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Definities & Interpretatie.
a.
Bij gebruik in deze Algemene voorwaarden, betekent:
i.
“Toegelaten Vertegenwoordiger” betekent elke persoon die de functie en titel van Algemeen Directeur,
Financieel Directeur of Vice Voorzitter heeft.
ii.
“Koper” betekent elk individu, persoon, entiteit, bedrijf, vennootschap, vereniging of organisatie die Producten
van WGEO aankoopt voor zijn professionele activiteiten of de professionele activiteiten van een derde
eindgebruiker of andere klant en niet voor gebruik als Consument.
iii.
“Consument” betekent elk individu, persoon, entiteit, bedrijf, vennootschap, vereniging of organisatie, die als
consument handelt (zoals gedefinieerd door het toepasselijke recht) en/of voor doeleinden die niet verwant zijn
aan zijn of haar handel, bedrijvigheid of beroep.
iv.
“Voorwaarden” betekent deze Algemene Verkoopsvoorwaarden of latere algemene voorwaarden waarvan de
Koper op de hoogte gebracht is dat zij ten volle van kracht zijn en effect hebben vanaf de datum van het
Contract en beschikbaar zijn op WGEO’s website op de volgende URL: http:
https://www.westconcomstor.com/global/en/legal/Legal/terms-and-conditions.html.
v.
“Contract” betekent elke koop- of verkoopovereenkomst van Producten van WGEO aan de Koper die
resulteert in een Aankoop Bestelling opgezonden naar en aanvaard door WGEO.
vi.
“Contractdatum” betekent de datum waarop de Aankoop Bestelling is aanvaard door WGEO.
vii.
“E-Systeem” betekent de website die uitgebaat wordt door WGEO waarop Producten kunnen besteld worden
en die momenteel de volgende URL heeft: http: https://online.westcongroup.com/.
viii.
“Overmacht” betekent, onder meer zonder daartoe beperkt te zijn, alle gevallen van overmacht, regering,
oorlog, terrorisme, rellen, brand, overstromingen, aardbevingen, explosies, stakingen, blokkades,
werkonderbrekingen, handelsgeschillen, pannes, alle soorten ongevallen of andere oorzaken die buiten de
redelijke controle van WGEO liggen (inclusief vertragingen van haar Leveranciers).
ix.
“Goederen” betekent alle goederen en/of software van een Leverancier, of elk deel of onderdelen daarvan, die
door WGEO aan de Koper geleverd worden in uitvoering van een Contract, inclusief de
Leveranciersdocumentatie die hiermee verband houdt.
x.
“Producten” betekent elke combinatie van Goederen, Speciale Bestellingen en Diensten die door WGEO aan
de Koper geleverd worden in uitvoering van een Contract.
xi.
“Aankoopbestelling” betekent de mondelinge, schriftelijke of elektronische bestelling van Producten door de
Koper, inclusief elke bestelling die de Koper online plaatst d.m.v. de Website of die de Koper overmaakt via
email of facsimile.
xii.
“Diensten” betekent de diensten van een leverancier die geleverd worden door WGEO aan de Koper in
uitvoering van een Contract.
xiii.
“Speciale Bestellingen” betekent alle Goederen die op maat gemaakt zijn of aangepast zijn aan de
specificaties van de Koper of op een andere manier door WGEO aangeduid zijn als speciale bestellingen.
xiv.
“Leverancier” betekent de leverancier, licensiegever, uitgever, fabrikant of andere derde die de Producten
levert.
xv.
“WGEO” betekent Westcon Group European Operations Limited, geregistreerd in Engeland en Wales onder
het ondernemingsnummer 04411285, met zetel in Chandlers House, Wilkinson Road, Cirencester,
Gloucestershire, GL7 1YT, U.K., of, indien toepasselijk, elk bijkantoor of dochteronderneming zoals bedoeld in
artikel s736 Companies Act 1985.
b.
Zoals gebruikt in deze Voorwaarden, (i) zal elke verwijzing naar een wet de verwijzing naar die wet inhouden,
zoals hij is aangevuld, opnieuw van kracht is geworden of op een andere manier van tijd tot tijd gewijzigd is, (ii) de
term “inclusief” wordt altijd geacht “inclusief, maar niet beperkt tot” te betekenen, (iii) een definitie is ook van
toepassing op het enkel- en meervoud van vrouwelijke, mannelijke of onzijdige vormen van de gedefinieerde term,
en (iv) alle titels in de Voorwaarden zijn enkel ter vereenvoudiging van de lezing en zullen geen effect hebben op
de interpretatie van termen.
Algemene Bestellings- en Verkoopsvoorwaarden.
a.
Elk Contract tussen WGEO en de Koper zal onderworpen zijn aan de Voorwaarden. Geen bijkomstige of
alternatieve voorwaarden of enige wijziging aan deze Voorwaarden voorgesteld door de Koper of waarnaar
verwezen wordt in een Aankoopbestelling of ander formulier dat wordt opgezonden naar WGEO zal geacht
worden van toepassing te zijn, tenzij ze expliciet schriftelijk aanvaard worden door een Toegelaten
Vertegenwoordiger van WGEO met betrekking tot die Aankoopbestelling. Zo ook, zal elke Aankoopbestelling die
wordt verzonden en automatisch aanvaard door het E-Systeem en die algemene voorwaarden van de Koper
bevat, geacht worden niet aan de algemene voorwaarden van de Koper onderworpen te zijn en een
Aankoopbestelling van de Koper onder de Voorwaarden te zijn.
b.
WGEO zal redelijke inspanningen leveren om de Koper op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen aan
de Voorwaarden vooraleer zij van toepassing worden, maar het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de
Koper om te verzekeren dat zij vertrouwd is met de meest recente Voorwaarden die van toepassing zijn op elk
Contract tussen WGEO en de Koper.
c.
De Koper wordt geacht deze Voorwaarden te hebben aanvaard door, afhankelijk van wat het eerst gebeurt: (i) het
ondertekenen van een WGEO krediet toepassing, (ii) het verzenden van een Aankoopbestelling naar WGEO, of
(iii) Producten van WGEO aanvaarden.
d.
Onverminderd het voorgaande, aanvaardt de Koper dat een prijsvermelding, prijslijst of andere informatie geen
aanbod van WGEO uitmaakt om Producten aan die prijzen of onder andere algemene voorwaarden te verkopen.
Enkel een Aankoopbestelling opgezonden door de Koper zal een aanbod uitmaken om onder deze Voorwaarden
te contracteren, hoewel een Aankoopbestelling niet geacht wordt een Contract uit te maken tenzij en tot aan de
eerste datum waarop (i) door WGEO een schriftelijke bevestiging afgeleverd wordt, (ii) een Aankoopbestelling die
geplaatst is door het E-Systeem bevestigd is door WGEO via email of (iii) WGEO tot het uitvoeren van de
Aankoopbestelling overgaat.
e.
Onverminderd het voorgaande, behouden WGEO en haar Leveranciers zich het recht voor om, zonder verwittiging
van de Koper, wijzigingen in de specificaties van de Producten door te voeren, die nodig zijn om in
overeenstemming te zijn met reglementaire of wettelijke vereisten of die geen belangrijke wijzigingen aanbrengen
in de functie van de desbetreffende Producten.
f.
Wanneer Diensten het geven van opleiding betreffen, behoudt WGEO zich het recht voor dergelijke Diensten te
verlenen op (een) andere plaats(en) dan bij WGEO en om personeel te voorzien dat zij zelf gekozen heeft.
WGEO behoudt zich ook het recht voor opleidingsdiensten te weigeren of stop te zetten indien de afgevaardigde
of zijn vervanger die aanwezig is in naam van de Koper niet voldoet aan de opleidingsvereisten waarvan de Koper
op de hoogte was gebracht voor het begin van dergelijke opleiding.
g.
Alle Producten die onderhevig zijn aan richtlijnen, beperkingen of bepalingen opgelegd door de Leverancier,
worden onderhevig aan die richtlijnen, beperkingen en bepalingen verkocht, verschaft en geleverd aan de Koper.
Speciale Bestellingen
a.
Onverminderd enige tegenstrijdige bepalingen in deze Voorwaarden, begrijpt en aanvaardt de Koper dat, indien hij
ervoor gekozen heeft om Speciale Bestellingen aan te kopen, elk Contract voor Speciale Bestellingen niet
geannuleerd, teruggetrokken, uitgesteld of op een andere manier gewijzigd kan worden door de Koper, en de
Koper begrijpt en aanvaardt bovendien dat dergelijke Speciale Bestellingen, behalve in geval van bepaling 12, niet
kunnen teruggegeven, geweigerd of verworpen worden, om gelijk welke reden.
Bovendien zal de Koper geen recht hebben op krediet of terugbetaling voor dergelijke Speciale Bestellingen, om
welke reden ook. De Koper zal WGEO schadeloos stellen en waarborgen tegen alle vertragingen, klachten,
verliezen, aansprakelijkheden, kosten of onkosten in verband met Speciale Bestellingen.
b.
De Koper is als enige verantwoordelijk voor de juistheid van Aankoopbestellingen van Speciale Bestellingen,
inclusief voor de specificaties, configuratie of andere details van dergelijke Speciale Bestellingen en voor hun

