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A L G E M E N E   V O O R W A A R D E N   WINTERS LIESSEL B.V.  
 

 
I ALGEMENE BEPALINGEN 
 
1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aangegane overeenkomsten tot het 
leveren door Winters Liessel B.V. van zaken en alle daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen. Winters Liessel 
B.V. is aldus te verstaan als gebruiker van deze algemene voorwaarden, hierna te noemen “Winters”.  
2 Verwijzingen door de wederpartij naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere algemene voorwaarden, 
binden Winters niet. De toepasselijkheid van eventuele door de wederpartij gehanteerde voorwaarden wordt 
uitdrukkelijk afgewezen.  
 
II AANBOD EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 
 
1 De offertes van Winters zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Alle 
orders zowel aan de Winters als aan tussenpersonen of vertegenwoordigers van Winters gedaan, zijn eerst 
als aanvaard te beschouwen na schriftelijke bevestiging door de gebruiker of nadat door deze een begin is 
gemaakt met de uitvoering. 
2 In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 BW bindt een van de offerte van Winters afwijkende 
aanvaarding door de wederpartij Winters niet. De overeenkomst komt in dat geval conform de offerte van 
Winters tot stand. 
3 Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een 
overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. 
4 In de opgegeven prijzen is levering franco huis begrepen. De prijzen zijn voorts exclusief brandstoftoeslag, 
verwerkingskosten, emballagekosten, een voorheffing emballage en BTW en inclusief verpakkingskosten, 
invoerrechten, accijnzen en andere belastingen, alles tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen 
5 Het statiegeld wordt afzonderlijk gespecificeerd. 
6 Verhogingen van kostprijscomponenten (waaronder mede begrepen zijn invoerrechten, accijnzen of andere 
belastingen en overheidsheffingen, alsmede de door de overheid voorgeschreven of toegestane 
prijsverhogingen) die optreden na de datum van de schriftelijke opdrachtbevestiging of nadat door Winters 
met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang is gemaakt, zullen door Winters aan de wederpartij 
mogen worden doorberekend. 
7 Winters restitueert, onverminderd het in lid 8 van dit artikel bepaalde, het statiegeld na inlevering van naar 
haar oordeel in onbeschadigde staat verkerende emballage, een en ander met inachtneming van de vigerende 
wettelijke voorschriften met betrekking tot statiegeld. 
8 Bij levering van emballage, in welke vorm dan ook, afkomstig van fabrikanten, waarvoor Winters jegens de 
wederpartij restitutie van statiegeld en een retouremballagevergoeding is verschuldigd, treedt Winters te dien 
aanzien tegenover de wederpartij uitsluitend en alleen op als vertegenwoordiger van de fabrikant. Restitutie 
van statiegeld en retouremballagevergoeding aan de wederpartij, vindt derhalve slechts plaats onder het 
uitdrukkelijke voorbehoud dat Winters het door haar aan de fabrikant betaalde statiegeld c.q. de 
retouremballagevergoeding van de fabrikant zal terugontvangen. In het geval dat Winters het statiegeld c.q. 
de retouremballagevergoeding niet van de fabrikant zal ontvangen, zal zij haar rechten ter zake jegens de 
fabrikant overdragen aan de wederpartij. 
 
III LEVERING, AFLEVERING EN RISICO 
 
1 Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de zaken zullen worden 
geleverd. De overeengekomen levertijd gaat in zodra Winters het aanbod schriftelijk heeft aanvaard dan wel 
met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang heeft gemaakt, en een eventueel overeengekomen aan- 
of vooruitbetaling heeft ontvangen. 
2 De door Winters opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering en is voor Winters niet bindend. De 
overschrijding ervan geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding. Winters zal zich evenwel 
inspannen de opgegeven termijnen zoveel als mogelijk na te komen. 
3 Aflevering van de door Winters aan de wederpartij te leveren zaken vindt plaats op het moment waarop 
Winters de zaken in de macht van de wederpartij brengt, dan wel, indien dat eerder het geval mocht zijn, zodra 
de zaken arriveren op een plaats waarover de wederpartij of een door haar aangewezen derde, zeggenschap 
heeft. Vanaf het moment van aflevering zijn de geleverde zaken voor risico van de wederpartij. 
 
