ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID WALKRO BLITTERSWIJCK B.V., GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE BLITTERSWIJCK, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER ONDER
NUMMER 16058570
ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES
1.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en
overeenkomsten met Walkro Blitterswijck B.V. (verder: “Walkro”).
In het bijzonder zijn zij van toepassing op alle verkopen en leveringen van zaken in de
ruimste zin van het woord, zoals verse, geënte of doorgroeide champignoncompost en/of
andere compost of meststoffen. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle
overeenkomsten van opdracht en alle diensten van Walkro met inbegrip van verstrekte
adviezen en informatie.
2.
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
•
de wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die overeenkomstig lid 1 van
Walkro aanbiedingen ontvangt of met Walkro overeenkomsten sluit.
•
verse compost: compost geschikt om te conditioneren voor champignonteelt.
•
geënte compost: compost waarin op verzoek en aanwijzing van door de wederpartij
verstrekte specificaties broed is verwerkt, echter nog niet doorgroeid is.
•
doorgroeide compost: compost waarin door Walkro broed op grond van de overeenkomst
is verwerkt en de tijd heeft gekregen om in voldoende mate te doorgroeien en die als
zodanig aan de wederpartij wordt verkocht en geleverd.
•
directe schade: zaakschade als gevolg van aan Walkro toerekenbare tekortkomingen aan
of in de door Walkro verkochte en geleverde zaken, waaronder begrepen tekortkomingen
in de kwaliteit van de geleverde verse, geënte of doorgroeide compost en/of
tekortkomingen in de kwaliteit van het daarin eventueel op grond van de overeenkomst
verwerkte broed..
•
indirecte schade: alle schade die niet valt onder de definitie van directe schade, zoals
gevolgschade, winstderving, schade als gevolg van tegenvallende teelt- of
oogstresultaten, hogere productie- en/of oogstkosten, letselschade, immateriële schade,
gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als
gevolg van aanspraken van afnemers van de wederpartij, rente en kosten.
3.
Walkro streeft ernaar om deze Algemene Voorwaarden vóór of bij het sluiten van
overeenkomsten aan de wederpartij ter hand te stellen. Indien terhandstelling echter niet
heeft plaatsgevonden of redelijkerwijze niet mogelijk is, kan de wederpartij bij Walkro
inzage vragen dan wel zich wenden tot de Kamer van Koophandel Limburg waar deze
voorwaarden zijn gedeponeerd. Op eerste verzoek van de wederpartij zullen de Algemene
Voorwaarden kosteloos worden toegestuurd. De Algemene Voorwaarden zijn gratis te
downloaden op www.walkro.eu
4.
Ingeval één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mocht blijken te zijn
c.q. mocht worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.
ARTIKEL 2 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEDERPARTIJ EN AFWIJKENDE
AFSPRAKEN
1.
De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de wederpartij zijn niet van
toepassing op aanbiedingen van Walkro en met Walkro gesloten overeenkomsten.
2.
Afspraken tussen Walkro en de wederpartij die afwijken van deze Algemene Voorwaarden
gelden slechts als overeengekomen indien Walkro deze afspraken schriftelijk heeft bevestigd.
ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN, OVEREENKOMSTEN EN PRIJZEN
1.
Alle aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Indien een aanbieding wordt aanvaard door de
wederpartij, heeft Walkro het recht de aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst van
de aanvaarding te herroepen.
2.
Bij de aanbieding of in de overeenkomst door Walkro verstrekte informatie, adviezen en
bijlagen, gegevens op het gebied van oogst- of teelresultaten, onderzoeksresultaten of
teelttechnische adviezen zijn vrijblijvend en uitsluitend indicatief en informatief en hieraan
kunnen door de wederpartij geen rechten worden ontleend.
3.
De opgegeven prijzen gelden af fabriek en exclusief bijvoeding, tenzij anders in de
aanbieding is vermeld.
4.
Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW, transport- en verzekeringskosten, tenzij anders in
de aanbieding is vermeld.
5.
Alle bestellingen, orders of opdrachten, door vertegenwoordigers, tussenpersonen of
werknemers opgenomen, binden Walkro niet eerder dan nadat deze door Walkro
schriftelijk zijn bevestigd.
6.
Alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Walkro geschieden onder voorbehoud van
geringe afwijkingen in gewicht. Geringe afwijkingen geven de wederpartij geen recht op
nakoming van het ontbrekende, schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de
overeenkomst.
7.