ii. Aan de Koper interest aan te rekenen, zowel gerechtelijke als niet-gerechtelijke, op onbetaalde, betaalbare
bedragen, aan een interestvoet van 2.5% per maand, tot de volledige betaling. Ter verduidelijking, een deel van
een maand zal gerekend worden als een volledige maand voor het berekenen van de interest;
iii. De te betalen bedragen verrekenen met kredietnota’s, saldo’s of andere schulden van WGEO aan de Koper;
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werking, compatibiliteit en interoperabiliteit met andere producten, net zoals voor hun geschiktheid voor
een bepaald gebruik zoals vereist door de klant van de Koper.
c.
WGEO waarborgt, voor een periode van veertien (14) dagen vanaf de levering, dat Speciale Bestellingen
geleverd zullen worden in overeenstemming met de configuratie uiteengezet in de Aankoopbestelling.
WGEO’s enige en uitsluitende aansprakelijkheid, en het enige rechtsmiddel van de Koper voor een
inbreuk op de voorgaande waarborg, zal het herstel of de vervanging, naar beslissing van WGEO, zijn van
de Speciale Bestellingen, onder voorbehoud dat WGEO geen aansprakelijkheid heeft voor onjuistheden
op Aankoopbestellingen.
Annulatie en Uitstel van Aankoopbestellingen.
Aankoopbestellingen die aanvaard zijn door WGEO mogen niet door de Koper geannuleerd of uitgesteld worden
tenzij met schriftelijke toestemming van WGEO en op voorwaarde dat de Koper WGEO volledig schadeloos zal
stellen tegen alle verliezen (inclusief winstderving), kosten (inclusief de arbeidskosten en de kosten van gebruikte
materialen), schade en onkosten opgelopen door WGEO als gevolg van de annulatie, met een minimum van 5 % van
de totale waarde van de geannuleerde Aankoopbestelling (bedrag waarvan de Koper aanvaardt dat het een juiste
schatting van de verliezen van WGEO inhoudt), samengeteld met de kosten en onkosten van WGEO voor het
recupereren van de geleverde Producten, of deze in transit.
Prijzen.
a.
De prijs van de Producten in voorraad bij WGEO op de Contractdatum, zal zijn: (i) de gegeven prijs (die
schriftelijk formeel is overgemaakt en geldig is gedurende zeven (7) dagen na de vermelding) of, (ii)
wanneer geen prijs gegeven is, of de gegeven prijs vervallen is, de prijs vermeld op de prijslijst van WGEO
die op de datum van het Contract het meest recent is.
b.
De prijs van de Producten die niet in voorraad zijn bij WGEO op de Contractdatum (“Bijbestelling”) zal zijn:
(i) de gegeven prijs (die schriftelijk formeel is overgemaakt en geldig is gedurende zeven (7) dagen na de
vermelding) of, (ii) wanneer geen prijs gegeven is, of de gegeven prijs vervallen is, de prijs vermeld op de
prijslijst van WGEO die op de datum waarop de levering van de Bijbestelde Producten gepland is.
c.
Onverminderd het bovenstaande, behoudt WGEO zich het recht voor om, door kennisgeving aan de
Koper op een moment vóór de levering, de prijs van de Producten te verhogen na de Contractdatum om
een stijging in de kosten van dergelijke Producten weer te geven die te wijten is aan factoren buiten de
controle van WGEO, inclusief schommelingen in wisselkoersen, munteenheid reglementering, verandering
van heffingen, belangrijke stijging in arbeidskosten, materialen of andere fabricagekosten, verandering van
leveringsdata, hoeveelheden of specificaties van de Producten die gevraagd zijn door de Koper of
vertragingen opgelopen door instructies van de Koper of gebrek van de Koper om WGEO juiste informatie
of instructies te geven, maar WGEO zal haar prijs enkel verhogen met het bedrag dat nodig is om
dergelijke verhoging weer te geven. Bovendien zal WGEO, in het geval WGEO of haar agent een
belangrijke fout of nalatigheid maakt bij het opgeven van een prijs, voor een periode van dertig (30) dagen
vanaf de Contractdatum, het recht hebben de prijs van de desbetreffende Producten verkocht aan de
Koper te verhogen door ofwel (i) de juiste prijs van de prijslijst op de Contractdatum te factureren ofwel (ii)
de Koper toe te staan om dergelijke Producten terug te geven aan WGEO en de Koper voor de door hem
betaalde bedragen te crediteren.
d.
Behalve wanneer anders vermeld staat in een prijsopgave of in de op dat moment toepasselijke prijslijst
van WGEO, en tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen de Koper en WGEO, zijn alle opgegeven
prijzen op een Ex Works basis (zoals in de Incoterms 2000).
e.
Alle prijzen en kosten zijn exclusief de kosten van verpakking, levering, verzekering, configuratie,
uitvoering, en andere diensten, en toepasselijke belasting op toegevoegde waarde (BTW), verkoops-,
verbuiks-, consumptie- en groothandelbelastingen (gross sales tax, (GST) en andere belastingen (andere
dan belastingen gebaseerd op het netto inkomen van WGEO) die de Koper ook moet betalen aan WGEO.
De Koper betaalt alle bedragen aan WGEO zonder reductie voor belastingen die aan de bron worden
afgetrokken, die enkel ten laste van de Koper zijn. Alle belastingen worden door de Koper aan WGEO
betaald, tenzij de Koper WGEO met een geldig vrijstellingcertificaat voorziet dat aanvaardbaar is voor de
relevante belastingsautoriteit.
f.
De prijzen bevatten geen heffingen voor auteursrechten, afval- en milieuheffingen en vergelijkbare lasten
die WGEO kan aanrekenen krachtens wetten of reglementen of ontvangen in overeenstemming met die
wetten of reglementen.
g.
Indien de Leverancier een speciale prijs of reductie toestaat aan WGEO en de prijsbepaling van die
Leverancier beschikbaar gemaakt wordt voor de Koper (“Leverancier Reducties”), aanvaardt de Koper de
algemene voorwaarden van dergelijke Leverancier Reducties (“Leverancier Reductie Voorwaarden”), en
om WGEO schadeloos te stellen tegen elke eis tegen WGEO m.b.t. de niet-naleving door de Koper van
dergelijke Leverancier Reductie Voorwaarden. De Koper aanvaardt dat de betaling en het krijgen van
voordelen onder de Leverancier Reductie Voorwaarden afhankelijk zijn van de naleving door de Koper van
dergelijke voorwaarden, en aanvaardt bovendien om, indien deze er zijn, alle kosten of onkosten voor de
deelname aan de Leverancier Reductie aangerekend door de Leverancier aan WGEO te betalen.
Betaling
a.
Indien er door WGEO geen krediet werd toegestaan aan de Koper zijn de facturen betaalbaar op
factuurdatum en vóór de levering. Indien door WGEO aan de Koper krediet werd toegestaan, zal de Koper
de aankoopprijs betalen, zonder aftrek of korting, binnen de dertig (30) dagen na factuurdatum; de factuur
zal uitgegeven worden op de datum dat de Producten verzonden worden. Indien betaald wordt met
krediet- of debetkaart, aanvaardt de Koper om alle kosten en onkosten te betalen van diensten opgelopen
door WGEO door dergelijke transactie, inclusief de kosten aangerekend door de bank van de krediet- of
debetkaart.
b.
Voor alle snelle leveringen worden bijkomende leveringskosten aangerekend, ongeacht de factuurwaarde.
c.
Volledige, tijdige betaling behoort tot de essentie van deze Voorwaarden. WGEO zal het recht hebben