IV BETALING  
 
1 Winters is te allen tijde gerechtigd om van de wederpartij zekerheid te bedingen, bijvoorbeeld indien Winters 
goede gronden heeft te vrezen dat de wederpartij haar betalingsverplichtingen niet – tijdig – zal nakomen. 
Indien en zolang de wederpartij de zekerheid niet stelt, is Winters gerechtigd de uitvoering van haar 
verplichtingen op te schorten c.q. de overeenkomst te ontbinden. 
2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betalingen strekken steeds in mindering 
eerst op de kosten, rente en daarna op de oudste factuur, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening 
betrekking heeft op latere facturen.  
3 De wederpartij heeft niet het recht haar betalingsverplichting met enige verplichting van Winters te 
verrekenen, dan na uitdrukkelijke toestemming van Winters. 
3 Indien betaling van de facturen niet tijdig wordt verricht, verkeert de wederpartij in verzuim en is Winters 
bevoegd de nakoming van haar verbintenis op te schorten c.q. de overeenkomst te ontbinden, mits zij de 
wederpartij schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen zeven dagen te betalen en die betaling is 
uitgebleven, onverminderd de haar verder toekomende rechten. 
4 Winters is na verloop van de in het vorige artikel genoemde termijn van zeven dagen bevoegd zonder nadere 
ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden 
buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de wederpartij, tenzij Winters verkiest om deze kosten 
forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,00. 
5 Over de tijd dat de wederpartij met de betaling in verzuim is geweest, kan Winters over het aan haar 
verschuldigde bedrag rente in rekening brengen ter hoogte van 1% per maand over het totaalbedrag van de 
factuur, waarbij een gedeelte van een maand berekend wordt als een volle maand. 
6 De vordering tot betaling van de koopprijs/huurprijs is direct geheel opeisbaar indien: 

a. de wederpartij surseance van betaling aanvraagt; 
b. de wederpartij in staats van faillissement wordt verklaard; 
c. een aanvraag tot de ondercuratelestelling van de wederpartij aanhangig is gemaakt, 

waaronder een verzoek tot toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling is gedaan; 
d. beslag op vermogensbestanddelen van de wederpartij wordt gelegd; 
e. de wederpartij (indien deze een natuurlijke persoon is) overlijdt; 
f. de wederpartij (indien deze een personenvennootschap of een rechtspersoon is) in liquidatie 

is of wordt ontbonden; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

g. de wederpartij geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft met de tijdige nakoming van enige 
betalingsverplichting jegens Winters. 

Winters is in die gevallen steeds bevoegd tot ontbinding van alle tussen partijen lopende overeenkomsten. 
 
V EIGENDOMSVOORBEHOUD       
 
1 In het geval van huur of bruikleen blijft Winters in alle gevallen eigenaar van alle aan de wederpartij geleverde 
zaken. Het is wederpartij verboden om de geleverde zaken te verkopen, vervreemden, verhuren, in zekerheid te 
stellen of anderszins te belasten met enige rechten. 
2 In het geval van verkoop, blijft eigenaar van alle aan de wederpartij geleverde zaken zolang de wederpartij niet 
heeft voldaan aan al haar betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, met inbegrip van hetgeen de 
wederpartij in verband met het tekortschieten in haar verplichtingen verschuldigd mocht worden. Niet-eenmalige 
emballage, waaronder begrepen verpakking, flessen, kisten, kratten, dozen, vaten, tanks, koolzuurcilinders, pallets 
en dergelijke, worden nimmer eigendom van de wederpartij. 
 
3 Het eigendomsvoorbehoud geldt zolang de wederpartij enige vordering nog niet of niet geheel heeft voldaan, welke 
Winters op haar heeft ter zake van: 

a. een door de wederpartij verschuldigde tegenprestatie uit de betreffende overeenkomst of uit een 
soortgelijke overeenkomst, of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de 
wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden; 

b. het tekortschieten door de wederpartij in de nakoming van de betreffende overeenkomst  of een 
soortgelijke overeenkomst. 

4 Ingeval van niet-nakoming door de wederpartij van enige verplichting als bedoeld in lid 3, is Winters gerechtigd de 
geleverde zaken, waarvan zij zich de eigendom heeft voorbehouden, zonder enige sommatie of ingebrekestelling 
terug te nemen, in welk geval ook zonder rechterlijke tussenkomst de desbetreffende overeenkomst is ontbonden, 
onverminderd het recht van Winters op schadevergoeding. 
5 Zolang het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in lid 2 geldt, is het de wederpartij verboden de geleverde zaken te 
verkopen, verhuren, ruilen, uit te lenen of te belenen, in gebruik of in pand te geven, of uit de ruimte waarin zij zich 
bevinden te (doen) verwijderen, anders dan in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening. 
6 De wederpartij zal iedere derde die op de zaken, ten aanzien waarvan een eigendomsvoorbehoud van Winters 
geldt, beslag wil leggen of op enige andere wijze rechten wil doen gelden, schriftelijk (met toezending van een afschrift 
aan Winters) meedelen dat Winters eigenaar van die zaken is. Mocht te eniger tijd blijken dat de wederpartij deze 
verplichting niet nakomt, dan is zij een boete verschuldigd van 10% van het op dat moment onbetaalde deel van de 
prijs, ongeacht het recht van Winters op schadevergoeding. 
 
