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Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
I. Toepasselijkheid, conflicterende Algemene Voorwaarden, schriftelijke vorm

1. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op
iedere rechtsverhouding met Panasonic Electric Works Europe AG, hierna te noemen:
“PEWEU”, in het bijzonder waar het gaat om alle leveringen, diensten, offerten en aanvaardingen. Deze algemene voorwaarden gelden exclusief. De algemene voorwaarden
van de Klant gelden niet, tenzij PEWEU in voorkomend geval daarmee schriftelijk
akkoord gaat. In het geval van een lopende zakenrelatie zijn deze algemene voorwaarden ook op alle toekomstige transacties van toepassing, zelfs indien zij niet
expliciet worden overeengekomen.
2. Tenzij het gaat om bestellingen die worden geplaatst in de internetwinkel van
PEWEU, geldt dat alle orders, aanvaardingen, en nevenafspraken, die voorafgaand aan
of ter gelegenheid van de acceptatie van een order, zijn gemaakt, alsmede wijzigingen,
aanvullingen en overige overeenkomsten slechts een juridische gebondenheid teweeg
brengen indien zij schriftelijk tot stand komen (waaronder begrepen een brief, een fax
of een e mail).
II. Prijzen, prijsaanpassing

1. Tenzij anders wordt overeengekomen zijn de door PEWEU genoemde prijzen in Euro
en gelden zij ex works [EXW, Incoterms 2010], inclusief verpakking en exclusief omzetbelasting.
2. De prijzen zijn gebaseerd op de prijslijst die geldig is op het tijdstip dat de
overeenkomst wordt gesloten. Indien levering plaats vindt later dan vier maanden
na het sluiten van de overeenkomst, heeft PEWEU het recht, indien de kosten zijn
gewijzigd, de prijzen in redelijkheid aan te passen aan de wijzigingen in lonen,
materiaal- en productiekosten, die zich inmiddels hebben voorgedaan, alles tenzij een
vaste prijs werd overeengekomen.
III. Het tot stand komen van een overeenkomst, wijzigingen daarin, annulering

1. Tenzij anders wordt overeengekomen, of anders door PEWEU wordt aangegeven
of overeengekomen, zijn de offerten van PEWEU vrijblijvend en niet bindend. Een
juridisch bindende overeenkomst komt pas tot stand op basis van een schriftelijke
bevestiging van de order, die door PEWEU werd ontvangen en, ten laatste, door middel
van de acceptatie van de levering door de Klant.
2. PEWEU is niet verplicht om tot levering over te gaan op basis van lopende
overeenkomsten, voordat betaling plaatsvindt van opeisbare, gefactureerde,
vorderingen, inclusief rente wegens te late betaling, alsmede in het geval een overeengekomen kredietlimiet wordt overschreden.
3. Wijzigingen van overeenkomsten, die door de Klant worden verzocht, zullen slechts
worden doorgevoerd indien de Klant alle daarmee verband houdende kosten betaalt.
4. Indien de Klant zonder geldige reden een overeenkomst annuleert, heeft PEWEU
het recht om geleden schade te vorderen ten belope van 20% van de overeengekomen
prijs voor de bestelde zaken, dit onder voorwaarde dat PEWEU de Klant verzocht om
de annulering binnen een redelijke termijn in te trekken, en de Klant niettemin bij de
annulering heeft volhard, dan wel naliet om binnen deze termijn te reageren. Het
voorgaande laat onverlet het recht van de Klant om te bewijzen dat PEWEU een lagere schade heeft geleden en deze schade te betalen, en het recht van PEWEU om te
bewijzen dat een hogere schade is geleden, en deze schade te vorderen.
IV. Termijnen van levering, leveringstijdstippen, gedeeltelijke leveringen, vertraging, overmacht

