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TOEPASSINGSGEBIED
Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Witzenmann-groep gelden voor alle aankoop-, leverings- en
dienstenovereenkomsten waarin een onderneming van de Witzenmann-groep zich tot een dienst of levering aan een klant
verbindt.
Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden uitsluitend tegenover ondernemers in de zin van art. 14 van het Duitse
burgerlijk wetboek (BGB), niet tegenover consumenten.
We verrichten al onze leveringen en diensten uitsluitend onder toepassing van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden.
We aanvaarden geen conflicterende of afwijkende voorwaarden van de klant, tenzij we uitdrukkelijk schriftelijk ingestemd
hebben met de geldigheid ervan.
Onze verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden ook voor toekomstige activiteiten, ook als we in individuele gevallen er
niet naar verwijzen.
OFFERTE EN SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST
Onze offertes zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij deze uitdrukkelijk als bindend gekenmerkt werden.
Relevant voor de overeenkomst – ook bij lopende transacties – is onze schriftelijke (d.w.z. ook fax of e-mail)
orderbevestiging. Als de klant bezwaar maakt tegen de uitgebreide inhoud van de orderbevestiging, moet hij dit
onmiddellijk bekendmaken. Anders komt de overeenkomst volgens de orderbevestiging tot stand.
De klant aanvaardt uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat we geen garantie geven dat met onze diensten resultaten of
doelen kunnen worden bereikt en dat voor de extrapolatie van resultaten in een productiestadium of serieproductie een
individuele, heel zorgvuldige evaluatie nodig is, zo deze resultaten gebaseerd zijn op een kleinschalige test en/of op
theoretische studies. Los hiervan wordt een garantie uitsluitend dan door ons afgegeven als we een eigenschap of een
werking schriftelijk als 'wettelijk gegarandeerd' aanduiden.
De klant is verplicht om ons op tijd vóór het afsluiten van de overeenkomst schriftelijk te informeren over alle
daadwerkelijke of potentiële bijzondere eisen en gevaren voor gezondheid en veiligheid met betrekking tot een staal en
andere gevaren die bij de uitvoering van de prestaties kunnen optreden, en instructies te geven over het veilig gebruik van
het staal. De klant aanvaardt volledige verantwoordelijkheid voor de passende veiligheidsmarkering van de stalen en
andere uitrusting die hij ons ter beschikking stelt.
PRIJZEN
Doorslaggevend zijn de in de orderbevestiging genoemde prijzen. Deze prijzen gelden af fabriek en exclusief verpakking,
transportkosten, bestelkosten, verzekering, invoerrechten, andere kosten en btw, tenzij iets anders overeengekomen
werd.
Voor andere betalingsmethoden dan contante betaling of bankoverschrijving is een afzonderlijke overeenkomst tussen
ons en de klant nodig, dit geldt in het bijzonder voor cheques en wissels.
Als tussen het afsluiten en de uitvoering van de overeenkomst meer dan 4 maanden ligt, hebben we het recht om de
prijzen aan te passen binnen de gewijzigde omstandigheden en zonder extra winst te berekenen, als zich voor ons nietvoorzienbare extra kosten voordoen, zoals door stijging van loonkosten, indirecte loonkosten, sociale lasten of materiaalen energiekosten of aankoopkosten van producten, kosten door milieuvoorschriften of de invoering of aanzienlijke
verhoging van belastingen en invoerrechten. Dit geldt niet bij een vertraging bij levering door ons toedoen. Een
prijsverhoging is uitgesloten als de kostenstijging door een kostendaling bij andere dan de genoemde factoren opgeheven
wordt. Als voornoemde kostenfactoren dalen, moet de kostenverlaging als onderdeel van een prijsverlaging aan de klant
doorberekend worden. Als de nieuwe prijs door de prijsverhoging 20% of meer boven de oorspronkelijke prijs ligt, heeft de
klant het recht om zich terug te trekken uit overeenkomsten die nog niet volledig zijn nagekomen. Hij kan dit recht echter
uitsluitend onmiddellijk na kennisgeving van de prijsverhoging laten gelden.
Bij te late betaling wordt interest wegens late betaling berekend ten bedrage van 9 procentpunten boven de op de
vervaldatum van het betalingsverzoek geldende basisinterest van de Europese Centrale Bank. We behouden ons het
recht voor om verdere schadevergoeding te eisen.
VERREKENING EN RETENTIE
De klant mag alleen met een onbetwiste of wettelijk vastgestelde tegenvordering verrekenen.
De klant kan alleen een retentierecht doen gelden als het gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.
LEVERING / RISICO-OVERDRACHT / LATE LEVERING
Het risico van onopzettelijk verlies en onbedoelde beschadiging van de goederen gaat over op de klant met de
overdracht, bij verzending met de levering van de goederen aan de transporteur.
Als wij de wijze van verzending, de route of de transporteur kiezen, zijn wij alleen aansprakelijk voor grove nalatigheid bij
de betreffende keuze.
Bindende leveringstermijnen en -tijden moeten uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen worden. Leveringstermijnen
beginnen met de ontvangst van onze orderbevestiging door de klant, echter niet voor alle details over de uitvoering van
de opdracht geregeld zijn en alle andere eisen van de klant en noodzakelijke medewerkingshandelingen beschikbaar zijn
of verricht werden. Als de klant na de toewijzing van de opdracht wijzigingen vraagt, begint een nieuwe redelijke
leveringstermijn met de bevestiging van de wijziging door ons.
Bij overschrijding van de leveringstermijn kan de klant alleen de overeenkomst beëindigen, als hij eerst een redelijke
uiterste termijn op straffe van weigering vastgesteld heeft en de levering niet binnen de uiterste termijn gebeurd is. Dat
geldt niet als volgens art. 323 par. 2 van het Duitse burgerlijk wetboek (BGB) een termijn overbodig is. .Recht op
schadevergoeding bestaat slechts in overeenstemming met de regels in punt 8.
Er is pas sprake van een te late levering na afloop van de door de klant bepaalde redelijke uiterste termijn. Als de klant
schade lijdt door een te late levering, heeft hij het recht schadevergoeding wegens de vertraging te vorderen. Deze
schadevergoeding bedraagt voor elke voltooide week vertraging 0,5% van de nettovergoeding voor de totale vertraagde

