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1. Definities 
1.1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: 
 
Aanbod: ieder(e) schriftelijk aanbod of offerte door WEEVE 
tot het leveren van goederen en/of diensten waarvan de 
Voorwaarden in beginsel integraal deel uitmaken; 
 
Contractant: iedere natuurlijke of rechtspersoon/-vorm met 
wie WEEVE een overeenkomst heeft gesloten; 
 
WEEVE: WEEVE h.o.d.n. De Schatten van Jan en Joop 
 
Overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat doordat de 
Contractant het aanbod ongewijzigd schriftelijk heeft 
aanvaardt; 
 
Partijen: WEEVE en Contractant samen; 
 
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; 
 
Onder „Schriftelijk‟ wordt in deze Voorwaarden tevens 
verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van 
communicatie die met het oog op de stand der techniek en 
de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen 
hiermee gelijk kan worden gesteld. 
 
2. Aanbod 
2.1 Ieder door WEEVE gedaan aanbod is vrijblijvend. Dat 
betekent dat WEEVE het aanbod – zolang het niet is 
aanvaard- mag intrekken indien in het aanbod geen termijn 
voor aanvaarding is vermeld. Een aanbod zonder termijn 
vervalt in ieder geval 1 maand nadat het is uitgebracht. 
2.2 Door of namens WEEVE verstrekte productgegevens 
(prijslijsten, brochures, etc.) zijn zorgvuldig samengesteld. De 
Contractant kan hieraan echter geen rechten ontlenen. De in 
het aanbod genoemde prijzen zijn steeds bindend. 
 
3. Toleranties 
3.1 Geringe kleurafwijkingen en/of andere geringe 
afwijkingen zijn toegestaan en geven de Contractant geen 
recht tot weigering van afname/goedkeuring van het 
geleverde. Dit betekent dat WEEVE in dat geval wordt 
geacht de overeenkomst juist te zijn nagekomen. 
 
4. Totstandkoming en inhoud overeenkomst 
4.1 De omvang en inhoud van de wederzijdse verplichtingen 
van partijen blijken uit de overeenkomst. 
4.2 De overeenkomst komt alleen tot stand als partijen (door) 
personen zijn (vertegenwoordigd) die gerechtigd zijn partijen 
juridisch te binden. 
4.3 Wijzigingen in de overeenkomst op verzoek van de 
Contractant zijn alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke 
toestemming van WEEVE. In dat geval worden reeds door 
WEEVE gemaakte kosten altijd helemaal door de 
Contractant vergoed. In dat geval worden deze 
werkzaamheden/zaken als meerwerk uitgevoerd/ geleverd 
en doorberekend. 
4.4 Voor mondelinge overeenkomsten tussen partijen, 
waarvan geen schriftelijk bewijs bestaat, geldt dat deze tot 
stand komen wanneer door WEEVE feitelijk met de 
uitvoering wordt begonnen.  

WEEVE wordt geacht bij mondelinge overeenkomsten 
melding te hebben gemaakt van het feit dat deze 
voorwaarden van toepassing zijn en dat deze op eerste 
verzoek kosteloos worden toegezonden, zodat deze 
voorwaarden in dat geval daarvan altijd deel uitmaken. Voor 
het overige wordt de factuur geacht de wederzijdse rechten 
en plichten van partijen juist weer te geven. 
4.5 Overeenkomsten met WEEVE worden aangegaan onder 
de (opschortende) voorwaarde dat de leveranciers en 
overige contractspartners van WEEVE hun verplichtingen 
tijdig en op juiste wijze nakomen. 
4.6 WEEVE is bevoegd om derden in te schakelen bij de 
uitvoering van de overeenkomst. 
 
5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, zijn de 
prijzen:  
- gebaseerd op de ten tijde van aanbod respectievelijk op de 
orderdatum geldende tarieven; 
- exclusief BTW en eventuele andere belastingen, heffingen 
en rechten; 
- exclusief de kosten van verzending. 
Prijzen worden vermeld in euro‟s en eventuele 
koerswijzigingen worden doorberekend. 
5.2 In geval van externe verhogingen in de kostprijsfactoren 
is WEEVE gerechtigd de daarmee verband houdende 
bedragen in de overeenkomst met maximaal 10% te 
verhogen. Indien een verhoging plaatsvindt van meer dan 
10% (bij niet-consumenten) is de Contractant bevoegd de 
overeenkomst te ontbinden. 
5.3 WEEVE is gerechtigd om, in het geval zaken een 
bepaalde door haar vast te stellen factuurwaarde niet 
overschrijden, administratiekosten of stallingskosten in 
rekening te brengen. 
5.4  WEEVE kan vooraf betaling verlangen alvorens tot 
levering over te gaan. In het geval van een Contractant die 
consument is, zal het vooruit te betalen bedrag maximaal 
50% zijn. 
 
