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1.	 Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders 
is  aangegeven:

 • Dag of Dagen: hiermee wordt bedoeld een dag (niet een zaterdag of zondag) waarop de banken in Nederland zijn geopend voor  
 bedrijvigheid;

 • Opdrachtgever: De wederpartij van Wingssprayer B.V., handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 • Overeenkomst: De overeenkomst tussen Wingssprayer B.V. en Opdrachtgever;
 • Partijen: Wingssprayer B.V. en Opdrachtgever samen;
 • Voorwaarden: Hiermee worden nadrukkelijk alleen deze algemene voorwaarden bedoeld die op ieders verzoek ter beschikking  

 zijn;
 • Wingssprayer: Gebruiker van deze Voorwaarden, handelend onder de naam Wingssprayer B.V. 50655159 (“Wingssprayer”).

2. Algemeen

2.1. De bepalingen van deze Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding/offerte van Wingssprayer en iedere Overeenkomst tussen 
Wingssprayer en een Opdrachtgever alsmede beheersen zij aangegane onderhandelingen. De toepasselijkheid van eventuele 
inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Tenzij die voorwaarden door 
Wingssprayer schriftelijk zijn geaccordeerd, waarbij zij dan slechts voor die ene situatie gelden.

2.2. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Wingssprayer, voor de uitvoering waarvan 
derden dienen te worden betrokken.

2.3. Bij strijdigheid tussen de tekst van de Voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleert de tekst uit de Overeenkomst.
2.4. Indien een of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van 

deze Voorwaarden volledig van toepassing. Wingssprayer en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalin-
gen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de 
strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

2.5. Wingssprayer is bevoegd de Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde Voorwaarden zullen op reeds bestaande aan-
biedingen,  offertes, alsmede aangegane onderhandelingen van toepassing zijn, nadat de Wingssprayer Opdrachtgever op het besta-
an van de gewijzigde Voorwaarden heeft gewezen.

3.	 Aanbiedingen	en	offertes

3.1. Alle aanbiedingen/offertes van Wingssprayer zijn vrijblijvend en geldig gedurende dertig Dagen tenzij schriftelijk anders aange-
geven.

3.2. Wingssprayer is slechts aan aanbiedingen/offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk 
binnen dertig Dagen wordt bevestigd.

3.3. Wingssprayer is niet gebonden aan een aanbieding/offerte wanneer deze aanbieding/offerte eerder wordt ingetrokken dan dat deze 
door Opdrachtgever binnen dertig Dagen schriftelijk wordt bevestigd.

3.4. Aan Wingssprayer komt het recht toe om binnen 2 Dagen na tijdige schriftelijke acceptatie van de aanbieding/offerte door 
Opdrachtgever alsnog de aanbieding/offerte te herroepen. In dat geval is Wingssprayer niet gebonden.

3.5. Als de Opdrachtgever aan Wingssprayer gegevens, tekeningen, enz. verstrekt, mag Wingssprayer uitgaan van de juistheid en betrou-
wbaarheid hiervan en zal de aanbieding/offerte hierop gebaseerd worden door Wingssprayer.

3.6. Opdrachtgever garandeert hierbij dat de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen enz. aan hem toebehoren en dat door 
gebruik daarvan geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden.

3.7. Levertijden in aanbiedingen/offertes van Wingssprayer zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht 
op ontbinding of schadevergoeding, ongeacht de oorzaak van deze overschrijding. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is over-
eengekomen.

3.8.	 De	prijzen	in	de	genoemde	aanbiedingen/offertes	zijn	exclusief	BTW	en	andere	heffingen	van	overheidswege	evenals	verzend	-	en	
eventuele vervoer - en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.9. Indien de aanvaarding van de aanbieding/offerte afwijkt van het in de aanbieding/offerte opgenomen aanbod wordt deze afwi-
jkende aanvaarding gezien als een afwijzing van de aanbieding/offerte en als een tegenvoorstel. De Overeenkomst komt uitdrukkeli-
jk niet tot stand in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding, tenzij Wingssprayer schriftelijk anders aangeeft.