VI AANSPRAKELIJKHEID  
 
1 Winters is aansprakelijk voor door de wederpartij geleden schade aan personen en andere zaken, voor zover deze 
schade is veroorzaakt door gebreken in de geleverde zaken en het gevolg is van schuld van Winters of van door haar 
ingeschakelde tussenpersonen, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt. 
2 Voor andere dan de in het voorgaande artikelen bedoelde schade, waaronder nadrukkelijk begrepen 
vervolgschade, die de opdrachtgever mocht lijden, is Winters nimmer aansprakelijk. 
3 De aansprakelijkheid van Winters is uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van haar verplichting uit hoofde van lid 4 van 
artikel 7 van deze voorwaarden. 
4 De wederpartij is jegens Winters volledig aansprakelijk voor alle schade aan en verlies van de geleverde zaken 
(waaronder in dit verband alle emballage wordt begrepen) zolang deze zich op de terreinen of in de gebouwen van 
de wederpartij bevinden, zulks ongeacht de oorzaak. Wanneer de zaken zich elders bevinden is de wederpartij 
evenzeer aansprakelijk, tenzij zij kan bewijzen dat de oorzaak van de schade of het verlies bij Winters ligt. 
5 De wederpartij is verplicht alle in detailverpakking door Winters in het verkeer gebrachte zaken, uitsluitend te 
verhandelen in de originele van Winters afkomstige verpakking, zonder enige verandering daaraan of beschadiging 
daarvan. 
6 Het is de wederpartij niet toegestaan van Winters afkomstige of via haar geleverde verpakkingen te gebruiken, te 
verhandelen of in het verkeer te brengen anders dan met de oorspronkelijke inhoud die aan de wederpartij is geleverd. 
7 In geval van niet-nakoming van de in lid 4 van dit artikel vermelde verplichting dan wel overtreding van het in lid 5 
van dit artikel vermelde verbod, is de wederpartij aan Winters een boete verschuldigd van € 1.000 per niet-nakoming 
c.q. overtreding, onverminderd het recht van de gebruiker op volledige schadevergoeding. 
 
VII  KLACHTEN 
 
1 Klachten over enig gebrek in of met betrekking tot geleverde zaken, moeten binnen 8 dagen na ontvangst van de 
zaken, dan wel binnen 8 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, doch uiterlijk binnen 2 
maanden na de aflevering, schriftelijk bij Winters zijn ingediend, bij gebreke waarvan de wederpartij wordt geacht het 
geleverde te hebben goedgekeurd. 
2 Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. 
3 Gebreken in een gedeelte van de geleverde zaken geven niet het recht tot afkeuring of weigering van de gehele 
partij. 
4 Indien zij een klacht gegrond bevindt, is Winters gehouden tot schadeloosstelling in geld, welke in geen geval de 
waarde van het geleverde zal overtreffen, dan wel tot vervangende levering. In beide gevallen dienen de zaken die 
het onderwerp van de klacht zijn, aan Winters te worden geretourneerd. Iedere andere vorm van schadevergoeding 
is uitgesloten. 
5 Wanneer de wederpartij uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de factuur geen aanmerking heeft gemaakt op de 
berekende prijs, wordt zij geacht die te hebben goedgekeurd. 
 
VIII CONSUMENTEN 
 
1 Onder ‘consumenten’ wordt ten deze verstaan: wederpartijen, natuurlijke personen, die in hun verhouding tot 
Winters niet handelen in de uitoefening van een beroep op bedrijf. 
2 In afwijking van het bepaalde in artikel 2 lid 7 van deze algemene voorwaarden is Winters bij 
consumententransacties slechts bevoegd verhogingen van kostprijscomponenten aan de wederpartij door te 
berekenen nadat drie maanden sinds het sluiten van de overeenkomst zijn verstreken. 
3 Bij consumententransacties is het bepaalde in de artikelen 3 lid 2, 4 lid 3, 9 lid 1 van deze algemene voorwaarden 
niet van toepassing. 
 
IX DOMICILIEKEUZE EN GESCHILLEN 
 
1 Voor de uitvoering van de overeenkomsten tussen Winters en de wederpartij verklaren beide domicilie te hebben 
gekozen ter plaatse waar Winters is gevestigd. Alle rechtsvorderingen voortvloeiende uit deze overeenkomsten zullen 
naar gelang de absolute competentie worden aangebracht bij de rechter waaronder de vestigingsplaats van Winters 
ressorteert. Winters heeft evenwel het recht vorderingen aan te brengen bij de bevoegde rechter van de woon- of 
vestigingsplaats van de wederpartij. 
2 Winters en de wederpartij verklaren dat op al hun overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen die (mede) door 
deze algemene voorwaarden beheerst worden, uitsluitend Nederlands recht van toepassing is. 
 
 
      Paraaf 


