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0 2 JAN. 2023 

i*~jISS1NK 
TRADING 

A1qemene voorwaarden van Wissink Tradinq B.V. 

ArtikeI 1: AIgemeen 

art 1 a: 
Dit betreft de aIgemene voorwaarden van de bes1oten vennootschap Wissink Trading B.V. 
,geregistreerd onder KvK-nummer 68827156, hierna aangeduid aIs 'Wissink Trading , 
gevestigd OranjeIaan 40, 3181 HA te Rozenburg. 

an 1 b: 
De wederpartij: Een ieder wie namens Wissink Trading een handeIing cq een 
rechtshandeIing p1eegt, onder verwijzing van deze voorwaarden, dan weI ieder die op weIke 
wijze ook, uitdrukkeIijk of stiIzwijgend, de regeIs van deze voorwaarden heeft aanvaard. 

aM 1 c: 
Wissink Trading bericht de wederpartij, zoaIs bijvoorbeeId door aanbiedingen, opdrachten, en 
sIuit overeenkomsten, uitsIuitend onder de navoIgende voorwaarden, zuIks tenzij uitdrukkeIijk 
en schrifteIijk anders is bepaaId door Wissink Trading. 

Artike1 2: Toepasse1ijkheid 

art 2a: 
Deze aIgemene voorwaarden zijn van toepassing op aIIe aanbiedingen, opdrachten en 
overeenkomsten tussen Wissink Trading en de wederpartij. De aIgemene voorwaarden van 
Wissink Trading maken daarvan deeI uit. 

an 2b: 
De toepasseIijkheid van aIgemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkeIijk 
van de hand gewezen. 

an 2c: 
Van deze aIgemene voorwaarden afwijkende bepaIingen zijn sIechts van kracht indien deze 
uitdrukke1ijk en schrifte1ijk tussen Wissink Trading en de wederpartij zijn overeengekomen. 

an 2d: 
De wederpartij met wie eenmaaI op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt 
in met de toepasse1ijkheid van deze voorwaarden op Iatere aanbiedingen, opdrachten en 
overeenkomsten tussen Wissink Trading en haar. 

Artike1 3: 0pdrachten 

an 3a: 
Wissink Trading heeft het recht indien de opdracht voor de uitvoering van een werk niet aan 
haar wordt gegeven, aIIe kosten weIke zij heeft moeten maken om haar aanbieding te kunnen 
verstrekken in rekening te brengen aan de wederpartij. 



an 3b: 
0pdrachten van de wederpartij zijn door Wissink Trading geaccepteerd, wanneer ze door 
Wissink Trading schrifteIijk zijn bevestigd, dan we1 wanneer door Wissink Trading 
daadwerkeIijk uitvoering heeft gegeven aan de opdracht. 

art 3c: 
Wissink Trading is niet gebonden aan aanbiedingen, waarin kenneIijke verschrijvingen of 
teIfouten voorkomen. 

Artike1 4: Aanbiedingen 

an 4a: 
A1 de aanbiedingen van Wissink Trading zijn vrijb1ijvend. Wissink Trading heeft tot twee 
dagen nadat de acceptatie van haar vrijb1ijvende aanbod haar heeft bereikt het recht haar 
aanbod te herroepen. 

an 4b: 
EIke aanbieding van Wissink Trading is een ondeeIbaar gehee1. 

art 4c: 
Aanbiedingen van Wissink Trading zijn gebaseerd op de door de wederpartij verstrekte 
gegevens, tekeningen, maIIen etc. van de juistheid waarvan Wissink Trading mag uitgaan. 

Artike1 5: Zaken van Wissink Trading ter beschikking van de wederpartij 

art 5a 
Indien Wissink Trading zaken ter beschikking van de wederpartij houdt, bijvoorbee1d op de 
kade of op een ponton of in een Ioods, dan zijn deze zaken voIIedig voor rekening en risico 
van de wederpartij. A1Ie schade, hoe dan ook ontstaan, komt voor rekening van de 
wederpartij. De wederpartij dient voor afdoende bewaking en verzekering van eventue1e 
risico's zorg te dragen. 

