Ogólne warunki handlowe
I.

Informacje ogólne

4.

Przy realizacji usuwania wad obowiązują następujące zasady:

1.

Ogólne warunki handlowe ﬁrmy wedi GmbH obowiązują dla aktualnie obowiązującej wersji przy realizacji wszelkich
zamówień, niezależnie jakiego rodzaju, za wyjątkiem układania, zabudowy lub montażu materiałów budowlanych lub
elementów budowlanych. W wyjątkowych przypadkach podstawą umowy jest regulamin udzielania zleceń publicznych
dla usług budowlanych (VOB); oferujemy naszym klientom wgląd do warunków umownych VOB/B i w razie potrzeby do
przepisów technicznych VOB/C.

a.

widoczne wady, niewłaściwe dostawy lub braki w dostawach należy zgłaszać pisemnie niezwłocznie, jednakże najpóźniej
w ciągu tygodnia po otrzymaniu towaru;

b.

wady, które nie mogły być wykryte mimo starannej kontroli, należy zgłaszać pisemnie niezwłocznie po ich wykryciu;

c.

towar obarczony wadami nie może być dalej przetwarzany; nie można go również dalej dysponować, dopóki nie zostanie
osiągnięte porozumienie odnośnie reklamacji wzgl. w razie braku porozumienia nie nastąpiła procedura zabezpieczenia
dowodowego wykonana przez biegłego ustanowionego przez Izbę Przemysłowo-Handlową w miejscu siedziby klienta;

d.

reklamowany towar należy udostępnić celem sprawdzenia wad; w wypadku zawinionej odmowy gwarancja nie obowiązuje;

e.

w wypadku uzasadnionej reklamacji jesteśmy uprawnieni do ustalenia rodzaju naprawy z uwzględnieniem rodzaju wady
i uzasadnionych interesów klienta;

2.

Nie przewiduje się zastosowania naszych produktów w taborze wodnym i/lub taborze powietrznym z uwagi na specjalne
procedury dopuszczeń i badań, jak również obowiązujące przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wymaga ono uprzedniego
dopuszczenia w każdym przypadku. Gwarancja, odszkodowanie i wszelkie inne roszczenia są poza tym wykluczone.

3.

Niniejszym zdecydowanie sprzeciwiamy się stosowania odmiennych ogólnych warunków handlowych naszych klientów.
Milczenia wobec odmiennych warunków naszych klientów nie należy traktować jako zgody z naszej strony. Poprzez złożenie zamówienia nasi klienci akceptują w sposób wyraźny nasze ogólne warunki handlowe. Uzgodnienia ustne lub telefoniczne, które różnią się od naszych ogólnych warunków handlowych będą obowiązywać dopiero po ich pisemnym
potwierdzeniu.

4.

W przypadku, gdy niniejsze warunki nie mogą być zastosowane lub są niewystarczające, to mają zastosowanie, o ile nic
innego jasno nie zostało ustalone, w zastępstwie lub uzupełniająco przepisy niemieckiego kodeksu handlowego (HGB)
oraz niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB).

5.

Nasze oferty jak również nasze wzory, prospekty, rysunki i pozostałe dane świadczeń mogą ulec zmianie i są
niezobowiązujące, jeśli nie zostały wyraźnie uzgodnione lub potwierdzone pisemnie.

6.

Nie obowiązują żadne dodatkowe uzgodnienia ustne.

7.

Zamówienia są zobowiązujące dla klienta przez 2 tygodnie. Dla skuteczności prawnej wymagają naszego pisemnego potwierdzenia. Jeśli zamówienie zostanie przez nas niezwłocznie zrealizowane lub nie zostanie odrzucone w ciągu
2 tygodni, to uważa się, iż zamówienie zostało potwierdzone. W przypadku niezwłocznej realizacji rachunek należy
traktować jako potwierdzenie zamówienia.

8.

W ramach potwierdzenia zamówienia zwracamy uwagę na przestrzeganie i istnienie określonych technicznych uwarunkowań
oraz rodzaj przetwarzania, aby zapewnić pełną zdolność funkcjonowania w powiązaniu z innymi branżami. W razie nieprzestrzegania podanych wskazówek dotyczących przetwarzania wykluczona jest odpowiedzialność za wynikające stąd
skutki.

