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1. Reikwijdte 
1.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden uitsluitend 

voor ondernemers die hun commerciële of zelfstandige 
beroepsactiviteiten uitoefenen en voor publiekrechtelijke 
rechtspersonen. Ze gelden voor het gehele zakelijke ver-
keer tussen WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG 
(hierna "WIKA" genoemd) en de Koper via de WIKA 
webshop. Ze zijn dienovereenkomstig van toepassing op 
werk en diensten. In plaats van de in ontvangstneming 
van de geleverde producten geldt bij werk en diensten de 
aanvaarding van werk en diensten. 

1.2. Tegenstrijdige, aanvullende of van deze algemene ver-
koopvoorwaarden afwijkende voorwaarden van de Koper 
worden niet in de overeenkomst opgenomen, tenzij WIKA 
de geldigheid hiervan schriftelijk heeft bevestigd. Deze 
algemene verkoopvoorwaarden gelden ook dan, wan-
neer WIKA, bekend met de tegenstrijdige, aanvullende of 
afwijkende voorwaarden, een levering aan de Koper zon-
der voorbehoud uitvoert. 

1.3. Aanvullende of afwijkende overeenkomsten bij deze al-
gemene verkoopvoorwaarden, die tussen WIKA en de 
Koper werden gesloten ter uitvoering van een overeen-
komst, dienen in de overeenkomst schriftelijk te worden 
vastgelegd. Dit geldt ook voor het opheffen van deze ver-
plichte schriftvorm. 

1.4. Rechten die WIKA conform de wettelijke voorschriften of 
overige overeenkomsten buiten deze algemene verkoop-
voorwaarden om toestaat, blijven onaangetast. 

 
2. Tot stand komen van de overeenkomst 
2.1. Aanbiedingen van WIKA zijn vrijblijvend en niet bindend, 

tenzij WIKA het tegendeel meedeelt. 
2.2. Afbeeldingen, tekeningen, gewichts-, maat-, capaciteits- 

en verbruiksgegevens alsook overige beschrijvingen van 
de producten uit de tot het aanbod behorende documen-
ten zijn uitsluitend schattingen, voor zover deze niet na-
drukkelijk als bindend worden aangeduid. Zij vormen 
geen overeenkomst of garantie van een bepaalde kwali-
teit of houdbaarheid van de producten, tenzij dit nadruk-
kelijk schriftelijk als zodanig is overeengekomen. Ook 
verwachtingen van de Koper met betrekking tot de pro-
ducten of het gebruik ervan vormen geen overeenkomst 
of garantie. 

2.3. WIKA behoudt zich alle intellectuele-eigendomsrechten 
en andere eigendomsrechten voor met betrekking tot alle 
aanbiedingsdocumenten, vooral afbeeldingen, tekenin-
gen, berekeningen, catalogi, modellen, monsters en 
tools. Dergelijke documenten dienen niet aan derden 
openbaar gemaakt te worden. De Koper geeft, indien 
door WIKA gewenst, alle aanbiedingsdocumenten on-
middellijk terug aan WIKA, indien zij voor de juiste be-
drijfsprocedures niet meer nodig zijn. Bij opdrachten vol-
gens Koperspecificatie is de Koper verantwoordelijk voor 
een eventuele schending van rechten of eigendomsrech-
ten en stelt WIKA vrij van dergelijke aanspraken, tenzij 
de niet-naleving niet voor rekening van de Koper komt of 
de Koper niet verantwoordelijk is voor deze niet-naleving. 

2.4. Bij bestellingen via de WIKA-webshop kan de Koper de 
producten van WIKA uitkiezen en in zijn „winkel-
mandje“ plaatsen. Een bestelling wordt aan de zijde van 
de Koper als bindend verklaard, als aan het einde van het 
bestelproces in het gedeelte „winkelmandje“ het elektro-
nische vlak (button) „bestelling met betalingsverplich-
ting“ door de Koper wordt aangeklikt. Vóór het klikken op 
de button „bestelling met betalingsverplichting“ kunnen 
de eerder ingevoerde gegevens en de inhoud van het 
winkelmandje te allen tijde worden gewijzigd of het be-
stelproces door het verlaten van de online-shop worden 
verlaten. De tekst van de overeenkomst wordt na het 
plaatsen van een bestelling 
 

 
 
door WIKIA opgeslagen. De Koper heeft hiertoe echter 
geen toegang. Een overeenkomst komt pas tot stand, in-
dien WIKA de bestelling door een opdrachtbevestiging of 
door toezending van het betreffende product accepteert. 
De Koper ontvangt na de bestelling een bevestiging van 
de ontvangst van zijn bestelling. Dit is geen bindende 
aanvaarding van de aanbieding, maar dient uitsluitend ter 
informatie dat de bestelling is ontvangen, tenzij naast de 
bevestiging van ontvangst eveneens de aanvaarding 
wordt bevestigd. 

