
Algemene Voorwaarden (AV) voor afnemers van WESTTECH Maschinenbau GmbH 
1. Algemeen, schriftelijkheid: 
De leveringen, diensten en offertes, met inbegrip van de totstandkoming en ontbinding van de overeenkomst, schade, prijzen en aansprakelijkheid, van 
WESTTECH Maschinenbau GmbH – hierna kortweg "WESTTECH" genoemd – aan zijn afnemers – hierna: contractpartners – geschieden uitsluitend 
op basis van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden vormen een wezenlijk onderdeel van elk contract dat door WESTTECH 
wordt gesloten. De contractpartner bevestigt dat hij deze AV heeft ontvangen en gelezen en verklaart met de inhoud ervan volledig akkoord te gaan. De 
partijen zijn niets anders overeengekomen dan hetgeen in het onderstaande is bedongen, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is vastgelegd. Mondelinge 
wijzigingen, nevenbedingen of toezeggingen zijn niet geldig dan nadat zij schriftelijk zijn bevestigd door de in het Firmenbuch [Oostenrijks 
handelsregister] ingeschreven vertegenwoordigingsbevoegde organen van WESTTECH en door hen in naam van de onderneming zijn ondertekend. 
Eventuele voorwaarden van de contractpartner die in strijd zijn met de onderhavige Algemene Voorwaarden, zijn nietig tenzij in onderlinge 
overeenstemming en met inachtneming van het schriftelijkheidsvereiste een wijziging wordt aangebracht. De onderstaande Algemene Voorwaarden 
gelden ook voor toekomstige zakelijke betrekkingen, ook wanneer ze niet nogmaals uitdrukkelijk worden overeengekomen. WESTTECH behoudt zich 
evenwel voor om haar producten en diensten op grond van gewijzigde voorwaarden aan te bieden. Uiterlijk bij sluiting van een volgende overeenkomst 
in het kader van de zakelijke relatie dan wel bij het leveren van verdere prestaties in het kader van de uitvoering van een reeds bestaande 
overeenkomst attendeert WESTTECH op de gewijzigde Algemene Voorwaarden en zendt die de contractpartner desgevraagd toe.  Met het sluiten van 
de nieuwe overeenkomst dan wel bij inontvangstneming van de verdere prestatie worden deze Algemene Voorwaarden geacht te zijn aanvaard.  
2. Offerte en sluiting van het contract: 
Offertes van WESTTECH zijn – met name voor wat betreft prijzen, levertijden, termijnen en eventueel leverbaarheid en aanvullende verrichtingen – 
vrijblijvend en niet-bindend. Omvang en inhoud van de te verrichten prestaties worden alleen door de orderbevestiging van WESTTECH vastgelegd; 
aanvullend daarop gelden de onderhavige Algemene Voorwaarden. De in catalogi, prijslijsten, brochures, informatiemateriaal van de firma, 
prospectussen, kennisgevingen op beursstands, in circulaires, reclamezendingen of andere media gegeven informatie over de verrichtingen en 
producten van WESTTECH is niet-bindend, tenzij die informatie uitdrukkelijk en schriftelijk tot inhoud van het contract wordt verklaard. 
Kostenbegrotingen van WESTTECH worden principieel opgemaakt zonder dat de volledigheid en juistheid ervan wordt gegarandeerd. WESTTECH 
behoudt zich afwijkingen van de schriftelijke offerte of van de orderbevestiging voor, die gegrond zijn op de inachtneming van dwingende juridische of 
technische normen. Verklaringen in verband met de sluiting van het contract en nevenbedingen door en jegens personeel en gemachtigden van 
WESTTECH, die niet in het Firmenbuch staan ingeschreven als vertegenwoordigingsbevoegde organen, zijn voor WESTTECH slechts bindend indien 
en voor zover deze personen beschikken over een dienovereenkomstige volmacht en opdracht van WESTTECH. Het ligt in de verantwoordelijkheid 
van de contractpartner om bij WESTTECH inlichtingen in te winnen over de omvang van de volmacht en opdracht van deze personen. Wanneer de 
contractpartner die verantwoordelijkheid niet nakomt, mag hij niet op de door het personeel of de opdrachtnemer aangegeven omvang van diens 
volmacht en opdracht vertrouwen.  
