ALGEMENE VOORWAARDEN 4WRD B.V.
Artikel 1 Definities
1. 4WRD B.V., gevestigd te Rotterdam, KvK-nummer 62816152, wordt in deze algemene voorwaarden
aangeduid als leverancier.
2. De wederpartij van leverancier wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als afnemer.
3. Partijen zijn leverancier en afnemer samen.
4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.
Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,
overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens leverancier.
2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is
overeengekomen.
3. De overeenkomst bevat voor leverancier steeds inspanningsverplichtingen, geen
resultaatsverplichtingen.
Artikel 3 Betaling
1. Facturen moeten binnen 30 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk
andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
2. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening (tenzij partijen hierover
schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt) door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het
door leverancier opgegeven bankrekeningnummer.
3. Betaalt afnemer niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat
daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is leverancier gerechtigd de
verplichtingen op te schorten totdat afnemer aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
4. Blijft afnemer in gebreke, dan zal leverancier tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot
die invordering komen voor rekening van de afnemer. Wanneer opdracht-gever in verzuim is, is hij
naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige
schade verschuldigd aan leverancier. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit
vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de afnemer zijn de
vorderingen van leverancier op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 4 Aanbiedingen en offertes
1. De aanbiedingen van leverancier zijn hooguit 1 maand geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn
van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt
het aanbod.
2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de afnemer bij overschrijding daarvan geen recht op
ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit
uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.
Artikel 5 Prijzen

1. De op aanbiedingen, prijslijsten, offertes en facturen van leverancier genoemde prijzen zijn exclusief
btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen
hiervan, die door de leverancier niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding
c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
Artikel 6 Prijsindexering
1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen gebaseerd op het op dat moment
gehanteerde prijspeil. Leverancier heeft het recht de aan afnemer te berekenen prijzen jaarlijks per 1
januari aan te passen.
2. Aangepaste prijzen en tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan afnemer.
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
1. Wij behouden ons de eigendom voor van alle door ons aan de afnemer afgeleverde zaken totdat de
inkoopprijs met inbegrip van renten en kosten, voor al deze zaken geheel is voldaan.
2. Het is de afnemer echter niet toegestaan de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te
vervreemden op het moment dat door de afnemer surseance van betaling is gevraagd of de afnemer in
staat van faillissement is verklaard.
3. Zolang ons hiervoor genoemde eigendom voortduurt, zijn wij gerechtigd de door ons geleverde zaken
zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst voor rekening van de afnemer terug te halen van
de plaats waar deze zich bevinden. De afnemer is gehouden de door ons onder eigendomsvoorbehoud
afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en herkenbaar als ons eigendom te bewaren.
4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform
afspraak is voldaan, heeft leverancier het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat
afnemer volledig en conform afspraak heeft betaald.
5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van afnemer zijn de verplichtingen van
afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van
leverancier in de nakoming van enige verplichting jegens afnemer niet aan leverancier kan worden
toegerekend in geval van een van de wil van leverancier onafhankelijke omstandigheid, waardoor de
nakoming van zijn verplichtingen jegens afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor
de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van leverancier kan worden verlangd. Tot die
omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden,
stroom-storingen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en
werkonderbrekingen.
2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan leverancier niet aan zijn
verplichtingen jegens afnemer kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang
leverancier niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30
kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of
gedeeltelijk te ontbinden.
3. Leverancier is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding
van enige schade, ook niet als leverancier als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 9 Overdracht van rechten

1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de
voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met
goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
Artikel 10 Verzekering
1. Afnemer verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende
overeenkomst, alsook zaken van leverancier die bij afnemer aanwezig zijn en zaken die onder
eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder
andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.
Artikel 11 Vrijwaring
1. De afnemer vrijwaart leverancier tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door
leverancier geleverde goederen en/of diensten.
Artikel 12 Klachtplicht
1. Afnemer is verplicht klachten over de geleverde goederen direct schriftelijk te melden aan leverancier.
De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat leverancier in
staat is hierop adequaat te reageren.
Artikel 13 Intellectueel eigendom en geheimhouding
1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt leverancier alle intellectuele absolute
rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen-recht, etc.) op
alle samples, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes,
afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van
leverancier worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze
worden gebruikt.
3. Afnemer verplicht zich tot geheimhouding van de door leverancier aan hem ter beschikking gestelde
vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene
waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens, inkoopprijzen, etc. Afnemer
verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst,
een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.
Artikel 14 Geschillenbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden worden exclusief voorgelegd aan de
bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS 4WRD B.V.

Article 1 Definitions
1. 4WRD B.V., established in Rotterdam, Chamber of Commerce number 62816152, is referred to in these
general terms and conditions as a supplier.
2. The supplier's counterparty is referred to as the customer in these general terms and conditions.
3. The parties are the supplier and the customer together.
4. The agreement means the agreement for services between the parties.

Article 2 Applicability of general conditions
1. These conditions apply to all quotations, offers, activities, agreements and deliveries of services or goods by
or on behalf of the supplier.
2. Deviating from these terms and conditions is only possible if this has been agreed explicitly and in writing
by the parties.
3. The agreement always contains best efforts obligations for the supplier, not obligations of results.