2.5. Indien de Koper een aanvraag tot opening van een nsol-
ventie- of vergelijkbare procedure indient voor zijn eigen 
vermogen of wordt de gerechtvaardigde aanvraag van 
een derde tot opening van een insolventie- of vergelijk-
bare procedure voor het vermogen van de Koper wegens 
gebrek aan financiële middelen afgewezen, dan heeft 
WIKA het recht om zich geheel of gedeeltelijk uit de over-
eenkomst terug te trekken. 

 
3. Omvang van de levering 
3.1. Voor de omvang van de levering is de schriftelijke op-

drachtbevestiging van WIKA maatgevend. Wijzigingen 
van de omvang van de levering door de Koper dienen 
voor hun effectiviteit schriftelijk door WIKA te worden be-
vestigd. Constructie- en vormwijzigingen van de pro-
ducten blijven voorbehouden, voor zover het afwijkingen 
betreft die in de branche gebruikelijk zijn of voor zover de 
afwijkingen zich binnen de DIN-toleranties bevinden of 
voor zover de wijzigingen niet aanzienlijk en aanvaard-
baar zijn voor de Koper. Hetzelfde is van toepassing op 
de keuze van het materiaal, de specificatie en de versie. 

3.2.  
3.3. De levering in delen is toegestaan, tenzij de Koper de le-

vering in delen niet aanvaardt, waarbij rekening wordt ge-
houden met de belangen van WIKA. 

3.4. WIKA behoudt zich om productietechnische redenen het 
recht voor tot 5% van de omvang van de levering meer 
of minder te leveren. In zoverre is aanspraak op recla-
matie uitgesloten. 

 
4. Levertermijn 
4.1. De overeenkomst inzake levertermijnen en levertijden 

dient op schrift te staan. Levertermijnen en levertijden zijn 
niet bindend, voor zover deze niet op een eerder tijdstip 
door WIKA schriftelijk als bindend zijn vastgelegd. 

4.2. De levertermijn begint met de verzending van de op-
drachtbevestiging door WIKA, echter niet voordat alle 
door de Koper alle documenten, goedkeuringen en vrij-
gaven heeft verstrekt en de beantwoording van alle tech-
nische vragen alsook een overeengekomen betaling of in 
het geval van een buitenlands bedrijf de volledige beta-
ling heeft plaatsgevonden. De levertijd verschuift op re-
delijke wijze wanneer de Koper de door hem te verschaf-
fen documenten, goedkeuringen niet tijdig levert, vrijga-
ven niet tijdig verstrekt, niet alle technische vragen tijdig 
geheel zijn beantwoord of de overeengekomen aanbeta-
ling of in het geval van een buitenlands bedrijf de gehele 
betaling niet volledig aan WIKA is overgemaakt. De nale-
ving van de levertijd gaat uit van de tijdige en reguliere 
naleving van de overige verplichtingen van de Koper. 

4.3. De levertijd wordt beschouwd als nagekomen als de pro-
ducten voor het verstrijken van de termijn de fabriek heb-
ben verlaten of WIKA heeft gemeld dat de producten kun-
nen worden opgehaald of verzonden. Het naleven van de 
levertijd staat onder voorbehoud van accurate en vooral 
tijdige levering aan WIKA zelf, en WIKA daar zelf niet ver-
antwoordelijk voor is. WIKA heeft indien er problemen 
zijn met de eigen bevoorrading het recht op terugtrekking 
uit de overeenkomst. WIKA informeert de Koper onmid-
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dellijk wanneer WIKA gebruik maakt van het herroepings-
recht en restitueert de Koper eventueel gedane aanbeta-
lingen. 

4.4. Bij grensoverschrijdende leveringen dient de Koper de 
betreffende autoriteiten tijdig alle voor de export vanuit 
Duitsland en import in het land van bestemming beno-
digde verklaringen af te geven en handelingen door te 
voeren, in het bijzonder het verstrekken van de voor de 
douane benodigde documenten en het voldoen aan de 
eisen die aan eventuele exportbeperkingen of andere be-
perkingen van de verhandelbaarheid worden gesteld. De 
leveringen zijn onderworpen aan de voorwaarde dat de 
naleving geen belemmering mag vormen voor nationale 
of internationale voorschriften, in het bijzonder exportbe-
perkingen alsook embargo's of andere sancties. Vertra-
gingen door exportinspecties of goedkeuringsprocedures 
maken levertermijnen en -tijden ongeldig. 