9.

w przypadku gwarancji występującej u konsumenta klient winien nas bezzwłocznie zawiadomić;

g.

w przypadku dwustronnych transakcji handlowych pomiędzy handlowcami obowiązuje w dalszym ciągu § 377 niemieckiego
kodeksu handlowego.

VII. Prawo zabezpieczające, zastrzeżenie własności, odszkodowanie
1.

Zastrzega się prawo do własności towaru do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu. W wypadku towarów, które
klient nabywa do wykonywania swej zarobkowej lub samodzielnej zawodowej działalności, zastrzegamy sobie prawo do
własności towaru dopóki wszelkie wierzytelności wobec klienta wynikające z bieżących powiązań handlowych, łącznie
z powstającymi w przyszłości wierzytelnościami, również z równocześnie lub później zawartymi umowami, jak również
wszelkimi należnościami sald z rachunków bieżących, a w razie przyjęcia weksli lub czeków aż do ich realizacji, nie
zostaną zapłacone.

2.

W przypadku zwłoki w zapłacie klienta mamy prawo do zabrania towaru po upomnieniu, a klient zobowiązuje się do
jego wydania wzgl. na żądanie ma on scedować na nas roszczenia wydania wobec osób trzecich. W wypadku odebrania
jak również zastawienia zastrzeżonego przez nas towaru nie następuje odstąpienie od kontraktu.

3.

W przypadku przetwarzania, połączenia lub wymieszania zastrzeżonego towaru ﬁrma wedi GmbH nabywa prawa
współwłasności do nowej rzeczy w stosunku wartości faktury zastrzeżonego towaru do innego towaru w momencie
przetwarzania, połączenia lub wymieszania. Jeśli klient nabywa w jednym z wymienionych wypadków prawa do wyłącznej
własności, to przekazuje on już teraz ﬁrmie wedi GmbH prawo współwłasności w stosunku wartości faktury zastrzeżonego
towaru do innego towaru w momencie połączenia, wymieszania lub pomieszania. Klient jest zobowiązany w tych
wypadkach do bezpłatnego zabezpieczenia rzeczy, do której ﬁrmie wedi GmbH przysługuje prawo własności lub
współwłasności.

4.

Klient jest uprawniony do zgodnego z przepisami przetworzenia i zbycia zastrzeżonego towaru, jeśli tylko nie zalega z
płatnościami. Upoważnienie do dalszego zbycia nie obowiązuje również wtedy, gdy klient uzgodnił ze swoimi odbiorcami
zakaz cesji. Ustanowienie zastawów lub przewłaszczenia na zabezpieczenia są niedopuszczalne.

5.

Jeśli zastrzeżony towar zostanie zbyty sam lub razem z towarem nie należącym do ﬁrmy wedi GmbH, to klient ceduje
już teraz na nas należności wynikające z odsprzedaży (łącznie z wszelkimi należnościami salda z rachunku bieżącego) w
wysokości wartości faktury zastrzeżonego towaru z wszelkimi prawami pobocznymi i w pierwszej kolejności przed
pozostałymi; ﬁrma wedi GmbH przejmuje niniejszym tę cesje.

6.

Klient zostaje upoważniony przez ﬁrmę wedi GmbH, do ściągnięcia na swoje konto we własnym imieniu należności
scedowanych na ﬁrmę wedi GmbH. Upoważnienie do ściągnięcia może być odwołane tylko wtedy, gdy klient nie reguluje
należycie swoich zobowiązań płatniczych lub gdy ze swoimi odbiorcami uzgodnił zakaz cesji. Na żądanie klient jest
zobowiązany do poinformowania swoich odbiorców o cesji i do przekazywania wymaganych informacji i dokumentów
potrzebnych do egzekucji wierzytelności.

7.

Jeśli zastrzeżony towar został użyty przez klienta do wykonania umowy o dzieło lub umowy o stworzenie i dostarczenie
dzieła, to wierzytelność z umowy o dzieło lub umowy o stworzenie i dostarczenie dzieła zostanie scedowana w takim
samym zakresie z góry na ﬁrmę wedi GmbH, jak to zostało określone w punkcie 3.

8.

