
1.	 Definities
1.1	 In	deze	algemene	voorwaarden	(“voorwaarden”)	wordt	verstaan	onder:

a.	 WKP:	Wave	Kitchen	Products	B.V.	te	Oosterhout,	de	gebruiker	van	deze	algemene	voorwaarden.	
b.	 Afnemer:	de	natuurlijke-	of	rechtspersoon	die	met	WKP	een	overeenkomst	heeft	gesloten,	dan	wel	

daartoe	met	WKP	in	onderhandeling	treedt.
c.	 Overeenkomst:	de	overeenkomst	tussen	WKP	en	Afnemer;
d.	 Producten:	de	door	WKP	aan	Afnemer	verkochte	en/of	geleverde	producten;	
e.	 Fabrikant:	vervaardiger	van	de	Producten.
f.	 Order:	iedere	opdracht	van	Afnemer,	in	welke	vorm	dan	ook.

2.	 Algemeen/toepasselijkheid/wijzigingen
2.1	 Deze	voorwaarden	zijn	van	toepassing	op	alle	aanbiedingen	van	WKP	en	de	totstandkoming,	inhoud	en	

nakoming	van	de	Overeenkomst	en/of	Order.	
2.2	 De	 toepasselijkheid	 van	 de	 door	 Afnemer	 gehanteerde	 algemene	 voorwaarden	 wordt	 uitdrukkelijk	

uitgesloten.	
2.3	 Afwijkingen	 van	 deze	 voorwaarden,	 de	 Overeenkomst	 en/of	 de	 Order	 dienen	 expliciet	 en	 schriftelijk	

te	gebeuren.	
2.4	 Onder	‘schriftelijk’,	wordt	ook	een	bericht	per	e-mail	begrepen,	vooropgesteld	dat	deze	e-mail	met	een	

zogenaamde	‘reply’	is	bevestigd.	
2.5	 In	geval	één	of	meerdere	bepalingen	uit	deze	voorwaarden	nietig	zijn	of	vernietigd	worden,	blijven	de	

overige	bepalingen	uit	deze	voorwaarden	volledig	van	toepassing.	Partijen	zullen	 in	goed	overleg	de	
ongeldige	en	onverbindende	bepaling	vervangen	door	een	wel	geldige	bepaling.	

2.6	 Voor	zover	partijen	op	basis	van	deze	voorwaarden	een	Overeenkomst	sluiten	verklaren	zij	zich	ermee	
akkoord	dat	deze	voorwaarden	ook	op	latere	Overeenkomsten	tussen	hen	van	toepassing	zullen	zijn,	
onverminderd	artikel	12	van	deze	voorwaarden.

2.7	 Deze	 voorwaarden	 kunnen	 door	 een	 enkele	 mededeling	 door	 WKP	 aan	 Afnemer	 worden	 gewijzigd.	
Bij	gebreke	van	protest	binnen	30	dagen	na	mededeling	gelden	de	gewijzigde	voorwaarden	vanaf	de	
dag	der	mededeling	op	alle	nieuwe	Overeenkomsten	alsook	op	alle	nog	lopende	Overeenkomsten	voor	
zover	deze	worden	uitgevoerd	na	de	dag	der	mededeling.

3.	 Aanbiedingen	/	totstandkoming	Overeenkomst
3.1	 Een	aanbieding	of	prijsopgave	is	vrijblijvend	en	bindt	WKP	niet	en	geldt	slechts	als	een	uitnodiging	tot	

het	plaatsen	van	een	Order	door	Afnemer.
3.2	 Een	Overeenkomst	komt	eerst	 tot	stand	nadat	een	Order	door	WKP	schriftelijk	 is	aanvaard	dan	wel	

wanneer	een	aanvang	is	gemaakt	met	de	uitvoering	van	de	Order.
3.3	 De	 door	 WKP	 genoemde	 prijzen	 in	 aanbiedingen	 zijn	 exclusief	 BTW	 en	 andere	 heffingen	 van	

overheidswege	 alsmede	 verzend-	 en	 eventuele	 vervoers-	 en	 verpakkingskosten,	 tenzij	 uitdrukkelijk	
anders	is	vermeld.	

