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LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ENGINE SERVICE NEDERLAND, 
WEHL 
 
De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering door 
Engine Service Nederland te Wehl Nederland (verder aan te duiden als ESN, en verdere 
persoonsvormen.) Van zaken en verrichting van diensten ten behoeve van 
opdrachtgevers, afnemers en/of kopers (hierna te noemen koper). Afwijkingen van deze 
voorwaarden geldt alleen indien door ons schriftelijk bevestigd. 
 
Artikel 1.   Overeenkomst 
Levering; 

1. Alle offertes en prijsopgaven zijn louter indicatief. Alle prijzen zijn gebaseerd op 
levering af-fabriek en/of magazijn van ESN, dan wel franco en luiden exclusief 
verpakking, omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende 
overheidslasten. 

2. Nadrukkelijk wordt overeengekomen dat de algemene voorwaarden van koper niet 
toepasselijk zijn op de koop-, reparatie- of andere overeenkomsten tussen 
partijen, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk zou zijn overeengekomen. 
Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van ESN binden 
koper niet dan nadat en voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd. 

3. Indien de koper weigert de hem aangeboden zaken in ontvangst te nemen, zijn 
alle daaruit voortvloeiende kosten (o.a. vracht- en opslagkosten) voor rekening 
van de koper. 

4. De reparatieduur en/of de duur der werkzaamheden wordt slechts bij benadering 
opgegeven. 

5. De overeengekomen leveringsdatum is zowel bij koop-, reparatie- of andere 
overeenkomsten een vermoedelijke datum. Bij overschrijding van de 
vermoedelijke datum in deze overeenkomst met een termijn van drie maanden of 
meer, kan koper ESN schriftelijk in gebreke stellen. Indien ESN een maand na de 
ingebrekestelling nog niet geleverd heeft, is de koper in het recht de 
overeenkomst per aangetekend schrijven zonder rechtelijke tussenkomst te 
ontbinden. 

6. Ruilproducten worden slechts verkocht tegen inlevering van oude producten van 
hetzelfde merk, bouwtype en samengesteldheid, welke geen uitwendige, zichtbare 
schade vertonen en waarvan vitale onderdelen zoals blok, kop op normale wijze te 
reviseren zijn en waar de verstrekte statiegeldcheque bijgevoegd. 

7. Ingeleverde oude producten en/of onderdelen dienen uit overwegingen van 
veiligheid en milieu, veilig en volledig koelvloeistof- en olievrij te worden verpakt. 
Wij zijn onder geen beding aansprakelijk voor welke schade dan ook welke 
voortkomt uit het niet naleven van deze bepaling. 
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8. De wijze van transport wordt door ESN bepaald. Zaken reizen steeds voor risico 

van koper, ongeacht of het transport al of niet franco geschiedt en ongeacht of dit 
vanaf of naar onze vestigingsplaats plaatsvindt. Verzekering kan plaatsvinden op 
verzoek en voor rekeningen van de koper. Bepalingen, opgenomen in de condities 
van vervoerder, kunnen geen afbreuk doen aan het in dit lid bepaalde. 

9. Ruilproducten worden op gestandaardiseerde wijze verpakt. De teruggave van het 
oude product dient in dezelfde standaard verpakking te geschieden. Geleverde 
verpakkingen blijven volledig eigendom van ESN en dienen ongeschonden aan ons 
te worden geretourneerd. Voor sommige verpakkingsmiddelen is een 
statiegeldregeling van toepassing analoog aan die beschreven in de leden 14 en 
15. van Artikel 1. 

10. Levering door ons geschiedt steeds “af werkplaats ESN”(Doetinchem, 
Nederland). 

 
Prijzen; 

11.Indien montage van het te leveren product door ESN is overeengekomen is prijs  
berekend inclusief overeengekomen montageomvang en bedrijfsvaardig opleveren 
van het product op de in de aanbieding genoemde plaats, inclusief alle kosten doch 
exclusief omzetbelasting. 