1. Leveringstermijnen, of leveringstijdstippen, die door PEWEU worden genoemd,
maar waarbij zij niet expliciet heeft aangegeven dat zij bindend zijn - terwijl voorts niet
met de Klant is overeengekomen dat zij fataal zijn - zijn niet fataal. PEWEU dient een
inspanningsverbintenis te leveren om de termijnen, en leveringstijdstippen, die met de
Klant zijn overeengekomen, na te leven.
2. PEWEU heeft het recht, voorzover dat redelijk is, om de levering/prestatie in
gedeelten uit te voeren, en daarvoor te factureren.
3. Indien er sprake is van vertraging in de levering heeft de Klant, naast het recht om
levering te vorderen, het recht om schade te vorderen, indien aan PEWEU in verband
daarmee opzet (“Vorsatz”) of grove schuld (“grobe Fahrlässigkeit”) valt te verwijten.
Indien aan PEWEU een geringere mate van verwijt (“leichte Fahrlässigkeit”) valt te
maken is de door haar verschuldigde schade beperkt tot de schade die was te voorzien
op het moment van het sluiten van de overeenkomst en die kenmerkend is voor de
overeenkomst. Het bepaalde in artikel XI.3 moet daarbij in acht worden genomen.
4. PEWEU raakt niet in verzuim indien er sprake is van verlate levering aan haar of
het uitblijven daarvan, indien de oorzaak daarvan is dat PEWEU door haar bestelde
zaken slechts met vertraging, of in het geheel niet, heeft ontvangen, en haar daarvan geen verwijt kan worden gemaakt, in het bijzonder indien PEWEU een specifieke
dekkingskoop heeft gedaan en de leverancier slechts met vertraging, of in het geheel
niet, aan PEWEU heeft geleverd.
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5. Overmacht, en storingen in de bedrijfsuitoefening, die plaatsvinden bij PEWEU en/of
haar toeleveranciers als gevolg van ondermeer rellen, rechtmatige stakingen, uitsluitingen of overheidsmaatregelen, die veroorzaken dat PEWEU tijdelijk verhinderen - zonder
dat er sprake is van eigen schuld, of aan haar toe te rekenen schuld - aan haar zijde,
om binnen de overeengekomen termijnen en data te leveren, leiden tot een verlenging
van de leveringstermijnen, zolang de verhindering als gevolg van deze omstandigheden
voortduurt. Indien een dergelijke verhindering de nakoming verhindert voor langer dan
vier maanden, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden. Een
en ander laat de verdere recht van de Klant tot ongedaanmaking van de overeenkomst,
onverlet.
V. Betaling, bankkosten, betalingsverzuim, retentierecht en verrekening

1. De koopprijs wordt opeisbaar op het moment van de aflevering. Tenzij anders wordt
overeengekomen zijn facturen onmiddellijk opeisbaar na ontvangst daarvan, en zonder
dat enige korting kan worden toegepast.
2. Bankkosten en verschotten die door de bank van de Klant in rekening worden gebracht in verband met een overschrijving zullen door de Klant worden gedragen. De
kosten en verschotten van de bank van PEWEU zullen worden gedragen door PEWEU.
3. De Klant raakt, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim met de
betaling van het door hem verschuldigde zodra het verschuldigde opeisbaar wordt.
Vanaf het moment dat de Klant in verzuim raakt is hij, onverminderd de verdere rechten van PEWEU, verplicht om rente te betalen op basis van 8% boven de in Duitsland
geldende Basiszinssatz. Het recht van de Klant om een lagere vertragingsschade te
bewijzen en geldend te maken, en het recht van PEWEU om een hogere vertragingsschade te bewijzen en te vorderen, blijft onverlet.
4. Indien de Klant in verzuim is met de betaling van een factuur, of heeft PEWEU
om welke reden dan ook gegronde redenen om te vermoeden dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen, worden alle verplichtingen van de Klant jegens PEWEU
opeisbaar. Het in dit lid gestelde heeft ook betrekking op het saldo van enige met de
Klant aangehouden rekening-courant.
5. De Klant is slechts bevoegd om een opschortingsrecht jegens PEWEU uit te oefenen
indien dat recht gebaseerd is op vorderingen die voortspruiten uit dezelfde contractuele verhouding, en deze vorderingen door PEWEU niet wordt betwist, dan wel
redelijkerwijs niet betwist kunnen worden of zijn vastgelegd in een definitieve rechterlijke beslissing. Verder is de Klant slechts bevoegd tot verrekening, indien zijn tegenvordering is neergelegd in een definitieve rechterlijke uitspraak, niet wordt betwist, dan
wel redelijkerwijs niet kan worden betwist.
VI. Levering op afroep