3.4	 De	door	WKP	verstrekte	tekeningen,	modellen,	technische	adviezen,	getallen,	maten,	etc.	zijn	slechts	
bindend	voor	zover	WKP	dit	uitdrukkelijk	schriftelijk	heeft	bevestigd.	Is	dit	niet	het	geval	dan	is	WKP	
niet	aansprakelijk	 voor	schade	ontstaan	als	het	gevolg	 van	afwijkingen	van	de	door	hem	verstrekte	
informatie.

3.5	 Alle	door	WKP	verstrekte	tekeningen,	modellen,	technische	adviezen,	etc.	zijn	en	blijven	eigendom	van	
WKP	tenzij	deze	door	derden	ter	beschikking	zijn	gesteld.

3.6	 Afnemer	is	verantwoordelijk	voor	door	hem	aan	WKP	aangeleverde	informatie,	getallen,	maten	etc.	op	
basis	waarvan	WKP	Afnemer	adviseert	dan	wel	een	Overeenkomst	wordt	aangegaan.	

4.	 Levering/risico/leveringstijden
4.1	 Levering	van	de	Order(s)	gebeurt	Af	Fabriek	Nederland	(ICC	Incoterms	2010),	vanaf	het	bedrijfsterrein	

van	WKP	te	Oosterhout.
4.2	 WKP	is	gerechtigd	om	verzending	van	voor	Afnemer	bedoelde	Producten	te	laten	plaatsvinden	vanuit	

een	andere	plaats	dan	die	waar	haar	magazijn	 is	gelegen.	Het	magazijn	van	waaruit	wordt	geleverd	
wordt	dan	geacht	het	magazijn	van	WKP	te	zijn	en	de	bepalingen	van	dit	artikel	blijven	onverkort	van	
kracht.

4.3	 WKP	spant	zich	in	om	uiterlijk	op	de	overeengekomen	leveringstermijn	de	Order	te	leveren.	De	door	
WKP	opgegeven	leveringstermijnen	zijn	nimmer	fatale	termijnen.	Bij	overschrijving	van	deze	termijn	
dient	Afnemer	WKP	schriftelijk	in	gebreke	te	stellen	en	WKP	een	redelijke	termijn	voor	nakoming	te	
geven.	

4.4	 Overschrijding	van	de	leveringstermijn	geeft	Afnemer	geen	recht	op	gehele	of	gedeeltelijke	ontbinding	
van	de	Overeenkomst	dan	wel	op	vergoeding	van	enige	door	Afnemer	geleden	schade,	tenzij	sprake	is	
van	opzet	of	grove	schuld	aan	de	zijde	van	WKP.

4.5	 Kosten	die	ontstaan	door	de	omstandigheid	dat	de	levering	niet	kan	plaatsvinden	op	de	overeengekomen	
wijze,	welke	niet	is	te	wijten	aan	WKP,	kunnen	door	WKP	bij	Afnemer	in	rekening	worden	gebracht.	

4.6	 Afnemer	 is	 verplicht	de	Order	af	 te	nemen	op	het	moment	dat	deze	 volgens	de	Overeenkomst	aan	
hem	ter	beschikking	wordt	gesteld	dan	wel	vanaf	het	moment	dat	WKP	deze	aflevert	of	doet	afleveren.	
Indien	 Afnemer	 afname	 weigert	 of	 nalatig	 is	 met	 het	 verstrekken	 van	 informatie	 of	 instructies	 die	
noodzakelijk	zijn	voor	de	levering,	is	WKP	gerechtigd	de	zaken	op	te	(doen)	slaan	voor	rekening	en	risico	
van	Afnemer	dan	wel	de	betreffende	Producten	aan	een	derde	te	verkopen.	Afnemer	blijft	de	koopsom,	
vermeerderd	met	rente	en	kosten	aan	WKP	verschuldigd,	voor	zover	van	toepassing	met	vermindering	
van	de	netto-opbrengst	van	de	verkoop	aan	een	derde.

4.7	 Kosten	 die	 door	 WKP	 ten	 behoeve	 van	 de	 levering	 op	 uitdrukkelijk	 verzoek	 van	 Afnemer	 worden	
gemaakt,	komen	voor	rekening	van	Afnemer,	tenzij	schriftelijk	anders	is	overeengekomen.	