12. Prijswijzigingen ten gevolge van bijvoorbeeld wijzigingen in rechten, belastingen, 
accijnzen, fabrieks- en/of importeursprijzen en/of valutakoersen mogen ten allen 
tijde in de overeengekomen koopprijs worden doorberekend. Koper heeft na 
kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden in het 
geval dat de verhoging van de bedongen prijs door ESN plaatsvindt binnen drie 
maanden na het sluiten van de overeenkomst, De annulering dient binnen een 
week na die kennisgeving per aangetekend schrijven plaats te vinden. In dat geval 
heeft ESN recht op vergoeding van de gemaakte kosten die zijn vastgesteld op 1% 
van de overeengekomen koopprijs. 

13. Bij andere overeenkomsten dan een koopovereenkomst is de overeengekomen 
prijs indicatief. Indien de indicatief overeengekomen prijs met meer dan 20% 
wordt of dreigt te worden overschreden zal ESN contact met de koper opnemen 
teneinde de meerkosten te bespreken. De koper is in dat geval gerechtigd de 
overeenkomst te beëindigen onder schadeloosstelling van ESN voor de reeds door 
ons verrichte werkzaamheden. 

14.Bij aankoop van een ruilproduct wordt statiegeld in rekening gebracht, tenzij  
    anders overeengekomen. Het bedrag dat wordt berekend als statiegeld (deposit) is  
    een symbolisch bedrag en komt niet overeen met de werkelijke waarde van het  
    oude deel. Wordt een oud product met zodanige gebreken, als in lid 6 en 7 van  
    Artikel 1. aangegeven, wel geleverd, dan komen de hogere kosten ten laste van de  
    opdrachtgever en vindt er een naberekening plaats. 
15. Indien koper het in lid 6 bedoelde oude product niet binnen 1 jaar na 

aankoopdatum van het ruilproduct bij ESN heeft ingeleverd, zullen wij niet langer 
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verplicht zijn het in rekening gebrachte statiegeld en/of naberekening te 
crediteren. 

16. Ruilproducten worden op gestandaardiseerde wijze verpakt. De teruggave 
van het oude product dient in dezelfde standaard verpakking te geschieden. 
Geleverde verpakkingen blijven volledig eigendom van ESN en dienen 
ongeschonden aan ons te worden geretourneerd. Voor sommige 
verpakkingsmiddelen is een statiegeldregeling van toepassing analoog aan die 
beschreven in de leden 7. en 8. van Artikel 1. 

17. Levering door ons geschiedt steeds “af werkplaats ESN”(Doetinchem, 
Nederland). 

 
Artikel 2.   Betaling 
1. De schulden van de koper aan ESN worden beschouwd als brengschulden. 
2. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen dient betaling aan ESN binnen 

30  
dagen na factuurdatum te geschieden op een door ons te bepalen bankrekening 

3. Betaling door koper dient te geschieden in “Euro`s”, tenzij uitdrukkelijk anders 
wordt overeengekomen. 

4. Indien betaling door de koper niet plaatsvindt op het overeengekomen moment, 
dan is ESN gerechtigd over het verschuldigde bedrag de in Nederland gehanteerde 
wettelijke rente, vermeerderd met 2% op jaarbasis in rekening te brengen, zulks 
te rekenen een maand na het overeengekomen moment van betaling. Hierbij 
wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling 
had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het 
verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door ons 
uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting tot betaling 
per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen. 

5. Indien de koper na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, 
dan is ESN gerechtigd dit bedrag met incassokosten te verhogen. Deze 
incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. 
Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die ons in rekening worden gebracht 
door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie zij zich 
bedienen voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De 
buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het 
verschuldigde bedrag met een minimum van € 70,00. 

6. Ongeacht ons recht van retentie zal het ESN bij het uitvoeren van een reparatie- 
opdracht vrij staan voor de uitvoering een voorlopige of gedeeltelijke betaling te 
vorderen. In het geval de koper een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de 
uitoefening van een beroep of bedrijf, zal de vooruitbetaling met betrekking tot 
onderdelen niet meer bedragen dan 50% van de koopsom. 