3. Prijs, wijze van betaling, gevolgen van verzuim: 
a) Prijzen: 
De contractueel overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt in euro. Wanneer de prijs in een andere, buitenlandse valuta is uitgedrukt, kan betaling in elk 
geval in euro worden verricht, tenzij betaling in buitenlandse valuta uitdrukkelijk is overeengekomen. De omrekening geschiedt volgens de wisselkoers 
die op het tijdstip van betaling op de plaats van betaling geldt. De prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, nettoprijzen 
exclusief btw. Bovendien zijn bij de prijzen de opslag-, verpakkings-, verlaad- en verzendkosten evenals douaneheffingen en verzekeringen niet 
inbegrepen. De verpakking wordt alleen teruggenomen wanneer dat uitdrukkelijk is overeengekomen. Leveringen en dienstverrichtingen waarvoor niet 
uitdrukkelijk vaste prijzen zijn overeengekomen, worden voor de op de dag van verrichting geldende catalogusprijzen of voor de gebruikelijke tarieven 
gefactureerd. WESTTECH heeft het recht een hogere prijs te berekenen dan is overeengekomen wanneer zich na sluiting van het contract wijzigingen 
voordoen in de op het tijdstip van gunning van de opdracht bestaande grondslagen ter calculatie, zoals bijvoorbeeld grondstoffenprijzen, wisselkoers of 
personeelskosten. Wanneer de order van zodanige aard is dat hij dringend moet worden uitgevoerd of als de contractpartner dringende uitvoering 
wenst, worden de door de [spoedeisendheid] noodzakelijke overuren en eventuele overige meerkosten in rekening gebracht. Periodiek te betalen 
vergoedingen, bijvoorbeeld voor service- of onderhoudsdiensten, dienen jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar te worden betaald. Wanneer het 
contract in de loop van het jaar begint of eindigt, dient die vergoeding naar evenredigheid te worden betaald. De hoogte van deze vergoeding wordt 
aangepast overeenkomstig de Verbraucherpreisindex (VPI) 1996 [Oostenrijkse index voor consumptiegoederen], waarbij de maand waarin de 
periodieke vergoeding is overeengekomen als grondslag voor de berekening dient. Indien de VPI 1996 niet meer mocht worden gepubliceerd, komt in 
de plaats daarvan de index die als opvolger dient of die er het meest mee overeenkomt. WESTTECH heeft bovendien het recht om een periodiek te 
betalen vergoeding in geval van wijziging van de grondslagen ter calculatie aan te passen in de zin van de bovenstaande bepalingen. Voor wat betreft 
de kwijting en de gevolgen van verzuim met betrekking tot de periodiek te betalen vergoeding gelden de overige bepalingen van dit punt van de 
overeenkomst. Kosten die worden gemaakt in verband met de verrichtingen van WESTTECH en waarvoor een periodieke vergoeding moet worden 
betaald, zoals reiskosten, dagvergoedingen en overnachtingskosten, worden afzonderlijk in rekening gebracht en dienen volledig door de 
contractpartner te worden vergoed. Reistijden worden in dit verband als werktijd beschouwd. Eventuele afzonderlijk overeengekomen kortingen en 
andere prijsreducties komen te vervallen in het geval dat over het vermogen van WESTTECH een insolventieprocedure wordt ingeleid. WESTTECH 
behoudt zich het recht voor om contractueel niet verschuldigde verrichtingen, waar de contractpartner evenwel om heeft gevraagd en die hij ook heeft 
ontvangen, voor de geldende dan wel redelijke prijzen in rekening te brengen. Dat geldt met name voor verrichtingen die op grond van onvoldoende 
medewerking van de contractpartner noodzakelijk worden of die hun oorzaak vinden in de toepassing van niet door WESTTECH geleverde prestaties 
en programma's. Eventuele scholingen en briefings betreffende het gebruik van de door WESTTECH geleverde of te leveren goederen worden alleen 
uitgevoerd op basis van een dienovereenkomstige overeenkomst die aan kosten verbonden zijn. 
b) Opeisbaarheid, nakoming van de betalingsverplichting: 
Tenzij anders is overeengekomen is de vergoeding/de koopprijs voor de helft bij ontvangst van de orderbevestiging te betalen en voor de rest bij 
levering, bij afhaalbeschikbaarheid of na ontvangst van de factuur, zonder inhouding van kosten of aftrek. Wanneer de financiële situatie van de 
contractpartner achteruit gaat, heeft WESTTECH het recht de overeengekomen vergoeding of de koopprijs direct opeisbaar te maken en de order 
alleen tegen vooruitbetaling uit te voeren. Betalingen aan WESTTECH gelden alleen als kwijting van de schuld wanneer zij ofwel door middel van 
overmaking op de in de factuur genoemde bankrekening geschieden, ofwel à contant aan een vertegenwoordigingsbevoegd orgaan in 
handelsrechtelijke zin worden verricht. Andere personen zijn niet incassogerechtigd, tenzij ze een dienovereenkomstige volmacht kunnen voorleggen 
die aan de vormvereisten van lid 1.) voldoet. Als dag van betaling geldt de dag waarop de betaling bij WESTTECH is aangekomen, wat bij een 
bankoverschrijving de valutadatum bij de bank van WESTTECH is. Wissels of cheques worden alleen aanvaard onder voorbehoud dat de betaling ook 
daadwerkelijk wordt ontvangen. Alle daaraan verbonden heffingen, kosten en betalingen komen voor rekening van de contractpartner. De uitgifte van 
eigen wissels of die van derden geldt nog niet als betaling en verleent geen recht op een eventuele betalingskorting. Inhouding van betalingen en 
inroeping van de exceptie van niet nakoming van de overeenkomst door de contractpartner op grond van ingediende garantie- of 
schadevergoedingsvorderingen zijn uitgesloten, ongeacht of die vorderingen terecht of onterecht blijken te zijn. Dergelijke vorderingen hebben dus 
geen opschortende werking op de opeisbaarheid van de betaling. Wanneer een betalingskorting is overeengekomen begint de kortingstermijn te lopen 
op het moment van verzending van de factuur door WESTTECH. Ongeacht of een regeling voor betalingskorting is getroffen, blijft de overeengekomen 
prijs als hierboven uiteengezet verschuldigd. Eventuele garantievorderingen of beweerdelijke tegenvorderingen onderbreken of stuiten de termijn voor 
betalingskorting niet. Een beding waarbij betalingskorting is overeengekomen, verliest bij niet op tijd of niet volledig betalen zijn werking. WESTTECH 
heeft het recht om ontvangen betalingen, ongeacht eventuele andersluidende verklaringen betreffende hun bestemming, naar eigen goeddunken voor 
opeisbare verplichtingen van welke aard dan ook, dus ook voor aanmaningskosten, voor openstaande vorderingen, onkosten, kosten voor 
verblijfsonderzoek, rente resp. rente voor verzuim en in de laatste plaats voor afdoening van de hoofdvordering te gebruiken. De contractpartner is 
verplicht om in geval van verzuim alle aan de inning van de vergoeding verbonden aanmaningskosten, onkosten en out-of-pocketkosten volledig te 
vergoeden. Als plaats van nakoming van de betalingsverplichting van de contractpartner wordt de maatschappelijke zetel van WESTTECH 
overeengekomen.  
