overeenkomst steeds onder de ontbindende 
voorwaarden aangegaan, dat uit door de verkoper ingewonnen 
informaties de naar verkopers oordeel voldoende 
kredietwaardigheid van de koper blijkt. 

ARTIKEL 4 
Tijdstip van verzending der goederen 
Indien een bepaalde termijn van verzending der verkochte 
goederen is overeengekomen, is de verkoper, bij overschrijding 
van deze overeengekomen termijn niet gehouden tot vergoeding 
van enigerlei  daaruit voortvloeiende schade. Evenmin is de koper 
gerechtigd op grond daarvan ontbinding der overeenkomst te 
vorderen. 
De verkoper heeft te allen tijde het recht de order in gedeelten te 
leveren. 

ARTIKEL 5 
Verplichting tot afneming 
De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen 
tijd af te nemen.  
Bij gebreke daarvan is de verkoper gerechtigd om, te zijner keuze, 
zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de 
verkoopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen of om 
de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, als ontbonden te 

beschouwen, onverminderd zijn recht om volledige vergoeding van 
gelden schade te vorderen.  
In het eerst genoemde geval worden de goederen geacht door de 
koper bij de fabriek te zijn afgenomen, waarna zij voor rekening en 
risico van de koper en tegen vergoeding van alle daaruit 
voortvloeiende kosten worden opgeslagen. 
Indien een dergelijke termijn niet is overeengekomen, is de 
verkoper tot de hiervoor omschreven maatregelen gerechtigd, 
indien de gekochte goederen niet binnen één jaar na 
verkoopbevestiging zijn afgenomen. 

ARTIKEL 6 
Zekerheidstelling 
Ongeacht de overeengekomen betalingsconditie blijft de verkoper 
te allen tijde gerechtigd om alvorens tot levering over te gaan of 
met een reeds begonnen levering voort te gaan, van de koper een 
naar verkopers oordeel genoegzame zekerheidstelling te vorderen 
dat diens betalingsverplichting zullen worden nagekomen. Wanneer 
de levering in gedeelten geschiedt wordt iedere zending als een 
afzonderlijke levering beschouwd en in rekening gebracht. 

Indien de verkoper een zekerheidstelling verlangt is de 
koper niet gerechtigd de overeenkomst op die grond als 
ontbonden te beschouwen, respectievelijk ontbinding ervan 
te vorderen. Indien de gevraagde zekerheidstelling niet 
binnen een redelijke termijn wordt verstrekt, is de verkoper 
gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen 
zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, mits 
hij van zijn voornemen de verkoper bij aangetekend 
schrijven in kennis stelt en deze daarbij alsnog de 
gelegenheid geeft de gevraagde zekerheidstelling binnen 
redelijke termijn te verstrekken. 

ARTIKEL 7 
Vervoer en vervoersrisico 
Tenzij anders is overeengekomen vindt levering af fabriek 
van de verkoper plaats. 
Indien levering franco werk is overeengekomen geschiedt de 
verzending der goederen ter keuzen van de verkoper per 
trein, auto of vaartuig. Onder franco levering wordt bij 
vervoer per trein verstaan bezorging op het dichts bij de 
plaats van bestemming gelegen spoorwegstation, bij vervoer 
per auto of per vaartuig bezorging op de dichtstbijzijnde 
plaats van bestemming welke zonder bezwaar te bereiken is, 
met dien verstande, dat auto’s en vaartuigen niet verder 
behoeven te gaan, dan zijn langs een behoorlijk verharde 
rijweg, respectievelijk bevaarbaar water kunnen komen. 
Indien het vervoer over zee moet plaatsvinden, zal het 
vervoer met welk transportmiddel dan ook ten hoogste 
franco naar de met auto of trein te bereiken haven 
geschieden. 
Bezorging geschiedt steeds of per auto, wagon of vaartuig 
en de koper is verplicht de goederen daar in ontvangst te 
nemen. In ieder geval vindt, zowel bij franco als niet franco 
levering, het transport geheel voor eigen risico van de koper 
plaats en deze kan geen enkel transportschade op verkoper 
verhalen. 