5.5

6.
6.1

6.2
7.
7.1

7.2

7.3
7.4

7.5
8.
8.1

8.2

8.3
8.4

8.5

8.6
9.
9.1

9.2
•
•
•
•
•
•
10.
10.1

10.2

levering en/of dienst, maar maximaal 5% van de nettovergoeding van de totale levering en/of dienst die ten gevolge van
de vertraging niet op tijd of niet volgens de overeenkomst door ons geleverd wordt. Een verdere schadevergoeding voor
vertraging is uitgesloten. Dit geldt niet in het geval van opzettelijk, ernstig nalatig of frauduleus handelen van onze kant, bij
vorderingen gebaseerd op schade aan leven, lichaam of gezondheid, in het geval van een overeengekomen vaste
leveringstermijn in juridische zin en de overname van een prestatiegarantie of in het geval van wettelijk verplichte
aansprakelijkheid.
We hebben recht op deelleveringen als dit niet onredelijk is voor de klant. Wij hebben het recht om tot 5% van de
overeengekomen hoeveelheid te veel of te weinig te leveren. We hebben bovendien het recht de goederen met
gebruikelijke afwijkingen in kwaliteit, afmetingen, gewicht, kleur en uitrusting te leveren. Dergelijke goederen worden
geacht in overeenstemming te zijn met de overeenkomst.
ONTVANGSTBEVESTIGING
Klanten uit andere EU-landen zijn verplicht ons op verzoek als bewijs van belastingvrijstelling een ontvangstbevestiging in
overeenstemming met de wettelijke vereisten en een door ons ter beschikking gesteld formulier te sturen. Als de klant
voor de ontvangstbevestiging een eigen tekst gebruikt, aanvaarden wij deze als deze tekst voldoet aan de wettelijke
vereisten.
Als de klant ons deze ontvangstbevestiging niet ter beschikking stelt ondanks een vastgelegde termijn, is hij aansprakelijk
voor alle nadelen die hierdoor voor ons ontstaan.
GEBREKEN
De klant is verplicht elke levering onmiddellijk te controleren en herkenbare gebreken onmiddellijk schriftelijk bij ons te
melden. Verborgen gebreken moeten onmiddellijk nadat ze ontdekt worden schriftelijk aan ons gemeld worden. Indien dit
niet gebeurt, geldt de levering als aanvaard.
Als wij verantwoordelijk zijn voor het gebrek hebben we het recht om het gebrek naar eigen goeddunken te verhelpen of
een product zonder gebreken te leveren. Als we weigeren aanvullende prestaties te leveren, als de aanvullende prestaties
mislukt zijn of onredelijk zijn voor de klant, heeft de klant recht op verdere juridische vorderingen. Voor
schadevergoedingen gelden de bepalingen onder nr. 8 van deze voorwaarden. De erkenning van plichtsverzuim in de
vorm van gebreken moet steeds schriftelijk gebeuren.
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de constructie en/of uitvoering die geen invloed
hebben op de functionaliteit of de waarde van het geleverde artikel en die geen defect zijn.
De materialen, tenzij anders aangegeven door de klant, worden genoemd op basis van onze productie-ervaring. Onze
aanbeveling ontheft de klant niet van het controleren van de geschiktheid voor zijn toepassing. Het gebruiksrisico ligt bij
de klant.
Bij ondeskundige behandeling, montagefouten, inmenging van derden en gebreken door werkzaamheden buiten onze
invloed, is er geen aansprakelijkheid voor gebreken. Aansprakelijkheid voor gebreken geldt niet voor natuurlijke slijtage.
AANSPRAKELIJKHEID
We zijn aansprakelijk voor schade of vergoeding van kosten, om welke reden dan ook, in geval van opzet en grove
nalatigheid. In gevallen van gewone nalatigheid, zijn we uitsluitend aansprakelijk
- voor schade die voortvloeit uit beschadiging van het leven, lichamelijk letsel of gezondheidsschade;
- voor schade als gevolg van de schending van essentiële contractuele verplichtingen (verplichtingen waarvan de