Jeśli zastrzeżony towar został przez klienta zabudowany jako istotna część składowa do nieruchomości osoby trzeciej, to
już teraz klient dokonuje cesji należności w wysokości wartości zastrzeżonego towaru ze wszelkimi prawami pobocznymi,
łącznie z takimi jak przyznanie hipoteki zabezpieczającej w pierwszej kolejności przed pozostałymi zaistniałymi wobec
osoby trzeciej lub tego, którego to dotyczy; niniejszym przejmujemy tę cesję. Odnośnie wartości zastrzeżonego towaru
obowiązują wymienione uprzednio punkty 3 i 7. Jeśli zastrzeżony towar został zabudowany przez klienta jako istotna
część do jego nieruchomości, to już teraz klient ceduje wierzytelności zaistniałe z zarobkowego zbycia nieruchomości
lub praw do nieruchomości w wysokości wartości faktury za zastrzeżony towar ze wszystkimi prawami pobocznymi w
pierwszej kolejności przed pozostałymi; niniejszym przejmujemy cesję. Odpowiednio obowiązuje punkt 3.

9.

Odnośnie działań egzekucyjnych osób trzecich na zastrzeżonym towarze lub na scedowanych wierzytelnościach klient
winien poinformować niezwłocznie ﬁrmę wedi GmbH wraz z przekazaniem dokumentów niezbędnych dla wniesienia
sprzeciwu; winien on wskazać na naszą własność wzgl. nasze prawo własności do wierzytelności.

Dane odnoszące się do osób przetwarzane są wyłącznie elektroniczne dla celów handlowych i przetwarzane oraz
przekazywane są zgodnie z przepisami federalnej ustawy o ochronie danych. Korespondencja handlowa wydrukowana
na urządzeniach do przetwarzania danych ma prawną moc obowiązującą również bez podpisu.

II. Ceny
1.

Nasze ceny są cenami netto na bazie loco zakład Emsdetten; ceny uważa się każdorazowo jako uzgodnione, jeśli w
momencie przyjęcia zamówienia do realizacji wynikają one z aktualnie obowiązującego cennika.

2.

Jeśli dostawa następuje dopiero 4 miesiące po potwierdzeniu zamówienia, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia
podwyżki cen w przypadku, gdy nastąpi istotna zmiana czynników kosztowych kształtujących umowę – jak np. płac,
materiałów opakowania, kosztów transportu, kosztów energii, surowców, podatków. Podwyżka zapłaty następuje
procentowo do wpływu czynnika kosztowego. Nie dotyczy to przypadku, gdy istnieje zobowiązanie ciągłe.
Nieprzewidziane koszty, które wynikają z zaniedbań klientów i mają znaczenie dla wypełnienia naszych zobowiązań
kontraktowych, zostaną naliczone dodatkowo.

3.

f.

Rabaty wynikające z wielkości obrotów lub inne rabaty jak również dostawy częściowe kształtowane są zgodnie z
naszym pisemnym potwierdzeniem.

III. Okres dostawy i termin dostawy
1.

Okresy dostawy liczone są od dnia potwierdzenia zamówienia wzgl. realizacji zamówienia; są one nieobowiązujące,
jeśli nie został podany wyraźnie pisemny termin dostawy.

2.

Przy obowiązującym terminie dostawy okres wydłuża się odpowiednio do zaistnienia okoliczności, które nie zostały przez
nas zawinione, np. siła wyższa, konﬂikt pracowniczy, nieuniknione zakłócenia w pracy zakładu, blokady dróg, brak dostaw
energii, działania urzędowe o okres zakłócenia i o odpowiedni czas rozruchu. W przypadku nieobowiązującego terminu
dostawy opóźnienie następuje dopiero wtedy, gdy klient wyznaczył pisemnie dodatkowy termin 2 tygodni. Po bezowocnym
upływie okresu dodatkowego klient jest uprawniony do zawiadomienia o wycofaniu się z kontraktu. Roszczenia odszkodowawcze ograniczone są za wyjątkiem naruszenia życia, ciała i zdrowia do działania umyślnego i rażącego niedbalstwa.

3.

Jesteśmy w każdym czasie uprawnieni do dokonywania dostaw częściowych i świadczeń częściowych.

4.