4.5. Indien de levering vertraagd is heeft de Koper na het 
vruchteloos verstrijken van een redelijk uitstel dat hij 
WIKA na de oorspronkelijke termijn heeft verleend, aan-
spraak op terugtrekking uit de overeenkomst. 

4.6. Indien WIKA met de Koper een kaderovereenkomst heeft 
afgesloten inzake toekomstige leveringen met vaste le-
vertijden en de Koper vraagt de producten niet tijdig op, 
heeft WIKA na het vruchteloos verstrijken van een door 
WIKA verleend redelijk uitstel het recht de producten te 
leveren en in rekening te brengen, zich uit de overeen-
komst terug te trekken of schadevergoeding of vergoe-
ding van onkosten te verlangen. De schadevergoeding of 
vergoeding van onkosten geldt niet, wanneer de Koper 
niet verantwoordelijk is voor het tijdig opvragen van de 
producten. 

 
5. Prijzen en betaling 
5.1. Tenzij anders overeengekomen gelden de prijzen af fa-

briek en zijn exclusief verzend-, verpakkingskosten, ver-
zekeringen, wettelijke belastingen, douane- of overige 
kosten. Alle hieraan ten gevolge liggende kosten, in het 
bijzonder de kosten voor verpakking en transport van de 
producten, worden separaat in rekening gebracht. De 
wettelijke belasting toegevoegde waarde wordt in wette-
lijke hoogte op de datum van facturering afzonderlijk op 
de factuur vermeld. 

5.2. Opdrachten waarvoor niet uitdrukkelijk vaste prijzen 
overeengekomen zijn en waarbij de levertijd op een tijd-
punt is vastgelegd, dat ten minste twee maanden na het 
afsluiten van de overeenkomst ligt, worden gebaseerd op 
de prijslijst van WIKA die geldig is op het moment dat de 
producten worden geleverd. Het in een bestelformulier of 
opdrachtbevestiging invullen van de prijs die op dat mo-
ment geldig is, geldt niet als overeengekomen vaste prijs. 
Bij prijsstijgingen van meer dan 5% heeft de Koper het 
recht om zich op basis hiervan uit de overeenkomst terug 
te trekken. Op verzoek van WIKA zal de Koper onmiddel-
lijk verklaren, of hij gebruik wil maken van zijn herroe-
pingsrecht. Treden er tot de dag van levering productie-
gerelateerde prijsverhogingen op, dan heeft WIKA zon-
der rekening te houden met de aanbieding en opdracht-
bevestiging het recht om de prijs navenant aan te pas-
sen. 

5.3. Tenzij anders overeengekomen dient de leveringsprijs 
binnen 30 dagen vanaf de factuurdatum netto te worden 
betaald. Als betalingsdag geldt de dag, waarop WIKA 
over de leveringsprijs kan beschikken. In geval van ver-
traging dient de Koper vertragingsrente te betalen ten be-
drage van 9% per jaar boven de basisrentevoet. Verdere 
aanspraken van WIKA blijven onaangetast. 

5.4. Bij internationale activiteiten geschiedt de betaling afwij-
kend van paragraaf 3 vóór levering, tenzij er schriftelijk 
anders werd overeengekomen. 

5.5. Wissels en cheques worden uitsluitend aangenomen on-
der voorbehoud van ontvangst. Dit geldt ook voor de be-
taling met creditcard of purchase card. De ontvangst 
heeft pas plaatsgevonden nadat het betreffende bedrag 
onherroepelijk op rekening van WIKA is bijgeschreven. 
De Koper draagt de kosten die verbonden zijn aan de be-
taling met wissels, cheques, creditcard's of purchase 
cards, in het bijzonder wissel-, cheque- en inningskosten. 

5.6. In geval van annulering heeft WIKA het recht annule-
ringskosten ten bedrage van 10% van de netto bestel-
waarde te verlangen. De Koper heeft het recht bewijs 
voor te leggen dat WIKA geen of slechts beduidend min-
der schade heeft opgelopen. Verdere aanspraken van 
WIKA blijven onaangetast. 

