
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEVERINGSVOORWAARDEN VAN WNL MARINE ELECTRONICS B.V. 
 
 
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam op 20 augustus 2002, dossier nummer: 34096154. 
 
 
Artikel.1. DEFINITIES 
 
In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 
Algemene Voorwaarden: De hierin volgende Algemene Verko\op- en Leveringsvoorwaarden:\ 
WNL: de besloten vennootschap WNL Marine Electronics B.V., alsmede rechtsopvolgers onder algemene titel: 
Koper: Iedere natuurlijke persoon, vennootschap of rechtspersoon die produkten van WNL afneemt 
danwel met wie WNL een overeenkomst terzake van de verkoop en levering van de produkten en/of diensten 
aangaat of naar wie WNL in onderhandelingen is over het sluiten van de Overeenkomst. 
Overeenkomsten: Iedere Overeenkomst terzake van de verkoop en levering van produkten door WNL, elke 
aanvulling of wijziging daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de 
overeenkomst. 
Produkten: alle door WNL krachtens Overeenkomst te leveren en/of geleverde goederen of te verlenen en/of 
verleende diensten. 
 
Artikel.2. ALGEMEEN 
 
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die WNL aangaat, voorzover WNL 
daarbij als verkoper of dienstverlener optreedt. Tevens zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing op alle 
offertes die WNL doet voor het aangaan van deze overeenkomsten. 
2.2 Algemene inkoopvoorwaarden of specifieke voorwaarden of bedingen van Koper, worden door WNL 
uitdrukkelijk van de hand gewezen, en maken geen deel uit van de Overeenkomst. 
2.3 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, tenzij WNL uitdrukkelijk 
schriftelijk met toepassing van andere bedingen en/of voorwaarden heeft ingestemd. 
 
Artikel.3. AANBIEDINGEN 
 
3.1 Aanbiedingen binden WNL niet tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld. 
3.2 Overeenkomsten komen tot stand nadat de door WNL verzonden aanbieding door Koper is ondertekend en 
door WNL is terug ontvangen of op andere wijze door Koper schriftelijk aan WNL is bevestigd. 
3.3Gegevens welke zijn vermeld in door WNL verstrekte afbeeldingen, catalogi, technische tekeningen, 
adviezen en anderszins verstrekte aanvullende informatie binden WNL niet. 
 
Artikel.4.PRIJZEN 
 
4.1 Prijsopgaven van WNL binden haar niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In 
offertes opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., in- en uitvoerrechten en eventueel door de Overheid te heffen 
rechten en/of andere belangen of heffingen. Opgegeven prijzen gelden voor levering af magazijn IJmuiden. 
4.2 Indien zich na de totstandkoming van de Overeenkomst en voordat deze volledig is uitgevoerd wijzigingen 
voordoen in de kostenfaktoren van WNL (waaronder materiaal- en grondstofprijzen, energieprijzen, koersen van 
valuta, rentekosten, lonen etc.) in de ruimste zin genomen, kunnen deze worden doorberekend aan Koper  met 
inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften dienaangaande. 
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Artikel.5.LEVERTIJD 
 
5.1 De levertijd wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Door WNL opgegeven levertijden zijn echter 
nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. 
5.2 De levertijd, waaronder mede wordt verstaan de termijn voor de door WNL te verrichten werkzaamheden, 
vangt aan op de dag vermeld in de schriftelijke opdrachtbevestiging. Indien voor de uitvoering van de 
Overeenkomst bepaalde gegevens, tekeningen etc. noodzakelijk zijn, vangt de levertijd eerst aan nadat alle 
gegevens en tekeningen in het bezit van WNL zijn. 
5.3 Bij overschrijden van de levertijd heeft Koper geen recht op enige schadevergoeding. Koper heeft in dat 
geval evenmin recht op ontbinding van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de levertijd van zodanige 
aard is dat de Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het desbetreffende 
gedeelte van de Overeenkomst in stand laat. Koper dient in dat geval WNL in gebreke te stellen waarbij 
tenminste een periode van drie weken in acht genomen dient te worden,waarbinnen WNL alsnog de 
mogelijkheid heeft de grond voor ontbinding weg te nemen. 
5.4 WNL is gerechtigd te leveren en (deel)levering te factureren. 
 
 
Artikel .6.LEVERING EN RISICO  
 
6.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 13 worden de produkten geacht te zijn geleverd en door Koper 
aanvaard, alsmede gaat het risico voor de geleverde produkten over op Koper vanaf het moment dat aan Koper te 
leveren produkten voor verzending  af fabriek/magazijn (ex works (INCO-terms 1990) gereed zijn. Dit geldt 
evenzeer indien de vervoerder in een verklaring op de vrachtbrief stelt, dat schade gedurende het vervoer voor 
rekening van afzender komt, welk beding door WNL op voorhand niet wordt geaccepteerd. Indien WNL laat 
vervoeren, doet zij dit in opdracht van Koper. 
6.2 Indien de produkten om welke reden dan ook niet tijdig door Koper worden afgenomen, zal Koper zonder 
voorafgaande ingebrekestelling in verzuim zijn. WNL is alsdan gerechtigd de produkten voor rekening en risico 
van Koper te doen opslaan, of aan een derde te verkopen. 
 