Klient winien odebrać towar w ciągu 14 dni od otrzymania potwierdzenia zamówienia wzgl. rachunku wzgl. najpóźniej
po upływie uzgodnionego okresu dostawy.
10.

W wypadku wstrzymania zapłaty i/lub wniosku o otwarcie postępowania w sprawie niewypłacalności wygasają prawa
do kontynuacji sprzedaży, przetwarzania, łączenia lub mieszania zastrzeżonego towaru lub upoważnienia do ściągnięcia
scedowanych wierzytelności; uprawnienie do ściągnięcia wygasa również w przypadku oprotestowania czeku lub weksla. Nie
odnosi się to dla praw zarządcy majątkiem niewypłacalnym.

11.

Jeśli wartość przyznanych zabezpieczeń przekracza wartość wierzytelności o więcej aniżeli 20%, to ﬁrma wedi GmbH na
żądanie klienta jest zobowiązana na tyle do przeniesienia z powrotem lub zwolnienia według własnego wyboru.

IV. Warunki dostawy, przejęcie ryzyka
1.

Jeśli ujawnione zostaną fakty, które stosownie do uznania wykonywanego zgodnie z obowiązkiem kupieckim świadczą
o wątpliwej wiarygodności kredytowej klienta, można żądać od klienta po wyznaczeniu odpowiedniego terminu według
jego wyboru albo płatności z ręki do ręki kwoty rachunku lub odpowiednich zabezpieczeń. W przypadku odmowy można
odstąpić od kontraktu; w tym przypadku wykonane już świadczenia są wymagalne natychmiast.

2.

Wysyłka towaru następuje na koszt klienta.

3.

Przy zakupie dóbr konsumpcyjnych (§ 474 w połączeniu z § 13 niemieckiego kodeksu cywilnego) wraz z przekazaniem
towaru ryzyko przypadkowego zniszczenia lub zepsucia przechodzi na klienta wraz z przejęciem towaru. W pozostałych
przypadkach ryzyko przechodzi już wraz z przekazaniem towaru do osoby transportującej. Ma to miejsce również w
przypadku, gdy wysyłka odbywa się własnymi pojazdami transportowymi i własnym personelem.

4.

W przypadku różnic przy dostawie loco stacja odbiorcza klient ponosi odpowiedzialność za dodatkowo powstałe koszty i szkody.

12.

Koszty wszelkich działań mających na celu utrzymanie lub zabezpieczenie naszej własności ponosi klient.

13.

W wypadku zwłoki w zapłacie ﬁrma wedi GmbH może odstąpić od umowy kupna sprzedaży. Jeśli ponadto istnieje z naszej
strony roszczenie odszkodowawcze zamiast świadczenia i zabierzemy towar z powrotem, to strony umowy zgadzają się
co do tego, iż ﬁrma wedi GmbH zapłaci klientowi zwykłą wartość sprzedaży towaru w momencie zabrania. Na życzenie
klienta, które może być wyrażone tylko niezwłocznie po zabraniu z powrotem towaru, według wyboru klienta zwyczajna
wartość sprzedaży towaru może być wyznaczona przez publicznie ustanowionego i zaprzysiężonego biegłego Izby
Przemysłowo-Handlowej. Klient ponosi wszelkie koszty zabrania z powrotem i wykorzystania towaru. Koszty
wykorzystania wynoszą bez udokumentowania 5% dochodu z wykorzystania. Należy je wyznaczyć w wysokości
mniejszej lub w większej, jeśli ﬁrma wedi GmbH udowodni wyższe lub klient niższe koszty.

14.

Na podstawie przepisów prawnych ﬁrma wedi GmbH odpowiada również w ograniczonym stopniu za szkody, które
zostały spowodowane lekkomyślnością zgodnie z następującymi postanowieniami:

a.

W wypadku lekkomyślności odpowiedzialność istnieje tylko przy naruszeniu istotnych umownych obowiązków;
odpowiedzialność jest ograniczona do typowych przewidywalnych przy zawarciu umowy szkód. Ograniczenie to nie
obowiązuje przy naruszeniu życia, ciała i zdrowia.

b.

Odpowiedzialność istnieje tylko wtedy, gdy szkoda nie zostanie pokryta przez zawarte przez klienta ubezpieczenie dla
odnośnego przypadku szkody;

c.