gefactureerde bedragen te innen, ongeacht of de levering al heeft plaatsgevonden of de eigendom al
overgegaan is naar de Koper. Indien (i) de Koper een, onder dit contract, opeisbare betaling niet betaalt;
(ii) een bewarend of uitvoerend beslag gelegd wordt op de eigendommen of goederen van de Koper; (iii)
de Koper een afbetalingsplan of schikking overeenkomt met of voorstelt aan zijn schuldeisers; (iv) de
Koper een vennootschap is en een beslissing of aanvraag tot ontbinding van de bedrijvigheid van de
Koper (anders dan voor een fusie of reorganisatie) genomen of voorgesteld wordt; (v) een curator,
commissaris, voorlopig bewindvoerder of een gelijkaardige persoon benoemd is m.b.t. een deel of het
geheel van de onderneming, eigendommen of goederen van de Koper; (vi) de Koper een natuurlijke
persoon of een vereniging is, en er redenen bestaan voor het indienen van een aanvraag tot faillissement
onder Deel IX, Hoofdstuk 1, Insolvency Act 1986 of enige wettelijke vernieuwing of wijziging daarvan of bij
het indienen van dergelijke aanvraag (“Faillissementsaanvraag”), of (vii) de Koper zijn kredietlimiet
overschrijdt, dan zal, onverminderd alle andere rechten en rechtsmiddelen die WGEO toekomen, de
volledige prijs van alle Producten geleverd aan de Koper onder een Contract, die niet voldaan is,
onmiddellijk betaalbaar worden (niettegenstaande vorige overeengekomen kredietvoorwaarden) en zal
WGEO het recht hebben om één of meerdere van de volgende maatregelen te nemen:
i. Door kennisgeving, een Contract of een deel daarvan op te schorten of te ontbinden, zonder
aansprakelijkheid, Producten in transit tegen te houden en, naar haar keuze, overeenkomstig Bepaling
8, de gebouwen van de Koper betreden om de Producten waarvoor geen volledige betaling is gedaan
te
recupereren;
iv. Elke betaling van de Koper toewijzen aan de Producten (inclusief Producten die zijn geleverd onder
een ander contract tussen de Koper en WGEO of een bijkantoor of dochtervennootschap van WGEO)
die WGEO gepast acht (niettegenstaande enige gewenste toewijzing door de Koper); en/of
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v. De betalingsvoorwaarden van de Koper wijzigen, wat het terugtrekken of wijzigen van elke voordien toegestane
kredietlimiet, het vereisen van voorafbetaling en het vereisen van nodige waarborgen voor juiste uitvoering door
de Koper d.m.v. het stellen van een bankgarantie kan inhouden.
d.
De Koper moet WGEO kopies van zijn jaarlijkse of driemaandelijkse rekeningen bezorgen op verzoek van WGEO.
De Koper zal WGEO schriftelijk verwittigen, alvorens een overeenkomst aan te gaan waarin de Koper een
boekhoudkundige schuld te betalen aan de Koper zou verkopen, overdragen, factoreren of op een andere manier
zou overmaken of alvorens een vorm van reductie op de facturen overeen te komen met derden.
e.
Een kredietnota, saldo of andere schuld van WGEO aan de Koper (inclusief waarden van het inruilen van
Producten of promoties) vervalt, zonder kennisgeving, twaalf (12) maanden na de datum van uitgifte door WGEO.
De Koper wordt geacht om afstand gedaan te hebben van enig recht op dergelijke kredietbedragen en heeft geen
recht op vervanging of terugbetaling van hieraan verbonden bedragen.
Levering.
a.
Data vermeld voor de levering van Producten zijn enkel approximatief en WGEO zal niet aansprakelijk zijn voor
enige vertraging om welke reden ook in de levering van Producten. De leveringstermijn behoort niet tot de essentie
van een Contract tenzij voorafgaandelijk schriftelijk overeengekomen met WGEO. Alle Producten mogen door
WGEO voorafgaandelijk aan de opgegeven leveringsdatum geleverd worden met redelijke kennisgeving aan de
Koper.
b.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt, zal de levering van de Producten gebeuren in de gebouwen van
WGEO na kennisgeving aan de Koper dat de Producten klaar zijn om opgehaald te worden. Daarna heeft de
Koper het recht de Producten op elk moment tijdens de normale werkuren van WGEO op te halen na redelijke
kennisgeving. WGEO heeft het recht om te veronderstellen dat elke persoon die redelijkerwijs verschijnt en
beweert de bevoegdheid te hebben om de levering van de Producten te aanvaarden en ervoor te tekenen voor
rekening van de Koper, wel degelijk over de nodige bevoegdheid van de Koper beschikt.
c.
Klachten m.b.t. het niet leveren van Producten mo
d.
eten schriftelijk aan WGEO worden overgemaakt binnen de vijf (5) werkdagen na factuurdatum. Indien WGEO zou
aanvaarden om de Producten onmiddellijk bij de klant van de Koper te leveren, zal iedere dergelijke levering
geacht worden gemaakt te zijn aan de Koper en elke weigering van de klant van de Koper om de Producten te
aanvaarden zal als een weigering van de Koper beschouwd worden.
e.
De Koper aanvaardt om gedeeltelijke levering van Producten te aanvaarden, tenzij anders schriftelijk
overeengekomen tussen partijen. Wanneer de Producten geleverd worden in loten, zal elke levering een
afzonderlijk Contract vormen. Het niet leveren in overeenstemming met deze Voorwaarden door WGEO van één
of meerdere loten of elke eis van de Koper m.b.t. één of meerdere loten zal de Koper niet het recht geven een
Contract als ontbonden te beschouwen of een ander lot te annuleren.
f.
Indien de Koper weigert de Producten op te halen of geen juiste leveringsinstructies verstrekt aan WGEO in haar
Aankoopbestelling, mag WGEO, onverminderd andere toepasselijke rechten of rechtsmiddelen: (i) de Producten
opslaan tot de eigenlijke levering en de Koper de redelijke kosten hiervan, inclusief verzekeringskosten,
aanrekenen; of (ii) het Contract onmiddellijk beëindigen en de Producten verkopen.
g.
De Koper zal alle kosten (inclusief de verzendings- en terugzendingskosten) dragen die verbonden zijn met een
ongerechtvaardigde weigering van de levering van Producten besteld in uitvoering van een Contract.
h.
In geval van een tekort aan voor WGEO beschikbare Producten, mag WGEO de beschikbare Producten tussen
haar kopers verdelen volgens haar goeddunken. In dit geval aanvaardt de Koper alle geleverde Producten en zal
hij het gepaste pro-rata deel van de factuurprijs voor dergelijke Producten betalen.
Eigendom en Risico.
a.
Het risico van verlies of schade aan de Producten zal op de Koper overgaan: (i) bij levering, of (ii) indien de Koper
ongerechtvaardigd de Producten in ontvangst te nemen, op het moment dat WGEO de levering aanbiedt. De
Koper zal de Producten voor hun factuurwaarde verzekeren vanaf de datum van de levering of de datum waarop
de levering wordt aangeboden. Niettegenstaande de levering en de overdracht van het risico van de Producten,
aanvaardt de Koper dat de eigendom van de Producten niet op de Koper overgaat totdat WGEO de ontvangst van
fondsen voor de betaling van de prijs van de Producten en alle andere bedragen van de Koper die op dat moment
openstaan bij WGEO bevestigt.
b.
Tot het moment dat eigendom van de Producten op de Koper overgaat, zal de Koper (i) de Producten bezitten als