c) Gevolgen van verzuim: 
Bij overschrijding van de betalingstermijn dient de contractpartner, zonder dat daarvoor een formele ingebrekestelling nodig is, over de bedragen 
waarmee hij in verzuim is per maand 1% moratoire interesten te betalen, die terstond opeisbaar zijn. De contractpartner is voorts verplicht om aan 
WESTTECH alle door het betalingsverzuim opgelopen kosten, zoals kosten voor aanmaningen, incassopogingen, opslagkosten en eventuele 
gerechtelijke of buitengerechtelijke advocatenkosten, te vergoeden. Wanneer de contractpartner in verzuim is, is WESTTECH onverminderd zijn 
andere rechten bevoegd zijn prestaties op te schorten en/of een redelijke verlenging van de leveringstermijn in te roepen, alle openstaande vorderingen 
uit deze of andere overeenkomsten betaalbaar te stellen en eventueel reeds geleverde goederen weer af te halen, zonder daarmee de contractpartner 
van zijn plicht tot nakoming te bevrijden. Van ontbinding door WESTTECH is bij deze handelingen alleen sprake indien WESTTECH uitdrukkelijk 
verklaart de overeenkomst te ontbinden. Bij betaling in termijnen geldt in geval van verzuim dat de volledige nog openstaande rest van de vordering in 
haar geheel opeisbaar is. Bij te late of niet volledige verrichting van een (gedeeltelijke) betaling wordt de volledige nog openstaande rest van de 
vordering terstond in zijn geheel opeisbaar. In het geval van verzuim van betalingen in het kader van een overeengekomen betalingsregeling in 
termijnen worden moratoire interesten als in het voorgaande bepaald in rekening gebracht.  
4. Plichten van de contractpartner: 
De contractpartner is bij montagewerkzaamheden die door WESTTECH worden uitgevoerd verplicht ervoor te zorgen dat direct na aankomst van het 
montagepersoneel van WESTTECH met de werkzaamheden kan worden begonnen. De contractpartner is ervoor verantwoordelijk dat aan de 
noodzakelijke technische basisvoorwaarden voor de te verrichten werkzaamheden of voor het gekochte voorwerp is voldaan en ook voor de 
omstandigheid dat de technische installaties zoals toevoerleidingen, kabels, netwerken en dergelijke in technisch onberispelijke staat en bedrijfsklaar 
zijn en bovendien compatibel met de werken of gekochte voorwerpen waarvoor WESTTECH werkzaamheden moet verrichten. WESTTECH heeft het 
recht, maar is niet verplicht, deze voorzieningen tegen extra betaling te controleren. Er bestaat geen controle-, waarschuwings- of inlichtingsverplichting 
met betrekking tot eventueel door de contractpartner ter beschikking gestelde documentatie, toegezonden gegevens of instructies; elke 
aansprakelijkheid van WESTTECH is in dat verband uitgesloten. De order wordt verleend, onafhankelijk van eventueel vereiste goedkeuringen en 
vergunningen door de overheid waar de contractpartner voor dient te zorgen. 
5. Verbod van compensatie en cessie: 
De contractpartner is niet gerechtigd om vorderingen van WESTTECH te compenseren. De contractpartner kan vorderingsrechten uit de contractuele 
relatie met WESTTECH, met name ook garantie- en schadevergoedingsvorderingen alleen aan derden cederen wanneer daarvoor uitdrukkelijk 
toestemming is verleend met inachtneming van de vormvereisten van lid 1. 