7. Indien na uitvoering van de aan ESN opgedragen werkzaamheden en kennisgeving 
daarvan aan de koper de betreffende motor en/of overig ter revisie of reparatie 
aangeboden object niet binnen twee weken of zoveel langer dan schriftelijk tussen 
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partijen is overeengekomen, na onze verzending van de kennisgeving is 
afgehaald, zijn wij gerechtigd om opslagkosten in rekening te brengen conform het 
in ons bedrijf en/of ter plaatse geldende tarief. 

8. Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de koper ter beschikking 
gesteld, indien zulks bij de reparatieopdracht nadrukkelijk is verzocht. In het 
andere geval worden deze materialen ons eigendom zonder dat de koper op 
enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken. 

 
Artikel 3.  Garantie: 

1. Wij garanderen gedurende een periode van 12 maanden na de factuurdatum, 
zulks echter tot een maximum van ofwel 2.000 werkuren van de motor ofwel 
100.000 door de motor afgelegde kilometers, waarbij bepalend is welk maximum 
het eerst wordt bereikt, de door ons geleverde gereviseerde ruilmotoren en in 
opdracht compleet gereviseerde motoren voor zogenaamde BOVAG-revisiegarantie 
en die zijn neergelegd in het desbetreffende revisiebesluit en het daarvan deel 
uitmakend BOVAG-revisiegarantiebewijs welke laatste wordt afgegeven bij 
aankoop van een ruilmotor of compleet gereviseerde motor. De koper wordt in 
ieder geval op diens eerste verzoek een gratis (specimen)exemplaar ter 
beschikking gesteld. 

2. Op de leveranties door ESN van gebruikte motoren geldt een omruilgarantie van 
maximaal 3 maanden. Voor nieuwe motoren en andere nieuwe zaken zijn de 
garanties van toepassing indien en door zover die door de fabriek op deze motoren 
c.q. zaken worden verstrekt. Onderdelen, welke door ons bij derden worden 
betrokken of werkzaamheden die in onze opdracht door derden worden 
uitgevoerd, zijn aan geen andere garantie onderworpen dan die, welke wij van 
deze derden hiervoor hebben gekregen. Het gestelde in dit lid laat onverlet de 
rechten, die een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een 
beroep of bedrijf, ingevolge dwingend rechtelijke bepalingen van boek 7 BW 
mochten toekomen. 

3. Tenzij voorafgaand aan de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen 
met koper, zijn de door ons in dit artikel gestelde garantietermijnen slechts in te 
roepen door directe kopers van ons. Derde partijen, in welke hoedanigheid ook, 
zijn onder geen beding gerechtigd zich te beroepen op deze garantiebepalingen. 

4. Wij verbinden ons tot het kosteloos verbeteren van die door ons uitgevoerde 
deelrevisies of door ons verrichte werkzaamheden, voor zover niet vallend onder 
lid 1 van dit artikel, waarvan de koper bewijst dat zij onjuist zijn verricht, zulks 
echter met de beperking genoemd in het 6e lid van dit artikel. 

5. Wij verbinden ons die door ons vervaardigde onderdelen te vervangen of te 
herstellen,waarvan koper bewijst, dat zij door ons als ondeugdelijk zijn geleverd, 
zulks echter met de beperking genoemd in het 6e lid van dit artikel. 

6. Onze aansprakelijkheid beloopt onder alle omstandigheden ten hoogste het door 
koper aan ons betaalde of verschuldigde bedrag ter zake van de betrokken 
werkzaamheden en leveranties, plus de betaalde of verschuldigde vergoeding ter 
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zake van de in- en uitbouw van de motoren. Ten aanzien van dit laatste geldt ten 
hoogste het maximaal aantal uren voor in- en uitbouw, zoals voorgeschreven door 
de oorspronkelijke fabrikant van de desbetreffende motor, tegen een door ESN 
bepaald uurtarief. Onze aansprakelijkheid eindigt zodra aan de door ESN bewerkte 
motoren of onderdelen hiervan zonder onze toestemming reparaties of 
veranderingen zijn of worden uitgevoerd. 

7. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden door dan wel 
geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: 
a.de niet-inachtneming door koper van bedienings- en onderhoudsvoorschriften 
dan wel ander dan het voorziene normale gebruik. 
b. gebreken die geen materiaal- en/of constructiefouten zijn, zoals bijvoorbeeld 
gebreken als gevolg van normale slijtage, in- en uitwendige vervuiling, roest en 
verfschade, transport, bevriezing, oververhitting, overbelasting en/of het laten 
vallen van het product. 
c. montage/installatie of reparatie door derden behoudens schriftelijke 
toestemming ESN- waaronder begrepen koper. 
d.op verzoek van koper toegepaste gebruikte materialen respectievelijk zaken; 
e. materialen of zaken, die door koper aan ESN ter bewerking en/of verwerking 
zijn verstrekt; 
f. ingebouwde elektronische componenten.  
g. motorschade ontstaan door falen en/of onjuist gebruik van de elektronische 
componenten en/of het elektronische randgebeuren. 

8. Indien ESN ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten 
vervangt, worden de vervangende onderdelen/producten zijn eigendom. De 
oorspronkelijke garantietermijn wordt bij vervanging niet verlengd. 

9. De garantieverplichting vervalt in ieder geval indien koper niet stipt aan zijn 
betalingsverplichtingen voldoet of heeft voldaan. Koper is niet gerechtigd de 
betaling te weigeren op grond van het feit dat ESN haar garantieverplichtingen 
nog niet of niet ten volle is en/of zou zijn nagekomen. 

 
Artikel 4.  Acceptatie en reclames 

1. Indien koper klachten heeft over de kwaliteit van de afgeleverde zaken, dient hij 
dit terstond, doch uiterlijk binnen 8 dagen na ondertekening van het 
ontvangstbewijs voor de zaken, schriftelijk bij ons te melden, onder opgaaf van 
factuur- en eventuele werkordernummer. Indien de gebrekkigheid van de zaak pas 
later openbaar heeft kunnen worden, dient koper bij ontdekking hiervan dit 
terstond te melden. Dit alles op straffe van verval het het recht van beroep op 
tekortkomingen. 

2. Indien koper de zaak wil reclameren, dient hij toe te staan dat ESN de zaak 
inspecteert en/of laat inspecteren. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, zijn 
de kosten van deze inspectie en het retour zenden van de zaak voor rekening en 
risico van ESN. Indien de klacht ongegrond was, zijn de kosten van inspectie en 
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retour zenden voor koper. Dit alles op straffe van verval van het recht van beroep 
op tekortkomingen.  

3. Slechts nadat wij uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming hebben 
verleend, komt het retour zenden van zaken voor rekening en risico van ESN. 

 
Artikel 5.  Aansprakelijkheid 

1. De aansprakelijkheid van ESN is beperkt tot nakoming van de in artikel 3 van deze 
voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. 

2. ESN is niet aansprakelijk voor schade aan koper, zoals voor bedrijfsschade, andere 
indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden. 

3. ESN is derhalve ook niet aansprakelijk voor: 
-schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van 
  gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens, 
-beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door koper ter beschikking 
  gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschap en andere zaken. 

4. Koper is gehouden ESN te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake 
van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de 
aansprakelijkheid van ESN in deze voorwaarden in de verhouding met de 
opdrachtgever is uitgesloten. 

 
 

Artikel 6.  Eigendomsvoorbehoud 
1. In geval van verkoop blijft de geleverde zaak eigendom van ESN zolang koper al 

hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft 
voldaan. 

2. De overgang van de risico`s zal echter onder alle omstandigheden op koper 
overgaan zodra de zaak of zaken door ons aan koper zullen worden geleverd. 

3. Zolang de zaak niet in eigendom op koper is overgegaan, is  koper verplicht de 
eventueel wettelijk voorgeschreven verzekeringen met betrekking tot het gebruik 
van de zaak alsmede een verzekering tegen geheel of gedeeltelijk verlies 
(cascodekking) af te sluiten. Koper is voorts verplicht de geleverde zaak voor zijn 
rekening te doen onderhouden. 