 
Artikel.7.RECLAMES/GARANTIES   
 
7.1 De hoeveelheid geleverde produkten dient door koper bij levering te worden gecontroleerd. Eventuele 
klachten betreffende de hoeveelheid dient Koper binnen 24 uur bij WNL te melden. Over deze klachten dient 
voorts binnen 48 uur schriftelijk te worden gereclameerd. Indien niet binnen bovenvermelde termijn is 
gereclameerd zijn de op de bij de produkten verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document 
vermelde hoeveelheden bindend en worden de daarop door WNL opgegeven hoeveelheden door Koper geacht te 
zijn geaccepteerd. 
7.2 Aan bezwaren wegens gebreke in de hoedanigheid van de produkten kan Koper slechts aanspraken jegens 
WNL ontlenen, indien Koper het bestaan van zulke bezwaren onmiddellijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na 
levering schriftelijk aan WNL meldt. 
7.3 Gebreken die redelijkerwijs niet binnen bovengenoemde termijn door inspectie hadden kunnen worden 
geconstateerd, dienen binnen acht dagen na constatering schriftelijk ter kennis van WNL te worden gebracht 
doch in elk geval binnen de garantietermijn vermeld in artikel 7.4 Bij gebreke van een tijdige reclame worden de 
produkten beschouwd aan de Overeenkomst te beantwoorden. 
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7.4 Garantie bedraagt: 
a) Met betrekking tot ieder onderdeel, uitgezonderd thermionische (onderdelen zoals magnetronen elektronen 

buizen, verlichting lampjes), onderwaterdelen (zoals transducers, hoist units, sensors en sensors in het net) en 
verbruik goederen (zoals papier, pennetjes etc), twaalf (12) maanden na de datum van eerste installering, 
respectievelijk vijftien (15) maanden na de datum van levering indien deze laatste datum eerder afloopt dan 
de eerstgenoemde. 

b) Met betrekking tot ieder thermionisch onderdeel, drie (3) maanden na de datum van eerste installering, 
respectievelijk zes (6) maanden na die datum van levering indien deze laatste datum eerder afloopt dan de 
eerstgenoemde. 

7.5 Koper zal ingeval van een reclame de betreffende produkten voor zijn risico en rekening terstond aan WNL 
retourneren, zulks op straffe van verval van het recht van reclame. 
7.6 Indien enige reclame door WNL wordt erkend, is WNL gerechtigd te harer keuze de produkten te herstellen 
danwel opnieuw te leveren, maar nimmer de verplichting erkend tot enige schade vergoeding. 
7.7 De kosten (zoals o.a. transport-, reis- en verblijfkostenkosten) gemoeid met reparatie en/of vervanging in het 
buitenland en het op lokatie komen, behoudens het onder de garantie vallende arbeidsloon van de desbetreffende 
reparatie en/of vervanging, komen te allen tijde voor rekening van Koper. 
7.8 Garantie is niet van toepassing wanneer de produkten van WNL aan andere apparatuur zijn verbonden met 
behulp van apparatuur en/of software welke niet door WNL zijn goedgekeurd. 
7.9 Koper behoeft te allen tijde de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van WNL voor reparatie/vervanging 
en/of onderhoud door derden. 
7.10 WNL is nimmer aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig 
gebruik, onjuist onderhoud, en/of reparaties, vervanging, en/of onderhoud e.d. door derden. 
7.11 Alle garantie aanspraken vervallen indien inbedrijfstelling van en/of garantiewerkzaamheden aan de 
produkten anders dan door een geautoriseerde vertegenwoordiger van WNL is verzorgd. 
7.12 Voor garantie op tijdens reparaties gebruikte onderdelen, gelden dezelfde voorwaarden zoals hierboven 
vermeld, met dien verstande dat, voor zover deze niet binnen de hierboven gestelde garantie termijn vallen, een 
periode van negentig (90) dagen na reparatiedatum van toepassing is. 
 