3.10. Een samengestelde prijsopgave in een aanbieding/offerte is niet voor gedeeltelijke acceptatie vatbaar en verplicht Wingssprayer 
niet tot levering van een deel van de in de aanbieding/offerte begrepen zaken tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven 
prijs.

3.11. Aanbiedingen/offertes gelden niet voor latere opdrachten of nabestellingen, tenzij nadrukkelijk overeengekomen door schriftelijke 
bevestiging van Wingssprayer.

3.12. Afbeeldingen, brochures, catalogussen, prijslijsten, de website van Wingssprayer zijn puur indicatief, niet bindend en aan wijzigingen 
onderhevig;

3.13. De opdrachtbevestiging van Wingssprayer wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Opdrachtgever 
schriftelijk binnen 3 dagen bezwaar maakt bij Wingssprayer.

3.14. Zonder opdrachtbevestiging van Wingssprayer is er geen Overeenkomst, tenzij Wingssprayer om haar moverende redenen al uitvo-
ering heeft gegeven aan de Overeenkomst.

 



Algemene voorwaarden Wingssprayer B.V. Versie februari 2020

4.	 Producten

4.1. Deze Voorwaarden hebben betrekking op de door Wingssprayer te verkopen en te leveren producten (“Producten”).
4.2. Onder Producten dient te worden verstaan alle producten in de breedste zin des woords, mede doch niet uitsluitend een (hulp)

techniek bij het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen in land- en tuinbouwgewassen, al dan niet aangeduid onder de naam de 
Wingssprayer.

4.3. Wingssprayer is gerechtigd de Producten aan te passen, wanneer toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving dit van Wingsspray-
er vereist.

5.	 Uitvoering	van	de	Overeenkomst

5.1. Wingssprayer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap 
uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Wingssprayer het recht bepaalde werkzaamheden 
te laten verrichten door derden. Dit naar eigen inzicht van Wingssprayer.

5.3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wingssprayer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de 
Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan 
Wingssprayer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Wingssprayer 
zijn verstrekt, heeft Wingssprayer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloei-
ende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4. Wingssprayer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Wingssprayer is uit gegaan van door de Opdrachtgever 
verstrekte informatie die onjuist en/of onvolledige gegevens en/of te late informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid tijdig 
aan Wingssprayer schriftelijk kenbaar gemaakt is.

5.5. Indien door Wingssprayer of door Wingssprayer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden ver-
richt op  de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de 
door die medewerkers  in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5.6. Opdrachtgever, dan wel zijn afnemer, vrijwaart Wingssprayer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoer-
ing van de Overeenkomst schade lijden.

6.	 Wijziging	van	de	Overeenkomst

6.1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten 
werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig 
aanpassen.

6.2. Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering 
daardoor worden beïnvloed. Wingssprayer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3.	 Indien	de	wijziging	van	of	aanvulling	op	de	Overeenkomst	financiële	en/of	kwalitatieve	consequenties	zal	hebben,	zal	Wingssprayer	
de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

6.4. Indien een vast honorarium of vaste prijs is overeengekomen zal Wingssprayer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aan-
vulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium of prijs tot gevolg heeft.

7.	 Annulering	en	schadeloosstelling

7.1. Opdrachtgever mag in beginsel de Overeenkomst niet annuleren. Indien Opdrachtgever desondanks de Overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk annuleert en indien Wingssprayer daarmee schriftelijk akkoord gaat, is Opdrachtgever gehouden aan Wingssprayer alle 
met het oog op de uitvoering van deze Overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden en de winstderving van 
Wingssprayer, te vermeerderen met BTW, te vergoeden.

8. Levering

8.1. Wingssprayer zal de Producten en de daarbij behorende documenten alsmede de eigendom van de Producten overdragen aan 
Opdrachtgever in overeenstemming met hetgeen is bepaald in de Overeenkomst en in deze Voorwaarden.

