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ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE  

BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID  

DR. WEIGERT NEDERLAND BV,  

GEVESTIGD TE ASSEN, HIERNA AAN TE DUIDEN ALS DR. WEIGERT NEDERLAND BV.  

 

ARTIKEL 1. ALGEMEEN 

 

 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Dr. Weigert Nederland B.V. met derden 

(hierna te noemen: ‘Opdrachtgever’ dan wel ‘Wederpartij’), gesloten overeenkomsten, dan wel daaruit 

voortvloeiende overeenkomsten, alsmede op door Dr. Weigert Nederland B.V. gedane aanbiedingen 

1.2 Deze algemene voorwaarden prevaleren te allen tijde. Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij 

worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

1.3 De wederpartij wordt geacht de toepasselijkheid van deze voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking 

tot latere overeenkomsten met Dr. Weigert Nederland BV. 

1.4 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk door  

Dr. Weigert Nederland BV aanvaard en gelden slechts voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben. 

1.5 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Noord-Nederland. Op 

verzoek wordt een schriftelijk exemplaar toegezonden. 

 

ARTIKEL 2. OFFERTES 

 

2.1 Ieder aanbod is geheel vrijblijvend. De overeenkomst geldt als gesloten conform het aanbod, tenzij  

Dr. Weigert Nederland BV onverwijld na aanvaarding laat weten dat zij het aanbod herroept.  

2.2 Wijkt een tot aanvaarding strekkend antwoord op een aanbod slechts op ondergeschikte punten af, dan geldt 

dit antwoord als aanvaarding en komt de overeenkomst overeenkomstig deze aanvaarding tot stand, tenzij 

Dr. Weigert Nederland BV binnen twee weken bezwaar maakt tegen de verschillen. 

2.3 Ten opzichte van de wederpartij strekt het schriftelijk aanbod van Dr. Weigert Nederland BV, dan wel 

indien een schriftelijk aanbod niet gedaan is, een schriftelijke orderbevestiging van                                    

Dr. Weigert Nederland BV tot volledig bewijs van de inhoud van de overeenkomst, behoudens door de 

wederpartij te leveren tegenbewijs. 

2.4 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten, vertegenwoordigers, agenten en andere 

tussenpersonen van Dr. Weigert Nederland BV binden Dr. Weigert Nederland BV niet dan nadat zij 

schriftelijk worden bevestigd. 

2.5 Tenzij door de wederpartij bijzondere eisen aan de te leveren zaken worden gesteld en deze door  

Dr. Weigert Nederland BV uitdrukkelijk zijn aanvaard, moet met de sortering van                                      

Dr. Weigert Nederland BV genoegen worden genomen.  

2.6 Monsters worden door Dr. Weigert Nederland BV slechts bij wijze van aanduiding verstrekt, zonder dat de 

zaak daaraan behoeft te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.  

 

ARTIKEL 3. PRIJZEN 

 

3.1 Prijzen zijn exclusief omzetbelasting. 

3.2 In de prijzen zijn inbegrepen de kosten van aflevering en bezorging, waartoe onder meer behoren de 

noodzakelijke verpakkingskosten, transportkosten en eventuele verzekeringspremies, tenzij het betreft een 

zending met een waarde lager dan € 250,- exclusief BTW waarvoor minimaal een bedrag van € 25,- in 

rekening gebracht zal worden. In afwijking van het vorenstaande zullen voor zendingen waarvoor de 

wederpartij een bijzondere verzendwijze heeft bedongen, de werkelijk gemaakte transportkosten in rekening 

worden gebracht.  
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3.3 Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van materialen, vervoerskosten, lonen, 

assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van 

de totstandkoming van de overeenkomst. Indien voor de aflevering enige verhoging van prijsbepalende 

factoren als in de aanhef van dit lid, optreedt, heeft Dr. Weigert Nederland BV het recht een evenredige 

verhoging van de prijs aan de wederpartij in rekening te brengen, ook al is de prijsverhoging gevolg van een 

bij het sluiten der overeenkomst voorzien(bar)e omstandigheid. Bij uitzonderlijke (aantoonbare) 

prijsstijgingen ten gevolge van (extreme) prijsontwikkelingen op de wereldmarkt van grondstoffen die 

verwerkt zijn in ons complete productportfolio, en die hiermee kunnen leiden tot (extreme) prijsstijgingen 

van meer dan 10% op jaarbasis, behoudt Dr. Weigert Nederland BV zich het recht voor in afwijking tot de 

in het contract genoemde prijzen, deze prijscompensatie eenzijdig door te belasten.  

