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1. TOEPASSINGSGEBIED 

1.1. Deze Algemene verkoopvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle leveringen van goederen aan 

de klant door Witte Molen B.V. en op alle overeenkomsten die Witte Molen B.V. afsluit met de klant. 

Deze Algemene verkoopvoorwaarden primeren op de algemene (aankoop)voorwaarden van de klant 

en/of eender welke andere derde partij, zelfs indien Witte Molen B.V. deze niet uitdrukkelijk zou hebben 

verworpen. 

1.2. Van deze Algemene verkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken mits uitdrukkelijk schriftelijk 

akkoord tussen Witte Molen B.V. en de klant. 

1.3. Indien enige bepaling van deze Algemene verkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zou blijken, 

dan blijven de overige bepalingen onverkort geldig. 

 

2. PRIJS 

2.1. De prijslijst van Witte Molen B.V., alsmede alle andere door Witte Molen B.V. verstrekte gegevens 

voorafgaandelijk aan een overeenkomst of bestelling, zijn niet bindend. Witte Molen B.V. kan deze op elk 

ogenblik wijzigen en dit tot op het ogenblik van aanvaarding van de bestelling, door middel van een 

schriftelijke orderbevestiging. 

2.2. Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen. 

2.3. Witte Molen B.V. houdt zich het recht voor om op bestellingen met een waarde beneden een 

minimumwaarde, een administratieve toeslag aan te rekenen; de minimumwaarde en administratieve 

toeslag kunnen te allen tijde bij  Witte Molen B.V. worden aangevraagd. 

2.4. Elke verandering in de elementen die de basis van de verkoopprijs van de verkoper uitmaken of elke van 

regeringswege of door een andere overheid genomen beslissing die de aankoop, invoer, vervoer of 

verkoop van materialen of producten zou beperken of reglementeren of de kostprijs ervan aanzienlijk zou 

wijzigen, zal Witte Molen B.V. toelaten zijn aangegane verbintenissen te herzien. 

 

3. LEVERING, RISICO-OVERDRACHT, AFNAME 

3.1. De leveringstermijnen zoals vermeld op de orderbevestiging worden ten titel van informatie verstrekt en 

kunnen niet als een fatale termijn voor het van rechtswege ontstaan van verzuim beschouwd worden. 

3.2. Overschrijding van de opgegeven leveringstermijnen geeft geen recht op schadevergoeding, noch op 

eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. Witte Molen B.V. is niet aansprakelijk voor te late leveringen 

die hun oorzaak vinden in overmacht, zoals bedoeld in artikel 4. 

3.3. Levering van de goederen buiten Nederland geschiedt EX-WORKS (Witte Molen B.V., Moleneind 2, 4268 

GD MEEUWEN) Incoterms 2010. Voor bestellingen, te leveren in Nederland en kleiner dan € 300,00 zal 

een transportvergoeding worden aangerekend.  

3.4. Het risico gaat over op de klant bij levering (EX-WORKS). Dit geldt ook in geval van franco levering, waarbij 

Witte Molen B.V. enkel de transportkosten op zich neemt. 

3.5. Op schriftelijk verzoek van de klant en na schriftelijke bevestiging door Witte Molen B.V. worden de 

goederen door Witte Molen B.V. verzonden naar de door de klant aangegeven bestemming, op kosten en 

risico van de klant. 

3.6. De klant verbindt er zich toe om - behoudens te late levering overeenkomstig artikel 3.2 - de door hem 

bestelde goederen af te nemen op de overeengekomen leverdatum zoals deze vermeld staat op de 

orderbevestiging van Witte Molen B.V.. Per week of gedeelte van een week vertraging in de afname is de 

klant zonder een nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst een onmiddellijk opeisbare 

boete verschuldigd van 1% op het factuurbedrag. Indien nog geen gehele afname is gebeurd één maand 

na de afgesproken leveringsdatum, houdt Witte Molen B.V. zich het recht voor de overeenkomst te 

ontbinden en is de klant een boete verschuldigd ten bedrage van 30% van het factuurbedrag van de niet 

afgenomen goederen, onverminderd het recht van Witte Molen B.V. op volledige schadevergoeding 

en/of nakoming van de overeenkomst. 
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3.7. Alle verkopen geschieden onder voorbehoud van het bekomen van een in- en uitvoervergunning van de 

bevoegde overheden. 