4. ESN zal tot generlei vrijwaring van koper voor diens aansprakelijkheid als houder 
van de zaak gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart koper ESN voor aanspraken die 
derden op ESN zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht 
met het gemaakte eigendomsvoorbehoud. 

 
Artikel 7.  Retentierecht 

1. In geval van reparatie kan ESN het retentierecht uitoefenen op de zaak, indien 
koper de kosten van de werkzaamheden aan de zaak niet of niet zijn geheel 
voldoet, ook indien het kosten van eerder door ons verrichte werkzaamheden aan 
dezelfde of een andere zaak betreft. ESN zal het retentierecht niet uitoefenen 
indien koper voldoende (vervangende) zekerheden heeft gesteld. 
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Artikel 8.  Overmacht 

1. Indien er aan de zijde van ESN sprake is van overmacht waardoor wij niet aan 
onze  
verplichtingen kunnen voldoen, wordt de nakoming van deze verplichtingen 
opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. ESN zal koper zo spoedig 
mogelijk hiervan op de hoogte brengen. ESN is niet aansprakelijk voor eventuele 
schade die bij koper zou kunnen ontstaan. 

2. Onder overmacht wordt verstaan; elke al dan niet voorzienbare omstandigheid die 
niet aan ESN kan worden toegerekend en waardoor wij geheel of gedeeltelijk 
worden verhinderd in de nakoming van onze verplichtingen of waardoor nakoming 
in redelijkheid niet van ESN kan worden verlangd. Hieronder worden onder andere 
begrepen; oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, 
bezetting, blokkade, schade of storing aan installaties van ESN en/of onze 
leveranciers, transportproblemen, storingen in de telecommunicatie, 
overheidsmaatregelen, natuurrampen, brand of explosie. 

 
Artikel 9.  Verkoop met inkoop 

1. Indien bij verkoop van een nieuwe motor en/of andere zaak, tegen inkoop van een  
gebruikte motor en/of. andere zaak, koper in afwachting van de levering van de 
nieuwe motor en/of andere zaak, de oude motor en/of andere zaak blijft gebruiken 
wordt laatstgenoemde motor en/of andere zaak, eerst eigendom van ESN nadat de 
feitelijke levering daarvan aan ons heeft plaatsgevonden. Zolang koper de zaak 
blijft gebruiken, komt deze geheel voor zijn rekening en risico. 
 

 
Artikel 10.   Geschillenbeslechting 

1. Op alle overkomsten tussen ESN en koper is uitsluitend het Nederlands recht van 
toepassing. 

2. Alle geschillen die mochten ontstaan uit of naar aanleiding van een overeenkomst 
als in deze voorwaarden bedoeld, alsmede uit of naar aanleiding van 
overeenkomsten die van een dergelijke overeenkomst het gevolg zijn zullen, 
indien zij niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, aanhangig worden 
gemaakt bij en beslist worden door de te Zutphen (Nederland) bevoegde rechter. 
Met uitsluiting van het voorgaande behoudt ESN zich het recht voor een geschil 
aanhangig te maken bij en volgens de procedurele regels van het Nederlands 
Arbitrage Instituut te Rotterdam (Nederland). 

 
Artikel 11.  Strijdigheid met wettelijke bepalingen 

1. Mocht enige bepaling van deze leverings- en betalingsvoorwaarden niet van 
toepassing mogen of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de 
betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen 
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overigens de voorwaarden volledig van kracht blijven. ESN behoudt zich het recht 
voor de gewraakte bepaling te wijzigen in een rechtsgeldige. 

 
Artikel 12.  Authentieke taal 

1. Ook wanneer deze levering- en betalingsvoorwaarden in een andere dan de 
Nederlandse taal worden verstrekt, zal in geval van twijfel de Nederlandse versie 
van deze voorwaarden doorslaggevend zijn. 
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