Artike1 6: Wetten en voorschriften 

art 6a: 
De wederpartij wordt geacht bekend te zijn met aIIe wetteIijke en andere voorschriften, 
voorwaarden en bepaIingen, weIke bij de uitvoering van de overeenkomst behoren te worden 
nageIeefd. 

art 6b: 
De wederpartij verpIicht zich Wissink Trading er schrifte1ijk op te wijzen we1ke wette1ijke en 
andere voorschriften, voorwaarden en bepaIingen partijen dienen na te Ieven. De wederpartij 
zaI Wissink Trading vrijwaren voor aI1e schade en kosten, zuIks in de meest ruime zin, die het 
gevoIg zuIIen zijn van niet naIeving. 

an 6c: 
De wederpartij zaI voor haar rekening zorgen voor de vereiste goedkeuring door de daartoe 
aangewezen instanties. 
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Artike1 7: Termijnen 

art 7a: 
De door Wissink Trading opgegeven termijn waarbinnen de overeenkomst door haar wordt 
uitgevoerd, is vrijbIijvend. Er is geen sprake van een fataIe termijn, tenzij dit uitdrukkeIijk en 
schrifteIijk is overeengekomen. 

art 7b: 
De termijn waarbinnen de overeenkomst door Wissink Trading uitgevoerd dient te worden, 
gaat in nadat de overeenkomst is gesIoten en voorts over a1Ie technische detaiIs 
overeenstemming is bereikt en aIIe gegevens, tekeningen en dergeIijke die voor de uitvoering 
van de opdracht noodzakeIijk zijn, voIIedig door Wissink Trading zijn ontvangen en beta1ing, 
indien en voorzover deze bij de opdracht dient te geschieden, is verricht. 

art 7c: 
Tenzij schrifteIijk een fataIe termijn is overeengekomen, heeft de wederpartij bij overschrijding 
van de termijn eerst actiebevoegdheid nadat zij Wissink Trading vooraf schrifteIijk in gebreke 
heeft gesteId. De termijn die de wederpartij Wissink Trading minimaaI dient aan te zeggen 
om aIsnog de overeengekomen prestatie te verrichten bedraagt tenminste veertien dagen, 
tenzij deze termijn apert onredeIijk is. 

art 7d: 
0verschrijding van de termijn die de wederpartij bij haar ingebrekeste1Iing rechtsgeIdig voor 
de Ievering heeft gesteId of overschrijding van de overeengekomen termijn, indien 
uitdrukke1ijk en schrifte1ijk een fataIe termijn is overeengekomen, geeft de wederpartij niet het 
recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de wederpartij kan aantonen dat tijdig presteren 
door Wissink Trading voor haar binnen haar bedrijfsvoering van essentiee1 be1and is. De 
ontbinding dient in dat gevaI schrifteIijk en uiter1ijk binnen acht dagen na de hiervoor 
bedoeIde datum van overschrijding pIaats te vinden. 

art 7e: 
0verschrijding zoaIs bedoeId in artike1 7d geeft de wederpartij niet het recht om harerzijds 
enige uit de overeenkomst voortvIoeiende verpIichting niet na te komen 

art 7f: 
In gevaI van meerwerk ge1dt voor de betreffende werkzaamheden een redeIijke Ievertijd. De 
oorspronkeIijke overeengekomen Ievertijd ge1dt voor deze meerwerkzaamheden niet. 

Artike1 8: Contro1e door de wederpartij 

an 8a; 
De wederpartij dient bij het uitvoeren van de overeenkomst door Wissink Trading voortdurend 
de prestatie van Wissink Trading te controIeren. Bij het afhaIen of af1everen van door Wissink 
Trading verhuurde dan weI ter beschikking geste1de zaken dient de wederpartij voorzover 
moge1ijk een kwantitatieve en kwa1itatieve controIe uit te voeren. Indien de wederpartij van 
mening is dat Wissink Trading niet presteert zoaIs overeengekomen, dan dient zij Wissink 
Trading hier terstond schrifte1ijk op te wijzen en zonodig maatregeIen te nemen ter beperking 
eventue1e van schade. 