 

4. OVERMACHT 

4.1. Van overmacht aan de zijde van Witte Molen B.V. is er sprake indien Witte Molen B.V. verhinderd wordt 

aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen ten gevolge van bijvoorbeeld oorlog, 

oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, 

defecten aan machines, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoerapparaat, ziekte of staking van 

het personeel van Witte Molen B.V., telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis of tekortkomingen 

van leveranciers van Witte Molen B.V., of handelingen van derden. 

4.2. In voorkomend geval houdt Witte Molen B.V. zich het recht voor om haar verbintenissen op te schorten 

zolang de overmachtsituatie duurt en/of - indien de overmachtsituatie meer dan 3 maanden duurt - de 

overeenkomst geheel of gedeeltelijk en zonder schadevergoeding te ontbinden. 

 

5. KLACHTEN 

5.1. Elke klacht over de geleverde goederen, van welke aard ook, onder meer inzake - doch niet beperkt tot - 

de niet-conformiteit, ontbrekende onderdelen, zichtbare gebreken of schade, dienen door de klant 

schriftelijk gemeld te worden binnen een termijn van 48 uur na levering. 

5.2. Verborgen gebreken dienen door de klant schriftelijk gemeld te worden binnen een termijn van 8 

kalenderdagen na ontdekking van dergelijk gebrek. 

5.3. Vervallen goederen (overschrijding versheidsdatum) worden niet teruggenomen noch vergoed. 

5.4. Na de voormelde termijnen vervallen de rechten van de klant. 

 

6. AANSPRAKELIJKHEID 

6.1. Witte Molen B.V. is tot geen andere verplichting gehouden dan de levering overeenkomstig de 

bestelorder. 

6.2. De herstelplicht van Witte Molen B.V. beperkt zich tot de reparatie en zo nodig de vervanging van de 

geleverde goederen of de betrokken gebrekkige onderdelen, naar het oordeel van Witte Molen B.V., en 

zonder dat de klant recht heeft op schadevergoeding. 

6.3. Witte Molen B.V. kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, inclusief maar 

niet beperkt tot winstderving en schade van derden. 

6.4. De aansprakelijkheid van Witte Molen B.V. is alleszins beperkt tot het factuurbedrag van de betrokken 

geleverde goederen. 

6.5. In het geval dat een rechter mocht oordelen dat Witte Molen B.V. geen beroep toekomt op de beperking 

en uitsluiting van aansprakelijkheid zoals vermeld in het voorgaande van dit artikel, is de totale 

aansprakelijkheid van Witte Molen B.V. voor directe en/of indirecte Schade beperkt tot maximaal het 

bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Witte Molen B.V. voor het voorval in kwestie 

wordt uitgekeerd (vermeerderd met het eigen risico). 

 

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

7.1. De geleverde goederen blijven eigendom van Witte Molen B.V. tot op datum van de volledige betaling 

door de klant. Tot op dat ogenblik heeft de klant niet het recht de goederen te verkopen of te bezwaren 

met rechten van derden. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de 

koper de risico’s van verlies, vernietiging of beschadiging van de goederen draagt en dit vanaf de levering 

ervan. 

7.2. In geval van niet-betaling door de klant, houdt Witte Molen B.V. zich het recht voor de goederen terug te 

nemen zonder rechterlijke tussenkomst. 
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7.3. Indien de overeenkomst betrekking heeft op door Witte Molen B.V. te leveren goederen aan een in 

Duitsland gevestigde klant, gelden – onder overeenkomstige toepassing van het in leden 1 en 2 van dit 

artikel bepaalde – tevens de volgende bepalingen:  

- de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud worden beheerst door Duits recht; 

- de door Witte Molen B.V. geleverde goederen blijven het eigendom van Witte Molen B.V. totdat de 

klant alle bestaande en toekomstige vorderingen – uit welke hoofde dan ook – integraal aan Witte 

Molen B.V. heeft voldaan, vermeerderd met rente en kosten;  

- in geval van be- of verwerking van de door Witte Molen B.V. geleverde goederen, wordt de klant 

geen eigenaar van het nieuwe goed, doch wordt deze be- of verwerking geacht voor Witte Molen 

B.V. te geschieden, zonder dat hieruit verplichtingen voor Witte Molen B.V. voortvloeien;  

- indien de door Witte Molen B.V. geleverde goederen bestanddeel worden van een ander goed, of in 

geval van vermenging van de door Witte Molen B.V. geleverde goederen met andere goederen, 

wordt Witte Molen B.V. mede-eigenaar van het nieuwe goed in de verhouding van de factuurwaarde 

van de door Witte Molen B.V. geleverde goederen tot de factuurwaarde van de andere goederen. 