ARTIKEL 8 
Overmacht 
Bij overmacht heeft de verkoper het recht om, te zijner 
keuze, of de termijn van afwijzing te wijzigingen, of de 
overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, 
zonder gehouden te zijn tot het betalen van 
schadevergoeding. 
Als overmacht wordt ook beschouwd en contractueel 
daarmee gelijkgesteld: oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig 

of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, 
gehele of gedeeltelijke mobilisatie, oproer, sabotage, 
overstroming, brand of ander vernietigingen in de fabriek, 
uitsluitingen en werkstakingen, zowel in het bedrijf van de 
verkoper als in de waarvan hij zijn materiaal betrekt, gehele 
of gedeeltelijke staking van het vervoersapparaat, breuk aan 
de machines of gereedschappen of andere storingen in het 
bedrijf van de verkoper waardoor dit geheel of gedeeltelijk 
wordt gestagneerd, belemmerende maatregelen van 
overheidsinstanties, almede een verbod tot aflevering aan 
(een) bepaalde verkoper(s), welk verbod is opgelegd door 
een vereniging, waarbij de verkoper is aangesloten. 

ARTIKEL 9 
Prijzen 
Alle genoteerde prijzen worden met een afzonderlijk op de 
factuur vermelde kredietbeperkingstoeslag verhoogd. Bij 
betaling vóór of op de vervaldag mag de koper het 

desbetreffende bedrag in mindering van het eind-

faktuurbedrag brengen. 



De verkoper heeft het recht de naar zijn oordeel nodige verpakking 

te berekenen. Verpakking wordt niet teruggenomen, tenzij anders is 

overeengekomen. 

ARTIKEL 10 
Prijsverhoging 
Wanneer op het tijdstip van uitvoering van de order of een deel 
daarvan de aankoopprijzen der grondstoffen en/of andere 
kostprijsfacturen zijn gestegen, is de verkoper gerechtigd de 
overeengekomen prijs te verhogen. De verkoper is daartoe 

eveneens gerechtigd bij devaluatie van het betaalmiddel.  
In geval van prijsverhoging zal hiervan zo spoedig mogelijk kennis 
worden gegeven aan de verkoper, die alsdan binnen 8 dagen het 
recht heeft zijn koop te annuleren. Indien binnen 8 dagen hiervan 
geen bericht door verkoper is ontvangen verklaard koper zich met 
de uitlevering tegen de verhoogde prijs akkoord. Eventuele 
belastingen, invoerrechten of heffingen, ten laste komende van de 
verkoper, ingevoerd of verhoogd, nadat de overeenkomst tot stand 
gekomen is, komen voor rekening van de koper. 

ARTIKEL 11 
Betaling 
Tenzij onder rembours wordt geleverd, dient de betaling vóór of op 
de 30e dag na faktuurdatum te geschieden ten hoofdkantoor van 
de verkoper resp. door storting of overschrijving op zijn op de 
faktuur aangeduide bank- of girorekening.  
Indien bij een overeenkomst twee of meer kopers tezamen als 
zodanig zijn opgetreden zijn zij ieder hoofdelijk voor het geheel 
voor de betaling van de koopprijs aansprakelijk. 

ARTIKEL 12 
Eigendomsvoorbehoud 
De door de verkoper geleverde goederen blijven het volledige 
eigendom van de verkoper, totdat zij door of namens de koper 
geheel zijn betaald.  De koper is niet gerechtigd op welke wijze ook 
over de goederen te beschikken, waardoor het hiervoor gemaakte 
eigendomsvoorbehoud van de verkoper zou worden aangetast, 
onverschillig of de goederen aan de koper zelf dan wel op het 
terrein van een derde worden afgeleverd of daar opgeslagen. 