nakoming überhaupt de goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en waarvan de klant verwacht of mag
verwachten dat ze nageleefd worden); in dit geval is een aansprakelijkheid echter beperkt tot het vervangen van de
voorzienbare, typisch optredende schade.
Deze aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing als we een gebrek op frauduleuze wijze verborgen hebben,
een garantie voor de kwaliteit van de goederen hebben aanvaard en voor aansprakelijkheid onder de wet inzake
productaansprakelijkheid.
Een fout van onze wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten is aan ons toe te schrijven.
Onze aansprakelijkheid is beperkt tot een maximale aansprakelijkheid voor elk individueel schadegeval ten bedrage van
EUR 5 miljoen. Dit geldt niet als we ons schuldig maken aan kwaadwilligheid, opzet of grove nalatigheid, voor vorderingen
gebaseerd op schade aan leven, lichaam of gezondheid en in het geval van een vordering die op een criminele daad of
een uitdrukkelijk aanvaarde garantie of het nemen van een inkooprisico volgens art. 276 van het Duitse burgerlijk wetboek
(BGB) berust of in het geval van wettelijk bindende afwijkende hogere aansprakelijkheidsbedragen. Een verdere
aansprakelijkheid is uitgesloten.
De uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid op grond van bovenstaande punten 8.1 tot 8.4 gelden in dezelfde
mate voor onze organen, onze uitvoerende en niet-uitvoerende medewerkers en andere plaatsvervangende agenten en
onze onderaannemers.
De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bewijslast blijven onverlet door bovenstaande bepalingen.
VERJARING
Tenzij hierna anders bepaald, bedraagt de algemene verjaringstermijn één jaar na levering voor vorderingen van de klant
uit materiële en juridische gebreken. Deze verjaringstermijn geldt ook voor de contractuele en niet-contractuele
schadevorderingen van de klant die gebaseerd zijn op een gebrek aan de goederen.
De wettelijke verjaringstermijnen, zelfs als ze op een gebrek zijn gebaseerd, gelden
voor schadevorderingen die voortvloeien uit beschadiging van het leven, lichamelijk letsel of gezondheidsschade;
voor een aansprakelijkheid onder de wet inzake productaansprakelijkheid;
als we een gebrek op frauduleuze wijze verborgen hebben;
voor zover wij garantie hebben gegeven;
voor zover het om een constructie gaat of een zaak die is gebruikt voor een constructie in overeenstemming met het
normale gebruik en de gebrekkigheid ervan veroorzaakt heeft;
voor vorderingen met betrekking tot een verhaal van de leverancier bij eindlevering aan een verbruiker (art. 479 BGB).
EIGENDOMSVOORBEHOUD
We behouden het eigendom van alle door ons geleverde goederen en diensten tot de volledige betaling van alle
vorderingen uit eerdere overeenkomsten (onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen). Tot de vorderingen horen
ook cheques en wissels en vorderingen uit lopende facturen. In het geval dat in verband met de betaling enige
aansprakelijkheid wegens wissel wordt vastgesteld, vervalt het eigendomsvoorbehoud pas als aan alle eisen in verband
met de wissel is voldaan.
De klant dient de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen voldoende te beveiligen, in het bijzonder tegen brand
en diefstal. Vorderingen tegen de verzekeringsmaatschappij uit een geval van schade aan de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde goederen worden hierbij aan ons overgedragen ten belope van de waarde van de
onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. Hierbij aanvaarden wij de overdracht.

