
ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN GARANTIEVOORWAARDEN VAN WANDERS CHALET & WAGENBOUW BV 

1. Algemeen 

1.1 Op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen met Wanders Chalet & Wagenbouw BV, KvK nr. 09063967 (hierna: Wanders) zijn 

deze algemene verkoop-, leverings- en garantievoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing met uitsluiting van de 

algemene (inkoop)voorwaarden van opdrachtgever. 

1.2    In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: 

- opdrachtgever: diegene die een overeenkomst met Wanders aangaat, of een aanbieding van deze ontvangt waaraan deze 

Voorwaarden zijn verbonden al dan niet met als doel de wederverkoop van de producten van Wanders aan een eindgebruiker;  

- eindgebruiker: de natuurlijk- of rechtspersoon die uiteindelijk de eigendom van een door Wanders vervaardigd product heeft 

verworven teneinde deze in gebruik te (doen) nemen; 

- garantie: de door Wanders aan opdrachtgever en eindgebruiker te verstrekken garantie onder de voorwaarden en condities van 

deze Voorwaarden. 
  

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten en orders 

2.1    Alle aanbiedingen van Wanders zijn te allen tijde vrijblijvend. 

2.2    Omschrijvingen, afbeeldingen, tekeningen, prijzen, kleuren, maten, gewichten en andere in uitingen van Wanders vermelde 

gegevens zijn indicatief en niet bindend. Aan afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend. 

2.3 Bij de aanbieding behorende werktekeningen en andere bescheiden, blijven eigendom van Wanders en dienen, indien geen 

opdracht tot stand komt, op verzoek van Wanders, onverwijld aan haar te worden teruggezonden. Zij mogen, zonder de 

uitdrukkelijke toestemming van Wanders, noch geheel of ten dele worden gekopieerd en/of verveelvuldigd.  

2.4 Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende de 

bij Wanders geldende normale werkuren. In geval van levering of montage buiten werkuren, op uitdrukkelijk verzoek van 

opdrachtgever, wordt op normale werkuren een toeslag berekend van: 30 % op normale werkdagen (gedurende de nacht bedraagt 

de toeslag 75%), 60% op zaterdagen en 100% op zon- en feestdagen. 

2.5 Wanders behoudt zich het recht voor kosten i.v.m. een aanbieding aan of opdracht van de opdrachtgever door te berekenen. 

2.6 Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke- of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de aanbieding van 

Wanders of door schriftelijke bevestiging van Wanders van een door opdrachtgever verstrekte opdracht. Wanneer partijen dit 

nalaten, maar opdrachtgever instemt dat Wanders een aanvang maakt met de uitvoering van de opdracht, wordt de inhoud van de 

aanbieding geacht tussen partijen te zijn overeengekomen. Meer- of minderwerk binden Wanders pas nadat deze schriftelijk door 

Wanders zijn bevestigd. 

2.7    Wanders mag als haar opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan haar heeft gegeven, tenzij deze daarbij 

uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last dan wel uitdrukkelijk uit naam en voor rekening van een derde. 

 

3. Prijzen 

3.1 De opgegeven prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, voor zowel leveringen in Nederland als in het buitenland : 

af fabriek Ulft. Prijsopgaven zijn exclusief BTW en eventuele andere, van overheidswege opgelegde heffingen en toeslagen. 

3.2 Voor alle bestellingen, mits niet schriftelijk vastgelegd in de prijs van de aangenomen opdracht, behoudt Wanders zich het recht 

voor de werkelijke verzendkosten, dan wel een vaste opslag voor verzendkosten, in rekening te brengen. 

3.3 Indien op verzoek van opdrachtgever de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, heeft Wanders recht op een vergoeding van de 

voor haar uit dit uitstel respectievelijk uit deze bespoediging voortvloeiende kosten en van de wettelijke rente over de prijs van de 

in het uitstel betrokken producten. 

3.4 Indien de eventuele, aanvoer van producten op of bij de plaats van levering door het ontbreken van bestrating of andere 

omstandigheden extra arbeidsuren vergt, is Wanders gerechtigd deze uren afzonderlijk in rekening te brengen. 

 

4. Levering, levertijd en zekerheidstelling 
4.1 De opgaven van leveringstermijnen in aanbiedingen en/of opdrachtbevestigingen worden naar beste weten gedaan en zullen 

zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Bij mogelijke of dreigende overschrijding van deze 

termijnen zal Wanders, tijdig, in overleg treden met de opdrachtgever. 