8.2. Indien Wingssprayer een termijn voor levering van de Producten heeft gegeven, is deze indicatief. Een gegeven leverdatum is dan 
ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Wingssprayer schriftelijk in gebreke te 
stellen. Opdrachtgever dient daarbij aan Wingssprayer een redelijke termijn toe te kennen waarin Wingssprayer de Overeenkomst 
alsnog kan nakomen. Wingssprayer is slechts dan in verzuim wanneer zij binnen voornoemde redelijke termijn de Overeenkomst 
niet nakomt.

8.3. Levering van de Producten geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van Wingssprayer. Zulks tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door 
Wingssprayer is overeengekomen met Opdrachtgever.

8.4. Opdrachtgever is verplicht de Producten af te nemen op het moment dat deze Producten aan Opdrachtgever ter beschikking 
worden gesteld.

8.5. Levering is compleet wanneer de Producten voor levering beschikbaar zijn gesteld aan Opdrachtgever.
8.6. Transport vanaf de door Wingssprayer aangewezen locatie komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
8.7. Wanneer de Producten niet binnen 3 Dagen op de aangegeven plaats en tijd door Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever 

ingeschakelde derde worden opgehaald is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim met de nakoming van de Overeenkomst. In dat 
geval worden door Wingssprayer in ieder geval opslagkosten voor de Producten bij Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdracht-
gever draagt voorts het risico voor de Producten vanaf het moment van levering.

8.8. Wingssprayer is gerechtigd de Producten in gedeelten te leveren.
8.9. Uitstel van een leveringstermijn op verzoek van Opdrachtgever kan slechts plaatsvinden met nadrukkelijke schriftelijke toestem-

ming van Wingssprayer.
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9.	 Monsters	en	modellen

9.1. Is aan de Opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het monster of model vermoed slechts als aanduid-
ing te zijn verstrekt zonder dat de Producten daaraan behoeven te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de 
Producten daarmee zullen overeenstemmen.

10.	 Kwaliteit	van	de	Producten

10.1. Opdrachtgever is gehouden de Producten op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te 
(doen) onderzoeken. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van de Producten overeenstemt met 
wat is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels -) verkeer gelden.

10.2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie Dagen na levering schriftelijk aan Wingssprayer te worden gemeld. 
Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen zeven Dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen vijftien Dagen na levering te 
worden gemeld.

10.3. Indien als gevolg van het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de Pro-
ducten. Wenst Opdrachtgever gebrekkige Producten te retourneren, dan dient dat te geschieden met voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Wingssprayer op de wijze zoals door Wingssprayer is aangegeven.

10.4. Wingssprayer zal geen klachten in behandeling nemen zolang als er onbetaalde facturen op naam van Opdrachtgever staan.
10.5. Wingssprayer staat in voor de kwaliteit van haar Producten en geeft garantie vanaf de productiedatum als vermeld in de overeen-

komst.

11.	 Vergoedingen,	prijs	en	kosten

11.1. Indien Wingssprayer met de Opdrachtgever een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is Wingssprayer gerechtigd tot verhoging van 
de prijs in de gevallen als genoemd in dit artikel. Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW.

11.2. Wingssprayer mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de 
Overeenkomst	significante	prijswijzigingen	(meer	dan	10%)	hebben	voorgedaan	ten	aanzien	van	bijvoorbeeld	wisselkoersen,	lonen,	
grondstoffen, halffabricaten of verpakkingsmateriaal.

11.3. Bovendien mag Wingssprayer het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oor-
spronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd geschat bij het sluiten van 
de Overeenkomst, en dat niet toerekenbaar is aan Wingssprayer, dat in redelijkheid niet van Wingssprayer mag worden verwacht 
de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Wingssprayer zal de 
Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Nimmer kan dit lijden 
tot uitstel van de betaling van geleverde goederen en diensten.

11.4.	 De	door	Wingssprayer	gehanteerde	prijzen	zijn	exclusief	eventuele	heffingen	en	administratiekosten.	De	prijzen	zijn	tevens	exclusief	
verpakkingsmateriaal en verzendkosten nu Opdrachtgever hiervoor zelf rekening en risico draagt. Zulks tenzij uitdrukkelijk anders 
door Wingssprayer schriftelijk is overeengekomen met Opdrachtgever.