10.3 In geval van contractbreuk veroorzaakt door de klant, vooral in geval van betalingsachterstand of als duidelijk wordt, dat
onze vorderingen in gevaar zijn doordat de klant niet kan betalen, hebben we het recht de goederen vanwege het
eigendomsvoorbehoud terug te vorderen. De klant is verplicht tot overgave en draagt de transportkosten die nodig zijn
voor de retourzending.
10.4 Bij inbeslagnames of andere tussenkomsten door derden moet de klant ons hiervan onmiddellijk informeren. De klant
draagt alle kosten voor de opheffing van de inbeslagname en voor het terughalen van de goederen, voor zover ze niet
door de derde geïnd kunnen worden.
10.5 De klant heeft het recht, onder voorbehoud van herroeping wegens belangrijke reden, over het geleverde goed in het
kader van de normale bedrijfsvoering te beschikken. Niet toegestaan is met name overdracht als zekerheid en
verpanding. De goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, mogen pas dan van de klant op de koper worden
overgedragen, als de klant aan zijn verplichtingen tegenover ons voldaan heeft. De klant mag geen afspraken met zijn
klanten maken, die onze rechten op enigerlei wijze uitsluiten of beïnvloeden of de vervroegde cessie van de vordering
teniet doen. In het geval van doorverkoop doet de klant reeds afstand van alle aanspraken uit de doorverkoop, in het
bijzonder betalingsvorderingen maar ook andere vorderingen gerelateerd aan de verkoop, voor het eindbedrag van onze
factuur (inclusief btw).
10.6 De klant heeft het recht om de overgedragen vorderingen op fiduciaire basis te innen totdat wij deze om een gewichtige
reden herroepen. Onze voorafgaande toestemming is nodig voor de doorverkoop van de vorderingen in het kader van
echte factoring. Om gewichtige redenen hebben wij het recht in naam van de klant de overdracht van vorderingen bekend
te maken aan de derde-beslagene. Met de bekendmaking van de overdracht aan de derde-beslagene vervalt de
incassobevoegdheid van de klant. In geval van intrekking van de incassobevoegdheid kunnen wij vragen dat de klant de
overgedragen vorderingen en de schuldenaar aan ons bekendmaakt, alle informatie verstrekt die nodig is voor de
incasso, de bijbehorende documenten overhandigt en de overdracht bekendmaakt aan de schuldenaars. Een belangrijke
reden voor deze regeling is met name betalingsachterstand, opschorting van betaling, opening van een
insolventieprocedure, protest tegen wissels of gerechtvaardigde aanwijzingen van overmatige schuldenlast of dreigende
insolventie van de klant.
10.7 Be- en verwerking van het geleverde goed door de klant gebeurt altijd voor ons. We gelden als fabrikant in de zin van art.
950 van het Duitse burgerlijk wetboek (BGB) zonder verdere verplichting. Als het geleverde goed met andere voorwerpen
die niet van ons zijn verwerkt, dan verwerven wij de mede-eigendom van het nieuwe goed in de verhouding tussen de
waarde van het factuurbedrag en de aankoopprijs van de andere verwerkte goederen. Voor het goed dat door de
verwerking ontstaat, zijn overigens dezelfde voorschriften van toepassing als voor het geleverde goed.
10.8 Als het geleverde goed op deze manier verbonden of vermengd is met de roerende zaken van de klant, dat het goed van
de klant als belangrijkste moet worden beschouwd, draagt de klant hierbij het mede-eigendom van het hele goed aan ons
over in de verhouding tussen de waarde van het geleverde goed en de waarde van de andere verbonden of gemengde
goederen. De klant bewaart het eigendom kosteloos voor ons. Als het geleverde goed met roerende zaken van een derde
verbonden of vermengd wordt, zodat het goed van de derde als het belangrijkste moet worden beschouwd, draagt de
klant nu al de vordering tot vergoeding tegenover de derde aan ons over voor een bedrag dat overeenkomt met het