6. Zekerheidsrechten: 
a) Eigendomsvoorbehoud: 
Alle goederen blijven ook nadat ze feitelijk zijn overgedragen, eigendom van WESTTECH totdat de overeengekomen prijs inclusief bijkomende kosten 
volledig zijn betaald. Zolang er nog vorderingen uit overeenkomsten tussen WESTTECH en de contractpartner bestaan, mag de contractpartner zonder 
toestemming van WESTTECH die goederen niet verkopen, verhuren, uitlenen, verpanden, weggeven of naar het buitenland brengen. Ongeacht zulke 
beschikkingshandelingen met betrekking tot de goederen door de contractpartner blijft het eigendomsvoorbehoud ook bestaan in het geval dat derden 
te goeder trouw enig recht ten aanzien van deze goederen verkrijgen. Totdat haar vorderingen volledig zijn voldaan heeft WESTTECH te allen tijde het 
recht zich van de aanwezigheid en de toestand van de goederen te overtuigen. Wanneer door derden beslag mocht worden gelegd op de goederen, is 
de contractpartner verplicht WESTTECH daarvan onmiddellijk per aangetekende brief op de hoogte te stellen. Het proces-verbaal van de beslaglegging 
en een formele verklaring inhoudende dat de goederen waarop beslag is gelegd identiek zijn aan de door WESTTECH geleverde goederen en dat een 
betaling uitstaat, moeten worden bijgesloten. In geval van faillissement of schuldsanering is de contractpartner verplicht WESTTECH onmiddellijk op de 
hoogte te stellen en alle voorwerpen en vorderingen waarop een eigendomsvoorbehoud van WESTTECH rust aan de boedel te onttrekken. De 
interventiekosten worden gedragen door de contractpartner. De beslaglegging op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in opdracht van 
WESTTECH, houdt geen afstand van eigendomsvoorbehoud in. WESTTECH heeft het recht de teruggenomen goederen, zonder de koopprijs aan de 
redelijkheid te toetsen, aan derden te vervreemden. De opbrengst van de verkoop van de teruggenomen voorwerpen dient op de oorspronkelijke 
prijsvordering in mindering te worden gebracht. Het daaruit resulterende bedrag, vermeerderd met rente en alle onkosten die aan de effectuering van 
het eigendomsvoorbehoud zijn verbonden, dient de contractpartner aan WESTTECH te vergoeden, resp. met de reeds betaalde koopprijs te 
verrekenen. 
b) Cessie tot zekerheid: 
De contractpartner cedeert alle vorderingen die hij door vervreemding, verwerking, vermenging, verbruik of gebruik van de door WESTTECH geleverde 
goederen verkrijgt, ter incasso aan WESTTECH. De contractpartner verbindt zich om, totdat alle vergoedingen volledig en naar behoren in de zin van 
lid 3.) zijn betaald, deze cessie in zijn boekhouding en op zijn facturen kenbaar te maken en zijn debiteuren op die cessie te attenderen, bij gebreke 
waarvan hij tot schadevergoeding verplicht is. Desgevraagd dient hij WESTTECH alle stukken en informatie ter beschikking te stellen die nodig zijn om 
de gecedeerde vorderingen en rechten te kunnen doen gelden.  
c) Retentierecht: 
WESTTECH heeft tot zekerheid voor haar vorderingen uit deze en andere overeenkomsten met de contractpartner een retentierecht ten aanzien van 
de producten en goederen, totdat alle uit de zakelijke relatie voortgesproten openstaande vorderingen zijn voldaan. Voorts heeft WESTTECH een 
retentierecht tot zekerheid van haar vorderingen uit deze en andere overeenkomsten met de contractpartner ten aanzien van zaken die door de 
contractpartner voor bewerking of verwerking aan WESTTECH zijn verstrekt, totdat alle uit de zakelijke relatie voortgesproten openstaande vorderingen 
volledig zijn voldaan. De contractpartner verbindt zich om in geval hij met zijn plicht tot nakoming in verzuim geraakt, akkoord te gaan met een 
onderhandse verkoop van die zaken door WESTTECH. WESTTECH is bevoegd om de opbrengst van de verkoop te gebruiken voor het delgen van 
alle uit deze en andere overeenkomsten met de contractpartner voortgesproten vorderingen, waarbij de bepaling van lid 3. b) betreffende de 
delgingsregeling van overeenkomstige toepassing is. 

d) Bankgaranties, waarborgen etc.: 
Eventueel overeengekomen bankgaranties, borgstellingen en vergelijkbare zekerheden voor de zekerstelling van de vorderingen van WESTTECH 
moeten door de contractpartner in schriftelijke vorm aan WESTTECH worden aangetoond alvorens deze de order aanvaardt. Wanneer WESTTECH de 
order mocht aanvaarden zonder dat dit bewijs is geleverd, is WESTTECH bevoegd met de levering van haar prestatie te wachten totdat het bewijs is 
geleverd. Op het begin en de loop van de leveringstermijnen is de bepaling in lid 7. betreffende het begin van de leveringstermijn bij het stellen van 
zekerheden toepasselijk. 