Ook overige, niet beheersbare, prijsstijgingen die het gevolg zijn van overheidsmaatregelen, zullen worden 

doorberekend. 

3.4 Indien Dr. Weigert Nederland BV van de bevoegdheid bedoeld in artikel 3.3 gebruik maakt binnen drie 

maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst middels een 

buitengerechtelijk schrijven te ontbinden. 

 

ARTIKEL 4. BONI 

 

4.1 Dr. Weigert Nederland BV kan met de wederpartij een omzetbonus overeenkomen onder door                  

Dr. Weigert Nederland BV nader te bepalen voorwaarden. 

4.2 Dr. Weigert Nederland BV zal de in lid 1 bedoelde omzetbonus niet eerder verschuldigd zijn dan nadat de 

wederpartij aan al haar verplichtingen jegens Dr. Weigert Nederland BV heeft voldaan. 

4.3 Dr. Weigert Nederland BV is bevoegd als hetgeen zij te vorderen heeft van de wederpartij in mindering te 

brengen op de aan de wederpartij toekomende omzetbonus. 

 

ARTIKEL 5. MONTAGE, INSTALLATIE EN REPARATIE  

 

5.1 De wederpartij is jegens Dr. Weigert Nederland BV verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering 

van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te 

monteren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat, behoudens indien en voor 

zover die uitvoering door of vanwege Dr. Weigert Nederland BV wordt verricht volgens door of vanwege 

laatstgenoemde verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen. 

5.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de wederpartij in ieder geval voor eigen rekening en risico dat: 

a) het personeel van Dr. Weigert Nederland BV, zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen, zijn 

werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, 

indien Dr. Weigert Nederland BV dit noodzakelijk acht, buiten normale werkuren, mits hij dit tijdig aan 

wederpartij heeft meegedeeld; 

b) geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste 

voorzieningen voor het personeel van Dr. Weigert Nederland BV aanwezig zijn; 

c) de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport; 

d) de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage; 

e) de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn; 

f) de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen 

(brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, perslucht, 

verwarming, verlichting enz., daaronder begrepen) en de voor het bedrijf van de wederpartij normale 

meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van                                 

Dr. Weigert Nederland BV staan; 

g) alle noodzakelijke veiligheid- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede 

dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van 

montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen; 

h) bij aanvang van en tijdens de montage de toegezonden producten op de juiste plaats aanwezig zijn.  

5.3 Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is 

voldaan, zijn voor rekening van de wederpartij. 

5.4 Met betrekking tot de montage -/installatietijd is artikel 6 van overeenkomstige toepassing.  
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ARTIKEL 6. LEVERTIJD/LEVERING 

 

6.1 De levertijd gaat in op het laatst der navolgende tijdstippen: 

a) de dag van totstandkoming van de overeenkomst; 

b) de dag van ontvangst door Dr. Weigert Nederland BV van de voor de uitvoering van de opdracht 

noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.; 

c) de dag van de vervulling van de voor het aanvangen der werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten; 

d) de dag van ontvangst door Dr. Weigert Nederland BV van hetgeen volgens de overeenkomst voor het 

aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan. 

Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen 

de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum c.q. -week. 

6.2 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden 

en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door Dr. Weigert Nederland BV bestelde 

materialen. Indien buiten schuld van Dr. Weigert Nederland BV vertraging ontstaat ten gevolge van 

wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde 

materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. 

6.3 Enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat Dr. Weigert Nederland BV van rechtswege 

in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist. 

6.4   Overschrijding van de levertijd geeft de wederpartij geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging 

verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst. 