Niezależnie od zawinienia ﬁrmy wedi GmbH obowiązuje w dalszym ciągu ewentualna odpowiedzialność w razie
podstępnego przemilczenia wad, z przejęcia gwarancji lub ryzyka nabycia i zgodnie z ustawą o odpowiedzialności
za produkty;

V.

Warunki płatności

1.

Cena zakupu i pozostałe wynagrodzenia są wymagalne przy przekazaniu towaru i wydaniu lub wysłaniu rachunku.

2.

Płatności należy dokonać w okresie 14 od daty wymagalności i otrzymania faktury lub równoważnego wezwania do zapłaty.

3.

Płatność może być dokonana tylko na jedno z naszych kont podanych na dokumencie faktury lub osobie posiadającej
nadane przez nas pełnomocnictwo inkasa.

4.

Przyjęcie czeków lub weksli dyskontowych w celu wypełnienia świadczenia pierwotnego może nastąpić tylko po uprzednim
wyraźnym uzgodnieniu. Cena zakupu w przypadku przyjętego czeku lub weksla jest natychmiast wymagalna, jeśli warunki
płatności nie zostaną dotrzymane lub wyjdą na jaw fakty, które świadczą o braku wiarygodności kredytowej klienta.

5.

Płatności zaliczone zostaną najpierw na powstałe odsetki, a następnie na najstarsze długi.

6.

Faktury są uważane za uznane, jeśli w ciągu 14 dni po otrzymaniu faktury nie zostanie ona pisemnie zakwestionowana z
podaniem konkretnych zarzutów. Uznanie ma miejsce wtedy, jeśli przedtem w fakturze zostanie to szczególnie zaznaczone.

d.

Odpowiedzialność za zwłokę w dostawie jest uregulowana w rozdziale III - Okres dostawy i termin dostawy;

7.

Potrącenie możliwe jest tylko w przypadku niespornych lub prawnie stwierdzonych wierzytelności.

e.

8.

Prawo zatrzymania przysługuje klientowi tylko wtedy, gdy odnosi się ono do roszczeń wynikających z zamówienia.

Wykluczona jest osobista odpowiedzialność prawnych przedstawicieli, osób, którymi dłużnik posługuje się przy wypełnianiu
zobowiązania i pracowników zakładu ﬁrmy wedi GmbH za szkody spowodowane przez lekkomyślność.

VI. Gwarancja, zarzut wadliwości i odpowiedzialność
1.

Roszczenia w związku z wadliwością rzeczy przedawniają się przy zakupie przez konsumenta (§ 13 niemieckiego kodeksu
cywilnego) po upływie dwóch lat, we wszystkich innych przypadkach po upływie 12 miesięcy i liczone są od momentu
przekazania towaru. Zasada ta nie obowiązuje, jeśli ustawa zgodnie z §§ 438 ust. 1 nr 2 (Budowle i rzeczy dla budowli),
479 ust. 1 (Roszczenie regresowe) oraz 634a ust. 1 nr 2 (Usterki budowlane) niemieckiego kodeksu cywilnego nakazuje
dłuższe okresy. W przypadku nieprzestrzegania instrukcji obsługi, instrukcji konserwacji, instrukcji użytkowania i wskazówek
dotyczących przetwarzania lub zmian lub niewłaściwej manipulacji gwarancja zostaje unieważniona.

2.

Roszczenia gwarancyjne ograniczone są najpierw do naprawy (usunięcie wad lub dostawy zastępczej). Wybrany rodzaj
naprawy może zostać odrzucony, gdy jest on możliwy tylko przy niewspółmiernie wysokich kosztach. W tym wypadku
roszczenie klienta ogranicza się do innego rodzaju naprawy, jeśli nie jest ona nieproporcjonalna zgodnie z § 275 ust.
2 lub ust. 3 niemieckiego kodeksu cywilnego.

3.

W wypadku niepowodzenia naprawy klient ma prawo wybrać odstąpienie od kontraktu lub redukcji ceny zakupu jak również
oprócz tego ma prawo do odszkodowania lub zwrotu daremnych nakładów, jeśli tylko istnieją ku temu prawne uwarunkowania.
Niepowodzenie przy usuwaniu wad (naprawie) ma miejsce dopiero po bezowocnej drugiej próbie.