7. Leveringstermijn, overdracht, crediteursverzuim van de contractpartner: 
Eventuele door WESTTECH genoemde termijnen, in het bijzonder leveringstermijnen, zijn alleen bindend wanneer schriftelijk is toegezegd dat ze 
bindend zijn.  



Wijzigingen van orders – ongeacht de reden – hebben tot gevolg dat overeengekomen tijdstippen en termijnen komen te vervallen, tenzij anders wordt 
overeengekomen. De voor leveringen en prestaties overeengekomen termijnen en tijdstippen worden verschoven of verlengd in geval van overmacht of 
hindernissen - zoals bedrijfsstoringen, overheidsmaatregelen en -ingrijpen, problemen met de energievoorziening, uitval van een moeilijk te vervangen 
toeleverancier, staking, verkeersbelemmeringen, vertraging bij de douane-afhandeling etc. – die van invloed zijn op de levering of de prestatie. Tenzij 
anders is overeengekomen begint de leveringstermijn op zijn vroegst te lopen op de datum van orderbevestiging, de datum waarop aan alle technische, 
commerciële of andere voorwaarden die de contractpartner moet vervullen is voldaan, of de datum waarop WESTTECH een overeengekomen 
aanbetaling of borgsom ontvangt. De leveringstermijn begint te lopen op het moment waarop de genoemde gebeurtenissen alle drie in vervulling zijn 
gegaan. Goederen en diensten van WESTTECH moeten door de contractpartner in ontvangst worden genomen zodra WESTTECH aantoont tot 
levering en nakoming gereed te zijn. Afwijkingen van ondergeschikte aard geven de contractpartner niet het recht de in ontvangstneming te weigeren. 
Wanneer de contractpartner met de in ontvangstneming van bestelde goederen in verzuim geraakt, heeft WESTTECH, nadat zij een redelijke extra 
termijn van ten hoogste 14 dagen heeft gegeven, het recht om het contract te verbreken en/of schadevergoeding te eisen op grond van niet-nakoming. 
Wanneer de contractpartner geen gebruik maakt van overeengekomen dienstverrichtingen, ondanks dat WESTTECH bereid is die diensten te leveren, 
is de contractpartner verplicht de volledige overeengekomen vergoeding resp. een redelijke vergoeding te betalen. WESTTECH heeft ook het recht het 
onderhavige contract te verbreken en/of schadevergoeding op grond van niet-nakoming te eisen. WESTTECH heeft het recht gedeeltelijke of 
voorafgaande leveringen te doen en in rekening te brengen. Wanneer levering op afroep is overeengekomen, wordt het voorwerp van de overeenkomst 
uiterlijk zes maanden na bestelling geacht te zijn afgeroepen. Voor het geval dat de onderneming, het bedrijf of een bedrijfsonderdeel van WESTTECH 
en als consequentie daarvan het onderhavige contract op een andere persoon worden overgedragen, wordt de hoofdelijke aansprakelijkheid van 
WESTTECH overeenkomstig § 1409 ABGB [Oostenrijks Burgerlijk wetboek.] voor de contractuele verbintenissen uitgesloten.  
8. Risico-overgang en verzending: 
Het risico gaat over op de contractpartner zodra WESTTECH het voorwerp van koop/het werkstuk in de fabriek of de opslagplaats gereed houdt om te 
worden afgehaald, ongeacht of die zaken door WESTTECH aan een expediteur of vervoerder worden afgegeven. De verzending, het laden en lossen 
alsmede het transport geschieden altijd voor risico van de contractpartner. De contractpartner geeft toestemming voor elke passende wijze van 
verzending. Een transportverzekering wordt alleen afgesloten op basis van een schriftelijke opdracht daartoe van de contractpartner. WESTTECH heeft 
het recht om bij verzending verpakkings- en verzendkosten alsmede de vergoeding of de koopprijs onder rembours te laten innen, wanneer de 
financiële situatie van de contractpartner achteruit gaat of een met WESTTECH overeengekomen kredietlimiet wordt overschreden. Plaats van 
nakoming voor alle contractuele verplichtingen van WESTTECH is de productievestiging van WESTTECH.  