Indien een aanvraag of bestelling van de wederpartij afwijkt van de overeengekomen
hoeveelheid, is Walkro gerechtigd om deze overeengekomen hoeveelheid aan de
wederpartij te leveren en in rekening te brengen, zonder dat de wederpartij recht heeft op
schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst.
ARTIKEL 4 FABRICAGE- EN BEWERKINGSVOORBEHOUD
Verse compost, geënte compost en doorgroeide compost en het eventueel hierin verwerkt broed
zijn natuurproducten. De productie van compost is afhankelijk van vele factoren, waaronder een
constante hoeveelheid en kwaliteit van de voor de productie benodigde grondstoffen (zoals
paardenmest, stro, kuikenmest, gips en proceswater). Alle aanbiedingen van Walkro en alle
door Walkro gesloten overeenkomsten geschieden onder fabricage- en bewerkingsvoorbehoud.
Wanneer tegenvallende fabricage en leveringen een gevolg is van voor deze fabricage
benodigde hoeveelheid en/of kwaliteit grondstoffen, minder compost beschikbaar komt dan
overeengekomen, heeft Walkro het recht om dienovereenkomstig minder compost aan de
wederpartij te leveren, zonder dat de wederpartij aanspraak kan maken op nakoming van het
ontbrekende, schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst.
ARTIKEL 5 LEVERTIJD, LEVERING EN RISICO
1.
Walkro zal zich inspannen om de zaken in overeenstemming met het overeengekomen
leverschema aan de wederpartij te leveren. De opgegeven levertijden zijn echter altijd
slechts een indicatie en zijn nooit te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk
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schriftelijk anders is overeengekomen.
Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende
ondergeschikten van Walkro kan de wederpartij bij een overschrijding van de levertijd tot
5 dagen, geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan 5 dagen, dient de
wederpartij Walkro schriftelijk in gebreke te stellen. In deze ingebrekestelling dient de
wederpartij Walkro een redelijke termijn voor de nakoming te geven.
De levertijd begint op de dag waarop de wederpartij van Walkro een schriftelijke
bevestiging van Walkro heeft ontvangen dan wel op de dag waarop in het
overeengekomen leverschema de betreffende leverdatum is afgesproken, echter niet
eerder dan nadat door de wederpartij is voldaan aan alle eventuele bijzonderheden,
verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst die eerst door de wederpartij
tot stand moeten worden gebracht.
Walkro is bevoegd verkochte zaken in gedeelten aan de wederpartij te leveren; in dat
geval is Walkro tevens bevoegd om het aan de wederpartij geleverde gedeelte afzonderlijk
te factureren.
Het risico van beschadiging, tenietgaan of verloren gaan van de te leveren zaken, gaat op
de wederpartij over zodra deze zaken bij de wederpartij zijn afgeleverd. Tenzij schriftelijk
anders overeengekomen, draagt Walkro het risico van het transport alsmede de
verzekering daarvan.
Indien de wederpartij de zaken niet, niet tijdig of niet volledig op de overeengekomen
leverdatum afneemt, is Walkro in verband met de beperkte houdbaarheid van deze zaken,
bevoegd de zaken voor rekening en risico van de wederpartij aan een derde te verkopen
en te leveren en van de wederpartij betaling te verlangen als had de levering
plaatsgevonden. De wederpartij zal in dat geval tevens alle aanvullende kosten,
waaronder in elk geval extra transport- en conditioneringskosten, aan Walkro verschuldigd
zijn.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de wederpartij verantwoordelijk voor de
tijdige verstrekking, volledigheid en juistheid van alle voor de verkoop, export, import en
levering benodigde documenten (zoals documenten op het gebied van de facturering,
transportdocumenten, fytosanitaire vereisten, internationale certificaten en/of import- of
exportdocumenten en/of import- of exportverklaringen).
De wederpartij is te allen tijde verplicht de door Walkro te verstrekken hygiëne-, laad- en
losvoorschriften op te volgen.

ARTIKEL 6 TEELTRISICO
De teelt van paddenstoelen is afhankelijk van zeer veel en voortdurend wisselende
teeltomstandigheden die zich aan de waarneming en invloedsfeer van Walkro onttrekken, zoals
klimatologische omstandigheden, hygiënische en teelttechnische omstandigheden, de kwaliteit
van de gebruikte dekaarde en de vakbekwaamheid van de teler. De wederpartij is te allen tijde
volledig zelf verantwoordelijk voor de teelt, de teeltomstandigheden en de te behalen
teeltresultaten. De wederpartij is tevens te allen tijde verantwoordelijk voor de goede
ontwikkeling van de geleverde compost en het hierin verwerkte broed. De wederpartij dient zich
bij de teelt als een goed teler te gedragen en de zorg te betrachten die van een redelijk
bekwaam en redelijk handelend teler in redelijkheid mag worden verwacht.