VIII. Miejsce wypełnienia zobowiązania, miejscowa właściwość sądu, obowiązujące
prawo, nieskuteczność częściowa
1.

Dla wszelkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze stosunku umownego właściwością miejscową sądu
jest wyłącznie siedziba naszej ﬁrmy, jeśli tylko klientem jest kupiec pełny zgodnie z niemieckim kodeksem handlowym
lub gdy chodzi o osobę prawną prawa publicznego lub publicznoprawny majątek odrębny.

2.

Dla niniejszych warunków handlowych i całkowitych stosunków prawnych pomiędzy stronami umownymi obowiązuje
prawo Republiki Federalnej Niemiec z wykluczeniem prawa handlowego ONZ. Jeśli klient posiada siedzibę poza Republiką
Federalną Niemiec, to obowiązuje prawo niemieckie z włączeniem prawa handlowego ONZ (CISG).

3.

W przypadku nieskuteczności lub niemożliwości obecnego lub przyszłego wykonania jednego z niniejszych postanowień,
skuteczność pozostałych postanowień obowiązuje w dalszym ciągu. Poszczególne nieskuteczne postanowienia należy
zastąpić zgodnymi z prawem postanowieniami, które pod względem merytorycznym i wolą stron są najbardziej zbliżone
do postanowień nieskutecznych. To samo dotyczy przypadku, gdy przy realizacji umowy wyniknie luka, którą należy uzupełnić.

General Terms of Business
I.

General

4.

The procedure for handling defects is as follows:

1.

The general terms of business of the wedi GmbH are valid for the period of this version and the completion of all deliveries,
regardless of type, with the exception of laying, installation or assembly of building material or building elements. For
exceptions to the standard ofﬁcial contracting terms (VOB), contractual scale of building performance, we offer our
customers insight into the contract conditions of the VOB/B and, where relevant, the technical regulations of the VOB/C.

a.

Evident defects, false delivery or incorrect quantities are to be reported in writing immediately, and at the latest within
one week after receipt of the merchandise.

2.

The use of our products in watercraft and/or aircraft is not foreseen, due to the necessary clearance and testing procedures
and the respective ﬁre protection regulations. It requires prior clearance in isolated cases. Guarantee, compensation and
other demands are otherwise excluded.

3.

We hereby explicitly oppose the customer’s general terms of purchase which diverge from these. Silence with respect to
deviating terms of business of our customers is not to be interpreted as endorsement by us. When a client places an order,
they explicitly accept our general terms of business. Agreements which have been made verbally or by telephone and which
diverge from our general terms of business shall not become binding until we have conﬁrmed them in writing.

4.

5.

In so far as these conditions are not applicable or are insufﬁcient, and where nothing else has been expressly deﬁned in
the following, the requirements set out in the Code of Commercial Law (HGB) and the Civil Code (BGB) will replace or
supplement them.
Our quotes, as well as our samples, brochures, drawings and other performance data, are subject to alteration and are
non-binding unless expressly conﬁrmed or agreed upon in written form.

6.

Supplementary verbal agreements do not exist.

7.

The customer is commited to the order for a period of 2 weeks. They must be conﬁrmed in writing by us to be legally
effective. If an order is provided by us promptly and if it is not deferred within 2 weeks, the order is seen as effective and
enforced. By prompt delivery the invoice is to be considered an order conﬁrmation.

8.

9.

b.

Defects, that despite careful inspection, are not discovered immediately, are to be reported in writing immediately.

c.

Faulty merchandise is not to be processed further or disposed by third parties if there has not been an agreement
concerning the reclamation. If no settlement is reached, the conservation of evidence by a member of the Chamber of
Commerce in the customer’s principle place of business is to be commisioned.

d.

The queried merchandise is to be made available to check for defects; in the case of unlawful refusal the warranty is not
applicable.

e.

In the case of justiﬁed objections we are within our rights to take into consideration the type of defect and the
customer’s justiﬁed interests and specify the replacement of merchandise according to our judgement.

f.

In the case of a consumer warranty claim, the customer must inform us immediately.

g.

In the case of mutual business deals between business people, para. 377 of the Code of Commercial Law (HGB) is not
affected.