fiduciair agent en bewaarnemer, (ii) alle Producten duidelijk afzonderlijk en herkenbaar van de voorraad van de
Koper opbergen, (iii) de Producten in hun originele verpakking, goed bewaard, beschermd, verzekerd en
herkenbaar als eigendom van WGEO houden. Desalniettemin mag de Koper de Producten verkopen in de
normale gang van zaken, op voorwaarde dat, (i) dergelijke verkoop onderworpen is aan een
eigendomsvoorbehoud, inclusief een toegangsrecht voor WGEO om Producten vallend onder deze Bepaling terug
te halen, en (ii) de Koper de Producten niet aanbiedt als zekerheid of andere waarborg of enige bezwaring toestaat
m.b.t. de Producten (een “Zekerheid t.v.v. Derden”) tot de eigendom is overgegaan naar de Koper in
overeenstemming met deze Voorwaarden. Indien de Koper een Zekerheid t.v.v. Derden op de Producten toelaat,
toestaat of op een andere manier creëert vóór de eigendom op de Koper is overgegaan, worden alle bedragen
verschuldigd aan WGEO onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar. Op verzoek van WGEO zal de Koper WGEO alle
details en informatie bezorgen die nodig zijn om de Producten op te halen in geval van niet-betaling door de
Koper.
c.
Indien de Koper Producten verkoopt in overeenstemming met deze Voorwaarden alvorens de eigendom ervan is
overgegaan op de Koper op een manier waarop de eigendom geldig is overgegaan op een derde, zal de Koper de
opbrengsten van dergelijke verkoop houden en/of het recht behouden dergelijke verkoopsopbrengsten te eisen of
te ontvangen voor rekening van WGEO, op voorwaarde dat het voorgaande de Koper niet als een agent van
WGEO kwalificeert voor de doeleinden van dergelijke verkoop.
d.
Tot het moment waarop de eigendom van de Producten overgaat op de Koper, zal WGEO het recht hebben om te
eisen dat de Koper de Producten teruggeeft aan WGEO. Indien de Koper niet onmiddellijk WGEO’s verzoek
inwilligt, heeft WGEO het recht om de gebouwen of voertuigen van de Koper waarin de Producten zijn geladen of
opgeslagen te betreden met het doel de desbetreffende Producten opnieuw in bezit te nemen indien de Koper een
inbreuk begaat van één van deze Voorwaarden of van een Contract.
e.
De Koper mag geen Producten uit zijn voorraad verkopen na de aanstelling van een curator over zijn goederen of
nadat hij in ontbinding werd gesteld of onder bewindvoering is geplaatst of, indien het geen vennootschap betreft,
een faillissementaanvraag heeft ingediend. Daarenboven zal het bezitrecht van de Koper op de Producten
onmiddellijk uitdoven wanneer de Koper een overeenkomst met zijn schuldeisers aangaat, de aanstelling van een
beheerder, curator of bewindvoerder over zijn zaken en goederen ondergaat of toestaat, of gebruik maakt van of
voorwerp wordt van procedures onder enige toepasselijke faillissementwetten, in de onmogelijkheid verkeert zijn
schulden te betalen in de betekenis van Paragraaf 123 van de Insolvency Act 1986 of op een andere manier
ophoudt zaken te doen of dreigt op te houden zaken te doen.
Schade en verlies in transit.
a.
WGEO is niet aansprakelijk voor verkeerde levering, verlies, schade of vernietiging van enige Producten tijdens
het vervoer van de Producten naar de Koper tenzij WGEO hiervan onmiddellijk telefonisch op de hoogte is
gebracht bij de ontvangst van de goederen en dit binnen de vijf (5) werkdagen schriftelijk bevestigd is en WGEO
aanvaard heeft de aangetaste Producten aan de Koper te leveren volgens paragraaf 7.b. De Koper zal
tegelijkertijd de vervoerder schriftelijk van enige fout, verlies of schade op de hoogte brengen en zal in elk geval,
indien mogelijk, een aantekening maken op de vrachtbrief of ander ontvangstdocument. Indien WGEO zich niet
kan verhalen op de vervoerder voor de fout, verlies of schade waarover geklaagd wordt omdat de Koper geen
dergelijke aantekening heeft gemaakt, zal de Koper de Producten moeten betalen alsof er zich geen dergelijke
fout, verlies of schade heeft voorgedaan. Er wordt geen aansprakelijkheid voor een tekort van Producten aanvaard
door WGEO tenzij dergelijk tekort vermeld is op de vrachtbrief of ander leveringsdocument.
b.
Niettegenstaande het voorgaande, zal WGEO Producten, die zij geleverd heeft aan de Koper in overeenstemming
met paragraaf 7b en die foutief geleverd zijn of verloren, beschadigd of vernietigd zijn tijdens het vervoer,
vervangen of de fout recht zetten, zoals oorspronkelijk besteld, of indien vervanging of rechtzetting niet mogelijk is,
zal WGEO een krediet aan de Koper uitschrijven gelijk aan enige door WGEO van de Koper ontvangen betalingen
voor dergelijke Producten. WGEO is niet aansprakelijk voor welk verlies, schade of onkosten dan ook
voortvloeiend uit gelijk welke fout, verlies, schade of gebrek, tenzij en in de mate hierin vermeld.
c.
Enige fout, verlies, schade of vernietiging van een Product tijdens het vervoer ontdekt door de Koper bij de
aflevering, geeft de Koper niet het recht de rest van het Contract te ontbinden.
Publicaties en Specificaties.
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Alle specificaties, beschrijvingen, foto’s, afmetingen, eigenschappen of illustraties vermeld in een catalogus, prijslijst,
brochures, folders, voorstellen, publiciteit of publicaties van WGEO of van een Leverancier zijn illustratief en
approximatief en zullen geen deel van een Contract uitmaken of een garantie, waarborg of voorwaarde betreffende
Producten uitmaken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen de Koper en WGEO.
Geen werknemer of agent van WGEO heeft de bevoegdheid om garanties te geven met betrekking tot Producten. De
Koper erkent dat hij niet aangezet werd deze Voorwaarden te aanvaarden door enige, schriftelijke of mondelinge,
beweringen of verklaringen, die hier niet uitdrukkelijk in zijn opgenomen.
Waarborg.
a.
De Koper verstaat dat WGEO niet de Leverancier van de Producten is. Alle Producten worden dus
verkocht onder de uitdrukkelijke waarborg en, indien deze bestaan, gespecificeerd door de oorspronkelijke
Leverancier van de Producten. De Koper zal verzekeren dat enige uitdrukkelijke waarborg die voorzien is
voor de Producten, inclusief enige voordelen die hieraan verbonden zijn van de originele Leverancier van
de Producten, worden overgedragen op haar klanten. Enige software die geleverd wordt aan de Koper in
uitvoering van een Contract wordt geleverd overeenkomstig de bepalingen van de licentie van de
Leverancier.
b.
De Koper mag geen garantie of waarborg i.v.m. een Product aan haar klanten geven of doorgeven in
naam van WGEO of de Leverancier, en zal alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat noch
zij noch haar agenten of werknemers dit doen.
c.
Alle waarborgen, voorwaarden en andere door het gemeen recht of de wet of op een andere manier
geïmpliceerde bepalingen i.v.m. deze Voorwaarden (behalve i.v.m. eigendom, in het geval van Producten)
worden, in zo ver als door het toepasselijke recht is toegelaten, uitdrukkelijk uitgesloten, behalve in geval
van bedrog.