Artike1 9: Rec1ames of k1achten 

art 9a: 
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De wederpartij kan op een gebrek in de prestatie van Wissink Trading geen beroep meer 
doen, indien zij niet binnen bekwame tijd nadat zij het gebrek heeft ontdekt of rede1ijkerwijze 
had moeten ontdekken bij Wissink Trading terzake schrifte1ijk heeft geprotesteerd. 

art 9b: 
0nder bekwame tijd wordt verstaan binnen acht dagen na de dag dat Wissink Trading aan de 
wederpartij te kennen heeft gegeven dat zij naar haar oordeeI haar prestatie heeft verricht. 
Wissink Trading geeft onder andere door facturering te kennen dat de werkzaamheden 
waarvoor is gefactureerd door haar zijn vo1tooid. 0nder bekwame tijd wordt verder verstaan 
acht dagen nadat de wederpartij het heeft ontdekt, dan weI had behoren te ontdekken, 
waarbij zij aan Wissink Trading schrifteIijk dient aan te geven wat het gebrek is wanneer en 
hoe zij het gebrek heeft geconstateerd. 

an 9c: 
De wederpartij dient te rec1ameren onder nauwkeurige opgave van de aard van de kIachten. 
Na het verstrijken van de recIame termijn wordt de wederpartij geacht de prestatie van 
Wissink Trading te hebben goedgekeurd. 

an 9d: 
Indien rec1ames door Wissink Trading gegrond worden bevonden, dan is zij gerechtigd het 
gebrek aIsnog te hersteIIen, hetzij een redeIijke prijsreductie toe te passen. De wederpartij 
heeft in dit gevaI niet het recht ontbinding, vernietiging van de overeenkomst of 
schadevergoeding te vorderen. 

art 9e: 
KIachten over facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum, schrifte1ijk te zijn 
ingediend. 

art 9f: 
De wederpartij ver1iest aIIe rechten en bevoegdheden die haar ten dienst stonden op grond 
van gebrekkigheid indien zij niet binnen de hierboven verme1de termijn heeft gerecIameerd 
en of zij Wissink Trading niet de ge1egenheid heeft geboden de gebreken tehersteI1en. 

An 9g: 
Geen garantie wordt gegeven voor geIeverde zaken die niet nieuw waren op het moment van 
Ievering. 

ArtikeI 10: Prijzen 

art 10 a: 
Prijzen in offerte zijn richtprijzen 

an 10b: 
AIIe prijzen zijn exc1usief BTW 

an 10c: 
Prijsopgaven worden sIechts gedaan op basis van de op dat tijdstip geIdende prijzen. Tenzij 
uitdrukkeIijk en schrifteIijk een vaste prijs is overeengekomen, behoudt Wissink Trading zich 
het recht voor om wijzigingen in kostprijsbepa1ende factoren door te berekenen aan de 
wederpartij. 

art 1 0d: 
Indien uitdrukke1ijk een vaste prijs is overeengekomen, dient Wissink Trading in beginse1 
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haar prestatie te verrichten voor de afgesproken prijs. Wissink Trading kan de afgesproken 
prijs echter verhogen indien de kosten van uitvoering aanzien1ijk worden verhoogd 
tengevoIge van onvoorziene omstandigheden. 

art 1 0e: 
Ingeva1 van meerwerk, dan weI door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen 
in het overeengekomen werk, is Wissink Trading bevoegd de prijs te verhogen. 

art 1 0f: 
Wissink Trading is gerechtigd aan de wederpartij in rekening te brengen een redeIijke 
vergoeding voor het maken van offerte, kostenbegrotingen, p1annen en dergeIijke. Het 
voorgaande geIdt ook indien uiteindeIijk geen overeenkomst tussen Wissink Trading en de 
wederpartij tot stand komt. 

ArtikeI 11: BetaIingsvoorwaarden 

art 11a: 
Wissink Trading is gerechtigd vooruitbeta1ing door de wederpartij van de overeengekomen 
prijs te ver1angen. 

art 1 1 b: 
BetaIingen door de wederpartij dient p1aats te vinden contant of per bank, bij Ievering, het 
be0indigen van werkzaamheden of bij einde van de huur. Bij Iangdurige huurperiode vindt 
betaIing p1aats via bank eenmaaI per maand. 

art 1 1 c: 
S1echts indien Wissink Trading hier uitdrukke1ijk en schrifte1ijk mee heeft ingestemd, kan 
sprake zijn van een betaIingstermijn van uiterIijk 14 dagen na factuurdatum. De vordering van 
Wissink Trading is daarbij te aIIen tijde terstond opeisbaar. 