4.8	 Voor	zover	Afnemer	de	Producten	niet	tijdig	afneemt,	of	wanneer	levering	op	afroep	is	overeengekomen	
en	niet	of	niet	 tijdig	wordt	afgeroepen,	 is	WKP	gerechtigd	om	de	Producten	voor	rekening	en	risico	
van	Afnemer	op	te	slaan	of	te	doen	opslaan,	dan	wel	bedoelde	Producten	aan	een	derde	te	verkopen.

4.9	 WKP	heeft	het	recht	de	Producten	 in	gedeelten	te	 leveren	 in	welk	geval	 iedere	deelleverantie	wordt	
beschouwd	als	een	afzonderlijke	Overeenkomst	waarop	deze	voorwaarden	onverkort	van	toepassing	
zijn.

5.	 Prijs	en	betaling
5.1	 Alle	door	WKP	genoemde	prijzen	zijn,	tenzij	anders	is	overeengekomen,	uitgedrukt	in	euro’s,	exclusief	

BTW	 en	 andere	 heffingen	 van	 overheidswege,	 alsmede	 exclusief	 alle	 kosten	 noodzakelijk	 voor	 de	
uitvoering	 van	 de	 Overeenkomst,	 waaronder,	 doch	 niet	 uitsluitend,	 kosten	 van	 vervoer,	 verpakking,	
verzekering,	montage	etc.	

5.2	 Betaling	dient	te	geschieden	in	euro’s	binnen	30	dagen	na	factuurdatum.
5.3	 Alle	betalingen	zullen	zonder	korting,	inhouding	of	verrekening	geschieden	op	een	door	WKP	aan	te	

geven	wijze.	Afnemer	heeft	nimmer	het	recht	zijn	betalingsverplichtingen	op	te	schorten.
5.4	 Door	 het	 enkele	 verstrijken	 van	 een	 betalingstermijn	 is	 Afnemer	 in	 verzuim.	 In	 dat	 geval	 zijn	 alle	

vorderingen	van	WKP	op	Afnemer	uit	hoofde	van	de	Overeenkomst	onmiddellijk	opeisbaar.
5.5	 Afnemer	is,	zonder	nadere	ingebrekestelling,	over	alle	bedragen	die	niet	uiterlijk	op	de	laatste	dag	van	

de	betalingstermijn	zijn	betaald,	vanaf	die	dag	rente	verschuldigd,	gelijk	aan	de	wettelijke	handelsrente,	
vermeerderd	met	een	opslag	van	2%.

5.6	 Indien	 Afnemer	 ook	 na	 het	 verstrijken	 van	 de	 nadere	 door	 WKP	 gestelde	 termijn	 om	 tot	 volledige	
betaling	 over	 te	 gaan	 het	 verschuldigde	 bedrag	 en	 rente	 niet	 (volledig)	 heeft	 betaald,	 is	 Afnemer	
verplicht	de	op	dat	moment	volgens	de	jurisprudentie	en/of	de	wet	geldende	maximale	vergoedingen	
aan	buitengerechtelijke	en	gerechtelijke	kosten	aan	WKP	te	vergoeden.	

5.7	 Betalingen	 door	 of	 vanwege	 Afnemer	 strekken	 achtereenvolgens	 ter	 voldoening	 van	 de	 door	 hem	
verschuldigde	buitengerechtelijke	incassokosten,	de	gerechtelijke	kosten,	de	door	hem	verschuldigde	
renten	en	daarna	 in	volgorde	van	ouderdom	de	opstaande	hoofdsommen,	ongeacht	andersluidende	
aanwijzing	van	Afnemer.

5.8	 Afnemer	kan	slechts	bezwaar	maken	tegen	de	factuur	binnen	de	betalingstermijn.
5.9	 Vanaf	het	moment	dat	Afnemer	 in	verzuim	 is,	 is	WKP	gerechtigd	alle	overige	vorderingen	die	zij	op	

Afnemer	heeft	direct	op	te	eisen	en	is	WKP	bevoegd	de	afgifte	van	alle	zaken	en	bescheiden	die	zij	van	
Afnemer	onder	zich	heeft	en	alle	verdere	leveranties	op	te	schorten	totdat	de	openstaande	facturen,	
inclusief	rente	en	kosten,	volledig	door	Afnemer	zijn	voldaan.