ARTIKEL 13 
Niet-betaling op de vervaldag 
Indien de koper met de prompte betaling op de vervaldag in 
gebreke blijft, heeft de verkoper het recht de overeenkomst 
terzake van de nog te leveren goederen zonder ingebrekestelling of 
rechterlijke tussenkomst te annuleren, onverminderd het recht van 
de verkoper om daarnevens vergoeding van geleden schade te 
vorderen. 
In het hiervoor bedoelde geval heeft de verkoper tevens het recht 
de vordering in gedeelten te splitsen en de datum van 
opeisbaarheid van elk gedeelte te bepalen. 

Niet-betaling op de vervaldag heeft voorts het vervallen van met de 

koper overeengekomen kortingen en van de in artikel 17 bedoelde 

garantie tengevolge; van rechtswege worden bovendien alle door de 

koper krachtens andere fakturen of uit anderen hoofde aan verkoper 

verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar.  

De vordering van de verkoper op koper is voorts onmiddellijk 

opeisbaar, indien koper van ondernemingsvorm verandert, 

surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt 

verklaard, tot liquidatie overgaat, overlijdt, of, zo koper een 

vennootschap is, wordt ontbonden, zomede indien door derden op 

goederen en/of vorderingen van koper beslag wordt gelegd. 

ARTIKEL 14 
Ten laste van de koper komende rente en kosten 

Bij niet nakoming zijner verplichtingen is de koper gehouden aan 

de verkoper een rente van 1,5% per maand over het gehele bedrag 

met de betaling waarvan hij in gebreke is gebleven te vergoeden 
benevens alle gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die deze 
voor de inning zijner vordering maakt. 
Onder de buitengerechtelijke kosten zijn begrepen alle kosten van 
sommatie en ingebrekestelling, benevens de voorschotten en het 
honorarium van degenen die door de verkoper met de invordering 
belast is. 
Indien faillissement van de koper wordt aangevraagd is deze buiten 
de koopsom en daarop drukkende buitengerechtelijke kosten 
eveneens de kosten van de faillissementsaanvraag verschuldigd. 

ARTIKEL 15 
Keuring 
Indien de koper keuring verlangt dient hij deze 
uitdrukkelijk bij de overeenkomst te bedingen. In dat 
geval vindt de keuring plaats vóór de afzending der 
goederen, aan de fabriek of opslagplaats van de verkoper. 
Indien keuring vóór de afzending niet heeft plaats 
gevonden wordt de koper geacht van keuring te hebben 
afgezien. 

ARTIKEL 16 
Wijziging constructie 
Verkoper is steeds gerechtigd de constructie der te 
leveren goederen te wijzigen. 

ARTIKEL 17 
Garantie deuren 
De verkoper garandeert aan de koper, behoudens in het 
geval voorzien in artikel 13, de kwaliteit der geleverde 

deuren gedurende 1 jaar na faktuurdatum. Deze garantie 
heeft uitsluitend betrekking op hinderlijke gebreken ten 
gevolge van materiaal- en/of constructiefouten. Kleur- en 
structuurafwijkingen in het natuurprodukt hout, zowel als 
kleurafwijkingen bij afgelakte deuren, kunnen in dit 
verband niet als zodanig worden beschouwd. 
Evenmin wordt de kwaliteit van deuren gegarandeerd, die 
na aflevering aan een relatieve vochtigheid van 40% of 
lager respectievelijk 75% of hoger, dan wel aan een 
eenzijdig of ongelijkmatige verwarming (b.v. 
hal/buitenlucht, kantoor/gang, enz.) zijn bloot gesteld. De 
garantie wordt slechts verleend indien de koper de deuren 
vakkundig heeft behandeld. De deuren worden slechts 
geacht vakkundig te zijn gehandeld indien de koper de 
door verkoper tot dusver uitgegeven Instructiebladen voor 
de behandeling van deuren nauwkeurig heeft opgevolgd. 
Deuren voor de behandeling waarvan nog geen 
Instructiebladen zijn uitgegeven worden geacht niet 
vakkundig te zijn behandeld indien niet ten minste aan het 
hieronder sub 1, resp. b, resp. c gestelde is voldaan: 

a. de deuren dienen onmiddellijk na ontvangst
tegen vocht, hitte en andere schadelijke
invloeden te worden beschermd

b. de niet voorbewerkte resp. niet afgewerkte
deuren dienen binnen 8 dagen na ontvangst
een passende verf- resp. lakbehandeling te
ondergaan

c. de afgewerkte deuren dienen zodanig te
worden opgeslagen en behandeld als voor
afgewerkte produkten noodzakelijk is. In
ieder geval dient elk risico van beschadiging,
in welke vorm ook, te worden uitgesloten.