4.2 Wanders heeft aan haar leveringsverplichting voldaan op het moment dat zij de producten ter beschikking heeft gesteld aan de 

opdrachtgever op de overeengekomen plaats, onverminderd de nakoming van eventuele andere overeengekomen verplichtingen. 

4.3 Behoudens opzet of grove schuld zijdens Wanders is zij nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de 

levertijd. 

4.4 De opdrachtgever is verplicht tot afname van de door hem gekochte producten op de in artikel 4 lid 2 omschreven plaats            

Bij gebreke daarvan is Wanders gerechtigd om zonder ingebrekestelling betaling van de overeengekomen koopprijs van de niet 

afgenomen producten te vorderen en worden deze producten geacht door de opdrachtgever van Wanders te zijn afgenomen, 

waarna zij voor rekening en risico van de opdrachtgever tegen vergoeding van de daaruit voortvloeiende kosten worden 

opgeslagen. 

4.5 Wanders is bevoegd om voor de aanvang van de werkzaamheden een voorschot voor de voldoening van haar werkzaamheden te 

verlangen en is tijdens de uitvoering daarvan steeds gerechtigd om van de opdrachtgever zekerheid voor de nakoming van diens 

verplichtingen te verlangen. Indien opdrachtgever hieraan niet voldoet, is Wanders bevoegd om de uitvoering van de 

overeenkomst op te schorten of te ontbinden zonder dat Wanders tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden. 
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5. Montage 

5.1 Montage wordt geacht te kunnen geschieden onder normale werkomstandigheden en gedurende, voor Wanders, geldende 

normale werkuren. Indien deze werkzaamheden, op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever, geheel – of ten dele – moeten 

plaatsvinden buiten deze normale werkuren, dan zal hiervoor aan de opdrachtgever een toeslag, zoals vermeld in artikel 2 lid 4, 

in rekening worden gebracht. 

5.2 Opdrachtgever draagt voor eigen rekening en risico draagt er voor zorg: 

- dat de werkzaamheden, welke niet tot de opdracht van Wanders behoren, zoals elektriciens-, hak, breek of andere dergelijke 

werkzaamheden op juiste wijze, en tijdig zijn verricht; 

- dat licht en/of krachtstroom op aanvaardbare afstand beschikbaar zijn; 

- dat andere werkzaamheden, door derden, de ongestoorde voortgang van de montagewerkzaamheden van Wanders, niet 

verhinderen;  

- dat de aangevoerde, doch nog niet gemonteerde producten, alsmede de gereedschappen, kunnen worden opgeslagen in een af te 

sluiten, en alleen voor Wanders toegankelijke, ruimte, welke geëigend zijn voor opslag daarvan. 

5.3 De opdrachtgever  is aansprakelijk voor beschadiging van producten of gereedschappen van Wanders, alsmede voor vermissing 

hiervan, tenzij Wanders hiervoor grove schuld of opzet treft.  

 

6. Betaling 

6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal, in het geval van levering van chalets, facturering als volgt geschieden: 

- 10% direct na ontvangst, door Wanders, van de door opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging; 

- 40% ten tijde van het in productie nemen van de te leveren chalets (minimaal 3 maximaal 6 weken voor aflevering); 

- 40% vóór aflevering en afname van de gereedgekomen chalet. Daadwerkelijke aflevering zal pas geschieden nadat deze 

termijn, zichtbaar of door de bank van Wanders bevestigd, op de bankrekening van Wanders is bijgeschreven; 

- 10% ná afname/aflevering van de gereedgekomen chalet (uiterlijk 14 dagen na aflevering). 

6.2 In geval van overige leveringen geldt de normale betaalwijze: binnen 8 dagen na factuurdatum op de door Wanders aangegeven 

bankrekening. Vanaf de vervaldag is de opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd. 