uiteindelijke factuurbedrag voor het geleverde goed. Het nieuwe goed dat ontstaat door combinatie van of vermenging
van of de (mede-)eigendomsrechten op het nieuwe goed waarop wij recht hebben of dat aan ons zal overgedragen
worden, evenals de vorderingen tot vergoeding die volgens de vorige alinea zijn overgedragen, dienen om onze
vorderingen op dezelfde manier te waarborgen als het geleverd goed zelf.
10.9 Als de waarde van de onder ons bestaande zekerheden volgens de bovenstaande bepalingen in totaal meer dan 10%
hoger is dan de gedekte vorderingen, zijn wij verplicht om zekerheden van onze keuze vrij te geven op verzoek van de
klant
10.10
Als het eigendomsvoorbehoud of de overdracht van vorderingen vanwege niet-dwingende buitenlandse wettelijke
bepalingen niet geldig of niet afdwingbaar zijn, wordt de zekerheid die betrekking heeft op het eigendomsvoorbehoud of
de overdracht van vorderingen als overeengekomen beschouwd. Als hierna de medewerking van de klant vereist is, dient
hij alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de zekerheid tot stand te brengen en te behouden.
11. ADVIES, PROJECTPLANNING, PLANNING
Advies, projectplanning en planning voor de klant zijn slechts in zoverre bindend als ze betrekking hebben op het gebruik
van ons geleverd goed of onze diensten en ze gebaseerd zijn op volledige informatie van de klant over het doel en
gebruik in het systeem. Als de klant tekeningen, plannen, gegevens of andere informatie levert, is hij alleen
verantwoordelijk voor de juistheid ervan. Eventuele fouten die hierdoor ontstaan zijn uitsluitend voor rekening van de
klant. Op onze aansprakelijkheid is de regeling onder punt 8 van toepassing.
12. Eigendomsrecht en copyright
ALLE OFFERTEDOCUMENTEN, TEKENINGEN, KOSTENRAMINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN BLIJVEN ONS
EIGENDOM EN moeten op verzoek worden geretourneerd. Er is geen retentierecht. De documenten mogen niet aan
derden toegankelijk worden gemaakt en op geen enkele andere manier door de klant worden gebruikt. We hebben
onbeperkte eigendomsrechten, auteursrechten en andere beschermende rechten. Bij schending van onze rechten is de
klant een schadevergoeding verschuldigd.
13. VERTROUWELIJKHEID
Alle zakelijke of technische informatie die we aan de klant ter beschikking stellen, dient voor derden geheim te worden
gehouden zolang en voor zover deze niet verifieerbaar openbaar bekend is en mag alleen met onze schriftelijke
toestemming door de klant aan derden ter beschikking worden gesteld, waarbij ook de derden tot geheimhouding verplicht
zijn. De klant mag deze informatie alleen gebruiken in verband met de bestelling of het daaropvolgende gebruik van het
artikel in overeenstemming met de bestelling. Op ons verzoek moet alle van ons afkomstige informatie onmiddellijk en
volledig aan ons worden geretourneerd of worden vernietigd. Informatie in de zin van deze overeenkomst zijn alle
gegevens, plannen, programma's, kennis, ervaring, knowhow en wel ongeacht het type opname, opslag of verzending en
ook ongeacht of deze informatie uitdrukkelijk of stilzwijgend als geheim of vertrouwelijk is aangemerkt.
14. OVERMACHT
14.1 In geval van overmacht is er geen sprake van een contractbreuk of een schending van deze algemene voorwaarden als
gevolg van nalatigheid of niet-nakoming van sommige of al onze verplichtingen. Onder overmacht wordt in de context van
deze algemene voorwaarden in het bijzonder alle gevallen van overmacht verstaan (in het bijzonder, maar niet beperkt tot
overstromingen, brand, aardbevingen of soortgelijke gebeurtenissen), rellen, oorlog, stakingen, lock-outs of andere
arbeidsconflicten, epidemieën, operationele storingen van telecommunicatiesystemen, operationele storingen op het
internet, nationale beperkingen en handelingen van de wetgevende macht of enige andere oorzaak (behalve geldgebrek)
buiten onze controle.