 
Artikel.8. INSTALLATIE 
 
8.1 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de kosten voor het toezicht op de montage, 
de montage en/of in bedrijfstellen van en/of het proefvaren met geleverde produkten ten allen tijden voor 
rekening van Koper. 
8.2 WNL is verplicht kosteloos een installatie tekening betreffende de te leveren produkten te verschaffen 
waarop de maten, gewichten en afmetingen vermeld staan welke voor installatie van de produkten noodzakelijk 
zijn. 
8.3 Indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat toezicht op de montage, de montage en/of het in 
bedrijfstellen van en/of het proefvaren met geleverde produkten door WNL worden uitgevoerd, wordt geacht dat 
de overeengekomen werkzaamheden onder normale omstandigheden tijdens normale dagelijkse werkuren in een 
Nederlandse haven worden uitgevoerd. 
Koper dient te allen tijde op eigen kosten de volgende voorzieningen te leveren en/of aan te brengen: 
Leveren en aanbrengen van alle funderingen. 
Leveren van alle kabels (uitgezonderd speciaal kabel welke tot de standaard levering van de apparatuur 

behoort). 
Leggen van kabel en invoeren van kabel in apparatuur. 
IJzer-, las-, en/of schilderwerk. 
Plaatsen van onderwaterdelen. 
Verzorgen van de benodigde (gezekerde) voedingsspanning. 
Aanbrengen en/of verzorgen van benodigde aardverbindingen/-punten. 
Ophangen en/of aanbrengen van de geleverde apparatuur. 
Het zonodig ontstoren van de apparatuur. 
Afstellen, kalibreren van kompas en/of richtingzoeker. 
Demonteren, verplaatsen en/of afvoeren van andere en/of oude apparatuur. 
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8.5 Indien Koper aan het in artikel 8.3 tweede zinsnede bepaalde heeft voldaan, stelt WNL, na ontvangst van een 
op redelijke termijn gedaan verzoek van Koper vakbekwame technicus ter beschikking aan Koper teneinde 
toezicht te houden op de montage, dan wel ten behoeve van de montage en het in bedrijfstellen van de geleverde 
apparatuur. 
 
 
Artikel.9. INSPECTIE EN SERVICE 
 
9.1 WNL heeft het recht om gedurende de garantie periode op ieder redelijk tijdstip ieder geïnstalleerd product te 
inspecteren, waarvoor de Koper geen kosten zullen worden doorberekend. 
9.2 Indien Koper aan WNL of haar servicevertegenwoordiger tot inspectie, reparatie en/of andere service 
werkzaamheden verzoekt, hetzij gedurende hetzij na het verstrijken van de garantie periode, waarbij WNL niet 
gehouden is deze werkzaamheden uit hoofde van zijn garantie verplichtingen uit te voeren, dan zullen de 
hiervoor gemaakte kosten tegen de dan geldende uurtarieven aan Koper worden doorberekend. 
 
 
Artikel.10.OVERDRACHT 
 
10.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WNL kan Koper een gesloten overeenkomst of enig 
daaruit voortvloeiend recht en/of verplichting niet aan derden overdragen. 
 
 
Artikel.11.INDUSTRIELE EN INTELLECTUELE EIGENDOM 
 
11.1 Het is Koper niet toegestaan gegevens welke in eigendom aan WNL toebehoren openbaar te maken, te 
kopiëren, na te maken, ter kennis van derden te brengen, (het gebruiksrecht van) de software en/of andere 
programmatuur te verkopen, verhuren, vervreemden, in zekerheid over te dragen dan wel aan derden af te staan 
of te wijzigen. 
11.2 De broncode van de programmatuur wordt niet aan Koper ter beschikking gesteld. Koper is gehouden geen 
aanduidingen van intellectuele eigendommen te verwijderen. 
11.3 De industriële en intellectuele eigendomsrechten op software en/of andere programmatuur behoren aan 
WNL toe. Het is WNL toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar rechten. 
 
 
Artikel.12.BETALING 
  
12.1  Iedere factuur dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan zonder enige aftrek, korting, 
verrekening of opschorting. 
12.2  Door Koper gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde renten en kosten 
en vervolgens van openstaande facturen en eventuele schulden uit andere hoofde, die het langst openstaan, ook 
in het geval dat Koper meldt dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen of schulden. 
12.3  Indien de betalingstermijn wordt overschreden, is Koper zonder voorafgaande sommatie of 
ingebrekestelling de wettelijke rente plus 1% en incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, 
verschuldigd, waarbij WNL zich het recht voorbehoudt om volledige schadevergoeding te vorderen. 
Buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom, of daadwerkelijk 
gemaakte kosten met een minimum van €  250,--. 
12.4  Indien Koper in gebreke is om de factuur tijdig te voldoen is WNL gerechtigd om al haar verplichtingen uit 
hoofde van de Overeenkomsten op te schorten, voor zolang als Koper jegens WNL op welke wijze dan ook in 
gebreke blijft. 
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Artikel.13.EIGENDOMSVOORBEHOUD 
 
13.1 De eigendom van de produkten, niettegenstaande de feitelijke levering, gaat pas over op Koper nadat deze 
alle vorderingen van WNL betreffende de tegenprestatie van de door WNL aan afnemer krachtens de 
Overeenkomst, of enig vergelijkbare Overeenkomst geleverde of te leveren produkten krachtens een zodanige 
Overeenkomt tevens ten behoeve van Koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede terzake van de 
vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige Overeenkomsten, heeft voldaan. 
13.2 Het is Koper niet toegestaan zolang de produkten nog in eigendom toebehoren aan WNL deze te 
vervreemden, te verpanden of op enige wijze daarover te beschikken. 
 