1. Indien levering op afroep is overeengekomen en de Klant in gebreke blijft om de
totale hoeveelheid van de gekochte zaken binnen de overeengekomen periode af te nemen, heeft hij geen recht op de korting, die is verleend in verband met de gekochte totale hoeveelheid zaken. Voor het geval er in die situatie reeds sprake is van gedeeltelijke
leveringen, heeft PEWEU het recht om aan de Klant de koopprijs in rekening te brengen
op basis van de actuele prijslijst voor de zaken die werden geleverd.
2. In het geval de Klant in gebreke blijft met nakoming van zijn verplichting om een
levering af te roepen, is hij aan PEWEU een schadevergoeding verschuldigd naar rato
van 1% van de overeengekomen prijs voor de hoeveelheid zaken die hij had moeten
afroepen, dit voor iedere gehele maand dat hij met deze verplichting in verzuim is. Het
hiervoor gestelde laat onverlet het recht van de Klant om aan te tonen dat een geringere
schade is geleden, alsmede het recht van PEWEU om aan te tonen dat zij een hogere
schade heeft geleden, en deze te vorderen.
3. In het geval de Klant nalatig is om de resterende hoeveelheid zaken af te roepen na
ommekomst van de overeengekomen afroeptermijn, is het bepaalde in artikel III.3 op
overeenkomstige wijze op de resterende hoeveelheid van toepassing.
VII. Eigendomsvoorbehoud

1. De door PEWEU geleverde, en te leveren, zaken blijven haar eigendom als eigendomsvoorbehoudzaken (hierna: “eigendomsvoorbehoudzaken”) totdat de Klant alle
vorderingen in verband met de overeenkomst, alsmede alle overige vorderingen die
PEWEU tegen hem verkrijgt en direct samenhangen met de geleverde zaken, ongeacht
uit welke rechtsgrond, betaalt. Dit is ook het geval indien de betalingen betrekking hebben op daarbij in het bijzonder aangegeven vorderingen.
2. Verder blijven de geleverde zaken als eigendomsvoorbehoudzaken de eigendom
van PEWEU totdat alle overige vorderingen die PEWEU jegens de Klant nu en in de
toekomst verkrijgt, ongeacht de rechtsgrond daarvan zijn betaald, met inbegrip van
openstaande saldo’s uit hoofde van een rekening-courant.
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3. De Klant heeft het recht om de eigendomsvoorbehoudzaken te verkopen of te verwerken in het kader van zijn gebruikelijke bedrijfsuitoefening. Indien er sprake is van
verwerking of verbinding van eigendomsvoorbehoudzaken met andere zaken verkrijgt
PEWEU de mede-eigendom van de nieuwe zaak in verhouding van de factuurwaarde van
de eigendomsvoorbehoudzaken tot de factuurwaarde van de andere zaken. De verwerking en de verbinding wordt geacht in opdracht van PEWEU te geschieden. PEWEU biedt
hiermede aan de Klant de verkrijging van een naar Duits recht geldend “Anwartscharftsrecht” op de ontstane mede-eigendom aan. De Klant neemt hiermee dit aanbod aan.
De mede-eigendom gaat op de Klant over zodra hij alle vorderingen van PEWEU heeft
betaald.