De verkoper die aanspraak op garantie maakt, heeft ten 
genoegen van de verkoper te bewijzen dat aan de 
hiervoor genoemde voorwaarden is voldaan. Bij gebreke 
van dat bewijs vervalt de garantie. 
De garantie houdt in de reparatie ter plaatse of in de 
fabriek, door de verkoper te bepalen, en in afwijking van 
het bepaalde in de artikelen 1544 t/m 1546 B.W., ten 
hoogste de vervanging der door de verkoper ondeugdelijk 
bevonden eenheden, welke reparatie c.q. vervanging 
tegelijkertijd geldt ter volledige afdoening van elke 
aanspraak op schadevergoeding uit welke hoofde ook. 
De verkoper is derhalve nimmer gehouden tot vergoeding 
van schade van welke aard ook, die het, direct of indirect, 
gevolg is van ondeugdelijkheid der geleverde goederen. 

De koper vrijwaart de verkoper voor alle gevolgen, welke 
dan ook, van aanspraken welke door de afnemer van de 
koper tegen de verkoper mochten worden geldend 
gemaakt terzake van het gekochte. In geen geval worden 
afhang- en schilderkosten van deuren vergoed. Eventueel 
te leveren van derden betrokken apparatuur wordt 
gegarandeerd volgens de garantieregeling die tussen de 
verkoper en zijn leverancier geldt. 

ARTIKEL 18 
Reclames deuren 
Reclames inzake de kwaliteit van geleverde deuren 
moeten rechtstreeks schriftelijk bij de verkoper worden 
ingediend. Reclames inzake de oppervlakte van deuren 
worden slechts in behandeling genomen indien de deuren 



nog niet zijn afgelakt, doch uiterlijk 8 dagen na ontvangst. 
Reclames inzake afgewerkte deuren worden slechts in 
behandeling genomen indien zij worden ingediend onmiddellijk 
na ontvangst, de deuren zich nog in de fabrieksverpakking 
bevinden en aan het gestelde in artikel 17 is voldaan. 
Alle andere reclames moeten binnen de garantietermijn door 
de verkoper zijn ontvangen.  
Indien binnen de hiervoor genoemde termijnen door de 
verkoper geen reclames, op de eerder omschreven wijze 
gedaan, zijn ontvangen, wordt deze geacht ten aanzien van 
het geleverde volledig aan zijn verplichtingen te hebben 
voldaan. Tegenbewijs tegen deze veronderstelling is niet 
toegestaan.  
Reclames geven de koper niet het recht zijn betalingen geheel 
of gedeeltelijk op te schorten. Elk beroep van de koper op 
compensatie is uitdrukkelijk uitgesloten. 

ARTIKEL 19 
Aansprakelijkheid 
De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tenietgaan 
of beschadiging van door de koper aan het ter be- of 
verwerking gegeven goederen als geval van brand, diefstal, 
waterschade of een andere calamiteit in de fabriek van de 
verkoper die niet aan zijn opzet of aan opzet grenzende schuld 
van hem of zijn personeel is te wijten. 

ARTIKEL 20 
Geschillen 
Alle geschillen, gene uitgezonderd tussen de verkoper en 
koper, betrekking hebbende op overeenkomsten, waarop deze 
verkoops-, levering- en betalingsvoorwaarden van toepassing 
zijn, kunnen uitsluitend ter beslissing worden voorgelegd aan 
de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de verkoper 
woont of gevestigd is. 

ARTIKEL 21 
Toepasselijk recht 
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is het Nederlands 
recht van toepasssing. 