Voor het geval de eigendomsrechten van Witte Molen B.V. als gevolg van natrekking of vermenging 

zouden komen te vervallen, draagt de klant bij dezen reeds nu voor alsdan haar (aandeel in de) 

eigendom van het nieuw ontstane goed aan Witte Molen B.V. over. 

 

8. BETALINGSMODALITEITEN 

8.1. Alle facturen zijn betaalbaar te Moleneind 2, 4268 GD MEEUWEN, contant, netto en zonder korting tenzij 

anders bedongen en schriftelijk bevestigd door Witte Molen B.V.. Bij niet-contante betaling is de 

eventueel in rekening gebrachte kredietbeperking verschuldigd. 

8.2. De klant is aan Witte Molen B.V. het gefactureerd bedrag verschuldigd, vermeerderd met eventuele 

belastingen en/of onkosten. De betaling, onder welke vorm dan ook, dient uitgevoerd te worden door de 

klant op dusdanige wijze dat Witte Molen B.V. geen kosten dient te betalen gerelateerd aan de ontvangst 

van de betaling. 

8.3. Bij niet- of niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling wettelijke 

handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd over de hoofdsom van de factuur vanaf de vervaldag van 

de factuur tot op de dag van volledige betaling, onverminderd de andere rechten die  Witte Molen B.V. 

kan doen gelden. 

8.4. Bij niet- of niet-tijdige betaling is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling tevens 

buitengerechtelijke incassokosten ex artikel 6:96 BW verschuldigd aan Witte Molen B.V.. 

8.5. Bij gebrek aan een tijdige betaling van één en/of meerdere facturen wordt het saldo van alle 

openstaande, zelfs niet-vervallen facturen, onmiddellijk opeisbaar. Bovendien houdt Witte Molen B.V. 

zich het recht voor de uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten en geen verdere leveringen meer 

te doen tot volledige betaling is gebeurd. 

8.6. Bij niet- of niet-tijdige betaling, houdt Witte Molen B.V. zich het recht voor de aan de klant toegestane 

kortingen of voordelen in te trekken en het saldo afzonderlijk te factureren. 

8.7. De klant kan zich jegens Witte Molen B.V. nimmer beroepen op opschorting of verrekening. 

 

9. ZEKERHEIDSSTELLING 

9.1. Indien Witte Molen B.V. goede grond heeft te vrezen dat de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst 

niet zal nakomen, is Witte Molen B.V. voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd de 

nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de klant op verzoek en ten genoege van Witte 

Molen B.V. zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst(en). 

Deze bepaling geldt evenzeer indien door Witte Molen B.V. op rekening wordt geleverd en de 

betalingstermijn nog niet is verstreken. 
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9.2. Nadat de door Witte Molen B.V. gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, is de klant van 

rechtswege in verzuim en kan Witte Molen B.V. de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door 

middel van een schriftelijke verklaring ontbinden, onverminderd het recht van Witte Molen B.V. op 

volledige schadevergoeding. 

 

10. BEVOEGDHEID, TOEPASSELIJK RECHT 

10.1. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Witte Molen B.V. is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale 

Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (het Weens Koopverdrag) wordt uitgesloten. 

10.2. Geschillen tussen partijen alsmede de interpretatie en toepassing van de overeenkomsten tussen Witte 

Molen B.V. en de klant vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, 

locatie Breda, tenzij regels van dwingendrechtelijke aard zich hiertegen verzetten.  

10.3. Voor zover deze Algemene verkoopvoorwaarden ook opgemaakt zijn in een andere taal en er een conflict 

zou bestaan tussen de Nederlandse en de anderstalige versie, is de Nederlandse tekst bindend. 

 