b. PEWEU sluit aansprakelijkheid uit voor vorderingen van de Klant wegens kosten, die
zijn ontstaan als gevolg van de door PEWEU ingevolge lid 2 sub a. van dit artikel verrichtte prestaties, waaronder kosten van transport, douane- en invoerrechten en kosten
van arbeid en materialen, indien deze kosten zijn gestegen omdat het gekochte product
na levering werd vervoerd naar een andere locatie dan die waar de Klant haar statutaire
zetel of bedrijfsmatige vestiging heeft, tenzij het transport naar zodanige plaats noodzakelijk was in verband met het voorbestemde gebruik van de betreffende zaak. Indien
de klachtmelding door de Klant onjuist is wegens een reden, die aan hem moet worden
toegerekend, is de Klant verplicht om aan PEWEU alle door haar gemaakte kosten in
verband met de klacht te vergoeden.

4. De Klant cedeert bij deze tot zekerheid van alle openstaande vorderingen van PEWEU,
welke zekerheidsoverdracht door PEWEU wordt aanvaard, alle vorderingen, die jegens
derden ontstaan in verband met de vervreemding van de eigendomsvoorbehoudzaken. Indien eigendomsvoorbehoudzaken tezamen met andere zaken na verwerking en
verbinding worden vervreemd, geldt de cessie van de vordering wegens doorverkoop
slechts tot de hoogte van de factuurwaarde van de door PEWEU geleverde zaken. Zolang
PEWEU eigenaar van eigendomsvoorbehoudzaken is, heeft zij het recht de machtiging tot
wederverkoop op objectief gerechtvaardigde gronden te herroepen.

c. Vorderingen terzake schade of vergoeding van kosten wegens gebreken komen slechts
aan de Klant toe, voorzover die vorderingen niet zijn beperkt, of uitgesloten, op de voet
van hetgeen in artikel XI is bepaald. Iedere andere of verdergaande vordering wegens
gebreken, dan waarvoor in dit artikel een regeling is gegeven, is uitgesloten.

5. De Klant heeft herroepelijk het recht tot de incasso van de door hem overgedragen
vordering. PEWEU heeft het recht om deze machtiging in het geval van een objectief
gerechtvaardigde grond te herroepen. De bevoegdheid van PEWEU tot incasso van de
vordering wordt daardoor onverlet gelaten. PEWEU is echter verplicht om geen vorderingen te incasseren zolang de Klant zijn betalingsverplichtingen jegens haar nakomt.
6. De Klant is verplicht om de eigendomsvoorbehoudzaken, of de zaken die de medeeigendom zijn van PEWEU, deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden. De Klant
cedeert reeds thans tot zekerheid aan PEWEU de hem in het geval van het intreden van
een schade jegens zijn verzekeringsmaatschappij toekomende aanspraken, voor zover
deze betrekking hebben op de eigendom of mede-eigendom van PEWEU. Deze cessie
wordt door PEWEU bij deze aanvaard.
7. Zolang het eigendomsvoorbehoud van PEWEU bestaat is een verpanding, zekerheidsoverdracht, verhuur of enige andere ten nadele van PEWEU zijnde overdracht of
verandering van de eigendomsvoorbehoudzaken slechts mogelijk met voorafgaande
schriftelijke toestemming van PEWEU. Dit laat onverlet het recht van de Klant om de
eigendomsvoorbehoudzaken op de voet van hetgeen in artikel VII.3 is bepaald, in het
kader van zijn gebruikelijke bedrijfsuitoefening te verkopen.
8. Indien de Klant niet slechts tijdelijk ophoudt met betalen, dan wel hij verzoekt om
de opening van enige insolventieprocedure met betrekking tot zijn vermogen, dan wel
indien met betrekking tot zijn vermogen enige insolventieprocedure wordt geopend, is
de Klant verplicht om op verzoek van PEWEU de eigendomsvoorbehoudzaken te retourneren. Verder is de Klant in het geval hij wanpresteert, in het bijzonder indien hij in betalingsverzuim verkeert, verplicht om, nadat sommatie daartoe heeft plaatsgevonden,
aan PEWEU de eigendomsvoorbehoudzaken te retourneren. Indien PEWEU eigendomsvoorbehoudzaken, die worden geretourneerd, accepteert, brengt dit niet een ontbinding
van de betreffende overeenkomsten met zich mee, tenzij PEWEU dit uitdrukkelijk verklaart. In de voornoemde gevallen is de Klant ook verplicht om onverwijld aan PEWEU
een lijst van de nog resterende eigendomsvoorbehoudzaken, ook indien zij zijn verwerkt,
alsmede een lijst van vorderingen op derden, te verschaffen.
9. Indien de realiseerbare waarde van alle ten gunste van PEWEU toekomende zekerheden uit hoofde van het eigendomsvoorbehoud, zekerheidsoverdracht of overdracht
van toekomstige vorderingen het totale bedrag van de vorderingen van PEWEU jegens de
Klant met meer dan 10% overstijgt, is PEWEU verplicht, naar haar keuze, afstand te doen
van de eigendomsvoorbehoudrechten en/of zekerheden wegens zekerheidsoverdrachten,
of de cessie van toekomstige vorderingen.
VIII. Aansprakelijkheid voor gebreken