VII. Security rights, reservation of proprietory rights, compensation
1.

In the scope of the order conﬁrmation, we direct your attention to the technical requirements and the procedures for processing to ensure the complete functionality in combination with other craftsmen. If the required processing instructions are
disregarded, liability for the consequences is nulliﬁed.

Ownership of the goods is reserved until full payment of the purchase price. For goods, which the customer purchases
whilst carrying out his/her commercial or self-employed professional activity, we reserve the right to ownership of the
goods until all receivables from the customer from the current business relationship including any future receivables
from contracts concluded at the same time or at a later date plus all outstanding balances on current account and upon
acceptance of bills of exchange or cheques up to their redemption are settled.

2.

Personal data will be processed electronically, passed on and used solely for business purposes in accordance with the
regulations set forth in the Federal Privacy Law. Business correspondence which is electronically produced is also legally
binding without a signature.

In the event of payment arrears by the customer we are entitled to take back the goods with notice and the customer is
obliged to surrender or he shall transfer his third party surrender rights to us upon request. Retraction or seizure of the
reserved goods by us does not constitute a withdrawal from the contract.

3.

In the case of processing, combining or mixing of the reserved goods, wedi GmbH acquires co-ownership of the new
object in line with the invoice value of the reserved goods to the other goods at the time of processing, combining or
mixing. If the customer acquires sole ownership in one of the aforementioned cases, he transfers co-ownership to wedi
GmbH in line with the invoice value of the reserved goods to the other goods at the time of combining, mixing or
blending. In such cases, the customer shall hold in trust free of charge the object owned or co-owned by wedi GmbH.

4.

The customer is entitled to process and sell the reserved goods in the normal course of business as long as he is not in
arrears. The right to resell lapses if the customer has agreed a transfer ban with his buyers. Pledging or mortgaging of
goods is not permissible.

5.

If the reserved goods are sold by the customer on their own or with goods not belonging to wedi GmbH, the customer
shall transfer to us the receivables arising from the resale (including all outstanding balances on current account) to the
amount of the invoice value of the reserved goods with all collateral rights and priority over the rest; wedi GmbH herewith accepts the transfer.

6.

The customer is authorised by wedi GmbH to collect the receivables transferred to wedi GmbH at his cost and in his
own name. This collection authorisation can only be revoked if the customer does not fulﬁl his payment obligations in a
proper manner or he has agreed a transfer ban with his buyers. Upon request, the customer is obliged to inform his
buyers about the transfer and to submit the information and documents required for the collection.

II. Prices
1.

Our prices are net prices from the Emsdetten site. The effective price is that which appears in the price list at the time of
placing the order.

2.

If delivery only occurs 4 months after order conﬁrmation, we reserve the right to increase the price where there is a substantial change in the costs incurred, for example, wages, packing material, freight, energy or raw material costs and
taxes. A price increase will be percentually related to the inﬂuence of the cost factors. This does not apply if a long-term
debt exists. Unforeseen costs resulting from omission by the customer and which affect our fulﬁllment of contractual
responsibilities will be calculated separately.

3.

Volume and other discounts as well as partial deliveries require our written conﬁrmation to become valid.

III. Delivery terms and delivery dates
1.

The delivery term shall commence on the date of our order conﬁrmation or the day the order is executed. It is not binding until a delivery date has been conﬁrmed in writing.

7.

If the reserved goods are used by the customer to carry out work or to fulﬁl a works supply contract, the receivable from
the works or works supply contract is transferred to wedi GmbH in advance in the same scope as speciﬁed in point 3.

2.

Binding delivery periods can be extended due to unforeseen circumstances, for example acts of God, industrial action,
unavoidable operating problems, road blockades, insufﬁcient energy supply, ofﬁcial measures for the length of the
hindrance and and appropriate lead time. Binding delivery times are only then in arrears when the customer has set a
period of notice of 2 weeks in writing. When the extension has expired unsuccessfully the customer is authorised to
withdraw from the contract. Claims for damages are restricted, with the exception of death and injury to body and
health, intent and gross negligence.

8.