5.7. Voor bestellingen in onze webshop gelden afwijkend de 
onderstaande betalingsmogelijkheden: betaling via Pay-
Pal, betaling via creditcard (Visa en MasterCard), beta-
ling via bankoverschrijving (verschuldigd bij uitgifte van 
de factuur) alsook betaling via automatische incasso. Bij 
betaling met creditcard vindt de reservering van het be-
drag plaats na het afronden van de bestelling, de afschrij-
ving van de bankrekening bij verzending van de goe-
deren. Afschrijvingen van creditcards worden doorge-
voerd door:  
 

Computop Wirtschaftsinformatik GmbH 
Schwarzenbergstrasse 4 

96050 Bamberg 
Districtsrechtbank Bamberg HRB 3400 

 
6. Risico-overdracht 
6.1. Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke be-

schadiging wordt overgedragen op de Koper, zodra de 
producten aan de transporteur worden overhandigd of ter 
verzending het magazijn van WIKA verlaten. Indien de 
Koper de producten afhaalt gaat het risico over op de Ko-
per op het moment dat de producten klaar staan om af-
gehaald te worden. Zin 1 en zin 2 gelden ook wanneer de 
levering in delen plaatsvindt of WIKA nog andere presta-
ties, zoals de transportkosten of de montage van de pro-
ducten bij de Koper op zich heeft genomen. 

6.2. Indien de Koper de levering niet binnen de overeengeko-
men termijn in ontvangst neemt, is WIKA gerechtigd ver-
goeding van de daardoor ontstane schade inclusief even-
tuele meerkosten te eisen. In het bijzonder heeft WIKA 
het recht om de producten tijdens het acceptatieverzuim 
op kosten van de Koper op te slaan. De kosten voor op-
slag van de producten worden vastgesteld op 0,5% van 
de netto factuurwaarde per ingegane kalenderweek. Ver-
dere aanspraken van WIKA blijven onaangetast. De Ko-
per heeft het recht bewijs te overleggen dat bij WIKA 
geen of minder kosten zijn ontstaan. Hetzelfde geldt wan-
neer de Koper overige medewerkingplichten schendt, 
tenzij de Koper niet verantwoordelijk is voor de schending 
van overige medewerkingplichten. Het risico van onop-
zettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging wordt ui-
terlijk op het moment dat de Koper de levering vertraagt 
overgedragen op de Koper. Na het vruchteloos verstrij-
ken van een door WIKA bepaalde redelijke termijn is 
WIKA gerechtigd anders over de producten te beschik-
ken en de Koper met een redelijk verlengde termijn te le-
veren. 

6.3. Wordt de verzending vertraagd door omstandigheden 
buiten WIKA om, dan gaat het risico bij melding dat de 
producten kunnen worden opgehaald of verzonden over 
op de Koper.  

6.4. Geleverde producten dienen door de Koper te worden 
aanvaard, ongeacht eventuele vorderingen naar aanlei-
ding van gebreken, zelfs als ze over geringe gebreken 
beschikken. 
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7. Aanspraak op reclamatie 
7.1. Om recht op reclamatie door de Koper dient hij de gele-

verde producten bij ontvangst te controleren, voor zover 
dat redelijk is ook door testverwerking of testgebruik, en 
WIKA dit zichtbare gebrek onmiddellijk, uiterlijk twee we-
ken na ontvangst van de producten, schriftelijk te hebben 
meegedeeld. Verborgen gebreken dienen WIKA onmid-
dellijk na hun ontdekking schriftelijk te worden meege-
deeld. De Koper dient het gebrek bij zijn mededeling aan 
WIKA schriftelijk te beschrijven. De aanspraak van de 
Koper op reclamatie veronderstelt dat bij planning, bouw, 
montage, aansluiting, installatie, werking en onderhoud 
van de producten de specificaties, instructies, richtlijnen, 
montage-, bedienings-, gebruikshandleidingen, plan-
nings-design-richtlijnen en overige documenten van de 
afzonderlijke producten nageleefd dienen te worden, in 
het bijzonder onderhoud naar behoren dient te worden 
doorgevoerd en vastgelegd en aanbevolen componenten 
dienen te worden gebruikt. 

7.2. Bij gebreken aan de producten heeft WIKA zelf de keuze 
als aanvullende prestatie de gebreken te elimineren of 
producten zonder gebreken te leveren. In het geval van 
aanvullende prestaties is WIKA verplicht om allle kosten 
voor haar rekening te nemen die voor de aanvullende 
prestatie nodig zijn, in het bijzonder transport-, vervoers-
infrastructuur-, arbeids- en materiaalkosten, voor zover 
deze niet hoger uitvallen omdat de producten naar een 
andere plaats dan het leveradres worden gebracht. Per-
soonlijke en materiële kosten die de Koper in dit verband 
heeft aangevoerd, dienen tegen kostprijs te worden be-
rekend. Vervangen onderdelen worden eigendom van 
WIKA en dienen aan WIKA te worden teruggegeven. 