Article 3 Payment
1. Invoices must be paid within 30 days of the invoice date, unless the parties have made different
arrangements in writing or a different payment term is stated on the invoice.
2. Payments shall be made without any recourse to suspension or set-off (unless the parties have agreed
otherwise in writing) by transferring the amount due to the bank account number provided by the supplier.
3. If the customer does not pay within the agreed period, he is in default by operation of law, without any notice
of default being required. From that moment on, the supplier is entitled to suspend the obligations until the
customer has fulfilled his payment obligations.
4. If the customer remains in default, the supplier will proceed to collection. The costs related to this collection
will be borne by the customer. If the client is in default, in addition to the principal sum, he is also liable to pay
legal (trade) interest, extrajudicial collection costs and other damages to the supplier. The collection costs are
calculated on the basis of the Reimbursement for extrajudicial collection costs.
5. In the event of liquidation, bankruptcy, attachment or suspension of payment of the buyer, the claims of the
supplier against the buyer shall be immediately due and payable.

Article 4 Offers and tenders

1. The supplier's offers are valid for a maximum of 1 month, unless a different term of acceptance is mentioned
in the offer. If the offer is not accepted within that period, the offer will lapse.
2. Delivery times in quotations are indicative and do not entitle the buyer to dissolution or compensation if this
is exceeded, unless the parties have expressly agreed otherwise in writing.
3. Offers and quotations do not automatically apply to repeat orders. The parties must expressly agree this in
writing.

Article 5 Prices
1. The prices stated on offers, price lists, quotations and invoices of the supplier are exclusive of VAT and any
other government levies, unless expressly stated otherwise.
2. The prices of goods are based on the cost prices known at that time. Increases of this, which could not be
foreseen by the supplier at the time of making the offer or the conclusion of the agreement, may give rise to
price increases.

Article 6 Price indexing
1. The prices agreed at the conclusion of the agreement based on the price level used at that time. Supplier has
the right to adjust the prices charged to the customer annually as of 1 January.
2. Customized prices and rates will be communicated to the customer as soon as possible.

Article 7. Reservation of ownership
1. We reserve the ownership of all goods delivered by us to the customer until the purchase price, including
interest and costs, for all these items has been paid in full.
2. However, the customer is not permitted to alienate the goods within the framework of his normal business
operations at the moment that the buyer has applied for suspension of payments or the buyer has been declared
bankrupt.
3. As long as our aforementioned property continues, we are entitled to recover the goods delivered by us
without notice of default or judicial intervention at the expense of the customer from the location where they
are located. The customer is obliged to keep the goods delivered by us subject to retention of title with due care
and recognizable as our property.
4. If items have not yet been delivered, but the agreed payment or price has not been paid in accordance with
the agreement, the supplier has the right of retention. The case will then not be delivered until the customer has
paid in full and in accordance with the agreement.
5. In the event of liquidation, insolvency or suspension of payment of the customer, the obligations of the
customer are immediately due and payable.

Article 8 Force majeure

1. In addition to the provisions of Section 6:75 of the Dutch Civil Code, a shortcoming of the supplier in the
fulfillment of any obligation vis-à-vis the customer can not be attributed to the supplier in the event of any
circumstance beyond the control of the supplier, as a result of which the fulfillment of his obligations to the
customer are prevented in whole or in part or as a result of which the fulfillment of his obligations can not
reasonably be demanded of the supplier. These circumstances also include failures of suppliers or other third
parties, power failures, computer viruses, strikes, bad weather conditions and work interruptions.
2. If a situation as referred to above occurs as a result of which the supplier can not fulfill its obligations
towards the customer, these obligations shall be suspended as long as the supplier can not meet his obligations.
If the situation referred to in the previous sentence has lasted 30 calendar days, the parties have the right to
dissolve the agreement in writing in whole or in part.
3. In the case referred to in the second paragraph of this article, the supplier is not obliged to pay compensation
for any damage, not even if the supplier enjoys any benefit as a result of the force majeure situation.

Article 9 Transfer of rights
1. Rights of a party to this agreement can not be transferred without the prior written consent of the other party.
This provision applies as a clause with a property law effect as referred to in Section 3:83 (2) Dutch Civil
Code.

Article 10 Insurance
1. The Buyer undertakes to insure the goods delivered necessary for the performance of the underlying
agreement, as well as the goods of the supplier that are present with the customer and goods that have been
delivered under retention of title, and to keep them insured against such things as fire, explosion and explosion.
water damage as well as theft.

Article 11 Indemnity
1. The customer indemnifies the supplier against all third-party claims that are related to the goods and / or
services supplied by the supplier.

Article 12 Complaint obligation
1. The customer is obliged to immediately report complaints about the delivered goods to the supplier in
writing. The complaint contains as detailed a description as possible of the shortcoming, so that the supplier is
able to respond adequately.

Article 13 Intellectual property and confidentiality
1. Unless parties have agreed otherwise in writing, supplier shall retain all intellectual absolute rights
(including copyright, patent rights, trademark rights, design and design rights, etc.) on all samples, designs,
drawings, writings, data carriers or other information, offers, images, sketches, models, scale models, etc.

2. The intellectual absolute rights referred to above may not be copied, shown to third parties and / or made
available or used in any other way without written permission from the supplier.
3. The customer undertakes to maintain confidentiality with regard to the confidential information made
available to him by the supplier. Confidential information in any case means that to which this article relates, as
well as the company details, purchase prices, etc. The customer undertakes to impose on his personnel and / or
third parties involved in the implementation of this agreement a written confidentiality obligation of the scope
of this provision.

Article 14 Dispute resolution
1. Dutch law applies to these general terms and conditions.
2. All disputes arising from these general terms and conditions will exclusively be submitted to the competent
court of the District Court of Rotterdam.