5.10	 WKP	is	gerechtigd	om,	om	haar	moverende	redenen,	van	Afnemer	vooruitbetaling	of	zekerheidsstelling	
te	verlangen.

6.	 Overmacht
6.1	 Indien	WKP	als	gevolg	van	overmacht	niet	in	staat	is	om	aan	zijn	verplichtingen	te	voldoen,	worden	deze	

verplichtingen	opgeschort	voor	zolang	de	overmacht	voortduurt.	Met	overmacht	wordt	gelijkgesteld:	in	
ernstige	mate	bemoeilijkt.	

6.2	 Mocht	de	overmacht	situatie	langer	dan	3	maanden	duren,	dan	zijn	partijen	ieder	gerechtigd	om	de	
Overeenkomst	 door	 middel	 van	 een	 schriftelijke	 verklaring	 te	 ontbinden.	 In	 geval	 van	 overmacht	 is	
Afnemer	niet	gerechtigd	tot	enige	vorm	van	schadevergoeding.

6.3	 Onder	overmacht	wordt	verstaan,	naast	hetgeen	daaronder	in	de	wet	en	jurisprudentie	wordt	begrepen,	
alle	van	buiten	komende	oorzaken,	voorzien	of	niet-voorzien,	waarop	WKP	geen	invloed	kan	uitoefenen,	
maar	waardoor	zij	niet	in	staat	is	haar	verplichtingen	uit	de	Overeenkomst	na	te	komen.

6.4	 Met	overmacht	wordt	gelijk	gesteld	de	onder	het	vorige	lid	van	dit	artikel	vermelde	omstandigheden	
in	het	bedrijf	van	derden	van	wie	WKP	de	Producten	geheel	of	gedeeltelijk	betrekt	of	wanneer	een	of	
ander	zich	voordoet	bij	opslag	of	gedurende	transport	van	de	Producten	al	dan	niet	in	eigen	beheer.	

7.	 Reclame
7.1	 Afnemer	 dient	 de	 Producten	 bij	 levering	 te	 onderzoeken	 op	 juistheid	 conform	 de	 Overeenkomst	 en	

op	de	geschiktheid	om	de	Producten	te	gebruiken	voor	de	doeleinden	waarvoor	zij	zijn	geproduceerd.	
7.2	 Afnemer	dient	geconstateerde	gebreken	of	tekorten	terstond,	echter	uiterlijk	binnen	drie	werkdagen	

na	levering	schriftelijk	(indien	per	e-mail	aan	info@wavekp.nl)	aan	WKP	kenbaar	te	maken	op	straffe	
van	verval	van	rechten.	

7.3	 Eventuele	 reclames	 over	 niet	 onmiddellijk	 zichtbare	 gebreken	 aan	 de	 Producten	 dienen	 binnen	 vijf	
werkdagen	na	constatering	door	Afnemer	schriftelijk	(indien	per	e-mail	aan	info@wavekp.nl)	aan	WKP	
te	worden	kenbaar	gemaakt,	zulks	evenzeer	op	straffe	van	verval	van	rechten	en	alles	onverminderd	
het	bepaalde	in	artikel	8	van	deze	voorwaarden.

7.4	 Afnemer	zal	WKP	alle	medewerking	verlenen	die	nodig	 is	 teneinde	de	gegrondheid	van	de	reclame	
te	 (doen)	 controleren.	 Indien	gewenst	wordt	WKP	 in	de	gelegenheid	gesteld	de	 installatie	en/of	het	
gebruik	van	de	Producten	ter	plaatse	te	(doen)	controleren.

7.5	 Tenzij	WKP	hiervoor	schriftelijk	toestemming	heeft	gegeven	worden	retourzendingen	niet	geaccepteerd.	
De	kosten	voor	het	retourneren	na	schriftelijke	toestemming	van	WKP	zijn	voor	rekening	van	Afnemer	
terwijl	die	Producten	voor	diens	risico	blijven.

7.6	 Reclames	 geven	 Afnemer	 nimmer	 het	 recht	 om	 (een	 deel	 van)	 de	 betaling	 op	 te	 schorten,	 terwijl	
compensatie	nadrukkelijk	wordt	uitgesloten.