7.3. Indien WIKA niet bereid of in staat is tot aanvullende 
prestaties kan de Koper, ongeacht schadevergoeding of 
vergoeding van onkosten, naar keuze de overeenkomst 
verbreken of de leverprijs verlagen. Ditzelfde geldt wan-
neer de nakoming van de aanvullende prestatie mislukt, 
voor de Koper onredelijk is of zich om redenen die aan 
WIKA kunnen worden toegeschreven buiten de redelijke 
termijn wordt vertraagd. 

7.4. Het herroepingsrecht van de Koper is uitgesloten wan-
neer hij de ontvangen prestatie niet kan restitueren en 
deze niet berust op het feit, dat de restitutie conform de 
aard van de ontvangen prestatie niet mogelijk is, de ver-
antwoording bij WIKA ligt of het gebrek zich pas bij de 
verwerking of wijziging van de producten had getoond. 
Het herroepingsrechts is bovendien uitgesloten indien 
WIKA niet verantwoordelijk is voor het defect en de Koper 
in plaats van restitutie de vervangingswaarde dient te vol-
doen. 

7.5. Voor defecten als gevolg van natuurlijke slijtage, in het 
bijzonder bij slijtagedelen, onvakkundig gebruik, mon-
tage, gebruik of opslag of onvakkundig uitgevoerde mo-
dificaties of reparaties van de producten door de Koper 
of derden kan geen aanspraak op reclamatie worden ge-
maakt. Hetzelfde geldt voor defecten die aan de Koper 
toe te kennen zijn, in het bijzonder wanneer het defect 
berust op chemische, fysikalische of thermische invloe-
den, die ongewoon zijn en waar de Koper WIKA niet 
schriftelijk op attent heeft gemaakt. Hetzelfde geldt ook 
voor defecten die terug te leiden zijn naar een andere 
technische oorzaak als het oorspronkelijke defect. 

7.6. Aanspraken van de Koper op schadevergoeding in plaats 
van de prestatie zijn uitgesloten, voor zover een redelijke 
derde partij dezelfde kosten zou hebben gemaakt. 

7.7. WIKA biedt geen garanties, in het bijzonder geen garan-
ties voor kwaliteit of houdbaarheid, voor zover per geval 
niets anders schriftelijk werd overeengekomen. 

7.8. De verjaringstermijn voor aanspraken van de Koper op 
reclamatie bedraagt een jaar, behalve indien aan het 

 
 
einde van de leveringsketen sprake is van verbruiksgoe-
deren (eindconsument is een verbruiker). Voor zover de 
defecte producten overeenkomstig hun beoogd gebruik 
voor een bouwwerk gebruikt zijn en hieraan schade heb-
ben toegebracht of het een defect bij een gebouw betreft, 
bedraagt de verjaringstermijn vijf jaar. Dit geldt ook voor 
aanspraken die voortvloeien uit niet-toegestaan gebruik, 
die op een defect van de producten berusten. De verja-
ringstermijn begint bij de aflevering van de producten. De 
verkorting van de verjaring geldt niet voor de onbeperkte 
aansprakelijkheid van WIKA voor schade door schending 
van de garantie of persoonlijk letsel of de dood, voor op-
zet en grove nalatigheid en voor productfouten of in het 
geval dat WIKA het leveringsrisico op zich heeft geno-
men. Een verklaring van WIKA over een door de Koper 
geldend gemaakte aanspraak op reclamatie dient niet 
gezien te worden als begin van verhandelingen over de 
aanspraak of de in de aanspraak beredeneerde omstan-
digheden, indien de aanspraak op reclamatie door WIKA 
volledig afgewezen wordt. 

 
8. Aansprakelijkheid van WIKA 
8.1. WIKA is onbeperkt aansprakelijk voor schade die voort-

vloeit uit de schending van een garantie of uit persoonlijk 
letsel of de dood. Hetzelfde geldt voor opzet en grove na-
latigheid of in het geval dat WIKA het leveringsrisico op 
zich heeft genomen. Bij lichte nalatigheid is WIKA slechts 
aansprakelijk wanneer wezenlijke verplichtingen werden 
geschonden, die uit de aard van de overeenkomst voort-
komen en voor het bereiken van het doel van de over-
eenkomst van essentieel belang zijn. Bij schending van 
dergelijke verplichtingen, vertraging en onmogelijkheid is 
de aansprakelijkheid van WIKA beperkt tot die schade, 
waarmee binnen het kader van deze overeenkomst ge-
woonlijk rekening moet worden gehouden. Een 
dwingende wettelijke aansprakelijkheid voor product-
fouten blijft onaangetast. 