Waarborg assistentie.
a.
De Koper zal onmiddellijk WGEO op de hoogte brengen indien een Product dat geleverd werd aan de
Koper een gebrek m.b.t. kwaliteit of staat vertoont binnen de waarborgperiode van de Leverancier (de
“Klacht”). Bij ontvangst van kennisgeving van dergelijke Klacht van de Koper, zal WGEO de Koper op de
hoogte brengen of, volgens het beleid van de Leverancier, de Klacht rechtstreeks met de Leverancier
moet geregeld worden, of onrechtstreeks via WGEO. Indien de Klacht rechtstreeks tussen de Koper en de
Leverancier moet behandeld worden, zal WGEO de contactinformatie doorzenden om de Koper in staat te
stellen de Leverancier te contacteren. Indien de Klacht door WGEO zal behandeld worden, zal WGEO aan
de Koper Toestemming voor Teruggave van het Materiaal (“TTM”) geven, om de Producten aan WGEO
terug te bezorgen, en de Koper zal de Producten aan WGEO terug bezorgen in overeenstemming met
deze Voorwaarden en het op dat moment geldige TTM beleid van WGEO (dat aan de Koper zal worden
overgemaakt op zijn verzoek). Er mogen geen Producten aan WGEO terugbezorgd worden zonder een
geldig TTM nummer te vermelden op de verpakking van de Producten. Producten zonder geldig TTM
nummer vermeld op de verpakking zullen geweigerd en teruggezonden worden. WGEO is niet verplicht
vervangingsproducten naar de Koper te zenden tot WGEO de oorspronkelijke Producten heeft ontvangen.
b.
De Koper aanvaardt dat de enige verantwoordelijkheid van WGEO t.o.v. de Koper m.b.t. Klachten over
gebreken in de Producten beperkt is tot de behandeling van dergelijke klachten met de Leverancier en
uitdrukkelijk afhankelijk is van het verkrijgen door WGEO van een terugbetaling, krediet of vervanging van
de Producten van haar Leverancier. WGEO is niet verplicht een teruggave van Producten te aanvaarden
die niet overeenkomt met het beleid van een Leverancier i.v.m. teruggave van Producten.
c.
WGEO is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de behandeling van een gebrek of andere klacht die
voortkomt uit normaal gebruik, foutief gebruik, onoplettendheid, ongeluk, misbruik, gebruik dat niet
overeenstemt met de Product documentatie van de Leverancier, wijzigingen of veranderingen die niet zijn
toegestaan door de Leverancier of gebruik samen met producten van derden. WGEO behoudt zich het
recht voor te bepalen of bepaalde Producten gebrekkig zijn.
d.
Alle vervoerskosten voor de teruggave of het vervangen van de Producten zijn ten laste van de Koper.
Teruggave.
a.
De Koper zal Producten aan WGEO terugbezorgen in overeenstemming met deze Voorwaarden en het op
dat moment toepasselijke TTM beleid (dat op verzoek aan de Koper wordt overgemaakt). Producten die
terugbezorgd worden in uitvoering van een door WGEO uitgegeven TTM moeten terugbezorgd worden
binnen de vijf (5) werkdagen na de datum van dergelijke TTM.
b.
De Koper geeft WGEO de onherroepelijke toestemming om de nodig maatregelen te nemen om, in naam
van de Koper, de Producten te herstellen of vervangen onder deze Voorwaarden.
c.
Tenzij WGEO de Producten ophaalt door gebruik van haar eigen vervoersmiddelen, aanvaardt de Koper
dat WGEO niet verantwoordelijk is voor enig verlies of schade aan de Producten terugbezorgd aan
WGEO.
d.
Behalve voor Producten die terugbezorgd worden in uitvoering van Bepaling 12, zijn alle teruggaven
voorwaardelijk aan de uitsluitende keuze hiervoor van WGEO en kunnen ze het voorwerp uitmaken van
een opslagkost van vijftien procent (15%), naar de uitsluitende keuze van WGEO.
Aansprakelijkheidsbeperking.
a.
De aansprakelijkheid van WGEO voor rechtstreeks verlies of schade die voortkomt uit deze Voorwaarden
en enig Contract zal beperkt zijn tot, en zal in geen enkel geval hoger zijn dan, de door de Koper betaalde
prijs van de Producten die aanleiding geven tot de klacht (exclusief BTW). WGEO is niet aansprakelijk
onder deze Voorwaarden of enig Contract indien WGEO de betaling van de totale factuurprijs van de
Producten die aanleiding geven tot de eis, niet ontvangen heeft.
b.
Behalve indien uitdrukkelijk voorzien is in deze Voorwaarden, zijn WGEO en haar Leveranciers niet
aansprakelijk t.o.v. de Koper voor enige financiële, bijkomende of ander verlies of schade veroorzaakt
door de Koper door enige garantie, (impliciete of expliciete) waarborg, voorwaarde of andere bepaling of
enige verplichting van het gemeen recht; of voor enige speciale, onrechtstreekse, incidentele of
gevolgschade (inclusief winstderving, verlies van inkomsten, verlies van documenten of gegevens, kosten
om vervangingsproducten te voorzien, schade aan het imago en aan goodwill of elke zaak die buiten de
redelijke controle van WGEO valt) of voor andere schadevergoedingseisen om welke reden ook
(veroorzaakt door nalatigheid van WGEO, haar werknemers, agenten, Leveranciers of op een andere
manier) die voortkomen uit of verbonden zijn met deze Voorwaarden of een Contract hieronder, zelfs
indien WGEO of haar Leveranciers ingelicht zijn over de mogelijkheid van dergelijk verlies,
aansprakelijkheid of schade.
c.
Niets hierin vermeld, zal worden uitgelegd zodat de aansprakelijkheid van WGEO voor overlijden of
lichamelijke verwondingen veroorzaakt door de nalatigheid van WGEO of voor inbreuk op de impliciete
eigendom van de Producten beperkt of uitgesloten wordt.
Intellectuele Eigendomsrechten.
a.
De Koper erkent dat de Producten de intellectuele eigendom zijn van de Leveranciers. Niets hierin
vermeld, zal geacht worden een recht of titel op dergelijke intellectuele eigendom aan de Koper te
verlenen. Bovendien aanvaardt de Koper software niet te vertalen, decompileren of demonteren en om
aan haar klanten een exemplaar van een licentieovereenkomst en andere documenten die bij de
Producten gevoegd zijn te bezorgen. De Koper zal geen enkele vorm van vermelding van auteursrecht,
eigendomsteken, serienummer of vertrouwelijke uitleg geplaatst op het Product of vermeld in de
Producten verwijderen, wijzigen of vernietigen.
b.
De Koper begrijpt en aanvaardt dat WGEO geen verplichting heeft om en de Koper niet zal schadeloos
stellen, verdedigen of vrijwaren tegen eisen, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten en onkosten,
rechterlijke beslissingen of schikkingen die voortkomen uit of verband houden met de eigenlijke of
beweerde inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van een derde, tenzij en enkel in die mate dat
een Leverancier uitdrukkelijk heeft aanvaard om dergelijke schadeloosstelling en verdediging aan de
Koper aan te bieden als doorgeefluik.
c.
Wanneer de Koper voorstellen en overeenkomsten maakt met buitenlandse regeringen die de Producten
betreffen, moet de Koper alle redelijke stappen ondernemen om te verzekeren dat de eigendomsrechten
van de Leverancier op dergelijke Producten de maximale beschikbare bescherming krijgen van dergelijke
buitenlandse regering voor commerciële computer software en verwante documentatie die enkel met
private gelden ontwikkeld is.
WGEO Information confidentielle