6. (Op)levering en levertijd 
6.1 De Contractant is verplicht al het geleverde direct bij 
(af)levering op eventuele tekorten of zichtbare 
beschadiging te controleren, dan wel deze controle uit te 
voeren na schriftelijke mededeling van WEEVE aan de 
Contractant. 
6.2 In het geval van eventuele tekortkomingen, dient de 
Contractant dit schriftelijk te melden aan WEEVE, zoals 
vermeld in het artikel “Reclames”, anders wordt deze niet in 
behandeling genomen. Bij het uitblijven van een dergelijke 
melding wordt de Contractant geacht de goederen compleet 
en zonder schade in bezit te hebben genomen.  
6.3 WEEVE is gerechtigd in gedeelten na te komen, welke zij 
per levering kan factureren met inachtneming van het in 
artikel 5.4 bepaalde. 
6.4 De in het aanbod vermelde (op)levertermijn is niet fataal. 
De Contractant moet WEEVE bij niet tijdige (op)levering 
uitdrukkelijk schriftelijk in gebreke stellen voordat verzuim 
intreedt. WEEVE is verder niet aansprakelijk voor schade 
vanwege overschrijding daarvan.  
Overschrijding van een (op)levertermijn geeft de Contractant 
niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of de 
afname van goederen te weigeren. 
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In geval van excessieve overschrijding van een levertijd of 
leveringstermijn zullen partijen met elkaar in overleg treden. 
Indien de zaak niet leverbaar blijkt, zal WEEVE zulks direct 
aan de Contractant  melden onder teruggaaf van het 
vooruitbetaalde bedrag. 
6.5 Indien goederen niet tijdig door de Contractant worden 
afgenomen of afgehaald, is WEEVE toch gerechtigd de 
desbetreffende goederen aan de Contractant te factureren 
onverminderd de werking van artikel 5.4. In dat geval zal 
WEEVE naar keuze nakoming door de Contractant kunnen 
vorderen dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd 
het recht van WEEVE om schadevergoeding te vorderen. 
. 
7. Overmacht (niet aan WEEVE toerekenbare 
tekortkoming) 
7.1 Indien WEEVE door overmacht is verhinderd enige 
verplichting naar de Contractant na te komen, en de 
overmachtsituatie langer dan 3 maanden voortduurt, kunnen 
partijen een regeling treffen over de ontbinding van de 
overeenkomst. Totdat voornoemde 3 maanden zijn 
verstreken, is WEEVE bevoegd haar verplichtingen op te 
schorten zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn. 
7.2 Als ”overmacht” wordt beschouwd: iedere omstandigheid, 
oorzaak of gebeurtenis, waar ook plaatsvindend, optredend 
of zich voordoende, die de correcte, volledige en tijdige 
nakoming van enige verplichting van WEEVE tijdelijk of 
blijvend verhindert, onmogelijk maakt of onredelijk 
bezwaarlijk maakt en welke omstandigheid oorzaak of 
gebeurtenis WEEVE redelijkerwijs niet kan voorkomen of 
welke geheel of ten dele buiten de invloedssfeer van WEEVE 
ligt of waarop zij geen invloed kan uitoefenen.  
Als overmacht opleverende omstandigheid worden in elk 
geval onder meer beschouwd: brand, ontploffing, 
blikseminslag, ijsgang, laag water, hoog water, vloedgolf, 
springtij, overstroming, aardbeving, natuurrampen; storm, 
tornado, cycloon, sneeuw, vorst en andere 
weersomstandigheden; staking, werkonderbreking, 
bovenmatig (ziekte)verzuim van personeel, arbeidsonrust, 
uitsluiting, boycot; oorlog (al dan niet als zodanig verklaard), 
mobilisatie, beleg, belegering, blokkade, molest; rellen, 
revolutie, maatschappelijke onrust; overheidsmaatregelen 
en/of voorschriften die de nakoming van verbintenissen 
verhinderen of vertragen; gebrek aan transportmiddelen; 
onbegaanbaarheid of onbruikbaarheid van enige in 
aanmerking komende transportroute of wijze van transport; 
storing of onderbreking in de verstrekking, levering of 
beschikbaarheid van energie; storing of onderbreking in of 
van het functioneren van enig nutsbedrijf; storing in of 
onderbreking of beëindiging van leverantie van grondstoffen, 
halffabrikaten en/of eindproducten; niet-nakoming van enige 
verbintenis door een schuldenaar of contractspartner van 
WEEVE (niet-nakoming van enige verplichting van een of 
meer derden tot levering daaronder mede begrepen); 
technische storingen en/of mankementen, vertraging, storing 
of onderbreking in of van reparatie van apparatuur; ernstige 
ziektes, en ziektes met een epidemisch karakter. Als 
”overmacht” worden tevens beschouwd de gevolgen van 
enige omstandigheid als hiervoor bedoeld. 
7.3 Indien WEEVE ten gevolge van overmacht is verhinderd 
haar verplichtingen ten aanzien van een of enkele 
Contractanten na te komen, maar niet de verplichtingen ten 
aanzien van alle Contractanten, is zij gerechtigd te besluiten 
welke van de verplichtingen en tegenover welke 
Contractanten zij zal nakomen, alsmede de volgorde waarin 
dit zal gebeuren.  
7.4  WEEVE is gerechtigd betaling te vorderen ter zake van 
al hetgeen door haar ter uitvoering van de overeenkomst is 
gepresteerd voordat de overmacht opleverende 
omstandigheid is gebleken. 