7.7	 Verzoeken	tot	reclames	zullen	niet	in	behandeling	worden	genomen,	indien	blijkt	dat	door	Afnemer	en/
of	derden	aan	de	Producten	wijzigingen	zijn	aangebracht	dan	wel	dat	deze	zijn	gerepareerd	.

7.8	 Indien	 er	 vóór	 de	 levering	 van	 de	 Producten	 algemeen	 ingevoerde	 wijzingen	 met	 betrekking	 tot	 de	
constructie	en/of	uitvoering	van	de	Producten	zijn	doorgevoerd,	is	dit	geen	grond	voor	reclame.	

8.	 Garantiebepalingen
8.1	 WKP	verleent	zelf	niet	méér	garantie	op	de	Producten	dan	Fabrikant	op	deze	Producten	geeft,	al	dan	

niet	rechtstreeks	aan	de	eindgebruiker.	WKP	verplicht	zichzelf	de	bepalingen	van	de	door	Fabrikant	
verstrekte	garantie	van	de	Producten	te	volgen.	De	betreffende	garantiebepalingen	zijn	bij	de	Producten	
ingesloten	en	kunnen	desgewenst	ook	separaat	bij	WKP	worden	opgevraagd.

9.	 Aansprakelijkheid	en	vrijwaring
9.1	 WKP	is	nimmer	aansprakelijk	voor	schade	als	gevolg	van	onjuist	en/of	ondeskundig	gebruik	van	de	

Producten.	 Onder	 onjuist	 gebruik	 wordt	 in	 geval	 verstaan	 het	 gebruik	 voor	 andere	 doeleinden	 dan	
waarvoor	het	geleverde	is	geproduceerd.	

9.2	 WKP	is	nimmer	aansprakelijk	voor	schade,	door	welke	oorzaak	ook	ontstaan,	behoudens	voor	zover	
de	wet	of	deze	voorwaarden	anders	bepalen	en	behoudens	voor	zover	er	sprake	is	niet	rechtsgeldig	
uitsluitbare	opzet	of	grove	schuld.	Het	betreft	hier	directe	en	indirecte	schade,	gevolgschade,	gederfde	
winst,	andere	bedrijfsschade	van	Afnemer	en	schade	als	gevolg	van	aansprakelijkheid	van	Afnemer	
jegens	derden.	Ten	aanzien	van	de	opzet	of	grove	schuld	rust	de	bewijslast	op	Afnemer.	

9.3	 Onverminderd	 het	 bepaalde	 in	 deze	 voorwaarden,	 is	 de	 totale	 aansprakelijkheid	 van	 WKP	 jegens	
Afnemer	te	allen	tijde	in	elk	geval	beperkt	tot	het	laagste	van,	ófwel	het	bedrag	dat	haar	verzekeraar	in	
het	voorkomende	geval	uitkeert	minus	het	bedrag	aan	eigen	risico,	ófwel	het	(deel)factuurbedrag	van	
de	Overeenkomst.	Desgewenst	verstrekt	WKP	informatie	over	haar	verzekering.

9.4	 Onder	directe	schade	wordt	uitsluitend	verstaan	de	 redelijke	kosten	 ter	 vaststelling	van	de	oorzaak	
en	de	omvang	van	de	schade,	voor	zover	de	vaststelling	betrekking	heeft	op	schade	in	de	zin	van	deze	
voorwaarde.	Voorts	wordt	daaronder	verstaan	de	eventuele	redelijke	kosten	gemaakt	om	de	gebrekkige	
prestatie	van	WKP	aan	de	Overeenkomst	te	laten	beantwoorden,	voor	zover	deze	gebrekkige	prestatie	
aan	 WKP	 toegerekend	 kan	 worden.	 Tot	 slot	 ziet	 dit	 op	 de	 redelijke	 kosten	 die	 worden	 gemaakt	 ter	
voorkoming	of	beperking	van	de	directe	schade	als	hier	bedoeld.