d.

16.

17.

18.

Niets in deze Voorwaarden zal uitgelegd worden zodat de Koper een licentie krijgt om enig logo, merk of
handelsnaam van WGEO of een Leverancier te gebruiken, elke licentie hiervan zal het voorwerp uitmaken van een
afzonderlijke overeenkomst inclusief, het dan geldende beleid van WGEO of haar Leveranciers, zoals toepasselijk.
Speciale Voorwaarden voor het E-Systeem.
a.
Enkel de Koper is verantwoordelijk voor het gebruik van een gebruikersnaam, paswoord of andere vormen van
identificatie (gezamenlijk “Koper Identificatie”) om toegang te verkrijgen tot het E-Systeem, en voor het behoud van
de vertrouwelijkheid van de Koper Identificatie. De Koper zal WGEO onmiddellijk inlichten indien zij de Koper
Identificatie zou verliezen, misplaatsen of (feitelijk of poging tot) misbruik van de Koper Identificatie te vermoeden.
De Koper behoudt het nodige beveiligingsbeleid en veiligheidsprocedures om een correct gebruik van de Koper
Identificatie te verzekeren. Behalve in geval van tegenstrijdig bericht, heeft WGEO het recht om volledig op
Aankoopbestellingen die door het E-Systeem verstuurd zijn, te vertrouwen en elke Aankoopbestelling die
verstuurd is door het E-Systeem als een geldig en bindend aanbod om te kopen te aanzien.
b.
Enkel de Koper is verantwoordelijk, op eigen kosten, voor verzekeren en behoud van haar eigen internettoegang,
faciliteiten, hardware en software die nodig zijn om toegang te krijgen tot het E-Systeem. De Koper aanvaardt dat
WGEO de veiligheid en integriteit van gegevens of informatie uitgewisseld door het internet of het E-Systeem niet
kan garanderen.
Overmacht.
a.
WGEO is niet aansprakelijk t.a.v. de Koper of wordt niet geacht een inbreuk te plegen op deze Voorwaarden of
een Contract in geval van vertraging of niet uitvoering indien dergelijke vertraging of niet uitvoering veroorzaakt
was door Overmacht.
b.
In geval van Overmacht: (i) zal WGEO, van zodra mogelijk uit een commercieel oogpunt, de Koper inlichten over
een dergelijk geval van Overmacht, hoewel het niet inlichten geen aansprakelijkheid van WGEO met zich mee
brengt; (ii) de verplichtingen van WGEO tot uitvoering worden opgeschort gedurende de duur van het geval van
Overmacht; en (iii) de termijn van uitvoering van WGEO zal verlengd worden met een periode die overeenkomt
met de duur van het geval van Overmacht.
c.
Indien een geval van Overmacht, meer dan negentig (90) dagen zou duren, mag elke partij, door middel van een
geschreven kennisgeving aan de andere, een Contract beëindigen voor zover de Producten nog niet geleverd zijn
onder dat Contract. Na dergelijke beëindiging, heeft WGEO geen verplichting om te leveren en de Koper om de
levering te aanvaarden of te betalen voor ongeleverde Producten, maar zal het Contract ten volle van kracht
blijven en effect hebben t.o.v. Producten die geleverd werden voor de beëindigingsdatum.
Naleving van de Wetten; Export.
a.
De Koper aanvaardt dat het verlenen van een licentie op en de verkoop van de Producten en technische gegevens
die daaraan verbonden zijn, onderworpen is aan en beheerst wordt door de exportwetten van de Verenigde Staten
van Amerika (V.S.), inclusief de reglementen m.b.t. administratie van export, de Europese Unie (EU) en de landen
van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) (gezamenlijk “Export Controle Wetten”) en de Koper aanvaardt de
Producten, of producten die er onmiddellijk uit voortkomen, niet uit te voeren, opnieuw uit te voeren of op een
andere manier te verdelen met inbreuk van de Export Controle Wetten.
De Koper aanvaardt om haar klanten in te lichten dat de Producten onderhevig zijn aan en gecontroleerd worden
door dergelijke Export Controle Wetten en dat de Regering van de V.S. en /of de lidstaten van de EU en de EVA
een licentie of andere toelating kunnen vereisen voor export.
b.
De Koper waarborgt dat zij geen Producten zal uitvoeren of opnieuw uitvoeren indien zij op de hoogte is dat zij
zullen gebruikt worden in het ontwerp, ontwikkeling, productie of gebruik van chemische, biologische, nucleaire of
ballistische wapens of in een installatie die dergelijke activiteiten uitvoert, tenzij de Koper voorafgaande schriftelijke
toestemming van het desbetreffende departement van de regering van de V.S. of een andere bevoegde regering
heeft gekregen. Bovendien waarborgt de Koper dat zij geen Producten, rechtstreeks of onrechtstreeks, zal
uitvoeren of opnieuw uitvoeren naar landen waartegen een embargo van kracht is of Producten verkopen aan
vennootschappen of natuurlijke personen die vermeld staan op de Lijst van Verboden Personen (‘Denied Persons
List’) uitgegeven door het Handelsdepartement (‘Department of Commerce’) van de V.S.
c.
De Koper heeft de volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid om alle nodige toelatingen van de regering van
de V.S. en/of lidstaten van de EU en EVA te verkrijgen alvorens de Producten, of gerelateerde technische data uit
te voeren vanuit het Verenigd Koninkrijk. WGEO is niet aansprakelijk voor kosten, aansprakelijkheden of schade
die voortvloeit uit het niet verkrijgen van dergelijke nodige toelatingen door de Koper. De Koper erkent dat de
Export Controle Wetten van tijd tot tijd kunnen wijzigen. De Koper heeft de enige en uitsluitende
verantwoordelijkheid om advies in te winnen van juristen of via andere gepaste kanalen teneinde de naleving van
deze wetten te verzekeren.
d.
De Koper waarborgt dat hij geen daden zal stellen of toelaten die WGEO aansprakelijk zouden stellen voor een
schending van de Amerikaanse wet op buitenlandse fraude (‘US Foreign Corrupt Practices Act’) (de “Wet”), die
het, rechtstreeks of onrechtstreeks, aanbieden, beloven of aanbieden te beloven of geven van geld of waardevolle
zaken verbiedt aan een vertegenwoordiger van een regering, politieke partij of een tussenpersoon ervan om
haarzelf of WGEO te helpen een zaak te verkrijgen of te behouden en de Koper (a) zal dergelijke Wet niet
overtreden of aanleiding geven tot een overtreding door WGEO i.v.m. de verkoop en distributie van de Producten;
.
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en (b) zal WGEO schriftelijk verwittigen indien haar aandeelhouders, partners, principalen, directeurs of
medewerker ambtenaren, medewerkers of vertegenwoordigers van een regering, politieke partij of
kandidaat voor een politieke functie is of wordt.
e.
De Koper zal de EU Richtlijnen 2002/95/EC (Beperking van het Gebruik van bepaalde Gevaarlijke Stoffen)
en 2002/96/EC van 27 januari 2003 (Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur) (“AEEA”)
naleven alsook de implementatie ervan in alle landen waarnaar de Producten geïmporteerd, geëxporteerd
of op een andere manier verdeeld worden door de Koper, deze verplichting houdt de registratie als
“producent” in, onder de toepasselijke AEEA wetgeving. De Koper zal WGEO inlichten in geval zij de
Producten uitvoert uit het Verenigd Koninkrijk.
f.
De Koper zal WGEO schadeloos stellen, verdedigen en waarborgen tegen enige en alle inbreuken van de
Koper op deze Bepaling. De Koper aanvaardt om, op verzoek van WGEO, de naleving van de Export
Controle Wetten en de Wet te bevestigen.
Niet-afwerving.
De Koper aanvaardt, voor een periode van twaalf (12) maanden na de datum van een Contract onder deze
Voorwaarden, geen werknemers van WGEO die betrokken zijn bij de marketing, promotie, verkoop of distributie van
Producten aan de Koper voor te stellen of hen ertoe aan te zetten hun werk te verlaten of hun dienstencontract met
WGEO te beëindigen of ontbinden, naargelang het geval, en de Koper zal dergelijke werknemer niet aanstellen,
aannemen, er een contract mee sluiten of te werk stellen in het Verenigd Koninkrijk om diensten te verlenen aan de
Koper. Indien de Koper deze Bepaling overtreedt, aanvaardt de Koper om aan WGEO, als schadevergoeding, het
forfaitair bedrag van veertig procent (40%) van het jaarlijkse loon van de medewerker te betalen (exclusief voordelen)
en de Koper aanvaardt dat dergelijk forfaitair bedrag een correcte en redelijke inschatting is van het verlies van
WGEO.
Vertrouwelijke informatie.
De Koper aanvaardt dat deze Voorwaarden, inclusief Contracten, en alle informatie m.b.t. de Producten, inclusief
prijzen en beschrijvingen, die door WGEO aan de Koper worden gegeven, worden geacht vertrouwelijke informatie
van WGEO of haar Leveranciers (“Vertrouwelijke Informatie”) te zijn, ongeacht de vorm waarin ze verstrekt werden.
De Koper zal dergelijke Vertrouwelijke Informatie strikt vertrouwelijk houden en dergelijke Vertrouwelijke Informatie
niet gebruiken of openbaar maken aan derden, tenzij de wet het vereist. Daarenboven aanvaardt de Koper om
toegang tot dergelijke Vertrouwelijke Informatie te beperken tot die werknemers die de informatie moeten kennen en
onderworpen zijn aan schriftelijke confidentialiteitsverplichtingen, die minstens zo beschermend zijn t.o.v. de
Vertrouwelijke Informatie als deze Voorwaarden. Alle vertrouwelijke informatie wordt verstrekt “zoals ze is”, zonder
enige garantie of, impliciete of expliciete, waarborg met betrekking tot juistheid of volledigheid. WGEO aanvaard om
gevoelige informatie die verstrekt is door de Koper en aangeduid is als vertrouwelijk, eigendom van, of gelijkaardige
termen, strikt vertrouwelijk te houden en niet aan derden mee te delen.
Algemeen.
a.
Overdracht. De Koper mag deze Voorwaarden niet, van rechtswege of op een andere manier, aan een
derde overdragen, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van WGEO.
b.
Afstand. Het niet afdwingen van een bepaling van deze Voorwaarden of een Contract zal niet beschouwd
worden als een afstand van recht om die of een andere bepaling van deze Voorwaarden of een Contract
af te dwingen.
c.
Splitsbaarheid. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig of
onafdwingbaar wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden ten volle van kracht
blijven.
d.
Audit Rechten. De Koper zal juiste, volledige en gedetailleerde archieven bijhouden i.v.m. de uitvoering
van deze Voorwaarden of een Contract hieronder om WGEO in staat te stellen correct te kunnen
vaststellen of de Koper de overeengekomen bepalingen volledig heeft nageleefd. De Koper zal dergelijke
archieven beschikbaar maken voor nazicht en het nemen van kopies door WGEO en haar
vertegenwoordigers, na redelijke kennisgeving en tijdens de gebruikelijke werkuren. De Koper zal
dergelijke archieven ten minste twee (2) jaar na het einde van het kalenderjaar waartoe zij betrekking
hebben behouden.
e.
Marketing. De Koper aanvaardt dat WGEO gegevens over de Koper, inclusief persoonlijke gegevens,
mag verzamelen, opslaan en gebruiken om haar marketing en verkoop van de Producten te
vergemakkelijken. Ongeacht het voorgaande, aanvaardt WGEO om geen persoonlijke gegevens aan
derden mee te delen zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Koper. De Koper
aanvaardt bovendien het gebruik van dergelijke gegevens om informatie over het Product en promoties
aan de Koper over te maken via email of andere elektronische middelen, tenzij de Koper WGEO
schriftelijk op de hoogte brengt dat zij geen dergelijke promotie-informatie wenst te ontvangen.
f.
Toepasselijk recht en Bevoegdheid. Deze Voorwaarden worden beheerst door de wetten van Engeland
en Wales, en de Koper aanvaardt hierbij de exclusieve bevoegdheid van de Engelse rechtbanken. De
toepassing van de Conventie van de Verenigde Naties met betrekking tot Internationale
Koopovereenkomsten met betrekking tot roerende zaken op deze Voorwaarden wordt expliciet uitgeslote.
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Westcon Group European Operations Limited
Wijzigingen voor België aan de Algemene Verkoopsvoorwaarden
Dit Amendement van België bij Voorwaarden Van Verkoop ("Amendement") zal van toepassing zijn op alle transacties tussen Koper en WGEO door zijn tak van België, de Europese Verrichtingen België Branch
Ltd. van de Groep Westcon, registratienummer 0885-629-202 met een geregistreerde plaats van zaken in Mechelen Campusschalienhoevedreef, 20E Mechelen, België, B-2800 ("WGEO België").
Dienovereenkomstig, voor alle transacties tussen Koper en WGEO België zullen om het even welke verwijzingen naar WGEO in de Voorwaarden en dit Amendement WGEO België betekenen.