14.2 De verplichtingen uit deze algemene voorwaarden worden opgeschort zolang er sprake is van overmacht. Dit geldt niet
voor vorderingen die opeisbaar werden vóór het geval van overmacht ontstond, of voor diensten, waaruit de vordering
voortvloeit, die geleverd werden vóór het geval van overmacht ontstond. Een geval van overmacht melden wij onmiddellijk
na het ontstaan daarvan op onze homepage, waarbij de algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen partijen van
kracht blijven. Indien een contractbreuk als gevolg van een geval van overmacht langer dan 12 (twaalf) weken duurt,
hebben wij het recht om deze algemene voorwaarden en de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving
te beëindigen.
14.3 In geval van overmacht is aansprakelijkheid van onze kant uitgesloten.
15. GOEDKEURING PRODUCT, EXPORTCONTROLE
15.1 De klant is verplicht de bestaande vergunningsvereisten te controleren en de relevante exportvoorschriften en embargo's
strikt na te leven voor zover hij de door ons geleverde goederen exporteert of door derden laat exporteren.
15.2 De klant is verplicht ervoor te zorgen dat de nodige nationale productgoedkeuringen of productregistraties worden
verkregen, evenals voldaan wordt aan de vereisten in de nationale wetgeving voor het verstrekken van
gebruikersinformatie in de nationale taal en aan alle importvoorschriften.
15.3 De klant controleert en zorgt ervoor, en bewijst op verzoek, dat
• de geleverde goederen niet bestemd zijn voor bewapening, nucleair of wapengerelateerd gebruik;
• er geen goederen van Amerikaanse oorsprong, Amerikaanse software en Amerikaanse technologie geleverd wordt aan
bedrijven en personen genoemd in de US Denied Persons List (DPL);
• er geen goederen van Amerikaanse oorsprong zonder de relevante vergunningen geleverd worden aan bedrijven en
personen genoemd in de US Warning List, US Entity List of US Specially Designed Nationals List;
• er niet geleverd wordt aan bedrijven of personen die genoemd worden in de lijst van Specially Designated Terrorists,
Foreign Terrorists Organisations, Specially Designated Global Terrorists of de terroristenlijst van de EU of andere
relevante negatieve lijsten voor exportcontroles;
• er geen goederen die door ons geleverd werden aan militaire ontvangers geleverd worden;
• er niet geleverd wordt aan ontvangers die andere exportcontroleregels hebben overtreden, met name die van de EU of de
ASEAN-landen;
• alle vroegtijdige waarschuwingen van de verantwoordelijke Duitse of nationale autoriteiten van het respectieve land van
herkomst van de levering in acht worden genomen.
15.4 Toegang tot en gebruik van door ons geleverde goederen mag alleen plaatsvinden, als bovengenoemde controles en
waarborgen door de afnemer zijn uitgevoerd; anders moet de klant afzien van de toekomstige export en zijn wij niet
verplicht tot levering.
15.5 In het geval van een overeengekomen levering buiten het land waar de respectieve Witzenmann-onderneming die de
contractpartner is zijn vestigingsplaats heeft, zorgt de klant met betrekking tot de te leveren goederen er op eigen kosten
voor dat wordt voldaan aan alle nationale importregels van het eerste land van levering.
15.6 De klant vrijwaart ons voor alle schade en kosten die voortvloeien uit de schuldige schending van de bovenstaande
verplichtingen volgens punt 15.1-15.5.