12.	 Betaling

12.1. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 Dagen na factuurdatum bij facturering achteraf en/of, op een door 
Wingssprayer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betal-
ingsverplichting niet op en dienen op straffe van verval van rechten binnen 5 Dagen na factuurdatum te worden ingediend.

12.2. Wingssprayer mag te allen tijde enig bedrag dat Opdrachtgever nog aan Wingssprayer dient te voldoen verrekenen met een 
eventueel bedrag dat Wingssprayer nog aan Opdrachtgever dient te voldoen. Vorenstaande limiteert de overige rechten van 
Wingssprayer niet.

12.3. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 Dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in 
verzuim.	Opdrachtgever	is	dan	een	rente	verschuldigd	van	1%	per	maand,	tenzij	de	wettelijke	handelsrente	hoger	is	in	welk	geval	
de wettelijke handelsrente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in 
verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

12.4. Wanneer Wingssprayer extra kosten dient te maken ter voldoening van haar vordering op Opdrachtgever, zullen deze kosten op 
Opdrachtgever worden verhaald.

12.5.	 In	geval	van	liquidatie,	faillissement,	beslag	of	surseance	van	betaling	van	de	Opdrachtgever	zijn	de	vorderingen	van	Wingssprayer	
op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

12.6. Wingssprayer heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de 
kosten, vervolgens in mindering van rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.

12.7. Wingssprayer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere 
volgorde	voor	de	toerekening	aanwijst.	Wingssprayer	kan	volledige	aflossing	van	de	hoofdsom	weigeren,	indien	daarbij	niet	eve-
neens de rente evenals de kosten worden voldaan.

13.	 Incassokosten

13.1. Is Opdrachtgever in verzuim met het tijdig nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter 
verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in verzuim is in de tijdige voldoe-
ning van een geldsom, zullen de buitengerechtelijke incassokosten door hem zijn verschuldigd overeenkomstig de Wet normering 
buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 40,-. Voor een onderneming, niet zijnde een natuurlijk persoon, zullen 
deze	bedragen	15%	van	de	hoofdsom	met	een	minimum	van	€	150,-.
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13.2. Indien Wingssprayer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in 
aanmerking (onderzoekskosten, vertaalkosten).

13.3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.
13.4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

14. Eigendomsvoorbehoud

14.1.	 Alle	door	Wingssprayer	geleverde	Producten,	daaronder	mede	begrepen	eventuele	ontwerpen,	schetsen,	tekeningen,	films,	soft-
ware, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van Wingssprayer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met 
Wingssprayer gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

14.2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden noch op enige andere wijze te 
bezwaren of vervreemden.

14.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of 
doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Wingssprayer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te 
stellen.

14.4. De Opdrachtgever verplicht zich zonder meer de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd 
te houden totdat Opdrachtgever aan al de verplichtingen uit deze Overeenkomst heeft voldaan. Opdrachtgever verplicht zich de 
geleverde	Producten	te	verzekeren	en	verzekerd	te	houden	tegen	brand,	ontploffing-	en	waterschade	evenals	tegen	diefstal	en	
machinebreuk alsook eigen gebrek en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Wingssprayer ter inzage te geven. Bij nal-
atigheid in deze of bij onvolledige uitkering is Opdrachtgever bij schade verplicht tot volledige schadevergoeding aan Wingssprayer.

14.5. Door Wingssprayer geleverde Producten, die krachtens het onder lid 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud 
vallen, mogen nimmer worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt wanneer deze zelf nog niet betaald zijn 
aan Wingssprayer.

14.6. Voor het geval dat Opdrachtgever niet aan haar verplichtingen aan de Overeenkomsten heeft voldaan en Wingssprayer het in dit ar-
tikel aangeduide eigendomsrecht wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestem-
ming aan Wingssprayer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Wingssprayer 
zich bevinden en die Producten mede terug te nemen. De kosten die Wingssprayer hiermee in verband dient te maken, zullen voor 
rekening van Opdrachtgever komen.