1.

2.

3.

4.

5.

Algemene toepassing. Termen die in deze Wijzigingen met een hoofdletter gebruikt
worden, maar hierin niet gedefinieerd zijn, hebben de respectievelijke betekenis die in de
Voorwaarden aan deze termen worden toegewezen. In geval van tegenstrijdigheden
tussen de bepalingen van deze Wijzigingen en de bepalingen van de Voorwaarden,
hebben de Wijzigingen voorrang. Behalve in zover gewijzigd door de Wijzigingen, blijven
de Voorwaarden ten volle van kracht.
Artikel 1(a)(iv). Artikel 1(a)(iv) wordt volledig verwijderd en wordt vervangen door:
“Voorwaarden” betekent deze Algemene Verkoopsvoorwaarden of latere algemene
voorwaarden waarvan aan de Koper kennis wordt gegeven dat deze ten volle van kracht
zijn op de datum van een Contract en die tegelijkertijd beschikbaar zijn op de website van
WGEO met als URL: https://www.westconcomstor.com/global/en/legal/Legal/terms-andconditions.html. Koper kan ook een exemplaar van de meest recente Algemene
Voorwaarden opvragen via e-mail op het volgend adres: terms@westcon.be, of via een
schriftelijk verzoek via de post aan WGEO België t.a.v. Belgium Credit Team.
Artikel 5.b De prijs van de Producten die niet in voorraad zijn bij WGEO op de
Contractdatum (“Bijbestelling”) zal zijn: (i) de gegeven prijs (die schriftelijk formeel is
overgemaakt en geldig is gedurende zeven (7) dagen na de vermelding) of, (ii) wanneer
geen prijs gegeven is, of de gegeven prijs vervallen is, de prijs vermeld op de prijslijst van
WGEO die op de datum van het Contract het meest recent is.
Artikel 5.c Onverminderd het bovenstaande, behoudt WGEO zich het recht voor om,
door kennisgeving aan de Koper op een moment vóór de levering, de prijs van de
Producten te verhogen na de Contractdatum om een stijging in de kosten van dergelijke
Producten weer te geven die te wijten is aan factoren buiten de controle van WGEO,
inclusief schommelingen in wisselkoersen, munteenheid reglementering, verandering van
heffingen, belangrijke stijging in arbeidskosten, materialen of andere fabricagekosten,
verandering van leveringsdata, hoeveelheden of specificaties van de Producten die
gevraagd zijn door de Koper of vertragingen opgelopen door instructies van de Koper of
gebrek van de Koper om WGEO juiste informatie of instructies te geven, maar WGEO zal
haar prijs enkel verhogen met het bedrag dat nodig is om dergelijke verhoging weer te
geven.
Artikel 6.c Volledige, tijdige betaling behoort tot de essentie van deze Voorwaarden.
WGEO zal het recht hebben gefactureerde bedragen te innen, ongeacht of de levering al
heeft plaatsgevonden of de eigendom al overgegaan is naar de Koper. Indien (i) de Koper
een, onder dit contract, opeisbare betaling niet betaalt; (ii) een bewarend of uitvoerend
beslag gelegd wordt op de eigendommen of goederen van de Koper; (iii) de Koper een
afbetalingsplan of schikking overeenkomt met of voorstelt aan zijn schuldeisers; (iv) de
Koper een vennootschap is en een beslissing of aanvraag tot ontbinding van de
bedrijvigheid van de Koper (anders dan voor een fusie of reorganisatie) genomen of
voorgesteld wordt; (v) een curator, commissaris, voorlopig bewindvoerder of een
gelijkaardige persoon benoemd is m.b.t. een deel of het geheel van de onderneming,
eigendommen of goederen van de Koper; (vi) de Koper een natuurlijke persoon of een
vereniging is, en er redenen bestaan voor het indienen van een faillissementsaanvraag
onder de Faillissementswet of enige wettelijke vernieuwing of wijziging daarvan of bij het
indienen van dergelijke aanvraag (“Faillissementsaanvraag”), of (vii) de Koper zijn
kredietlimiet overschrijdt, dan zal, onverminderd alle andere rechten en rechtsmiddelen
die WGEO toekomen, de volledige prijs van alle Producten geleverd aan de Koper onder
een Contract, die niet voldaan is, onmiddellijk betaalbaar worden (niettegenstaande
vorige overeengekomen kredietvoorwaarden) en zal WGEO het recht hebben om één of
meerdere van de volgende maatregelen te nemen:
i.
Door kennisgeving, een Contract of een deel daarvan op te schorten of te
ontbinden, zonder aansprakelijkheid, Producten in transit tegen te houden
en, naar haar keuze, overeenkomstig Bepaling 8, de gebouwen van de
Koper betreden om de Producten waarvoor geen volledige betaling is
gedaan te recupereren;
ii.
Aan de Koper interest aan te rekenen, zowel gerechtelijke als nietgerechtelijke, op onbetaalde, betaalbare bedragen, aan een interestvoet van
1% per maand, tot de volledige betaling. Ter verduidelijking, een deel van
een maand zal gerekend worden als een volledige maand voor het
berekenen van de interest; Bij het verschuldigde bedrag zal, vijf procent van
het totale verschuldigde bedrag, met een minimum van 150 €, worden
toegevoegd voor invorderingskosten; dit onverminderd het recht om
bijkomende schadevergoeding te eisen.
iii. De te betalen bedragen verrekenen met kredietnota’s, saldo’s of andere
schulden van WGEO aan de Koper;
iv. Elke betaling van de Koper toewijzen aan de Producten (inclusief Producten
die zijn geleverd onder een ander contract tussen de Koper en WGEO of een
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6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