1. De Klant is verplicht om de geleverde zaken onverwijld na levering te keuren. Zichtbare gebreken moeten binnen veertien dagen na levering, en verborgen gebreken binnen
veertien dagen na ontdekking, steeds schriftelijk, aan PEWEU worden gemeld. Indien de
Klant deze melding achterwege laat, treden de rechtsgevolgen die zijn omschreven in §
377 van het Duitse HGB, in werking.
2. Indien gebreken tijdig worden aangemeld zal PEWEU haar wettelijke verplichtingen
nakomen, zij het onder de navolgende voorwaarden en beperkingen:
a. in het geval van een gebrekkige levering, die tijdig bij PEWEU is aangemeld, heeft de
Klant het recht om ofwel kosteloos herstel ofwel kosteloze vervanging te verlangen, dit
naar keuze van PEWEU. Indien de nakoming van een van deze verplichtingen mislukt,
heeft de Klant, naar zijn keuze het recht om ofwel de overeenkomst te ontbinden, dan wel
om de koopprijs te verminderen. De door PEWEU te verrichten prestatie wordt geacht
te zijn mislukt indien een gebrek niet kan worden opgelost na tenminste twee opeenvolgende pogingen tot herstel of vervanging; in het geval van technisch gecompliceerde
situaties na tenminste drie opeenvolgende pogingen tot herstel of vervanging; of indien
een verdere poging tot herstel, of een verdere poging tot vervanging, redelijkerwijze niet
acceptabel (“unzumutbar”) is voor de Klant, dan wel deze verdere poging onmogelijk is,
of gepaard gaat met een redelijkerwijze niet onaanvaardbare vertraging, of deze verdere
poging door de Klant serieus en definitief wordt geweigerd. De vervangen onderdelen
worden de eigendom van PEWEU.
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IX. Het zich ontdoen van de geleverde zaken na gebruik