15.	 Garanties

15.1. Wingssprayer staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde Producten in overeenstemming met hetgeen Opdracht-
gever op basis van de Overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten, gedurende de hierna genoemde termijnen en onder de hierna 
genoemde voorwaarden.

15.2. Wingssprayer garandeert dat de geleverde Producten (i) voldoen aan de Overeenkomst, (ii) vrij zijn van fabricagefouten, en (iii) 
voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving zoals op dat het moment van levering geldt in Nederland.

15.3. Wingssprayer garandeert uitdrukkelijk niet dat de Producten voldoen aan toepasselijke wet – en regelgeving in andere landen dan 
Nederland.

15.4. Indien de geleverde Producten niet voldoen aan de garanties, zal Opdrachtgever Wingssprayer hiervan schriftelijk op de hoogte 
stellen. Opdrachtgever zal in haar garantieclaim het volgende uiteenzetten: (i) de Producten waarover het gaat, (ii) de datum waarop 
Opdrachtgever de Producten heeft gekocht en (iii) uitleg over het defect dat door Opdrachtgever is geconstateerd.

15.5. Opdrachtgever kan tot 12 maanden na levering van de Producten een beroep doen op de garanties in deze Algemene Voorwaarden.
15.6. Wanneer Opdrachtgever niet tijdig reclameert, vervalt het recht van Opdrachtgever zich te beroepen op deze garantiebepaling.
15.7. Wingssprayer zal het beroep op de garantie naar eigen inzicht beoordelen. Wanneer een beroep op de garantie naar inzicht van 

Wingssprayer gerechtvaardigd is, zal Wingssprayer de Producten binnen redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving ter zake van 
het gebrek door Opdrachtgever, naar keuze van Wingssprayer, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt 
Opdrachtgever zich de te vervangen Producten aan Wingssprayer te retourneren en de eigendom aan Wingssprayer te verschaffen. 
Genoemde retourzending is voor rekening en risico van Opdrachtgever.

15.8. Indien de Overeenkomst (mede) bestaat uit de installatie en/of montage van een geleverd Product dan staat Wingssprayer voor de 
in lid 5 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage. Als blijkt dat de installatie en/of montage 
niet deugdelijk is uitgevoerd, zal Wingssprayer dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening 
van de Opdrachtgever.

15.9. Indien de door Wingssprayer verstrekte garantie een Product betreft dat door een derde werd geproduceerd, is de garantietermijn 
beperkt tot de garantietermijn verstrekt door de derde wanneer deze korter is dan de garantietermijn genoemd in deze Voor-
waarden.

15.10. De Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Wingssprayer heeft 
voldaan.

15.11. Wanneer Wingssprayer tot de conclusie komt dat geen beroep kan worden gedaan op de garanties, zal Opdrachtgever hiervan op de 
hoogte worden gesteld. De kosten voor het onderzoek naar het Product komen in dat geval voor rekening van Opdrachtgever.

15.12. De garanties in dit artikel zijn niet van toepassing wanneer:
 • de Producten door Opdrachtgever zijn doorverkocht;
 • het defect is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het Product;
 • zonder schriftelijke toestemming van Wingssprayer, Opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten  

 aan te brengen aan de Producten;
 • de Producten zijn aangewend voor doeleinden waarvoor de Producten niet bestemd zijn;
 • de Producten een afwijking van hetgeen is overeengekomen laten zien, die valt binnen de norm-grens;
 • het defect ziet op een afwijking van een afbeelding in een catalogus, monster etc. Zulks tenzij schriftelijk anders is overeenge  

 komen;
	 •	 het	defect	voortvloeit	uit	een	tekening,	schets,	ontwerp,	specificatie,	materiaal	of	informatie	die	is	verstrekt	door	Opdrachtgever;
 • de Producten niet zijn gebruikt in overeenstemming met de instructies van Wingssprayer;
 • het defect een gevolg is van overheidsmaatregelen met betrekking tot het produceren en het gebruik van de Producten.
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15.13. Wingssprayer garandeert dat hij de Nederlandse en Europese regelgeving op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid 

naleeft.