bijkantoor of dochtervennootschap van WGEO) die WGEO gepast acht
(niettegenstaande enige gewenste toewijzing door de Koper); en/of
v.
De betalingsvoorwaarden van de Koper wijzigen, wat het terugtrekken of
wijzigen van elke voordien toegestane kredietlimiet, het vereisen van
voorafbetaling en het vereisen van nodige waarborgen voor juiste
uitvoering door de Koper d.m.v. het stellen van een bankgarantie kan
inhouden.
Artikel 8.b Tot het moment dat eigendom van de Producten op de Koper overgaat,
zal de Koper (i) de Producten bezitten als fiduciair agent en bewaarnemer, (ii) alle
Producten duidelijk afzonderlijk en herkenbaar van de voorraad van de Koper
opbergen, (iii) de Producten in hun originele verpakking, goed bewaard, beschermd,
verzekerd en herkenbaar als eigendom van WGEO houden. De Koper mag de
Producten niet aanbieden als zekerheid of andere waarborg of enige bezwaring
toestaan m.b.t. de Producten (een “Zekerheid t.v.v. Derden”) tot de eigendom is
overgegaan naar de Koper in overeenstemming met deze Voorwaarden. Indien de
Koper een Zekerheid t.v.v. Derden op de Producten toelaat, toestaat of op een andere
manier creëert vóór de eigendom op de Koper is overgegaan, worden alle bedragen
verschuldigd aan WGEO onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar. Op verzoek van
WGEO zal de Koper WGEO alle details en informatie bezorgen die nodig zijn om de
Producten op te halen in geval van niet-betaling door de Koper.
[Artikel 8.c weggelaten]
Artikel 8.d [wordt artikel 8.c] Tot het moment waarop de eigendom van de
Producten overgaat op de Koper, zal WGEO het recht hebben om te eisen dat de
Koper de Producten teruggeeft aan WGEO. Indien de Koper niet onmiddellijk WGEO’s
verzoek inwilligt, heeft WGEO het recht om de gebouwen of voertuigen van de Koper
waarin de Producten zijn geladen of opgeslagen te betreden met het doel de
desbetreffende Producten opnieuw in bezit te nemen indien de Koper een inbreuk
begaat van één van deze Voorwaarden of van een Contract.
Artikel 8.e [wordt artikel 8.d] De Koper mag geen Producten uit zijn voorraad
verkopen na de aanstelling van een curator over zijn goederen of nadat hij in
ontbinding werd gesteld of onder bewindvoering is geplaatst of, indien het geen
vennootschap betreft, een Faillissementsaanvraag heeft ingediend. Daarenboven zal
het bezitrecht van de Koper op de Producten onmiddellijk uitdoven wanneer de Koper
een overeenkomst met zijn schuldeisers aangaat, de aanstelling van een beheerder,
curator of bewindvoerder over zijn zaken en goederen ondergaat of toestaat, of
gebruik maakt van of voorwerp wordt van procedures onder enige toepasselijke
faillissementwetten, in de onmogelijkheid verkeert zijn schulden te of op een andere
manier ophoudt zaken te doen of dreigt op te houden zaken te doen.
Artikel 12.b De Koper aanvaardt dat de enige verantwoordelijkheid van WGEO t.o.v.
de Koper m.b.t. Klachten over gebreken in de Producten beperkt is tot de behandeling
van dergelijke klachten met de Leverancier en uitdrukkelijk afhankelijk is van het
verkrijgen door WGEO van een terugbetaling, krediet of vervanging van de Producten
van haar Leverancier. WGEO is niet verplicht een teruggave van Producten te
aanvaarden die niet overeenkomt met het beleid van een Leverancier i.v.m. teruggave
van Producten. Onverminderd het voorgaande, zal WGEO Producten met verborgen
gebreken aanwezig op het moment van de levering, vermaken of vervangen, naar
haar eigen keuze, indien WGEO van deze gebreken op de hoogte is gebracht binnen
de zes (6) maanden na de levering.
Artikel 14.a
Voor zover toegelaten door het toepasselijke recht, is de
aansprakelijkheid van WGEO voor rechtstreeks verlies of schade die voortkomt uit
deze Voorwaarden en enig Contract beperkt tot, en zal in geen enkel geval hoger zijn
dan, de door de Koper betaalde prijs van de Producten die aanleiding geven tot de
klacht (exclusief BTW).
Artikel 18.c De Koper heeft de volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid om alle
nodige toelatingen van de regering van de V.S. en/of lidstaten van de EU en EVA te
verkrijgen alvorens de Producten, of gerelateerde technische data uit te voeren vanuit
België. WGEO is niet aansprakelijk voor kosten, aansprakelijkheden of schade die
voortvloeit uit het niet verkrijgen van dergelijke nodige toelatingen door de Koper. De
Koper erkent dat de Export Controle Wetten van tijd tot tijd kunnen wijzigen. De Koper
heeft de enige en uitsluitende verantwoordelijkheid om advies in te winnen van juristen
of via andere gepaste kanalen teneinde de naleving van deze wetten te verzekeren.
Artikel 18.e De Koper zal de EU Richtlijnen 2002/95/EC (Beperking van het Gebruik
van bepaalde Gevaarlijke Stoffen) en 2002/96/EC van 27 januari 2003 (Afgedankte
Elektrische en Elektronische Apparatuur) (“AEEA”) naleven alsook de implementatie
ervan in alle landen waarnaar de Producten geïmporteerd, geëxporteerd of op een
andere manier verdeeld worden door de Koper, deze verplichting houdt de registratie
WGEO Information confidentielle

14.

15.

als “producent” in, onder de toepasselijke AEEA wetgeving. De Koper zal WGEO inlichten
in geval zij de Producten uitvoert uit België.
Artikel 19 De Koper aanvaardt, voor een periode van twaalf (12) maanden na de datum
van een Contract onder deze Voorwaarden, geen werknemers van WGEO die betrokken
zijn bij de marketing, promotie, verkoop of distributie van Producten aan de Koper voor te
stellen of hen ertoe aan te zetten hun werk te verlaten of hun dienstencontract met
WGEO te beëindigen of ontbinden, naargelang het geval, en de Koper zal dergelijke
werknemer niet aanstellen, aannemen, er een contract mee sluiten of te werk stellen in
België om diensten te verlenen aan de Koper. Indien de Koper deze Bepaling overtreedt,
aanvaardt de Koper om aan WGEO, als schadevergoeding, het forfaitair bedrag van
veertig procent (40%) van het jaarlijkse loon van de medewerker te betalen (exclusief
voordelen) en de Koper aanvaardt dat dergelijk forfaitair bedrag een correcte en redelijke
inschatting is van het verlies van WGEO.
Artikel 21.c Splitsbaarheid. Indien een bepaling van deze Voorwaarden, of een deel
daarvan, door een bevoegde rechtbank ongeldig of onafdwingbaar wordt verklaard, zullen
de overige bepalingen of delen daarvan van deze Voorwaarden ten volle van kracht
blijven. Beide partijen zullen in dergelijk geval de bepaling, of het deel daarvan dat
ongeldig of onafdwingbaar is verklaard, vervangen door een nieuwe bepaling of nieuw
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16.

17.

deel dat zo dicht mogelijk licht bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen en
betekenis van de Overeenkomst.
Artikel 21.e Marketing. De Koper aanvaardt dat WGEO gegevens over de Koper,
inclusief persoonlijke gegevens, mag verzamelen, opslaan en gebruiken om haar
marketing en verkoop van de Producten te vergemakkelijken. Ongeacht het
voorgaande, aanvaardt WGEO om geen persoonlijke gegevens aan derden mee te
delen zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Koper. De Koper
aanvaardt bovendien het gebruik van dergelijke gegevens om informatie over het
Product en promoties aan de Koper over te maken via email of andere elektronische
middelen, tenzij de Koper WGEO schriftelijk op de hoogte brengt dat zij geen
dergelijke promotie-informatie wenst te ontvangen. De verantwoordelijke voor de
gegevensverwerking is WGEO.
Artikel 21(f). Het Belgisch recht is van toepassing op deze Voorwaarden en Koper
aanvaardt hierbij de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde Belgische rechtbanken.
De toepassing van het verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale
koopovereenkomsten op deze Voorwaarden en de Contracten is uitdrukkelijk
uitgesloten.
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