 

8. Intellectuele eigendomsrechten 
8.1 De Contractant zal door WEEVE geleverde of 
beschikbaar gestelde software, tekeningen en alle andere 
essentiële documentatie en andere gegevens en informatie 
alleen voor eigen (intern) gebruik aanwenden en niet aan 
derden doorleveren, verkopen, ter beschikking of doen 
gebruiken. 
8.2 Indien blijkt dat een door WEEVE aan de Contractant 
verkocht goed in Nederland inbreuk maakt op een recht van 
intellectuele eigendom van een derde, en de Contractant te 
dier zake wordt aangesproken, is de Contractant verplicht 
WEEVE daarvan direct (binnen 8 dagen na ontdekking) 
schriftelijk op de hoogte te brengen. WEEVE zal dan naar 
eigen keuze ófwel het recht om de zaak te gebruiken kunnen 
verschaffen, ófwel de zaak zodanig wijzigen dat deze geen 
inbreuk meer maakt, ófwel een vervangende zaak leveren 
die geen inbreuk maakt. Ter zake van inbreuk op een recht 
van intellectuele eigendom buiten Nederland zal de 
Contractant tegen WEEVE geen enkele aanspraak kunnen 
doen gelden. 
8.3 WEEVE kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden 
gesteld voor inbreuk op enig recht van intellectuele 
eigendom welke het gevolg is van enige wijziging aan een 
door WEEVE geleverd goed of enige toepassing van zo‟n 
goed die anders is dan welke WEEVE heeft voorgeschreven 
of waarvan WEEVE uitging, of welke het gevolg is van 
toepassing in combinatie met niet door WEEVE geleverde 
goederen, of welke het gevolg is van een aanpassing welke 
niet door WEEVE is geschied. 
8.4 Alle in intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot 
verstrekte productgegevens zijn eigendom van WEEVE. Het 
is de Contractant uitdrukkelijk verboden zonder de 
voorafgaande schriftelijke toestemming van WEEVE enig 
intellectueel eigendom voor een ander doel aan te wenden 
dan het was bedoeld. Op eerste verzoek van WEEVE dient 
al het hier bedoelde materiaal en dienen alle hier bedoelde 
gegevens en informatie direct aan WEEVE te worden 
teruggestuurd. 
 