6.5 Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde, 

wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Dr. Weigert Nederland BV 

ontstaat, ten gevolge van het niet voldoen door de wederpartij aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende 

verplichting of van haar te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. 

6.6 Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf van de 

wederpartij is overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed 

is, één en ander nadat de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld. 

6.7 Indien Dr. Weigert Nederland BV op zich heeft genomen de zaken te monteren, gelden zij als geleverd, 

wanneer deze of de belangrijkste onderdelen daarvan -één en ander in redelijkheid ter beoordeling door    

Dr. Weigert Nederland BV- bedrijfsvaardig op de overeengekomen plaats van bestemming zijn opgesteld. 

6.8 Indien Dr. Weigert Nederland BV op zich heeft genomen de zaken te monteren, zijn zij reeds na aankomst 

op de overeengekomen plaats van bestemming voor risico van de wederpartij. 

6.9 Bij levering met inbegrip van montage en inbedrijfstelling zal de wederpartij, indien hierom door              

Dr. Weigert Nederland BV wordt verzocht, een overnameprotocol ondertekenen ten bewijze dat de zaken 

compleet en bedrijf gereed zijn opgeleverd. 

6.10 Het is Dr. Weigert Nederland BV toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. 

Dit geldt niet indien de levering geen zelfstandige waarde heeft. Indien zaken in gedeelten worden geleverd, 

is Dr. Weigert Nederland BV bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. 

6.11 De (af)levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden door de in ontvangst name van de zaken door de 

wederpartij.  

 

ARTIKEL 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

 

7.1 Dr. Weigert Nederland BV behoudt zich de eigendommen voor van alle aan de wederpartij geleverde zaken 

totdat de hierna vermelde vorderingen van Dr. Weigert Nederland BV zijn voldaan. 

Dr. Weigert Nederland BV behoudt zich de eigendom voor ter zake van: 

a. vorderingen betreffende de tegenprestatie(s) voor door Dr. Weigert Nederland BV aan de wederpartij  

krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken; 

 b.    vorderingen betreffende de tegenprestatie(s) voor verrichte of te verrichten werkzaamheden 

       door Dr. Weigert Nederland BV ten behoeve van de wederpartij; 

c.     vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. 
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7.2 Dr. Weigert Nederland BV is gerechtigd bij niet tijdige betaling of indien er aanleiding is dat de wederpartij 

niet tijdig zal betalen, de haar krachtens dit artikel in eigendom toebehorende zaken terug te nemen, waar 

deze zich ook mogen bevinden. De wederpartij verplicht zich reeds nu voor alsdan                                      

Dr. Weigert Nederland BV alle door deze in redelijkheid verlangde medewerking te verlenen. De hiermee 

gepaard gaande kosten komen voor rekening van de wederpartij .  

 

7.3 De wederpartij is gehouden de onder eigendom geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid te gebruiken 

en/of te bewaren.  

7.4 De wederpartij is niet bevoegd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te vervreemden en/of te 

bezwaren. 

 

ARTIKEL 8. BETALING/VERZUIM 

 

8.1 Betaling van al hetgeen de wederpartij verschuldigd is geschiedt zonder schuldvergelijking of aftrek ten 

kantore van Dr. Weigert Nederland BV of op een door haar aan te wijzen rekening.  

8.2 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Dr. Weigert Nederland BV is te allen tijde 

gerechtigd vooruitbetaling te verlangen, dan wel zekerheidsstelling voor de nakoming van de op de 

wederpartij rustende verplichtingen. Dr. Weigert Nederland BV is slechts gehouden de op haar rustende 

verplichtingen na te komen indien de wederpartij de op haar rustende verplichtingen tot vooruitbetaling of 

zekerheidsstelling - indien zulks wordt verzocht -  nagekomen zal zijn.  

8.3 Bij niet tijdige betaling is de wederpartij in verzuim en maakt Dr. Weigert Nederland BV aanspraak op de 

wettelijke handelsrente verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag of gedeelte daarvan, waarbij 

een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt berekend. 