8.2. Indien de aansprakelijkheid van WIKA uitgesloten of be-
perkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijk-
heid van werknemers, medewerkers, stafleden, verte-
genwoordigers en plaatsvervangers van WIKA. 

 
9. Productverantwoordelijkheid 
9.1. De Koper zal de producten niet aanpassen, in het bijzon-

der zal hij aanwezige waarschuwingen over gevaren bij 
onvakkundig gebruik van de producten niet veranderen 
of verwijderen. Bij schending van deze verplichting stelt 
de Koper WIKA vrij van de vorderingen van derden, tenzij 
de Koper niet aansprakelijkheid is voor de fout waardoor 
de aansprakelijkheid intreedt. 

9.2. Wordt WIKA vanwege een productfout verplicht tot een 
terughaalactie of productwaarschuwing, dan dient de Ko-
per zo goed mogelijk mee te werken bij de maatregelen 
die WIKA voor nodig en doelmatig houdt en WIKA daarbij 
ondersteunen, in het bijzonder bij het zoeken naar de be-
nodigde Koperengegevens. De Koper is verplicht de kos-
ten te dragen van een terughaalactie of productwaar-
schuwing, tenzij hij om productaansprakelijkheidsrechte-
lijke redenen niet verantwoordelijk is. Verdere aanspra-
ken van WIKA blijven onaangetast. 

9.3. De Koper dient WIKA onmiddellijk schriftelijk te informe-
ren over hem bekend wordende risico's bij het gebruik 
van de producten en eventuele productfouten. 

 
10. Overmacht 
10.1. Indien WIKA door overmacht wordt belemmerd bij het na-

komen van zijn contractuele verplichtingen, in het bijzon-
der bij de levering van de producten, wordt WIKA voor de 
duur van de belemmering vrijgesteld van leveringsplicht, 
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zonder de Koper schadevergoeding schuldig te zijn. Het-
zelfde geldt indien WIKA de nakoming van haar plichten 
door onvoorziene omstandigheden waarvoor WIKA niet 
verantwoordelijk is, in het bijzonder door arbeidsconflic-
ten, een pandemie, wettelijke maatregelen, energietekor-
ten, leveringsbelemmeringen bij een leverancier of we-
zenlijke bedrijfsstoringen onredelijk zwaarder of tijdelijk 
onmogelijk wordt gemaakt. Dit geldt ook, wanneer deze 
omstandigheden bij een subleverancier optreden. Dit 
geldt ook, wanneer WIKA al in gebreke is. Indien WIKA 
van de leveringsplicht wordt vrijgesteld, betaalt WIKA 
eventueel voorschotten terug. 

10.2. WIKA is berechtigd na afloop van een redelijke termijn uit 
de overeenkomst te treden, indien een dergelijke belem-
mering meer dan vier maanden heeft geduurd en WIKA 
door de belemmering geen belang meer heeft bij de na-
koming van de overeenkomst. Op verzoek van de Koper 
zal WIKA na afloop van de termijn verklaren, of WIKA van 
zijn herroepingsrecht gebruik wil maken of de producten 
binnen een passende termijn zal leveren. 

 
11. Eigendomsvoorbehoud 
11.1. De geleverde producten blijven tot de volledige betaling 

van de koopprijs en alle vorderingen waarop WIKA vanuit 
de zakelijke relatie met de Koper recht heeft, eigendom 
van WIKA. De Koper is verplicht de onder eigendoms-
voorbehoud staande producten voor de duur van het ei-
gendomsvoorbehoud behoedzaam te behandelen. In het 
bijzonder is hij verplicht, de producten op eigen kosten 
tegen vuur-, water- en diefstalschade adequaat tegen 
nieuwwaarde te verzekeren. De Koper dient op verzoek 
van WIKA de afsluiting van de verzekering te kunnen 
voorleggen. De Koper draagt vanuit deze verzekering nu 
reeds alle aanspraken op vergoeding over aan WIKA. 
WIKA accepteert deze overdracht. Mocht de overdracht 
niet zijn toegestaan, dan verzoekt de Koper de verzeke-
raar eventuele betalingen uitsluitend aan WIKA over te 
maken. Verdere aanspraken van WIKA blijven 
onaangetast. 