9. Aansprakelijkheid 
9.1 Behalve indien uit bepalingen van dwingend recht inzake 
(product)aansprakelijkheid anders mocht voortvloeien en 
behoudens opzet of grove schuld van WEEVE, is zij niet 
gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard 
dan ook, bedrijfs - en gevolgschade hieronder mede 
begrepen, bij de Contractant dan wel enige derde, welke 
schade direct of indirect is veroorzaakt door enig door 
WEEVE geleverd goed of verleende dienst. Contractant 
vrijwaart WEEVE uitdrukkelijk tegen vorderingen welke op 
enige dergelijke schade zijn gebaseerd. WEEVE is verder in 
ieder geval niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect 
veroorzaakt, door: 
- onoordeelkundig gebruik van het geleverde dan wel voor 
een ander doel dan waarvoor het naar  objectieve 
maatstaven geschikt is of dan waarvan WEEVE redelijkerwijs 
mocht uitgaan dat het  zou worden gebruikt; 
- onzorgvuldig gedrag van Contractant of anderen buiten 
WEEVE; 
- inbreuk op enig recht van intellectuele eigendom, welke het 
direct of indirect gevolg is van gebruik van door de 
Contractant verstrekte gegevens. 
9.2 Mocht WEEVE desalniettemin aansprakelijk worden 
gehouden, dan is deze te allen tijde beperkt tot directe 
schade en deze is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in 
het desbetreffende geval door de 
(aansprakelijkheids)verzekeraar van WEEVE wordt vergoed; 
zonodig verstrekt WEEVE op verzoek van de Contractant 
informatie tot welk bedrag zij verzekerd is. In andere gevallen 
is de eventuele aansprakelijkheid van WEEVE te allen tijde 
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 beperkt tot het voor de desbetreffende zaak of in het 
desbetreffende geval gefactureerde netto-factuurbedrag. 
 
10. Reclames 
10.1 Waarneembare reclames over door WEEVE geleverde 
goederen of diensten dienen binnen 8 dagen na levering 
ervan schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld aan 
WEEVE. Voor verborgen gebreken geldt dat reclames alleen 
schriftelijk ingediend kunnen worden binnen de van 
toepassing zijn de garantietermijn. 
10.2 Reclames zullen na ontvangst door WEEVE zo spoedig 
mogelijk op hun gegrondheid worden onderzocht. 
Contractant zal WEEVE toestaan dat zij de betreffende 
zaken (eventueel in het bedrijf van Contractant) zullen 
onderzoeken. Naar aanleiding daarvan beslist WEEVE of de 
reclame gegrond is. Zo ja, dan zal de Contractant de zaken 
aan WEEVE retour zenden. WEEVE zal dan de goederen 
terugnemen en op haar kosten zo spoedig mogelijk 
vervangen, dan wel aan de Contractant een redelijke 
prijsverlaging toekennen. 
10.3 Indien binnen de toepasselijke termijn niet of niet op de 
voorgeschreven wijze is gereclameerd, zal het geleverde 
geacht worden geheel aan de overeenkomst te voldoen en 
door de Contractant te zijn aanvaard. 
10.4 Het indienen van een reclame ontslaat de Contractant 
nimmer van zijn betalingsverplichtingen tegenover WEEVE. 
10.5 Een eventuele retourzending dient franco te geschieden 
en wordt enkel door WEEVE geaccepteerd, nadat zij 
hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming aan 
Contractant heeft gegeven. 
 