1. De Klant is verplicht om zich van de geleverde zaken voor zijn rekening na gebruik op
deugdelijke wijze te ontdoen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. De Klant
vrijwaart PEWEU voor alle verplichtingen van PEWEU die voortspruiten uit § 10 alinea 2
van het Duitse ElektroG (de Wet met betrekking tot de verkoop, terugname en deugdelijke verwerking van elektrische of elektronische apparatuur), en de overeenkomstige in
Nederland geldende wetgeving, en de in verband daarmee bestaande aanspraken van
derden.
2. Indien de door PEWEU geleverde goederen worden doorverkocht in het kader van
een commerciële relatie is de Klant verplicht om geschikte contractuele voorzieningen
te treffen, teneinde te bewerken dat ofwel de afnemer van de Klant zal zorgdragen voor
een deugdelijke en een in overeenstemming met de wet zijnde afvalverwerking nadat het
gebruik van de zaak is beëindigd, dan wel dat die afnemer aansprakelijkheid aanvaardt
jegens haar afnemers voor een deugdelijke en in overeenstemming met de wet zijnde
afvalverwerking, of dat de Klant zelf zal zorgdragen voor een deugdelijke en in overeenstemming met de wet zijnde afvalverwerking in de relatie met zijn afnemer.
3. Indien een derde na de beëindiging van het gebruik jegens PEWEU enige vordering
pretendeert in verband met de afvalverwerking van de geleverde zaken, is de Klant verplicht om deze zaken deugdelijk te verwerken en PEWEU te vrijwaren van alle vorderingen
van derden in verband met de verplichtingen op de voet van § 10 Abs. 2 van het Duitse
ElektroG, en de daarmee overeenstemmende in Nederland geldende wettelijke regeling.
4. De vordering van PEWEU jegens de Klant, als omschreven in lid 1 van dit artikel
terzake zijn verplichting tot afvalverwerking, dan wel tot vrijwaring op de voet van § 10
alinea 2 ElektroG, en de daarmee overeenstemmende Nederlandse regelgeving, zal in
geen geval eerder verjaren dan één jaar nadat het gebruik van de zaak definitief is geëindigd en PEWEU daarvan kennis heeft genomen.
X. Software

Met betrekking tot software geldt dat de daarvoor geldende licentievoorwaarden in het
geval van tegenstrijdigheid met hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, voorrang hebben en, voorts, dat zij aanvullend gelden.
XI. Aansprakelijkheid en verjaring

1. PEWEU is aansprakelijk voor de door haar over haar hulppersonen veroorzaakte
schade, indien deze opzettelijk (“vorsätzlich”) of op een bewust roekeloze wijze (“grob
fahrlässig”) is veroorzaakt. In het geval van een lichtere graad van verwijt (“leicht fahrlässiger Verletzung”) van een wettelijke verplichting of een nevenverplichting, als gevolg
waarvan het met de overeenkomst nagestreefde doel in gevaar komt, of van het nakomen waarvan de deugdelijke nakoming van de overeenkomst afhankelijk is, of op de
na-koming waarvan de Klant mocht vertrouwen (hierna: “wezenlijke nevenverplichting”),
is de aansprakelijkheid begrenst tot de schade die kenmerkend is voor de overeenkomst, en op het moment van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar is. PEWEU
is niet aansprakelijk voor de in de vorige zin bedoelde schade als gevolg van een lichtere
verwijtbaarheid (“leicht fahrlässiger Verletzung”) dan opzet (“Vorsatz”) of bewuste
roekeloosheid (“grobe Fahrlässigkeit”) in het geval van contractuele nevenverplichtingen,
die geen wezenlijke nevenverplichtingen zijn.
2. De Klant is verplicht om PEWEU onverwijld te informeren met betrekking tot schade
waarvoor PEWEU aansprakelijk is. Hij is voorts verplicht om PEWEU in staat te stellen
om de schade te onderzoeken.
3. De hierboven neergeschreven regels laten onverlet de aansprakelijkheid van PEWEU
voor een door haar gegeven garantie met betrekking tot de kwaliteit of duurzaamheid,
voor arglistige daden (“Arglist”), voor onrechtmatige daden (“unerlaubte Handlungen”),
voor letselschade alsmede voor gebreken aan producten op de voet van de in Duitsland
geldende aansprakelijkheid voor producten, neergelegd in het: “Produkthaftungsgesetz”.
Een en ander betekent niet dat wordt afgeweken van de ten laste van de Klant bestaande
bewijslast.
4. De vorderingen van de Klant met betrekking tot schade, waarvan de aansprakelijkheid
op grond van artikel XI is beperkt, verjaren, dit met uitzondering van vorderingen uit onrechtmatige daad (“unerlaubte Handlungen”), door ommekomst van een jaar, te rekenen
vanaf het begin van de wettelijke verjaringstermijn.
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XII. Geen fabricage van oorlogswapens of wapens van massavernietiging;
nakoming van exportwetgeving