 
Artikel.14.AANSPRAKELIJKHEID  
 
14.1 WNL staat in voor de kwaliteit van de door haar geleverde produkten indien en voorzover deze worden 
gebruikt en toegepast door terzake deskundigen, overeenkomstig de geldende gebruiksvoorschriften, 
onverminderd hetgeen in deze voorwaarden is bepaald. 
14.2 WNL is ingeval van niet- of niet behoorlijke nakoming van haar verplichtingen uit enige Overeenkomst 
slechts gehouden tot het aanvullen van ontbrekende, respectievelijk het vervangen van gebrekkige produkten 
en/of opnieuw leveren van produkten. 
14.3 De aansprakelijkheid van WNL jegens Koper voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, is per 
gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als  een gebeurtenis geldt) beperkt tot maximaal 
25% van het aan Koper gefactureerde bedrag, waarbij voor Koper een eigen risico geldt van €. 500,- per 
gebeurtenis. 
14.4  WNL is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Koper, waaronder begrepen gevolgschade, 
immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade. 
14.5. Koper  vrijwaart WNL volledig voor alle aanspraken van derden, welke mochten voortvloeien uit, of 
verband houden met (niet)-nakoming door WNL van verplichtingen uit hoofde van enige Overeenkomst met 
Koper. 
 
 
Artikel.15. OVERMACHT 
 
15.1 WNL heeft het recht, indien zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst omstandigheden voordoen die 
al dan niet voorzienbare overmacht ten gevolg hebben, de Overeenkomst te beëindigen, dan wel de 
leveringstermijn op te schorten. Als voor overmacht in aanmerking komende omstandigheden gelden onder 
meer, zonder daartoe beperkt te zijn: in- en uitvoerverboden, verkeersstoringen, oorlog, werkstaking, alsmede 
het gebrekkig dan wel niet tijdig leveren van zaken door toeleveranciers van leverancier, indien de periode 
waarin door zodanige overmacht nakoming van de verplichtingen niet mogelijk langer duurt dan zes maanden 
zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. 
 
 
Artikel.16.TUSSENTIJDSE BEEINDIGING 
 
16.1 Indien de Koper een of meer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of uit andere hoofde niet nakomt, 
alsmede indien het faillissement van Koper wordt aangevraagd, of een verzoek tot surseance van betaling wordt 
gedaan, dan wel indien Kopers vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag genomen wordt of Koper anderszins de 
vrije beschikking over zijn vermogen verliest, is WNL gerechtigd de overeenkomst, voorzover zij nog niet tot 
uitvoering is gekomen op te schorten, dan wel te beëindigen. Producten die al wel door WNL geleverd zijn, maar 
nog niet betaald kunnen alsdan terug gevorderd worden, een en ander onverminderd het recht van WNL op 
vergoeding van schade, kosten en rente. 
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Artikel .17. SLOTBEPALINGEN 
 
17.1 Op alle aanbiedingen, leveringen, orderbevestigingen en overeenkomsten waarvan deze voorwaarden 
krachtens artikel 2.1 deel uitmaken, alsmede de hieruit voortvloeiende verplichtingen, is Nederlands recht van 
toepassing. De bepalingen van het Weens koopverdrag 1980 zijn niet van toepassing. 
17.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op aanbiedingen, leveringen, order-bevestigingen 
en overeenkomsten, waarvan deze voorwaarden krachtens artikel 2.1 deel uitmaken, alsmede de hieruit 
voortvloeiende verplichtingen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem, of 
bevoegde rechter volgens het recht zulks ter keuze aan WNL. 
17.3 Mocht enige bepaling van deze voorwaarden niet van toepassing zijn, nietig worden geoordeeld of worden 
vernietigd, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en zal de niet van toepassing zijnde, nietige 
of vernietigde bepaling worden geconverteerd in een bepaling die door WNL zou zijn gestipuleerd, indien van de 
oorspronkelijke bepaling wegens zijn niet-toepasselijkheid, nietigheid of vernietigbaarheid zou zijn afgezien. 
Zover nodig verklaart Koper zich reeds nu op voorhand hiermee akkoord. 
 
 
 