16. Vrijwaringen

16.1. De Opdrachtgever vrijwaart Wingssprayer voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade en/of kosten in alle kwesties 
waarin Wingssprayer haar aansprakelijkheid heeft uitgesloten in de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden.

16.2. Indien Opdrachtgever aan Wingssprayer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat 
de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

17.	 Beperking	van	aansprakelijkheid

17.1. Behalve in het geval van roekeloosheid of opzet van Wingssprayer, daaronder inbegrepen de leidinggevende ondergeschikten van 
Wingssprayer, zal Wingssprayer slechts aansprakelijk zijn voor directe schade, die direct ontstaat ten gevolge van handelingen of 
nalaten door Wingssprayer, waaronder inbegrepen haar leidinggevende ondergeschikten, welke aansprakelijkheid is beperkt tot het 
gefactureerde bedrag, exclusief BTW, voor de geleverde Producten in verband waarmee de schade is ontstaan. In alle gevallen zal de 
aansprakelijkheid van Wingssprayer sowieso beperkt zijn tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekering 
van Wingssprayer. Aansprakelijkheid voor schade, ontstaan door roekeloosheid of opzet ten gevolge van handelingen of nalaten aan 
de zijde van het niet leidinggevende personeel van Wingssprayer en derden, door Wingssprayer ingeschakeld bij de nakoming van 
de verplichtingen, alsmede aansprakelijkheid voor schade door enige andere oorzaak, is geheel uitgesloten.

17.2. Wingssprayer is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade of gevolgschade, incidentele schade, waaronder mede doch niet 
uitsluitend	begrepen	gederfde	inkomsten,	gederfde	winst,	verlies	ten	gevolge	van	productieonderbrekingen,	immateriële	schade,	
financiële	schade,	persoonlijk	letsel,	inclusief	alle	mogelijke	vorderingen	van	derden,	waaronder	mede	begrepen	eindgebruikers	en	
consumenten en werknemers van Opdrachtgever.

17.3. Alle adviezen, aanbevelingen, aanprijzingen van Wingssprayer met betrekking tot de hoedanigheden, eigenaardigheden, kwaliteiten, 
doelen,	gebruik	van	de	Producten	zijn	geheel	vrijblijvend	gedaan	en	creëren	geen	verplichtingen	voor	Wingssprayer.	Nimmer	kan	
Wingssprayer aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade ten gevolge van zulke adviezen, aanbevelingen, aanprijzin-
gen met betrekking tot de hoedanigheden, eigenaardigheden, kwaliteiten, doelen, gebruik van de Producten, tenzij er sprake is van 
opzet of roekeloosheid aan de zijde van Wingssprayer, waaronder mede begrepen haar leidinggevende ondergeschikten.

17.4. Wingssprayer is niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan door kennelijke fouten van Wingssprayer, waarvan Opdrachtgever 
wist, dan wel redelijkerwijze had moeten weten, dat de Producten op deze kennelijke fouten berusten, waaronder niet alleen doch 
mede begrepen de situatie waarin de Producten zijn vervaardigd conform instructies, tekeningen, gegevens van Opdrachtgever, alle 
omstandigheden in aanmerking nemende.

17.5. Onder directe schade wordt uitsluitend het volgende 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 Voorwaarden en er daadwerkelijk sprake is van aansprakelijkheid van Wingssprayer;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Wingssprayer aan de Overeenkomst te laten    

 beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Wingssprayer toegerekend kan worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben  

 geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.
17.6. Wingssprayer is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van of in verband met een machinebreuk bij Opdrachtgev-

er, waartegen Opdrachtgever zich dient te verzekeren en verzekerd te houden, welke schade uitsluitend voor rekening en risico van 
Opdrachtgever komt.