9. Garantie, aansprakelijkheid, boetebeding: 
WESTTECH verleent garantie overeenkomstig de volgende bepalingen: 
a) Als garantieperiode bij roerende en onroerende zaken wordt een termijn van 6 maanden vanaf de overgang van het risico als omschreven in deze 
AV overeengekomen. b) De garantie wordt gegeven voor gebreken binnen de bovengenoemde periode die op het moment van verschaffing van de 
feitelijke macht voorhanden waren, waarbij de bewijslast daarvoor bij de contractpartner ligt. c) De contractpartner dient het gebrek op straffe van 
verlies van zijn garantieclaims en/of zijn aanspraken op schadevergoeding onverwijld na ontvangst van de goederen resp. de verrichting van de 
diensten schriftelijk te melden en mogelijke oorzaken daarvan gedetailleerd te beschrijven. De klacht dient op het hoofdkantoor van WESTTECH te 
worden ingediend en de contractpartner dient de betreffende goederen of diensten af te staan voorzover dat haalbaar is. Nadat de overdracht heeft 
plaatsgevonden zijn bezwaren wegens gebreken uitgesloten. De contractpartner dient eventueel op eigen kosten deskundige personen opdracht te 
geven de goederen te onderzoeken alvorens ze worden overhandigd. Wanneer hij dat nalaat, kan hij er zich later niet op beroepen dat een gebrek niet 
kenbaar zou zijn geweest. Verdergaande garantieclaims zijn uitgesloten. Voorts zijn garantieclaims en vorderingen tot schadevergoeding van de 
contractpartner uitgesloten wanneer de technische voorzieningen die door hem zelf of door in zijn opdracht handelende personen beschikbaar moeten 
worden gesteld, zoals toevoerleidingen, bekabeling, netwerken en dergelijke niet in een technisch onberispelijke en bedrijfsklare staat zijn of niet 
compatibel zijn met de door WESTTECH te vervaardigen werkstukken of voorwerpen van koop. Voorts kunnen er geen garantieclaims of vorderingen 
tot schadevergoeding worden gegrond op gebreken die door onoordeelkundige behandeling of te zware belasting zijn ontstaan, wanneer wettelijke of 
door WESTTECH opgestelde voorschriften voor het bedienen of installeren niet worden nageleefd; wanneer het geleverde voorwerp op basis van door 
de contractpartner verstrekte specificaties is vervaardigd en het gebrek op die specificaties resp. tekeningen is terug te voeren; bij verkeerde montage 
resp. inbedrijfstelling door de contractpartner of door derden, bij natuurlijke slijtage, bij transportschade, bij onjuiste opslag, bij bedrijfsomstandigheden 
die de goede werking hinderen (bv. ontoereikende stroomvoorziening), bij chemische, elektrochemische of elektrische invloeden, bij niet-uitvoering van 
noodzakelijk onderhoud of bij slecht uitgevoerde servicewerkzaamheden.  
WESTTECH heeft het recht om elk door haar noodzakelijk geacht onderzoek uit te voeren of uit te laten voeren, ook wanneer daardoor de goederen of 
werkstukken onbruikbaar worden gemaakt. In het geval dat uit dit onderzoek blijkt dat WESTTECH niet voor fouten behoeft op te komen, dient de 
contractpartner de kosten voor het onderzoek tegen een redelijk tarief te vergoeden. Wanneer de contractuele verschuldigde goederen op basis van 
gegevens, tekeningen, ontwerpen, modellen of andere specificaties van de contractpartner worden vervaardigd, garandeert WESTTECH alleen de 
uitvoering overeenkomstig de gestelde voorwaarden. Wanneer door de contractpartner zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
WESTTECH wijzigingen aan het overgedragen gekochte voorwerp of werkstukken zijn aangebracht, komt de garantie-/schadevergoedingsplicht van 
WESTTECH te vervallen. Wanneer zogenaamde secundaire garantieclaims worden ingediend is WESTTECH naar eigen keuze gerechtigd om de 
aanspraak op opzegging door middel van prijsreductie af te wenden, tenzij sprake is van een essentieel en niet te verhelpen gebrek. Alle kosten in 
verband met het verhelpen van gebreken, zoals transport-, demontage- en inbouw en reiskosten komen voor rekening van de contractpartner. Indien 
WESTTECH dat verlangt dient de contractpartner het benodigde personeel zonder vergoeding beschikbaar te stellen. De garantie wordt alleen 
geëffectueerd als het betreffende onderdeel wordt vervangen of door eventuele relevante reparatie. WESTTECH is voor gebreken alleen aansprakelijk 
in het kader van de garantie door de toeleveranciers. Van de garantie uitgesloten zijn de loonkosten en de kosten voor demontage en inbouw alsmede 
de kosten voor verzending en transport. De contractpartner heeft geen recht om voor een zelf uitgevoerde reparatie van een gebrek een vergoeding 
van WESTTECH te vorderen, tenzij WESTTECH voor die reparatie schriftelijk toestemming heeft verleend. Eventuele reparaties van gebreken door 
WESTTECH zijn niet van invloed op de garantietermijn. Met name wordt door een verbetering of een poging tot verbetering de oorspronkelijk 
overeengekomen termijn van 6 maanden na de dag van levering, niet verlengd. Aansprakelijkheid van WESTTECH voor door de contractpartner 
geleden schade op welke rechtsgrond dan ook – met inbegrip van verzuim, onmogelijkheid, slechte nakoming en buitencontractuele aansprakelijkheid 
– is uitgesloten, tenzij de schade door opzet of grove nalatigheid is veroorzaakt. De bewijslast voor het bestaan van de schade en de hoogte ervan, de 
causaliteit, de strijdigheid met het recht en de schuld, rust op de contractpartner. De uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt met name ook voor 
schadevergoedingsvorderingen voor aan gebreken te wijten gevolgschade, indirecte schade, gederfde winst, renteverliezen, overige 
vermogensschade, schade als gevolg van bedrijfsonderbreking, verlies van data, alsmede voor de schending van beschermingsverplichtingen jegens 
derden en voor rechtsvorderingen van derden jegens de contractpartner. Bij verhaal van schade door derden dient de contractpartner WESTTECH van 
vorderingen te vrijwaren. Een eventuele aansprakelijkheid van WESTTECH is in elk geval qua bedrag beperkt tot de hoogte van de overeengekomen 
vergoeding of koopprijs voor de betreffende opdracht. De door WESTTECH overgenomen contracten worden alleen onder voorbehoud van deze 
aansprakelijkheidsbeperking overgenomen. Elke verdere aansprakelijkheid van WESTTECH is uitdrukkelijk uitgesloten. Wanneer de totale schade 
hoger is dan het maximumbedrag der aansprakelijkheid, wordt het recht op vergoeding van schade voor alle partijen die schade hebben geleden in 
evenredigheid met hun aandeel gereduceerd. De contractpartner dient WESTTECH onverwijld op de hoogte te stellen van fouten in de goederen resp. 