11.2. De overdracht van de onder eigendomsvoorbehoud 
staande producten is de Koper uitsluitend binnen het ka-
der van een normale bedrijfsvoering toegestaan. De Ko-
per heeft niet het recht om de onder eigendomsvoorbe-
houd staande producten te verpachten, als zekerheid in 
eigendom te geven of op andere wijze afbreuk te doen 
aan het recht van eigendom van WIKA. Bij verpandingen 
of andere ingrepen van derden dient de Koper WIKA on-
middellijk schriftelijk op de hoogte te stellen en alle no-
dige informatie te verstrekken, de derde over de eigen-
domsrechten van WIKA te informeren en aan de maatre-
gelen van WIKA ter bescherming van de onder eigen-
domsvoorbehoud staande producten mee te werken. In-
dien de derde niet in staat is WIKA de gerechtelijke en 
buitengerechtelijke kosten voor de handhaving van de ei-
gendomsrechten van WIKA te betalen, is de Koper ver-
plicht WIKA het daaruit voortvloeiende verlies te compen-
seren, tenzij de Koper niet verantwoordelijk is voor het 
plichtverzuim. 

11.3. De Koper draagt nu reeds de vorderingen uit de doorver-
koop van de producten met alle nevenrechten aan WIKA 
af, onafhankelijk van het feit of de onder eigendomsvoor-
behoud staande producten zonder of na verwerking wor-
den doorverkocht. WIKA accepteert deze overdracht nu 
reeds. Mocht een overdracht niet zijn toegestaan, dan 
verzoekt de Koper de derdebeslagene eventuele betalin-
gen uitsluitend aan WIKA over te maken. De Koper is 
herroepelijk gerechtigt, de aan WIKA overgedragen vor-
deringen als een trust onder eigen naam voor WIKA te 
beheren. De verschuldigde bedragen dienen onmiddellijk 
aan WIKA te worden doorgestort. WIKA kan de herroe-
pingsmachtiging van de Koper alsook het recht van de 

Koper op doorverkoop om belangrijke redenen herroe-
pen, in het bijzonder wanneer de Koper zijn betalingsver-
plichtingen tegenover WIKA niet naar behoren nakomt, 
achterraakt met betalen, zijn betalingen stopt of door de 
Koper ter schuldaflossing een insolventieprocedure of 
een vergelijkbare procedure over het vermogen van de 
Koper wordt opgestart of het gemotiveerde verzoek van 
een derde om ter schuldaflossing over het vermogen een 
insolventieprocedure of een vergelijkbare procedure op 
te starten wordt afgewezen. In geval van een globale 
overdracht door de Koper dienen de aan WIKA overge-
dragen aanspraken nadrukkelijk te worden uitgesloten. 

11.4. Op verzoek van WIKA is de Koper verplicht de derden-
beslagen op de hoogte te stellen van de overdracht en 
WIKA de voor de invordering benodigde informatie en do-
cumenten te verschaffen. 

11.5. Bij schending van de overeenkomst, in het bijzonder bij 
betalingsachterstand van de Koper, heeft WIKA, onver-
minderd haar andere rechten, het recht om na afloop van 
een door WIKA bepaalde redelijke termijn uit de overeen-
komst te treden. De Koper dient WIKA of haar vertegen-
woordiger onmiddellijk toegang te verschaffen tot de on-
der eigendomsvoorbehoud staande producten en deze 
vrij te geven. Na overeenkomstig tijdige aankondiging 
kan WIKA de onder eigendomsvoorbehoud staande pro-
ducten anderszins van de hand doen tot voldoening van 
de vorderingen aan de Koper. 

11.6. Het verwerken of wijzigen van de door de Koper onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde producten gebeurt al-
tijd ten behoeve van WIKA. De rechten van de Koper op 
aanspraak op de onder eigendomsvoorbehoud staande 
producten gelden ook voor de verwerkte om gewijzigde 
producten. Worden de producten met andere, niet aan 
WIKA toebehorende producten verwerkt of gewijzigd, 
dan krijgt WIKA het mede-eigendom van het nieuwe pro-
duct evenredig aan de waarde van het geleverde product 
ten opzichte van de andere verwerkte producten ten tijde 
van de verwerking of wijziging. Hetzelfde geldt wanneer 
de producten zodanig met andere, niet aan WIKA toebe-
horende producten wordt verbonden of vermengd, dat 
WIKA het volledige eigendom verliest. De Koper slaat de 
nieuwe producten voor WIKA op. Voor de door verwer-
king of wijziging alsook verbinding of vermenging ont-
stane producten gelden overigens dezelfde bepalingen 
als voor de onder eigendomsvoorbehoud staande pro-
ducten. 