8.4 De door Dr. Weigert Nederland BV te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, berekend volgens 

een gebruikelijk tarief, komen voor rekening van de wederpartij.  

8.5 Dr. Weigert Nederland BV heeft het recht te bepalen aan welke verbintenis een betaling wordt toegerekend. 

 

ARTIKEL 9. GARANTIE 

 

9.1 Dr. Weigert Nederland BV verleent slechts garantie indien bij het sluiten van de overeenkomst een 

garantietermijn overeengekomen is.  

9.2 Voor verkochte en geleverde zaken met fabrieks-, of importeursgarantie gelden slechts de door deze derde 

gestelde garantiebepalingen. 

 

ARTIKEL 10. AFLEVERING/KLACHTEN 

 

10.1 Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.  

De wederpartij wordt geacht bij aflevering van de zaken te onderzoeken of hetgeen is afgeleverd aan de 

overeenkomst beantwoordt. Direct waarneembare gebreken behoort zij te ontdekken bij of direct na de 

aflevering. 

10.2 De wederpartij kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst 

beantwoordt, indien zij Dr. Weigert Nederland BV daarvan niet binnen twee dagen nadat zij dit heeft 

ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk kennis heeft gegeven. 

10.3 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst en heeft de wederpartij Dr. Weigert Nederland BV 

daarvan tijdig kennis gegeven, dan zal Dr. Weigert Nederland BV: 

 a. (een redelijk deel van) de prijs restitueren, dan wel de prijs reduceren; 

 b. het afgeleverde kosteloos herstellen; 

 c. het afgeleverde vervangen en de vervangen zaken terugnemen. 

 Dr. Weigert Nederland BV heeft de bevoegdheid om tussen de bovengenoemde mogelijkheden te kiezen. 

10.4 Rechtsvorderingen en verweren gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde 

zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na de overeenkomstig lid 10.2 

gedane kennisgeving. 

10.5 Behoudens in het geval geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst, kunnen medische 

hulpmiddelen vanwege hygiëne voorschriften en/of andere (van overheidswege opgelegde) voorschriften 

niet door de wederpartij worden geretourneerd. 

10.6 Indien het geen medisch hulpmiddel betreft geldt dat het product retour kan mits het ongeopend, 

onbeschadigd en de houdbaarheidsdatum niet is verstreken. 
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ARTIKEL 11. SCHADEVERGOEDING 

 

11.1 Indien de wederpartij stelt schade te hebben geleden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming aan de 

zijde van Dr. Weigert Nederland BV, dient de wederpartij zowel de tekortkoming als de toerekenbaarheid 

aan te tonen, tenzij overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 een garantie werd gegeven. In dat geval dient 

de wederpartij slechts de tekortkomingen aan te tonen. 

 

11.2 Een tekortkoming kan slechts aan Dr. Weigert Nederland BV worden toegerekend, indien haar enige schuld 

treft.  

11.3 De aansprakelijkheid voor schade, uit welken hoofde ook, van Dr. Weigert Nederland BV is beperkt tot het 

bedrag waarvoor een verzekering tegen deze aansprakelijkheid is gesloten. In die gevallen waarin              

Dr. Weigert Nederland BV aansprakelijk is voor schade die niet verzekerd is, is haar aansprakelijkheid 

beperkt tot een bedrag gelijk aan 3,5 maal het factuurbedrag van de af te leveren of afgeleverde zaken c.q. 

verrichte werkzaamheden of diensten, waarmee de schade verband houdt tot een maximum van € 11.000,-. 

11.4 Dr. Weigert Nederland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele andere schade, uit welke 

hoofde dan ook, daaronder begrepen gevolgschade. De wederpartij vrijwaart Dr. Weigert Nederland BV 

voor eventuele aanspraken van derden.  