de geleverde prestatie, op straffe van verlies van alle vorderingsrechten. Vorderingen tot schadevergoeding moeten in elk geval, op straffe van verval, 
binnen zes maanden na afname van de goederen, uiterlijk vanaf het moment dat de schade zichtbaar wordt, bij de rechtbank worden ingediend. Dat 
laat de boven onder lid 9. c) vastgelegde plicht om een gebrek onverwijld bij afname van de goederen te reclameren onverlet. De contractpartner kan 
als schadevergoeding in eerste instantie alleen verbetering of vervanging van de zaak / het geleverde werk eisen; alleen wanneer dat beide onmogelijk 
is of wanneer daaraan voor WESTTECH onevenredig hoge kosten verbonden zijn, kan de contractpartner direct schadevergoeding in de vorm van geld 
eisen. Wanneer eventuele voorschriften voor de montage, inbedrijfneming en het gebruik, dan wel vergunningen van de overheid niet worden 
nageleefd, is aansprakelijkheid over het algemeen uitgesloten. De contractpartner is verplicht ervoor te zorgen dat gebruiksaanwijzingen voor de 
geleverde goederen resp. verrichte werkzaamheden door alle gebruikers worden nageleefd. In het bijzonder dient de contractpartner zijn personeel en 
andere personen die met de geleverde goederen resp. verrichte werkzaamheden in aanraking komen deugdelijk te scholen en te instrueren. De plicht 
tot vergoeding van materiële schade op basis van de Oostenrijkse wet op de productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz) en vorderingen wegens 
productaansprakelijkheid die uit andere voorschriften kunnen worden afgeleid, zijn voor zover de wet dit toestaat uitgesloten. De contractpartner is 
verplicht het beding tot uitsluiting van aansprakelijkheid met betrekking tot vorderingen wegens productaansprakelijkheid op zijn eventuele 
contractpartners over te dragen. Regres van de contractpartner op WESTTECH voor schadeclaims op basis van de wet op de productaansprakelijkheid 
is uitgesloten. De contractpartner dient een toereikende verzekering voor vorderingen op basis van productaansprakelijkheid af te sluiten en 
WESTTECH in dat opzicht van vorderingen te vrijwaren. Een eventueel overeengekomen boetebeding sluit schadevorderingen van de contractpartner 
uit, voor zover die boven het bedrag van de contractuele boete uitstijgen. WESTTECH heeft het recht om in plaats van betaling van de contractuele 
boete het eventueel lagere schadebedrag te vergoeden.  
10. Verbreking, ontbinding: 
WESTTECH heeft het recht om in geval van verzuim het contract te verbreken zonder de termijn voor nakoming te verlengen. In dat geval is 
WESTTECH gerechtigd om alle door haar tot het moment van verbreking van het contract verrichte prestaties in rekening te stellen en het 
factuurbedrag direct opeisbaar te verklaren. Het bepaalde onder lid 3. b) betreffende opeisbaarheid en de nakoming van de plicht tot betaling zijn in dat 
geval van overeenkomstige toepassing. Deze paragraaf geldt ook voor het geval dat het contract wordt verbroken als gevolg van faillissement van 
WESTTECH, wanneer de wederzijdse verbintenissen niet of niet volledig zijn nagekomen en de faillissementscurator niet op de voet van § 21 KO 
[Konkursordnung - Oostenrijkse faillissementswet.] in de plaats van WESTTECH treedt. De contractuele relatie wordt in geval van faillissement van de 
contractpartner automatisch beëindigd. WESTTECH heeft in dat geval evenwel het recht om aan te bieden het contract te continueren. Wanneer 
nakoming van het contract onmogelijk wordt op gronden die niet aan WESTTECH zijn toe te rekenen, is zij van haar plicht tot nakoming bevrijd. 
WESTTECH is bovendien gerechtigd het contract te verbreken wanneer na het rechtsgeldig worden van het contract omstandigheden aan het licht 
komen die twijfel doen rijzen of het contract door de contractpartner zal worden nagekomen. Wanneer het contract op dergelijke gronden wordt 
verbroken, kan de contractpartner daaraan geen enkel vorderingsrecht ontlenen. De contractpartner verklaart te zullen afzien van 
vernietiging/aanpassing van dit contract op grond van dwaling. 