11.7. WIKA is verplicht op wens van de Koper af te zien van de 
haar toekomende zekerheden, indien en voor zover de 
realiseerbare waarde van haar zekerheden de som van 
de gezekerde vorderingen met meer dan 10% overstijgt. 
Bij de beoordeling dient te worden uitgegaan van de fac-
tuurwaarde van de onder eigendomsvoorbehoud 
staande producten en van de nominale waarde bij vorde-
ringen. De keuze van de vrij te geven objecten ligt uitslui-
tend bij WIKA. 

11.8. Bij leveringen in andere rechtsgebieden, waarin deze ei-
gendomsvoorbehoudsregeling niet dezelfde veiligstel-
lingswerking heeft als in de Bondsrepubliek Duitsland, 
verleent de Koper WIKA hierbij een dienovereenkomstige 
veiligstelling. Voor zover hiervoor verdere maatregelen 
noodzakelijk zijn, zal de Koper alles in het werk zetten, 
om WIKA onmiddellijk een dergelijke veiligstelling te kun-
nen verlenen. De Koper verleent zijn medewerking aan 
alle maatregelen die voor de effectiviteit en handhaving 
van dergelijke veiligstelling noodzakelijk en bevorderlijk 
zijn. 

12. Geheimhouding 
12.1. De partijen zijn verplicht alle informatie waartoe zij toe-

gang krijgen en die als vertrouwelijk wordt aangeduid of 
volgens andere criteria als zakelijk of bedrijfsgeheim kan 
worden gezien, voor de duur van vijf jaar vanaf levering 
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geheim te houden en ze, voor zover dit voor de zakelijke 
relatie niet verplicht is, niet vast te leggen, door te geven 
of te verkopen. 

12.2. De geheimhoudingsplicht komt te vervallen indien de in-
formatie reeds voor het ingaan van de contractuele rela-
tie bij de andere partij bekend was, algemeen bekend of 
algemeen toegankelijk is of zonder schuld van de andere 
partij algemeen bekend of toegankelijk kan worden. De 
bewijslast ligt bij de betreffende partij. 

12.3. De partijen zullen door passende contractuele afspraken 
met de voor hen werkzame werknemers en vertegen-
woordigers zekerstellen, dat ook deze voor de duur van 
vijf jaar vanaf levering elke eigen gebruik, openbaarma-
king of onbevoegde vastlegging van dergelijke zakelijke 
en bedrijfsgeheimen verboden is. 

 
13. Slotbepalingen 
13.1. De overdracht van rechten en plichten van de Koper op 

derden is uitsluitend mogelijk met voorafgaande schrifte-
lijke toestemming van WIKA.  

13.2. De Koper kan uitsluitend tegenvorderingen in rekening 
brengen wanneer deze rechtsgeldig vastgesteld of onbe-
twist zijn. De Koper heeft slechts in zoverre recht op re-
tentie, als zijn tegenvordering op dezelfde contractuele 
relatie berust. 

13.3. Voor de rechtsbetrekkingen tussen de Koper en WIKA 
geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uit-
zondering van de overeenkomst van het Verdrag der 
Verenigde Naties inzake internationale koopovereen-
komsten (CISG). 

13.4. Is de Koper handelaar volgens het Wetboek der Vennoot-
schappen een rechtspersoon naar publiekrecht of open-
baargerechtelijk speciaal vermogen, dan dient het toe-
passelijk recht voor alle geschillen uit de zakelijke relatie 
tussen WIKA en de Koper de vestiging van WIKA te zijn. 
WIKA is eveneens bevoegd beroep in te dienen bij de 
zetel van de Koper alsook op elke andere toegestane be-
voegdheid. Arbitrageclausules worden tegengesproken. 

13.5. Plaats van uitvoering voor alle prestaties van de Koper 
en van WIKA is de zetel van WIKA, tenzij iets anders 
overeengekomen is.  

13.6. De taal van de overeenkomst is Duits. 
13.7. Mocht een bepaling van deze algemene verkoopvoor-

waarden geheel of gedeeltelijk ineffectief of onuitvoer-
baar zijn of mocht zich in deze algemene verkoopvoor-
waarden een lacune bevinden, dan blijft hierdoor de gel-
digheid van de overige bepalingen onaangetast. In plaats 
van de onwerkzame of onuitvoerbare bepaling geldt die 
werkzame of uitvoerbare bepaling als overeengekomen, 
die het doel van de onwerkzame of onuitvoerbare bepa-
ling die de bedoeling van de originele bepaling zo dicht 
mogelijk nadert. Ingeval er een lacune is, geldt die bepa-
ling als overeengekomen, die overeenkomt met wat vol-
gens het doel van deze algemene verkoopvoorwaarden 
overeengekomen zou zijn indien van meet af aan reke-
ning met de kwestie gehouden zou zijn. 