11.5 Maakt Dr. Weigert Nederland BV bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik van hulpzaken die daartoe 

ongeschikt blijken te zijn, dan wordt de tekortkoming die daardoor ontstaat niet toegerekend aan               

Dr. Weigert Nederland BV, tenzij er sprake is van opzet en grove schuld aan de zijde van                           

Dr. Weigert Nederland BV ter zake van het gebruik van de ongeschikte zaken. Indien de hulpzaken zijn 

gebruikt in opdracht van de wederpartij, is de tekortkoming die ontstaat nimmer aan                                     

Dr. Weigert Nederland BV toe te rekenen. 

11.6 Indien de schade een gevolg is van gebeurtenissen waarvoor een ander dan Dr. Weigert Nederland BV 

verantwoordelijk is, dan is Dr. Weigert Nederland BV niet aansprakelijk. 

  

ARTIKEL 12. VERZUIM VAN DE WEDERPARTIJ 

 

12.1 De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze haar worden bezorgd 

dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan haar ter beschikking worden gesteld.  

12.2 Indien de levering niet kan geschieden, doordat de wederpartij daartoe haar medewerking niet verleent of 

doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, raakt de wederpartij in verzuim, zonder dat enige 

ingebrekestelling noodzakelijk is. De hiermee gepaard gaande kosten komen voor haar rekening. 

12.3 Het verzuim treedt in bij ieder beletsel dat aan de zijde van de wederpartij opkomt, ongeacht of het beletsel 

haar kan worden toegerekend. 

 

ARTIKEL 13. OVERMACHT 

 

13.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als 

gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of 

in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.  

13.2 De volgende omstandigheden worden geacht niet voor rekening van Dr. Weigert Nederland BV te komen: 

werkstakingen, verkeer -, transport - of bedrijfsstoringen, onrusten, oorlogstoestanden, in gebreke blijven 

van leveranciers van Dr. Weigert Nederland BV. Bij uitzonderlijke (aantoonbare) prijsstijgingen ten gevolge 

van (extreme) prijsontwikkelingen op de wereldmarkt van grondstoffen die verwerkt zijn in ons complete 

productportfolio en die hiermee kunnen leiden tot (extreme) prijsstijgingen van meer dan 10% op jaarbasis. 

  

ARTIKEL 14. ONTBINDING 

 

14.1 Bij blijvende of tijdelijke onmogelijkheid van de wederpartij om na te komen, is Dr. Weigert Nederland BV 

bevoegd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden. 

14.2 Indien een der partijen in verzuim is, is de andere partij bevoegd de overeenkomst door een schriftelijke 

verklaring te ontbinden.  

14.3 Maakt een der partijen van het ontbindingsrecht gebruik, dan is de wederpartij verplicht de kosten te 

vergoeden die Dr. Weigert Nederland BV reeds heeft gemaakt ter uitvoering van de overeenkomst, tenzij de 

onmogelijkheid om na te komen ontstaan is door schuld van Dr. Weigert Nederland BV. 
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ARTIKEL 15. FAILLISSEMENT, SURSEANCE VAN BETALING VAN DE WEDERPARTIJ ETC. 

 

15.1 In geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie of (gedeeltelijke) overdracht van de 

onderneming van de wederpartij, is Dr. Weigert Nederland BV bevoegd de overeenkomst geheel of 

gedeeltelijk te ontbinden door een schriftelijke verklaring reeds voordat de wederpartij in verzuim is 

geraakt. 

15.2 Maakt Dr. Weigert Nederland BV van het ontbindingsrecht gebruik, dan is de wederpartij verplicht schade 

te vergoeden die Dr. Weigert Nederland BV lijdt, doordat geen wederzijdse nakoming doch ontbinding van 

de overeenkomst plaatsvindt.  

 

ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE 

 

16.1 Op iedere overeenkomst tussen Dr. Weigert Nederland B.V en de wederpartij is uitsluitend het Nederlandse 

recht van toepassing. De bepalingen uit het Weens Koopverdrag worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.  

16.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met tussen Dr. Weigert Nederland BV en de 

wederpartij gesloten overeenkomsten, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde rechter van 

de Rechtbank Noord Nederland loc. Assen.  

16.3 Indien er verschillen zijn tussen de Nederlandse tekst van deze voorwaarden en een vertaling ervan, is de 

Nederlandse tekst bepalend. 