11. Industrieel-eigendomsrecht: 
De contractpartner is ervoor verantwoordelijk dat eventueel voor de vervaardiging verstrekte constructiegegevens, tekeningen, modellen of andere 
specificaties geen inbreuk maken op enig industrieel eigendomsrecht van derden. De contractpartner vrijwaart WESTTECH van vorderingen op grond 
van de eventuele schending van intellectuele eigendomsrechten. Software, ontwerpen, schetsen, kostenbegrotingen en andere technische 
documentatie, die ook deel kunnen uitmaken van de offerte, blijven evenals modellen, catalogi, prospectussen, afbeeldingen e.d. altijd intellectueel 
eigendom van WESTTECH. Elke vorm van gebruik, vermenigvuldiging, reproductie, distributie en verstrekking aan derden, publicatie en demonstratie 
is uitsluitend toegestaan nadat WESTTECH daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.  
12. Software: 
Wanneer bij de contractuele prestatie / het voorwerp van koop ook softwarecomponenten of computerprogramma's behoren, verleent WESTTECH de 
contractpartner daarvoor met inachtneming van de contractuele voorwaarden en documentatie (bv. gebruiksaanwijzing,…) een niet-overdraagbaar en 
niet-exclusief recht van gebruik op de overeengekomen plaatsingslocatie. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WESTTECH is de 
contractpartner – op straffe van uitsluiting van alle rechten – niet gerechtigd de software te reproduceren, te wijzigen, aan derden ter beschikking te 
stellen of voor andere dan de uitdrukkelijk overeengekomen doeleinden te gebruiken. Dat geldt in het bijzonder voor de broncode. Met betrekking tot de 
software wordt alleen gegarandeerd dat die in overeenstemming is met de specificaties die ten tijde van de contractsluiting overeengekomen zijn, 
vooropgezet dat de software wordt gebruikt overeenkomstig de vereisten voor installatie en met de bij het gebruik heersende omstandigheden 
compatibel is. WESTTECH garandeert niet dat de software volkomen vrij van fouten is en ononderbroken of zonder storingen functioneert. Het kan niet 
worden uitgesloten dat zich storingen zullen voordoen. De voor de toepassing van de software benodigde hardware dient door de contractpartner 
beschikbaar te worden gesteld, tenzij de hardware deel uitmaakt van de contractueel te leveren prestatie. WESTTECH verleent geen garantie, en kan 
evenmin aansprakelijk worden gesteld, wanneer de software op grond van het ontbreken van passende hardware niet functioneert, indien deze 
hardware door de contractpartner op basis van de onderhavige bepaling beschikbaar moet moet worden gesteld. De contractpartner selecteert en 
specificeert welke door WESTTECH aangeboden software zal worden toegepast en hij dient ervoor te zorgen dat die software met de technische 
voorzieningen ter plaatse compatibel is. De contractpartner is verantwoordelijk voor het gebruik van de software en de daarmee behaalde resultaten. 
Bij individueel op maat gemaakte software zijn de prestatiekarakteristieken, speciale functies, voorwaarden qua hard- en software, installatievereisten, 
toepassingsomstandigheden en de bediening alleen gebaseerd op de tussen de contractpartijen schriftelijk overeen te komen specificaties. De voor het 
maken van software op maat benodigde informatie moet door de contractpartner ter beschikking worden gesteld voordat het contract wordt gesloten.  
13. Geheimhouding, gegevensbescherming: 
De contractpartners zijn verplicht om bedrijfs- en zakengeheimen alsmede andere vertrouwelijke en te beschermen informatie en aangelegenheden 
van de andere partij, die op grond van of in verband met de uitvoering van de order toevertrouwd of bekend worden, geheim te houden en niet voor 
eigen doeleinden of die van derden te gebruiken, maar alleen voor de rechtmatige uitvoering van hun taken. Voor informatie die reeds bekend is of 
waarvan buiten het contract om kennis wordt verkregen, geldt de verplichting tot vertrouwelijke behandeling niet. Wettelijke verplichtingen tot 
geheimhouding die verder gaan, blijven hiervan onverlet. Deze plicht tot geheimhouding blijft ook na beëindiging van het contract bestaan. 
14. Algemene slotbepalingen: 
De nietigheid van afzonderlijke contractuele bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet en de nietige bepalingen moeten door de 
contractpartners worden vervangen door bepalingen die het bedrijfseconomische belang en het juridische doel van de oorspronkelijke bepaling zoveel 
mogelijk benaderen. De contractpartner dient WESTTECH zonder uitstel schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen van zijn naam, 
handelsnaam, adres, rechtsvorm of andere relevante informatie. Plaats van nakoming is voor beide partijen bij het contract de plaats waar WESTTECH 
zijn zetel heeft. De partijen bij dit contract komen overeen dat voor alle rechtsgeschillen uit het onderhavige contract het Oostenrijkse recht van 

toepassing zal zijn, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag, terwijl eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde 
rechter van de plaats waar WESTTECH zijn hoofdkantoor heeft. 