an 1 1 d: 
Wissink Trading ver1eent geen korting ingeva1 van betaIing binnen een overeengekomen 
betaIingstermijn. 

an 1 1 e: 
Rec1ames schorten de betaIingsverp1ichtingen van de wederpartij niet op. 

an 1 1 f: 
Door de wederpartij gedane betaIingen strekken steeds ter afdoening van aIIe verschuIdigde 
rente en kosten en vervoIgens van opeisbare facturen die het Iangst openstaan, zeIfs aI 
verme1dt de wederpartij dat de voIdoening betrekking heeft op een Iatere factuur. 

art 11g: 
Wissink Trading is gerechtigd, om indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van 
haar beta1ingsverpIichting, de werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste Ievertijd 
is overeengekomen. 

an 1 1 h: 
Het recht van de wederpartij om haar eventue1e vorderingen op Wissink Trading te 
verrekenen wordt uitdrukke1ijk uitgesIoten. De geheIe vordering van Wissink Trading is in eIk 
gevaI onmidde1Iijk opeisbaar bij niet-stipte betaIing van de overeengekomen termijn op de 
vervaIdag, wanneer de wederpartij in staat van faiIIissement geraakt, surs6ance van betaIing 
vraagt of onder curate1ensteIIing is aangevraagd, wanneer enig besIag op zaken of 
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vorderingen van de wederpartij wordt ge1egd. en wanneer deze over1ijdt, in Iiquidatie treedt of 
wordt ontbonden. 

Art 1 1i: 
Goederen die door Wissink Trading worden verkocht, b1ijven in voI1edige eigendom tot de 
beta1ing is geschied. 
Tevens kan deze nooit aansprakeIijk worden gesteId voor het ontbreken van e.e.g. verkIaring 
van overeenstemming. 

ArtikeI 12: ContractueIe rente, kosten ter verkrijging van voIdoening buiten rechte 

art 1 2a: 
De schade vergoeding, verschuIdigd door de wederpartij wegens vertraging in de voIdoening 
van een geIdsom, bestaat in de contractue1e rente van die som over de tijd dat de wederpartij 
met de voIdoening daarvan in verzuim is geweest. De contractueIe rente bedraagt 1.3 % per 
maand, waarbij een gedeeIte van een maand gerekend wordt voor een gehe1e maand. 
TeIkens na af1oop van een jaar wordt het bedrag waarover de contractueIe rente wordt 
berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuIdigde rente. 

De wette1ijke rente ge1dt indien deze hoger is dan de contractueIe rente. 

art 1 2b: 
De wederpartij dient voorts te vergoeden de kosten ter verkrijging van voIdoening buiten 
rechte. Hieronder va1Ien de kosten van ingebrekesteIIing en buitengerechteIijke 
incassokosten. De kosten worden berekend conform het incasso tarief van Intrum Justitia. 

art 1 2c: 
Indien Wissink Trading het faiIIissement van de wederpartij aanvraagt, is deze naast 
hoofdsom, rente en buitengerechteIijke incassokosten tevens de kosten van de 
faiIIissementsaanvrage verschuIdigd. 

ArtikeI 13: AansprakeIijkheid 

art 1 3a: 
Wissink Trading aanvaardt aansprakeIijkheid voor door de wederpartij geIeden schade die 
het gevoIg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Wissink Trading van 
haar verbintenis, indien en voorzover deze aansprakeIijkheid door haar verzekering wordt 
gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. 

art 1 3b: 
IngevaI van een onrechtmatige daad van Wissink Trading of van haar Ieidinggevende 
ondergeschikten is Wissink Trading sIechts aansprake1ijk voor vergoeding van schade door 
dood of IichameIijk IetseI. In deze geva11en is de aansprake1ijkheid beperkt tot de betreffende 
maxima in de verzekeringspoIis. 

art 1 3c: 
De wederpartij is in geva1 van schade verpIicht onverwijId de nodige maatrege1en te nemen 
om deze te beperken. Wissink Trading is gerechtigd de betaIing van schadevergoeding te 
voorkomen door de voor schadevergoeding in aanmerking komende gevo1gen van de 
gemaakte fouten voor eigen rekening te nemen, mits dit afdoende en binnen redeIijke termijn 
geschiedt. 