17.7. Wingssprayer is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan uit eventuele non-conformiteit die voortvloeit uit een Product, een 
handleiding of andere aan het Product verwante zaken die niet voldoen aan wet – en regelgeving in landen anders dan Nederland. 
Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk na te gaan of de Producten, eventuele handleidingen en andere aanverwante zaken voldoen 
aan de toepasselijke wet – en regelgeving in het land van de bestemming van de Producten.

17.8. Iedere vordering jegens Wingssprayer behalve die welke door Wingssprayer is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maan-
den na het ontstaan van de vordering.

18.	 Overmacht

18.1. Wingssprayer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een om-
standigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen 
voor haar rekening komt.

18.2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle 
van buiten komende oorzaken, voorzien of niet - voorzien, waarop Wingssprayer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 
Wingssprayer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder te rekenen - maar niet gelimiteerd tot –:

 • Werkstakingen in het bedrijf van Wingssprayer;
	 •	 Oorlog,	gevaar	voor	oorlog	en/of	elke	andere	vorm	van	een	gewapend	conflict	inclusief	terrorisme	of	dreiging	daarvan	in	
  Nederland en/of andere landen waardoor levering van de Producten of grondstoffen voor de Producten wordt belemmerd;
 • Wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege waardoor leveringen wordt belemmerd, hieronder begrepen 
  in- en uitvoer verboden;
 • Gebrek of een storing in middelen van vervoer, productieapparatuur of energievoorzieningen;
 • Brand of een ongeval bij Wingssprayer;
 • Niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers van Wingssprayer;
 • Stagnatie in aanvoer van goederen, grondstoffen en/of energie;
 • Schade als gevolg van natuurrampen en/of ernstige weersomstandigheden zoals stormschade;
 • Ziekte van personeel van Wingssprayer of van door haar ingeschakelde derden;
 • Verlies of schade opgetreden tijdens het transport, laden, lossen.
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18.3. Wingssprayer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, 
intreedt nadat Wingssprayer haar verplichting had moeten nakomen.

18.4. Wingssprayer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien 
deze periode langer duurt dan twee maanden is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot 
vergoeding van schade aan Wingssprayer.

18.5. Voor zoveel Wingssprayer ten tijde van het intreden van overmacht, inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst 
is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toe-
komt, is Wingssprayer gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te factureren. Opdrachtgev-
er is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

19.	 Opschorting	en	ontbinding

19.1. Wingssprayer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
 • Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt en in verzuim verkeert;
 • Er een goede grond bestaat om te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen;
 • Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen  

 uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Opdrachtgever in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert, zijn onderneming stillegt of overdraagt.
19.2. Voorts is Wingssprayer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat 

nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van Wingsspray-
er kan worden gevergd dat Wingssprayer de Overeenkomst nakomt. Wingssprayer is tevens bevoegd de Overeenkomst te (doen) ont-
binden wanneer zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in 
redelijkheid niet kan worden verwacht.

19.3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Wingssprayer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indi-
en Wingssprayer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Wingssprayer de aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

20.	 Teruggave	ter	beschikking	gestelde	zaken

20.1. Indien Wingssprayer aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is Opdracht-
gever gehouden het aldus geleverde binnen 10 Dagen na levering van de Producten in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en 
volledig te retourneren. Indien  de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn 
rekening.

20.2. Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde 
verplichting, heeft Wingssprayer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op 
Opdrachtgever te verhalen.

21. Risico-overgang

21.1. Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat van Wingssprayer over op 
Opdrachtgever op het moment waarop levering van de Producten compleet is en de Producten aldus aan Opdrachtgever ter bes-
chikking zijn gesteld.

22.	 Intellectuele	eigendom	en	auteursrechten

22.1. Onverminderd het in deze Voorwaarden bepaalde en tenzij schriftelijk anders is overeengekomen behoudt Wingssprayer de au-
teursrechten	en	alle	rechten	van	intellectuele	en	industriële	eigendom	op	de	gedane	aanbiedingen,	verstrekte	ontwerpen,	bro-
chures, websites, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, de Producten enz. (“de Rechten”).