ARTIKEL 7 KLACHTPLICHT
1.
Op de wederpartij rust de uitdrukkelijke plicht om onmiddellijk bij aflevering en indien dit
niet mogelijk is bij de eerst mogelijke gelegenheid na de aflevering van de zaken te
onderzoeken of de afgeleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden.
2.
De wederpartij dient Walkro onmiddellijk na de ontdekking, doch uiterlijk binnen drie
dagen na aflevering schriftelijk op de hoogte te stellen van zichtbare tekortkomingen, bij
gebreke waarvan de wederpartij het beroep dat de afgeleverde zaken niet aan de
overeenkomst beantwoorden niet meer jegens Walkro kan doen gelden. Klachten die
betrekking hebben op de kwaliteit van de geleverde zaken en die ten tijde van de levering
(nog) niet zichtbaar zijn, dienen door de wederpartij binnen drie dagen na het moment
waarop deze gebreken in redelijkheid ter kennis van de wederpartij zijn gekomen
schriftelijk aan Walkro te worden medegedeeld bij gebreke waarvan de wederpartij het
beroep dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden niet meer
jegens Walkro kan doen gelden. Indien de wederpartij Walkro schriftelijk op de hoogte
stelt van tekortkomingen, dient de wederpartij bij die gelegenheid Walkro tevens in
gebreke te stellen en daarbij een redelijke termijn te stellen van minimaal vijf dagen
waarbinnen Walkro de gelegenheid heeft om alsnog deugdelijk na te komen.
3.
Indien de wederpartij tijdig bij Walkro heeft gereclameerd in de zin van lid 2 en er naar
het oordeel van Walkro inderdaad sprake is van geleverde zaken die niet (geheel) aan de
overeenkomst beantwoorden, heeft Walkro de keuze uit het leveren van het ontbrekende,
het (gedeeltelijk) vervangen van de geleverde zaken of teruggave van de koopprijs.
4.
Zaken die niet beantwoorden aan de overeenkomst worden door Walkro niet terug
genomen en de wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het op eigen kosten afvoeren en
vernietigen hiervan.
5.
Indien de klacht van de wederpartij tijdig bij Walkro is ingediend en betrekking heeft op
de kwaliteit van de geleverde compost en/of het hierin verwerkte broed en deze klacht
door Walkro wordt afgewezen, is de wederpartij - uitsluitend indien Walkro zulks naar
eigen inzicht noodzakelijk acht - verplicht om op eerste verzoek zijn medewerking te
verlenen aan een, bij wege van bindend advies en op kosten van de in het ongelijk
gestelde partij, in te stellen keuringsonderzoek. Deze deskundige zal door partijen
gezamenlijk worden benoemd en bij gebreke van overeenstemming hierover op verzoek
van de meest gerede partij door de op grond van artikel 17 bevoegde
voorzieningenrechter. Dit keuringsonderzoek wordt uitsluitend uitgevoerd op basis van het
referentiemonster dat deze deskundige ter beschikking wordt gesteld, of – bij gebreke van
een referentiemonster – op basis van een door deze deskundige te bepalen monster.
ARTIKEL 8 OVERMACHT
1.
Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Walkro, kan Walkro onder
meer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten
zijn aan de schuld van Walkro of buiten de risico sfeer van Walkro vallen. Oorzaken zoals
bedoeld in de vorige zin zijn onder andere weersomstandigheden, oorlog, oorlogsgevaar,
burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking,
bedrijfsbezetting, in- en uitvoer belemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan
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machines, storingen in de levering van gas, water en elektriciteit, vervoersproblemen, het
verlies of de beschadiging van voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke
computergegevens en de stagnatie c.q. onderbreking van leveringen van derden van wie
Walkro grondstoffen (zoals paardenmest, stro, kuikenmest, gips), materialen of
onderdelen voor de uitvoering van de overeenkomst moet betrekken.
In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst
door de wederpartij is Walkro bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, zonder dat de wederpartij in dat geval enige aanspraak op schadevergoeding
jegens Walkro geldend kan maken.

ARTIKEL 9 UITSLUITING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
1.