6.3 Gefactureerde termijnen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Wanders. 

6.4 Door Wanders redelijkerwijs te maken kosten van invordering of van rechtsuitoefening anderszins, waaronder alle kosten 

berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zullen door de opdrachtgever worden vergoed. Bij een 

verschuldigde hoofdsom tot 5.000 Euro worden deze kosten forfaitair bepaald op 15% van het verschuldigde, met een minimum 

van 100 Euro. Bij een verschuldigde hoofdsom van meer dan 5.000 Euro worden deze kosten forfaitair bepaald op 10% van het 

verschuldigde, tenzij de door Wanders aantoonbaar gemaakte kosten dit bedrag overschrijden. In dergelijk geval zullen deze 

werkelijke kosten aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

6.5 Zonder nadrukkelijke toestemming van Wanders is opdrachtgever niet gerechtigd enige betalingsverplichting jegens Wanders te 

verrekenen, dan wel deze betalingsverplichting op te schorten. 

 

7. Eigendomsvoorbehoud/overdracht van rechten en risico 

7.1 Aan de opdrachtgever geleverde producten blijven eigendom van Wanders, zolang de opdrachtgever niet al hetgeen door de 

opdrachtgever aan Wanders uit hoofde van levering of werkzaamheden verschuldigd is, met inbegrip van rente en kosten, 

volledig aan Wanders heeft voldaan. 

7.2 Wanders zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de geleverde zaken. De opdrachtgever zal aan 

Wanders alle medewerking verlenen teneinde Wanders in de gelegenheid te stellen het in lid 1 opgenomen eigendoms-

voorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde zaken.  

7.3 Indien bij of ten laste van opdrachtgever beslag wordt gelegd op producten die door Wanders zijn geleverd en ingevolge het 

hiervoor bepaalde eigendom zijn of kunnen zijn van Wanders, is de opdrachtgever verplicht onverwijld Wanders van dat beslag 

in kennis te stellen en de beslaglegger te informeren dat deze producten eigendom zijn of kunnen zijn van Wanders. 

7.4 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te vervreemden of tot zekerheid te laten 

strekken voor vorderingen van derden. 

7.5 Het is opdrachtgever toegestaan van Wanders gekochte producten binnen het kader van de normale uitoefening van het bedrijf te 

verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het moment dat opdrachtgever op enigerlei wijze 

tekortschiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surseance van betaling 

wordt aangevraagd, in staat van faillissement wordt verklaard of de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt 

verklaard. 

7.6 Zaken zijn voor risico van Wanders tot het ogenblik waarop zij in de feitelijke beschikkingsmacht van de opdrachtgever, of van 

door de opdrachtgever ingeschakelde derden zijn gebracht. Eventueel naderhand ontstane schades (transportschade e.d.) kunnen 

derhalve niet bij Wanders worden gereclameerd. 
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8. Reclame 

8.1 Eventuele reclames ter zake van zichtbare gebreken dienen tijdens (op)levering, onverwijld na ontdekking, doch binnen veertien 

dagen na de feitelijke overdracht van de zaak, middels een schriftelijk gespecificeerde mededeling aan Wanders te zijn gemeld. 

Eventuele reclames van niet zichtbare gebreken dienen onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen de voor de 

desbetreffende producten geldende garantietermijnen, in een, bij voorkeur, schriftelijk gespecificeerde mededeling van de 

opdrachtgever aan Wanders te geschieden. 

8.2 Overschrijding van deze termijnen heeft tot gevolg dat het recht op reclame en garantie komt te vervallen. 

 

9. Garantie 

 

9.1 Garantietermijnen en garantiedekking 

9.1.1 Wanders zal er voor zorgdragen dat de door haar geleverde producten en verrichte werkzaamheden naar behoren en conform de 

in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze producten en werkzaamheden nooit een 

verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. Wanders staat gedurende de betreffende 

garantietermijnen in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van deze producten en werkzaamheden.                  

De garantie van deze Voorwaarden is van toepassing op gebreken die hun oorzaak uitsluitend vinden in ondeugdelijke 

fabricage/montage of installatie door Wanders. Indien montage/installatie door Wanders plaatsvindt, gaan de reclamerings- en 

garantietermijnen in op de dag dat de montage/ installatie door Wanders  is voltooid. Voor de eindgebruiker gelden de 

garantietermijnen van Wanders vanaf de datum van aflevering van het chalet door de opdrachtgever aan de eindgebruiker. 

Opdrachtgever zal bij die gelegenheid het garantiecertificaat van Wanders met de garantiebewijzen van de leveranciers/ 

fabrikanten van de onderdelen aan de eindgebruiker overhandigen en deze tezamen met de eindgebruiker invullen. 