1. De Klant zal de door PEWEU geleverde zaken niet gebruiken met de bedoeling deze in
te zetten voor het ontwikkelen, het ontwerp, de fabricage, de opslag of inzet van enig oorlogswapen en wapens van massavernietiging, inclusief, maar niet beperkt tot nucleaire
wapens, biologische wapens, chemische wapens en projectielen (hierna: “Wapens”).
2. De Klant zal de zaken, die door PEWEU worden geleverd, niet verkopen, verhuren of
op andere wijze van de hand doen, direct of indirect, aan enige afnemer die deze zaken
gebruikt voor de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage, de opslag of inzet van Wapens.
3. Het is de Klant verboden om de zaken die door PEWEU worden geleverd te (her)exporteren, direct of indirect, zonder de noodzakelijke toestemming op grond van wetgeving
en/of enige exportregeling van enig land aan wiens jurisdictie de contracterende partijen
zijn onderworpen.
Het is de Klant verboden om de door PEWEU geleverde zaken te (her)exporteren, direct
of indirect, naar enig land waartegen enige sanctie is ingesteld onder enige resolutie van
de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, zolang een dergelijke resolutie van kracht is,
en zolang, en voorzover, de door PEWEU geleverde zaken ook overigens niet naar het
betreffende land mogen worden geëxporteerd.
4. In het geval de Klant in strijd handelt met enige regeling van dit artikel XII., is hij jegens
PEWEU aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die als gevolg daarvan door
PEWEU werd geleden. PEWEU heeft in dit geval het recht om de overeenkomst met de
Klant onverwijld te ontbinden, zonder enige aansprakelijkheid jegens de Klant op te lopen.
Verder is PEWEU niet verplicht om enige bestelling te accepteren, of overeenkomst uit
te voeren, die mogelijk in strijd zijn met enige exportwetgeving, of beslissingen van het
betrokken land, of hetgeen overigens in dit artikel XII. is bepaald.
XIII. Vertrouwelijkheid van enige toegangscode tot een internetwinkel

De Klant is verplicht om enige toegangscode tot de PEWEU internetwinkel, die aan hem
is verschaft, geheim te houden en niet aan enige onbevoegde derde ter beschikking te
stellen. Indien deze verplichting niet wordt nagekomen is de Klant verplicht om PEWEU
schadeloos te stellen voor als gevolg daarvan ontstane schade.
XIV. Plaats van uitvoering van de overeenkomst, overgang van risico en vertraging in ontvangstneming

1. De vestigingsplaats van PEWEU is de plaats van uitvoering van de overeenkomst voor
alle leveringen en betalingen, dit op voorwaarde dat de Klant een professionele partij is.
2. Tenzij anders wordt overeengekomen, is het risico van de zaak voor de Klant zodra
deze door PEWEU is overhandigd aan de expediteur, vervoerder of enige andere persoon
die met het vervoer is belast. Indien de Klant weigert of nalaat om de zaken tijdig in
ontvangst te nemen, ook al werden zij hem aangeboden, zal het risico op de Klant overgaan op het moment van mededeling dat de bestelde zaken voor verzending gereed zijn.
XV. Bevoegde rechter, toepasselijk recht

1. München is de exclusieve plaats van jurisdictie met betrekking tot alle geschillen,
ongeacht de rechtsgrond daarvan, die zich tussen PEWEU en de Klant zullen voordoen,
dit onder de voorwaarde dat de Klant een professional is of een rechtspersoon, en tenzij
de Klant in Duitsland is gevestigd. PEWEU heeft echter het recht om tegen de Klant een
procedure te beginnen bij ieder ander Gerecht dat bevoegd is.
2. Het Duitse recht is van toepassing.
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