11. Eigendomsvoorbehoud 
11.1 Alle door WEEVE geleverde goederen blijven haar 
eigendom tot op het moment van volledige betaling van al 
hetgeen de Contractant aan WEEVE verschuldigd is. 
Contractant zal WEEVE op straffe van een direct opeisbare 
boete ad € 1.500,- op eerste verzoek toegang verlenen tot de 
goederen om deze mee te nemen. 
11.2 De Contractant is verplicht om zolang de eigendom van 
door WEEVE geleverde goederen nog aan haar toekomt, 
deze goederen zodanig van andere goederen afgescheiden 
te houden dat zij gemakkelijk en duidelijk als goederen van 
WEEVE kunnen worden herkend. 
11.3 Ingeval van niet-betaling van enig door de Contractant 
aan WEEVE verschuldigd bedrag, en als de overeenkomst 
wordt ontbonden, zal WEEVE gerechtigd zijn de zaken als 
haar eigendom terug te vorderen, onder verrekening van het 
eventueel reeds terzake van die zaken betaalde. 
11.4 De Contractant is gerechtigd goederen in het kader van 
de normale bedrijfsuitoefening te wederverkopen. Het is de 
Contractant echter niet toegestaan de goederen onder de 
door WEEVE bepaalde verkoopprijs te verkopen. 
11.5 De Contractant is gerechtigd goederen in het kader van 
de normale bedrijfsuitoefening te verkopen of te gebruiken; 
op deze zaken mag echter geen zekerheidsrecht worden 
gevestigd,terwijl de Contractant ten aanzien van deze zaken 
geen handelingen mag verrichten waardoor deze 
bestanddeel zouden worden van andere zaken. Deze 
toestemming vervalt direct op het tijdstip, dat de Contractant 
op enigerlei wijze tekortschiet met betrekking tot vorderingen, 
voorlopige surséance van betaling verkrijgt, of in staat van 
faillissement wordt verklaard. In geval zaken worden 
doorgeleverd ten aanzien waarvan nog een 
eigendomsvoorbehoud ten gunste van WEEVE geldt, is de 
Contractant verplicht daarvan zelf de eigendom voor te 
behouden en op eerste verzoek van WEEVE de vorderingen 
op de schuldenaar van de Contractant aan de leverancier te 
cederen. WEEVE kan met een derde overeenkomen, dat 
deze voor hem aan WEEVE de verschuldigde prijs betaalt en 
daarvoor in de vordering van WEEVE wordt gesubrogeerd.  

 
Bij betaling door een derde komt haar eigendomsvoorbehoud 
niet te vervallen. Door de subrogatie levert WEEVE de 
voorbehouden eigendom aan de gesubrogeerde. 
Vanaf het tijdstip van subrogatie houdt WEEVE de 
omschreven zaken voor de gesubrogeerde. 
 
12. Betaling en verzuim 
12.1 Betaling dient te geschieden netto contant op het in de 
overeenkomst genoemde tijdstip of anders uiterlijk 8 dagen 
na de factuurdatum. Betaling strekt in mindering van de 
kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en 
daarna in mindering van de oudste openstaande hoofdsom 
en de lopende rente. 
12.2 Bij overschrijding van de in lid 1 in dit Artikel genoemde 
termijn is de Contractant van rechtswege in verzuim en is 
deze 2% rente per maand verschuldigd over het volledige 
factuurbedrag. 
12.3 De Contractant is niet bevoegd enig bedrag met de 
koopprijs te verrekenen. 
12.4 Alle kosten van invordering komen voor rekening van 
Contractant. Deze buitengerechtelijke kosten worden 
vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom en rente 
met een minimum van € 300,- exclusief BTW, onverminderd 
het recht van WEEVE de werkelijke buitengerechtelijke 
kosten te vorderen. 
12.5 Indien de Contractant niet voldoet aan enige 
verplichting uit een overeenkomst of indien WEEVE in 
redelijkheid mag vermoeden dat de Contractant in de 
toekomst niet aan enige verplichting zal voldoen, heeft 
WEEVE het recht: 
a. betaling vooraf of behoorlijke zekerheid voor betaling te 
vragen (maximaal 50%); 
b. leveringen op te schorten; 
c. de desbetreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden; 
d. één of meer overeenkomsten ten aanzien waarvan de 
Contractant niet in gebreke is met onmiddellijke 
ingang te ontbinden of op te schorten, onverminderd het 
recht van WEEVE volledige schadevergoeding te 
vorderen. 
 
13. Garantie/Service 
13.1 Met inachtneming deze Voorwaarden garandeert 
WEEVE de deugdelijkheid van de gebruikte materialen en de 
toegezegde eigenschappen mits de Contractant de gebruiks 
– en onderhoudsvoorschriften in acht neemt. Deze garantie 
geldt voor een periode van 1 maand voor stof en 
doekproducten (ingaande bij levering).  
13.2 Gebreken aan goederen die onder de garantie vallen, 
worden hersteld ofwel door nieuwe levering vervangen, 
indien de gebreken naar het oordeel van WEEVE aan haar 
te wijten zijn.  
Voldoening aan de garantieplicht geldt als enige en volledige 
schadevergoeding. 
13.3 Alle garantieaanspraken vervallen indien de Contractant 
zelf wijzigingen aan het geleverde heeft aangebracht,het 
geleverde niet nauwkeurig is gebruikt volgens de 
voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig is gebruikt, 
indien het geleverde is gebruikt voor andere doeleinden dan 
waarvoor het is bestemd. 
13.4 Niet-nakoming door de Contractant van een of meer 
van diens verplichtingen, gedeelten daarvan daaronder 
begrepen, ontheft WEEVE van haar garantieverplichting. 
 