Opdrachtgever zal er vervolgens voor zorgdragen dat de betreffende garantiebewijzen vervolgens onmiddellijk, maar uiterlijk 

binnen de aangegeven termijnen de garantiebewijzen van zowel Wanders als van de leveranciers/fabrikanten zal 

registreren/retourneren. De garantietermijnen eindigen wanneer de in artikel 9.1.2 genoemde termijnen dan wel de in de 

garantiecertificaten van de leveranciers/fabrikanten van de onderdelen zijn verstreken. 

9.1.2 Op alle chalets geldt een standaard garantietermijn van 5 jaren op de bouwconstructie en stabiliteit. Onder deze garantietermijn 

valt eveneens: 

 - de staalconstructie/chassis; 

 - vloer- en wandconstructie; 

 - aluminium kozijnen en binnen kozijnen; 

 - dakbedekkingen (dak- en gevelbeplatingen en/of buitenwanden garantietermijn van fabrikant); 

 - op lekkage meerbladig spouwglas; 

 - bekleding badkamerwanden; 

 - waterdichtheid goten; 

 - binnenwanden, uitgezonderd krimpscheuren in behang door werking; 

 - binnen- en geveltimmer- en montagewerkzaamheden; 

 - keukenconstructie (apparatuur garantietermijn van fabrikant); 

 - waterleidingen; 

 - gasinstallatie (verwarmings- en ventilatie installatie garantietermijn van fabrikant). 

 Een garantietermijn van 2 jaren geldt voor: 

- buiten- en binnen schilderwerk, dekkend; 

- waterdichtheid gevels en/of buitenwanden; 

- voeg- en tegelwerk; 

- keramisch sanitair; 

- waterkranen; 

- elektronische installatie. 

Op door Wanders geleverde materialen en de verwerking daarvan volgens de op dat moment geldende normen binnen de branche 

van Wanders, geldt een garantietermijn van 6 maanden. Voor gebreken aan eventueel geïnstalleerde apparaten en/of installaties 

dient men zich te wenden tot de dichtstbijzijnde klantendienst van betreffende leverancier of fabrikant, conform het bijgevoegde 

garantiebewijs van het betreffende apparaat/installatie. De opdrachtgever/eindgebruiker is verplicht om de bij het chalet 

meegeleverde garantiebewijzen van zowel Wanders als van de leveranciers/fabrikanten op de door deze voorgeschreven wijzen 

en termijnen bij aflevering door opdrachtgever in te vullen en te registreren c.q. retourneren aan de leveranciers/fabrikanten 

teneinde een beroep op de desbetreffende garanties te kunnen doen.  

Indien voor een door Wanders geleverd product fabrieksgarantie van de fabrikant geldt en de betreffende fabrikant haar 

garantieverplichtingen niet kan nakomen door onder meer doch niet uitsluitend faillissement, vereffening, ontbinding, liquidatie 

of andere omstandigheden kan Wanders nimmer aansprakelijk worden gehouden voor de nakoming van de garantie van het 

product. Wanders is enkel gehouden tot nakoming van de eigen garantietoezeggingen.  

9.1.3 Wanders verbindt zich na ontvangst van een beroep op garantie om zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs mogelijk een 

standpunt in te nemen ten aanzien van de gegrondheid van het beroep. Afwijzingen worden te allen tijde op schrift en 

gemotiveerd aangereikt. Wanders verplicht zich om gedurende de reclamerings- en garantietermijn voor haar rekening 
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gebreken aan dat product binnen een redelijke termijn te herstellen en/of te doen herstellen. Indien Wanders nalaat binnen 

redelijke termijn op het beroep te beslissen en herstel uit te voeren, dan is zij jegens opdrachtgever dan wel de eindgebruiker 

gehouden om de redelijke kosten van herstel, uitgevoerd door een in te schakelen derde, te vergoeden na opgave van kosten. 

9.1.4 De eindgebruiker dient Wanders voldoende tijd en mogelijkheden te verschaffen om de herstelleveringen en/of reparaties uit te 

voeren. Indien de eindgebruiker niet meewerkt aan reparaties en/of herstelleveringen, is Wanders bevrijd van haar garantie-

verplichtingen en niet aansprakelijk voor eventuele (vervolg)schade. Indien de eindgebruiker een spoedreparatie verlangt of 

verlangt dat deze geschiedt buiten de gebruikelijke werkuren, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de 

eindgebruiker. 