9.5	 Behoudens	 in	 geval	 van	 opzet	 of	 grove	 schuld	 aan	 de	 zijde	 van	 het	 leidinggevend	 personeel	 van	
WKP	 vrijwaart	 Afnemer	 WKP	 voor	 en	 van	 alle	 aanspraken	 van	 derden,	 hoe	 genaamd	 ook,	 ter	 zake	
van	 vergoeding	 van	 schade,	 kosten	 of	 interesten,	 verband	 houdende	 met	 de	 Producten	 dan	 wel	
voortvloeiende	uit	het	gebruik	van	de	Producten.

10.	 	Opschorting	/	Ontbinding
10.1	 Indien	Afnemer	in	enig	opzicht	nalatig	 is	met	de	nakoming	van	zijn	verplichtingen	en/of	WKP	goede	

grond	 heeft	 te	 vrezen	 dat	 Afnemer	 niet	 aan	 zijn	 verplichtingen	 zal	 voldoen,	 is	 WKP	 gerechtigd	 om	
de	 uitvoering	 van	 de	 Overeenkomst(en)	 op	 te	 schorten	 en/of	 de	 Overeenkomst(en)	 te	 ontbinden	 en/
of	deze	op	te	zeggen,	dit	ter	keuze	van	WKP.	Een	en	ander	onverminderd	het	recht	van	WKP	volledige	
schadevergoeding	te	vorderen.	

10.2	 In	geval	Afnemer	in	staat	van	faillissement	wordt	verklaard,	surséance	van	betaling	aanvraagt,	overgaat	
op	liquidatie	van	zijn	bedrijf,	zijn	bedrijf	anderszins	stil	komt	te	liggen,	beslag	op	(een	belangrijk	deel	
van)	diens	activa	wordt	gelegd	of	hij	anderszins	blijk	geeft	 insolvabel	te	zijn	heeft	WKP	het	recht	de	
Overeenkomst	met	onmiddellijke	ingang	en	zonder	rechterlijke	tussenkomst	te	beëindigen.	

10.3	 In	geval	zich	een	gebeurtenis	als	bedoeld	het	 vorige	 lid	 voordoet,	 zijn	alle	 vorderingen	van	WKP	op	
Afnemer	onmiddellijk	en	in	het	geheel	opeisbaar	en	is	WKP	gerechtigd	de	betreffende	Producten	terug	
te	nemen.	In	dat	geval	zijn	WKP	en	zijn	gemachtigden	gerechtigd	om	de	terreinen	en	gebouwen	van	
Afnemer	 te	 betreden	 teneinde	 de	 Producten	 in	 bezit	 te	 nemen.	 De	 in	 het	 kader	 hiervan	 door	 WKP	
gemaakte	kosten	zijn	voor	rekening	van	Afnemer.	Afnemer	 is	verplicht	de	nodige	maatregelingen	te	
nemen	teneinde	WKP	in	de	gelegenheid	te	stellen	zijn	rechten	te	effectueren.

11.	 Eigendomsvoorbehoud
11.1	 Alle	Producten	blijven	eigendom	van	WKP	totdat	Afnemer	aan	al	zijn	verplichtingen	uit	hoofde	van	de	

Overeenkomst	 heeft	 voldaan.	 Tot	 dat	 moment	 wordt	 Afnemer	 geacht	 de	 Producten	 uitsluitend	 voor	
WKP	te	houden.	Afnemer	mag	de	Producten	niet	vervreemden,	tenzij	in	de	normale	uitoefening	van	zijn	
bedrijf	tot	zekerheid	in	eigendom	overdragen,	leveren,	verpanden	of	anderszins	te	bezwaren.	

11.2	 Afnemer	 verplicht	 zich	 om	 de	 Producten	 die	 nog	 niet	 in	 eigendom	 zijn	 overgegaan	 gescheiden	 van	
andere	producten	en	duidelijk	identificeerbaar	als	eigendom	van	WKP	te	bewaren.

12.	 Toepasselijk	recht	en	geschillen
12.1	 Op	 deze	 voorwaarden,	 de	 aanbiedingen	 van	 WKP	 en	 de	 Overeenkomst(en)	 is	 Nederlands	 recht	 van	

toepassing.	
12.2	 Alle	geschillen	 tussen	WKP	en	Afnemer	zullen	aanhangig	worden	gemaakt	bij	de	 terzake	bevoegde	

rechter	te	Zeeland-West-Brabant	(locatie	Breda).
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