Voor alle directe schade van de wederpartij zoals omschreven in artikel 1 lid 2, veroorzaakt door een aan Walkro toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de
overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Walkro, behoudens in geval van opzet of
bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten van Walkro
of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot maximaal
de factuurwaarde van de geleverde zaken (exclusief BTW).
2.
Voor alle indirecte schade zoals omschreven in artikel 1 lid 2 is Walkro, behoudens in
geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende
ondergeschikten van Walkro of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke
bepalingen, niet aansprakelijk.
3.
Walkro kan, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van
leidinggevende ondergeschikten, nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade als
gevolg van tegenvallende teelt- of oogstresultaten en/of (veranderingen in) de
teeltomstandigheden.
4.
Indien de rechter in een voorkomend geval mocht oordelen dat Walkro geen beroep
toekomt op de uitsluitingen en/of beperkingen van aansprakelijkheid als vermeld in de
leden 1 tot en met 3, is de aansprakelijkheid van Walkro voor directe en indirecte schade
in elk geval beperkt tot maximaal het bedrag (in welk bedrag rente en kosten zijn
begrepen) waarop aanspraak kan worden gemaakt op grond van de door Walkro
eventueel afgesloten in de branche gebruikelijke en marktconforme
aansprakelijkheidsverzekering, te vermeerderen met het eigen risico.
ARTIKEL 10 BETALINGSCONDITIES
1.
De betaling van de door Walkro geleverde zaken zal dienen te geschieden binnen 7 dagen
na factuurdatum in Nederland door middel van automatische incasso, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.
2.
De wederpartij kan zich jegens Walkro niet beroepen op verrekening en/of opschorting
van de betaling in verband met vermeende tekortkomingen van Walkro.
3.
Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk
opeisbaar. De wederpartij is alsdan, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van
rechtswege in verzuim.
4.
Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is Walkro gerechtigd de wettelijke
vertragingsrente in rekening te brengen ex artikel 6:119a BW over het onbetaalde bedrag
vanaf de dag waarop de wederpartij in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening.
5.
Door de wederpartij gedane betalingen strekken telkens eerst ter voldoening van alle
verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die
het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft
op een latere factuur.
6.
Indien de wederpartij in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn
betalingsverplichtingen is de wederpartij gehouden alle door Walkro gemaakte
buitengerechtelijke kosten, proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor zijn
rekening te nemen en volledig te betalen. Onder deze kosten zijn ook begrepen andere
en/of hogere kosten dan de krachtens de wet te begroten proceskosten.
7.
Onverminderd het bepaalde in lid 3, is de wederpartij in geval van faillissement(saanvrage), (aanvrage tot) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf
van de wederpartij of toelating tot een wettelijke schuldsaneringsregeling, zonder dat een
ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

ARTIKEL 11 ZEKERHEIDSSTELLING
1.
Indien Walkro goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen uit de
overeenkomst niet geheel of niet tijdig zal nakomen, is Walkro voor of tijdens de
uitvoering van de overeenkomst gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te
schorten totdat de wederpartij op verzoek en ten genoegen van Walkro zekerheid heeft
gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst.
Deze bepaling geldt ook indien de geldende betalingstermijn nog niet is verstreken.
2.
Nadat de door Walkro gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, is de
wederpartij van rechtswege in verzuim en kan Walkro de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden, onverminderd
het recht van Walkro op volledige schadevergoeding.
ARTIKEL 12 EIGENDOMSVOORBEHOUD
1.
De door Walkro geleverde zaken blijven eigendom van Walkro totdat de wederpartij alle
navolgende verplichtingen uit alle met Walkro gesloten overeenkomsten is nagekomen:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken;
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens overeenkomst door Walkro verrichte
of te verrichten diensten;
- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) met Walkro
gesloten overeenkomst(en).
2.
Door Walkro geleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen,
mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt. De
wederpartij is niet bevoegd de geleverde zaken te verpanden of hier enig ander gebruiks
of zekerheidsrecht op te vestigen.
3.
Op zaken die met inachtneming van het in lid 1 bepaalde in eigendom op de wederpartij
zijn overgegaan en die zich nog onder de wederpartij bevinden, behoudt Walkro zich
hierbij reeds nu voor alsdan een pandrecht voor zoals bedoeld in artikel 3:237 BW tot
meerdere zekerheid van vorderingen die Walkro uit welken hoofde dan ook op de
wederpartij mocht hebben of krijgen. Dit voorbehoud van pandrecht geldt eveneens ten
aanzien van door Walkro geleverde zaken die door de wederpartij zijn bewerkt of verwerkt
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en waardoor het eigendomsvoorbehoud van Walkro zou komen te vervallen.
Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat
dat zij haar verplichtingen niet zal nakomen, is Walkro gerechtigd doch uitdrukkelijk niet
verplicht, om de geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust
bij de wederpartij of bij derden die deze zaken voor de wederpartij houden, weg te (doen)
halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een
onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag van al het door haar aan Walkro
verschuldigde.
Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen
vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Walkro hiervan onmiddellijk schriftelijk
op de hoogte te stellen.
De wederpartij verplicht zich:
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden
tegen brand- en waterschade en de polis van deze verzekering aan Walkro ter inzage te
geven;
- alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste verzoek van Walkro te verpanden zoals
bedoeld in artikel 3:239 BW;
- de vorderingen die de wederpartij verkrijgt op zijn afnemers op eerste verzoek van
Walkro aan Walkro te verpanden zoals bedoeld in artikel 3:239 BW.
Indien de overeenkomst betrekking heeft op door Walkro te leveren zaken aan een in
Duitsland gevestigde wederpartij, gelden - onder overeenkomstige toepassing van het in
leden 1 tot en met 6 van dit artikel bepaalde - tevens de volgende bepalingen:
- de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud worden beheerst door
Duits recht;
- de door Walkro geleverde zaken blijven - naast de in lid 1 van dit artikel genoemde
gevallen - tevens eigendom van Walkro totdat de wederpartij alle bestaande en
toekomstige vorderingen - uit welke hoofde dan ook -integraal aan Walkro heeft voldaan,
vermeerderd met rente en kosten;
- in geval van be- of verwerking van de door Walkro geleverde zaken, wordt de
wederpartij geen eigenaar van de nieuwe zaak, doch wordt deze be- of verwerking geacht
voor Walkro te geschieden, zonder dat hieruit verplichtingen voor Walkro voortvloeien;
- indien de door Walkro geleverde zaken bestanddeel worden van een andere zaak, of in
geval van natrekking of vermenging van de door Walkro geleverde zaken met andere
zaken, wordt Walkro mede-eigenaar van de nieuwe zaak in de verhouding van de
factuurwaarde van de door Walkro geleverde zaken tot de factuurwaarde van de andere
zaken. Voor het geval de eigendomsrechten van Walkro als gevolg van natrekking,
zaaksvorming of vermenging zouden komen te vervallen, draagt de wederpartij bij dezen
reeds nu voor alsdan haar (aandeel in de) eigendom van de nieuw ontstane zaak aan
Walkro over.

ARTIKEL 13 RETENTIERECHT
1.
Walkro is bevoegd zaken die Walkro van de wederpartij onder zich heeft of zal krijgen,
onder zich te houden tot al het aan Walkro toekomende uit hoofde van de gesloten
overeenkomst door de wederpartij geheel zal zijn voldaan.
2.
Het risico van de onder dit retentierecht vallende zaken blijft te allen tijde berusten bij de
wederpartij.
ARTIKEL 14 VERJARING
Vorderingsrechten van de wederpartij verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan
daarvan.
ARTIKEL 15 CONSUMENTENTRANSACTIES
Indien de wederpartij een consument is, gelden de bepalingen van deze voorwaarden niet voor
zover zij vallen binnen het bereik van artikel 6:236 BW en ook niet voor zover deze
voorwaarden anderszins in strijd zijn met dwingendrechtelijke bepalingen.
ARTIKEL 16 CONVERSIE
Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig is dan wel vernietigd wordt, treedt
voor deze bepaling (voor zover mogelijk van rechtswege) in de plaats een bepaling die zoveel
mogelijk beantwoordt aan de strekking van de nietige of vernietigde bepaling. Partijen zijn
jegens elkaar gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk
overleg te treden. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden behouden
onverminderd hun geldigheid, tenzij dwingendrechtelijke regels zich hiertegen verzetten.
ARTIKEL 17 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK
RECHT
1.
Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Walkro is Nederlands Recht van
toepassing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale
Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (“Weens Koopverdrag”) wordt
uitgesloten.
2.
Ten aanzien van geschillen die tussen Walkro en de wederpartij mochten ontstaan is - met
inachtneming van het in artikel 7 lid 5 bepaalde - de rechtbank te Roermond bij uitsluiting
bevoegd om kennis te nemen, tenzij regels van dwingendrechtelijke aard zich hiertegen
verzetten.