14. Retentierecht  
14.1 Op alle goederen van de Contractant die zich bij 
WEEVE bevinden heeft zij een retentierecht zolang de 
Contractant niet aan al zijn verplichtingen naar WEEVE heeft 
voldaan. 
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14.2  WEEVE is gehouden deze goederen volgens goed 
koopmansgebruik te beheren. De Contractant zal echter 
geen enkel recht op schadevergoeding kunnen doen gelden 
in geval van geheel of gedeeltelijk tenietgaan of verlies van 
die goederen en/of schade daaraan. Het risico voor die 
goederen blijft ook bij de Contractant. 
 
15. Beëindiging overeenkomst 
15.1 In geval van verzuim van de Contractant is WEEVE 
gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst 
te ontbinden onverminderd het recht van WEEVE tot het 
vorderen van schadevergoeding, alsook om nakoming te 
vorderen. Deze voorwaarden blijven van kracht totdat de 
wederzijdse rechten en plichten zijn nagekomen. 
15.2  WEEVE zal de overeenkomst met de Contractant direct 
schriftelijk zonder rechterlijke tussenkomst kunnen ontbinden 
indien: 
a.de Contractant in staat van faillissement verklaard wordt, 
tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van 
betaling indient, of surséance van betaling verleend wordt of 
beslag op (een deel van) het vermogen wordt gelegd; 
b.de Contractant, indien deze een natuurlijke persoon is, 
overlijdt of onder curatele wordt gesteld, dan wel goederen 
van de Contractant onder bewind worden gesteld; 
c.als de Contractant een rechtspersoon is, met zijn liquidatie 
wordt aangevangen, dan wel een vordering tot ontbinding 
wordt ingesteld of een ontbindingsbesluit wordt genomen. 
15.3 Indien een overeenkomst wordt ontbonden zullen de 
bedragen, die de Contractant op het ogenblik van ontbinding 
aan WEEVE verschuldigd is, verschuldigd blijven en zal de 
Contractant ten aanzien van deze bedragen de rente en 
kosten verschuldigd zijn, onverminderd het recht van 
WEEVE tot het vorderen van schadevergoeding. 
 
16. Ontbinding door de Contractant 
16.1 De Contractant kan in de volgende gevallen de 
overeenkomst ontbinden: 
-indien WEEVE na overschrijding van de levertijd een nieuwe 
door partijen overeengekomen levertijd opnieuw zonder 
rechtvaardigingsgrond (bijvoorbeeld overmacht) overschrijdt; 
of 
-indien WEEVE niet binnen een redelijke termijn aan haar 
leveringsverplichting kan voldoen en dit heeft medegedeeld 
aan de Contractant. Bij ontbinding zal eventuele schade van 
de Contractant niet worden vergoed. 
 
17. Diversen 
17.1 Op overeenkomsten is Nederlands Recht van 
toepassing met uitsluiting van toepasselijkheid van het 
verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koop-
overeenkomsten betreffende roerende zaken (Weens 
Koopverdrag). 
17.2 Alle geschillen zullen worden beslecht door de 
bevoegde rechter te Amsterdam. WEEVE mag echter beslag 
laten leggen en andere voorlopige maatregelen nemen in 
andere plaatsen. 
17.3 Ingeval enige bepaling van deze voorwaarden geheel of 
ten dele niet geldig mocht zijn, dan zal dit geen enkel gevolg 
hebben voor de geldigheid van overige bepalingen van deze 
voorwaarden. 
17.4 Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk door 
partijen worden afgeweken. De toepasselijkheid van andere 
algemene voorwaarden wordt uitgesloten. 
17.5 Op al onze offertes, verkopen en transacties zijn onze 
voorwaarden van toepassing. 
 
 
 
 
Amsterdam, mei 2010 