9.1.5 De garantie omvat uitsluitend reparatie (arbeidsloon), onderdelen en voorrijkosten. 

9.1.6 Buiten de garantie vallen, in ieder geval, gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: 

a. de niet-inachtneming door opdrachtgever of eindgebruiker van bedienings-, plaatsings-, (niet waterpas) en/of gebruiks- en    

onderhoudsvoorschriften dan wel anders dan het voorzienbare normale (veilige) gebruik; 

b. normale slijtage; 

c. montage, installatie of montage door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever of eindgebruiker; 

d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen; 

e. in overleg met de opdrachtgever of eindgebruiker aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken; 

f. materialen of zaken, die door de opdrachtgever of eindgebruiker aan Wanders ter bewerking of verwerking zijn verstrekt; 

g. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever of eindgebruiker 

toegepast, alsmede van door of namens opdrachtgever of eindgebruiker aangeleverde materialen en zaken; 

h. door opdrachtgever of eindgebruiker van derden betrokken onderdelen; 

i. schade ontstaan door ‘force majeure’ of natuurrampen (o.a. overstroming, brand en bevriezing). 

Bovendien vervalt de garantie indien het chassisnummer van de geleverde chalet is beschadigd of verwijderd. 

9.1.7 Wanders is gerechtigd om de garantie niet te doen gelden of deels te doen gelden, zulks uitsluitend ter beoordeling van Wanders, 

indien de eindgebruiker zijn reguliere en algemeen naar verkeersopvatting aanvaarde onderhoudsverplichtingen met betrekking 

tot het geleverde product of onderdelen daarvan niet, niet tijdig of onjuist is nagekomen. 

9.1.8 Indien de opdrachtgever of eindgebruiker niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de 

gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Wanders met betrekking tot geen van 

deze overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden. Indien die opdrachtgever of eindgebruiker zonder 

voorafgaande goedkeuring van Wanders tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden inzake het geleverde product 

overgaat of doet overgaan, vervalt elke aansprakelijkheid uit hoofde van garantie. 

 

9.2 Registratie garantiecertificaat en overige voorwaarden 

9.2.1  Opdrachtgever en eindgebruiker dienen het chalet en het chassisnummer van het geleverde chalet binnen dertig (30) dagen na 

aflevering te registreren middels het meegeleverde garantiecertificaat door deze ingevuld aan Wanders te retourneren. 

9.2.2 Alvorens de eindgebruiker een beroep doet op de garantie is deze gehouden om de defecten of gebreken schriftelijk bij de 

verkoper (opdrachtgever) te melden ter beoordeling of de tekortkomingen onder de garantie vallen. 

9.2.3 Reparaties aan het chalet onder de garantie mogen slechts verricht worden voor zover deze voorafgaand schriftelijk 

aan Wanders zijn gemeld en geaccordeerd aan/door Wanders waarbij te allen tijde de originele aankoopnota dient te 

worden overlegd. 

9.2.4   Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel geleverde niet meer leverbaar is, dan zorgt 

Wanders voor een gelijkwaardig alternatief onderdeel. 

 

9.3 Reparatie en eventuele vervanging van een product 

9.3.1 Op alle reparaties - die buiten de garantie vallen - wordt een garantie gegeven van zes (6) maanden na datum van reparatie, mits 

er sprake is geweest van normaal gebruik van het chalet of het onderdeel en in geval van het plegen van periodiek en regulier 

algemeen naar verkeersopvatting aanvaard onderhoud door de eindgebruiker. De garantietermijn wordt door een reparatie of 

levering van onderdelen in de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd. 

9.3.2 Niet gratis worden gerepareerd of vervangen, defecten, verlies en/of beschadiging van (onderdelen van) het chalet als gevolg 

van: 

- het niet naleven van de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften zoals meegeleverd met het chalet; 

- reparaties of pogingen daartoe door anderen dan Wanders of door haar ingeschakelde derden; 

- nalatig handelen door de eindgebruiker of derden;  

- gebeurtenissen die buiten het normale gebruik van het product vallen; 

- sterke verontreiniging, verkeerd onderhoud met onjuiste  reinigingsmiddelen of niet c.q. niet tijdig uitgevoerd regulier 

onderhoud; 

- een gebeurtenis die gewoonlijk verzekerd is onder de inboedelverzekering. 