an 13d: 
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Indien sprake is van gevaar1ijke stoffen en bij de uitvoering van de overeenkomst door 
Wissink Trading of door een persoon of zaak waarvoor zij aansprake1ijk is, schade wordt 
toegebracht, dan is de wederpartij verp1icht deze schade te vergoeden. Indien schade aan 
een derde wordt toegebracht, dient de wederpartij deze schade aan de derde te vergoeden. 
Het voorgaande geIdt tenzij sprake is van opzet of door de rechter aan te wijzen geva1Ien van 
grove schuId van Wissink Trading. 

art 1 3e: 
Wissink Trading is niet aansprake1ijk wegens schending van rechten van derden door het 
gebruik van gegevens, weIke haar door of vanwege de wederpartij ter uitvoering van de 
opdracht zijn verstrekt. 

art 1 3f: 
Wissink Trading is niet aansprake1ijk indien de tekortkoming het gevoIg is van overmacht 

an 13g: 
Wissink Trading aanvaardt sIechts aansprakeIijkheid voor schade aan personen of aan 
zaken. De Iaatste schade dient te betreffen de materi01e aantasting in de vorm van 
beschadiging, vernietiging, vermissing of verdwijning van stoffeIijke goederen. Wissink 
Trading aanvaardt geen aansprakeIijkheid voor vertragingsschade, schade aIs gevoIg van 
gebrekkige medewerking, informatie of materia1en van de wederpartij, bedrijfsschade, zoaIs 
bv: bedrijfsstoring, IiggeId en andere onkosten, derving van inkomsten en dergeIijke, door 
weIke oorzaak ook ontstaan. 

an 13h: 
0nder verwijzing naar artikeI 5 aanvaardt Wissink Trading voorts geen aansprake1ijkheid voor 
schade weIke is voortgev1oeid uit overeenkomsten betreffende werkzaamheden in de haven/ 
in of op schepen. 

art 1 3i: 
Wissink Trading sIuit voorts aansprake1ijkheid uit terzake van schade, toegebracht aan 
ondergrondse kabeIs en Ieidingen en de gevoIgen daarvan. 

art 1 3j: 
De werkzaamheden van Wissink Trading kunnen niet aangemerkt worden a1s 
stuwadoorswerkzaamheden. Wissink Trading aanvaardt geen aansprakeIijkheid voor schade 
we1ke achteraf aangemerkt wordt aIs voortvIoeiende uit stuwadoorswerkzaamheden. 

aM 1 3k: 
Indien de verzekeraar van Wissink Trading om enig reden niet tot uitkering overgaat, is de 
aansprake1ijkheid van Wissink Trading beperkt tot een maximum van twintigduizend euro. 

art 13I: 
EIke aansprakeIijkheid van Wissink Trading vervaIt indien de wederpartij niet binnen een jaar 
na factuurdatum schrifte1ijk met redenen omkIeed aan Wissink Trading te kennen heeft 
gegeven aanspraak op schadevergoeding te maken. Het voorafgaande ge1dt tenzij een 
wette1ijke regeI van dwingend recht anders bepaaId. 

ArtikeI 14 : Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst/ overmacht (niet 
toerekenbare tekortkoming) 

art 14a: 
Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door Wissink Trading niet kan 
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worden nagekomen ten gevo1ge van omstandigheden die Wissink Trading bij het 
totstandkomen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Wissink Trading het recht te 
vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogeIijk 
b1ijft. 

art 14b: 
Daarnaast heeft Wissink Trading het recht de nakoming van haar verp1ichting op te schorten 
en is zij niet in verzuim indien zij tengevoIge van verandering in omstandigheden die ten tijde 
van het sIuiten van de overeenkomst redeIijkerwijze niet te verwachten waren en buiten haar 
inv1oedssfeer Iiggen, tijdeIijk verhinderd is haar verpIichtingen na te komen. 

an 14c: 
0nder omstandigheden die redeIijkerwijze niet te verwachten zijn en buiten de invIoedssfeer 
van Wissink Trading Iiggen, derhaIve omstandigheden die de nakoming van de verbintenis 
verhinderen, en niet aan Wissink Trading zijn toe te rekenen, wordt mede verstaan het 
uitvaIIen van speciaaI materiaaI van Wissink Trading , het door Wissink Trading om weIke 
reden dan ook niet in kunnen zetten van gespeciaIiseerd personee1, het niet-vo1doen door 
derden aan hun verpIichtingen jegens Wissink Trading, weersomstandigheden we1ke 
Wissink Trading verhinderen haar verpIichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te 
komen, zoaIs bijvoorbeeId vorst en zware neersIag, brand, stakingen of werkonderbrekingen. 

an 14d: 
A1s Wissink Trading haar verpIichting gedeeIte1ijk is nagekomen, is zij gerechtigd tot een 
evenredig deeI van de overeengekomen prijs op gronds1ag van het reeds verrichte werk en 
de gemaakte kosten. 