22.2. De in het kader van de Overeenkomst eventueel door Wingssprayer tot stand gebrachte Rechten zoals ontwerpen, schetsen, tek-
eningen,	films,	software	en	andere	materialen	of	(elektronische)	bestanden,	blijven	eigendom	van	Wingssprayer,	ongeacht	of	deze	
aan de Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

22.3. Opdrachtgever verbindt zich de Rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of 
anderszins en erkent dat Wingssprayer enig rechthebbende is van de Rechten. Bovendien erkent Opdrachtgever de geldigheid van 
de registratie van Wingssprayer als eigenaar in de registers en verbindt zich om direct noch indirect enige handeling te verrichten 
die ertoe zou (kunnen) leiden deze registratie of de eigendom te ontkrachten dan wel de geregistreerde gebruikersrechten te veran-
deren of doen doorhalen.

22.4.	 Alle	door	Wingssprayer	eventueel	verstrekte	stukken,	zoals	ontwerpen,	schetsen,	tekeningen,	films,	software,	(elektronische)	be-
standen enz., zijn uitsluitend bestemd om door Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande 
toestemming van Wingssprayer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij nadruk-
kelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

22.5. Wingssprayer behoudt het uitsluitend recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor ande-
re doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

23. Geheimhouding

23.1. Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de Overeenkomst van 
Wingssprayer heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Wingssprayer is verteld of als dit voortvloeit uit de aard 
van de informatie.
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23.2. De verplichting tot geheimhouding geldt niet voor informatie en gegevens:
 • die van publieke bekendheid zijn door toedoen van Wingssprayer;
 • die zijn vrijgegeven ingevolge een wettelijke verplichting of in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraken; en
 • ten aanzien waarvan schriftelijk ontslag uit de geheimhoudingsplicht is verleend.
23.3. Het is Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Wingssprayer niet toegestaan om naar de Producten en de Overeen-

komst te verwijzen mondeling of in publicaties of advertenties op websites, in folders etc. Zulks tenzij dit wettelijk is vereist.
23.4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de naam Wingssprayer te gebruiken in advertenties en andere uitlatingen, tenzij Wingssprayer 

hiervoor schriftelijk toestemming heeft verleend.
23.5.	 Na	beëindiging	van	de	Overeenkomst	blijft	het	bepaalde	in	dit	artikel	van	kracht.

24.	 Niet-overname	personeel

24.1.	 Opdrachtgever	zal	gedurende	de	looptijd	van	de	Overeenkomst	evenals	één	jaar	na	beëindiging	daarvan,	op	geen	enkele	wijze,	
behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Wingssprayer, medewerkers van Wingssprayer of van onder-
nemingen waarop Wingssprayer ter uitvoering van deze Overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de 
uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

25. Geschillen

25.1. De rechter in de vestigingsplaats van Wingssprayer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter 
bevoegd is. Niettemin heeft Wingssprayer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

25.2. Vanwege de grote hoeveelheid internationale Overeenkomsten waarbij Wingssprayer betrokken is, kan Wingssprayer geheel naar 
eigen inzicht afwijken van bepaling 25.1 uit deze Voorwaarden en bepalen dat Partijen een geschil door middel van arbitrage zullen 
beslechten naar de Singapore-arbitrage regels (SIAC) bij de kamer van Koophandel in Nederland en in de Engelse taal. Partijen 
zullen in dat geval in overleg treden over het aantal arbiters (1 of 3) die in dat geval bij de procedure zullen worden betrokken.

25.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling 
overleg te beslechten.

26.	 Toepasselijk	recht

26.1. Op elke Overeenkomst tussen Wingssprayer en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. .

27.	 Wijziging	en	uitleg	van	de	Voorwaarden

27.1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
27.2.	 Van	toepassing	is	steeds	de	laatste	versie	van	deze	Voorwaarden	c.q.	de	versie	zoals	die	van	toepassing	is	verklaard	op	de	Overeen-

komst.