9.3.3 Van gratis reparatie en/of vervanging zijn verder uitgesloten: 

- normale gebruiksslijtage, zoals onder andere krassen, schrammen, deuken of verkleuring/verwering ten gevolge van    

  klimatologische invloeden; 

- gebruikelijke slijtage van (mechanische) delen die vanwege hun aard of werking onderhevig zijn aan slijtage; 
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- gebreken die de werking of de waarde van het product niet of niet noemenswaardig beïnvloeden; 

- glasbreuk, krassen op glas, gloeilampen, verlichting en losse accessoires; 

- kunststof- en/of rubberdelen. 

 

10. Aansprakelijkheid 

10.1  Wanders spant zich naar alle redelijkheid in haar chalets zo veilig mogelijk uit te voeren. Wanders legt daarvoor passende 

technische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de geldende stand van de techniek. 

Wanders mag verwachten dat de opdrachtgever of eindgebruiker de producten juist zullen gebruiken en aanvaardt op geen enkele 

wijze aansprakelijkheid voor schade aan personen als gevolg van onjuist gebruik van het product, het onjuist opvolgen van de 

gebruiksaanwijzing of de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften dan wel voor ander gebruik dan het normale voorzienbare 

veilige gebruik daarvan. Wanders is voorts niet aansprakelijk voor schade ten  gevolg van normale slijtage van producten of 

beschadigingen door derden aangebracht. 

10.2    Ingeval bij de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van opdrachtgever afgeweken wordt van de daarop betrekking 

hebbende wettelijke regels en voorschriften van overheidswege is Wanders slechts verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van 

de overeenkomst. Door opdrachtgever verlangde afwijkingen van bedoelde regels en voorschriften gelden niet als tekortkoming 

aan de zijde van Wanders. Wanders is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het in afwijking van die voorschriften 

uitvoeren van de overeenkomst noch naar de opdrachtgever noch na wederverkoop van een door Wanders vervaardigd product  

jegens de eindgebruiker.  

10.3 De aansprakelijkheid van Wanders is beperkt tot de nakoming van de in artikel 8 en 9 van deze Voorwaarden omschreven 

verplichtingen tot herstel.  

10.4 Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Wanders is elke aansprakelijkheid voor vervolgschade zoals voor 

bedrijfsschade of andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitdrukkelijk uitgesloten. 

10.5    Afspraken, regelingen en garanties gedaan door opdrachtgever aan de eindgebruiker dan wel derden welke van deze 

Voorwaarden afwijken, gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk met Wanders zijn overeengekomen en 

laten voor het overige deze Voorwaarden volledig in stand. De opdrachtgever vrijwaart Wanders en is gehouden om Wanders 

schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van de eindgebruiker dan wel derden voor afspraken, regelingen en garanties 

gedaan door opdrachtgever indien en zover deze niet uitdrukkelijk met Wanders zijn overeengekomen. 

10.6  In elk geval is iedere aansprakelijkheid van Wanders beperkt tot een bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de 

door Wanders gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak bestaat. 

 

11 Opschorting 

11.1  Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige, uit een met Wanders gesloten overeenkomst, 

voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is zijn contractuele 

verplichtingen jegens Wanders tevoldoen, is Wanders gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de 

uitvoering van iedere met de opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, 

zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. 

11.2  Mocht één van de partijen surseance van betaling aanvragen of in staat van faillissement worden verklaard, dan heeft de 

wederpartij het recht om de gesloten overeenkomsten door schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren, dan wel (ter keuze) 

om nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle aan de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde betalingen 

worden alsdan dadelijk opeisbaar. Overigens blijven de rechten ter zake van niet-nakoming van verbintenissen onverkort aan de 

betreffende partij voorbehouden. 

 

12.  Slotbepalingen 
12.1 Deze Voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen Wanders en de opdrachtgever en 

eindgebruiker. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin enige bepaling in de voorwaarden onwettig, ongeldig 

of onafdwingbaar zijn, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. In plaats daarvan zullen partijen 

gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan. 

12.2 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

12.3 In geval van een geschil is uitsluitend de rechter bevoegd in het rechtsgebied waarin Wanders gevestigd is in eerste aanleg 

daarvan kennis te nemen, tenzij Wanders er de voorkeur aan geeft de opdrachtgever te dagvaarden voor de rechtbank van diens 

vestigingsplaats dan wel enig dwingend rechtelijke bepaling anders bepaalt. 

 

 

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland 