ArtikeI 15: GedeeIteIijke nietigheid/ omzetting 

art 1 5a: 
Indien enige bepaIing van deze aIgemene voorwaarden, om weIke reden dan ook, geheeI of 
gedeeIteIijk ongeIdig is, dan bIijven de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige 
onverminderd van kracht, terwijI partijen voor wat betreft de ongeIdige bepaIing geacht 
worden datgene te zijn overeengekomen, dat rechtsgeIdig de strekking van de onge1dige 
bepaIingen het meest nabij komt. 

ArtikeI 16: CouIance/ geen rechtsverwerking 

an 16a: 
Indien Wissink Trading uit couIance of om andere redenen van commerci01e aard in eerste 
instantie jegens de wederpartij geen beroep doet op enige toepasse1ijke bepaIingen van deze 
aIgemene voorwaarden, verwerpt zij daarmede niet het recht om in een Iater stadium aIsnog 
een beroep te doen op de desbetreffende bepaIingen en aIIe andere van toepassing zijde 
bepaIingen van deze aIgemene voorwaarden. 

ArtikeI 17: VerpIichtingen van de wederpartij 

art 1 7a De wederpartij is gehouden aan Wissink Trading aI die informatie te verstrekken die 
voor het correct uitvoeren van de werkzaamheden noodzake1ijk zijn. De wederpartij dient 
Wissink Trading tijdig te informeren over wijzigingen in de opdracht of wijzigingen van 
omstandigheden die voor Wissink Trading van be1ang zijn bij het uitvoeren van haar 
werkzaamheden. 

art 17b: 
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De wederpartij za1 de door haar aan Wissink Trading verschuIdigde bedragen tijdig voIdoen. 

an 17c: 
Indien de wederpartij wordt gevormd door afzonder1ijke personen die voor de verstrekking 
van de opdracht gezamenIijk optreden, is ieder van hen hoofde1ijk aansprake1ijk. 0nder 
personen zijn mede begrepen rechtspersonen. 

an 17d: 
Indien Wissink Trading dit ver1angt, is de wederpartij verp1icht tot het steIIen van zekerheid 
voor vo1doening van haar verbintenis. De aangeboden zekerheid moet zodanig zijn . dat de 
vorderingen en, zo daartoe gronden zijn, de daarop va1Iend rente, kosten en de eventueeI 
wegens niet nakoming verschuIdigde schadevergoeding, behoor1ijk gedekt zijn, zodat 
Wissink Trading daarop zonder moeite verhaaI za1 kunnen nemen. Is de gesteIde zekerheid 
door een niet aan de wederpartij toe te rekenen oorzaak onvoIdoende geworden, dan is de 
wederpartij verpIicht haar aan te vuIIen of te vervangen. 

ArtikeI 18: Vertegenwoordiging 

art 18a: 
Indien voor de wederpartij een vertegenwoordiger optreedt is deze onverminderd de 
aansprake1ijkheid van de wederpartij tegenover Wissink Trading aansprake1ijk aIs ware zij 
zeIf de wederpartij. 

ArtikeI 19: Rechts en forumkeuze 

aM 19a: 
0p aIIe overeenkomsten is het Neder1ands recht van toepassing. 

art 1 9b: 
AIIe geschiIIen tussen partijen, hoe dan ook genaamd, zuIIen worden onderworpen aan het 
oordeeI van de burger1ijke rechter die bevoegd is in de vestigingspIaats van Wissink Trading 
tenzij wette1ijke bepaIingen zich daartegen verzetten. 

Wissink Trading B.V. 
Oranje1aan 40 
3181 HA Rozenburg 
T: 0181-216536 / 06-22455562 
M: info*wissinktradinq.n1 
W: www.wissinktradinq.n1 
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