15.7 De afwikkeling van leveringen en diensten (afwikkeling van de overeenkomst) gebeurt onder voorbehoud dat er geen
belemmeringen zijn vanwege nationale of internationale exportcontroleregels, in het bijzonder embargo's of andere
sancties. De klant verbindt zich ertoe alle informatie en documenten te verstrekken die nodig zijn voor export of
verzending. Vertragingen als gevolg van exportcontroles of goedkeuringsprocedures schorten deadlines en levertijden op.
Als de benodigde vergunningen niet worden verleend of als de levering en dienst niet kan worden goedgekeurd, wordt de
overeenkomst voor de betreffende onderdelen geacht niet tot stand te zijn gekomen.
16. INCOTERMS, OPZEGGING, SALVATORISCHE CLAUSULE, PLAATS VAN UITVOERING, TOEPASSELIJK RECHT,
BEVOEGDE RECHTBANK
16.1 Voor zover commerciële clausules volgens de International Commercial Terms (INCOTERMS) zijn overeengekomen,
gelden de INCOTERMS 2010.
16.2 Als een contractpartner stopt met betalen of als een insolventieprocedure betreffende het vermogen of een
buitengerechtelijk akkoord wordt aangevraagd, heeft de andere contractpartner het recht zich terug te trekken uit de
overeenkomst voor het niet vervulde deel.
16.3 We hebben het recht de overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, als de beëindiging voor ons
noodzakelijk is om te voldoen aan nationale en internationale wettelijke bepalingen. In het geval van beëindiging is de
bewijsvoering voor de geleden schade of de uitoefening van andere rechten door de klant vanwege de beëindiging
uitgesloten.
16.4 Als een bepaling van deze overeenkomst ongeldig is, zullen de contractpartijen deze door een geldige bepaling
vervangen die zo dicht mogelijk bij het economische doel komt dat met de ongeldige bepaling wordt nagestreefd. De
geldigheid van de overige bepalingen wordt niet beïnvloed door de ongeldigheid van individuele bepalingen.
16.5 Plaats van uitvoering voor levering en diensten, evenals voor alle andere verplichtingen uit de leveringsovereenkomst is
voor beide delen de vestigingsplaats van ons bedrijf.
16.6 De overeenkomst is onderworpen aan het Duitse recht. Het VN-kooprecht (CISG) is niet van toepassing. Deze
rechtskeuze geldt ook voor niet-contractuele vorderingen in overeenstemming met art. 14 par. 1 b) verordening (EG) nr.
864/2007. Als in individuele gevallen een andere wetgeving toegepast moet worden, moeten onze algemene
voorwaarden zo worden geïnterpreteerd dat het daarmee nagestreefde economische doel zoveel mogelijk behouden blijft.
16.7 Bevoegde rechtbank voor alle juridische geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie, evenals de oorsprong en
effectiviteit ervan, evenals niet-contractuele vorderingen in overeenstemming met art. 14 par. 1 b) verordening (EG) nr.
864/2007 is voor handelaren tot een geschilwaarde van € 100.000,00 voor beide delen Pforzheim, Duitsland. We kunnen
de rechtszaak ook aanhangig maken bij de maatschappelijke zetel van de klant Alle geschillen die voortvloeien uit of
verband houden met deze overeenkomst met een vordering ten bedrage van € 100.000,00 of hoger, worden volgens de
arbitrageregels van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), Parijs, door een of meerdere volgens deze regels
benoemde arbitragerechters definitief besloten. De taal van de arbitrageprocedure is Engels.