If the reserved goods are incorporated as an essential component into a third party property by the customer, the customer
transfers the receivables arising from the third party or the person concerned against credit to the value of the reserved
goods with all collateral rights including one against granting of a security mortgage with priority over the rest; we herewith
accept the transfer. The aforementioned points 3 & 7 apply with regard to the value of the reserved goods. If the reserved
goods are incorporated as an essential component by the customer into his property, the customer transfers the receivables
arising from the commercial sale of the property or from the property rights to the amount of the invoice value of the
reserved goods with all collateral rights having priority over the rest; we herewith accept the transfer. Point 3 applies
accordingly.

9.

The customer shall inform wedi GmbH of third party foreclosure of the reserved goods or the transferred receivables
without delay by submitting the documents required in the event of contention; he shall refer to our property or our
receivables ownership.

10.

The right to resale, processing, combining or mixing of the reserved goods or the authorisation to collect the transferred
receivables lapses upon cessation of payment and/or application for open insolvency proceedings; the collection authorisation also lapses in the event of cheque or bill of exchange protest. This does not apply to the rights of the insolvency
administrator.

11.

If the value of the granted securities exceeds the receivables by more than 20%, at the customer’s request, wedi GmbH
is obliged, in this respect, to reassign or release as it chooses.

3.

We are entitled to provide partial deliveries and partial services at any time.

4.

The customer must take delivery of the merchandise within 14 days of the order conﬁrmation or invoice and at the latest
after expiry of the agreed delivery term.

IV. Terms of delivery, passing of the risk
1.

If it becomes apparent that the customer’s credit worthiness according to commercial descretion is questionable the customer can, within an appropriate stipulated period he chooses, be required to make concurrent payments of the invoice
amount or to provide a collateral security. In the case of refusal we may withdraw from the contract of sale whereby the
existing amount for services rendered is due immediately.

2.

The merchandise is dispatched at the customer’s cost.

3.

When purchasing consumer goods (para. 474 in connection with para. 13 of the Civil Code BGB), the risk of the loss or
damage to merchandise is passed onto the customer at the moment the goods are handed over. In all other cases, the
loss of or damage to merchandise is passed on to the transportation company at the time the goods are handed to
them. This also applies in the case of transportation with a personal vehicle and personnel.

4.

12.

The customer bears the costs of all measures to maintain or secure our property.

13.

In the event of the customer being in payment arrears, wedi GmbH can withdraw from the purchase contract. In addition,
if we claim for compensation instead of supply of services and we take back the goods, the contracting parties are in
agreement that wedi GmbH shall credit the customer with the normal sales value of the goods at the time they are
taken back. At the customer’s request, which can only be expressed immediately the goods are taken back, a publicly
appointed and sworn expert from the Chamber of Commerce of the customer’s choice will calculate the normal sales
value. The customer bears all costs of taking back and exploitation of the goods. The sales costs amount to 5% of the
sales proceeds where there is no proof available. They shall be set higher or lower if wedi GmbH proves higher costs, or
the customer proves lower costs.

With deviations from the “free of charge delivery to the receiving station” the customer is liable for additional costs and
damages.

V.

Payment terms

1.

The purchase price and other receivables shall be due immediately after delivery of our merchandise, handing over or
sending of invoice.

14.

wedi GmbH also has limited liability by reason of statutory provisions for damage which was caused by slight negligence
in accordance with the following provisions:

2.

Payments are due within 14 days after due date and receipt of invoice or similar payment request.

a.

3.

Payment shall only be made to one of our accounts listed on our invoice documents or to one of our authorized collecting
agents.

In the event of slight negligence liability only exists in the event where essential contractual obligations are violated;
liability is limited to typical damage foreseeable when the contract is drawn up. This limitation does not apply in the case
of death and injury to body and health.

4.

The acceptance of promissory notes or discountable bills of exchange is only permitted with explicit written agreement if
services have been provided as agreed. Payment will be immediately due if the payment terms are not complied with or
an aspect of an offence becomes evident, which brings the customer’s credit worthiness into question.

b.

Liability only exists insofar as the damage is not covered by insurance taken out by the customer for the claim concerned.

c

Irrespective of negligence on the part of wedi GmbH any liability in the event of fraudulent concealment of the fault,
from taking over a warranty or a procurement risk and in accordance with the Product Liability Law remains unaffected.

5.

Payment will then be calculated according to the original interest and then added to the oldest debts.

d.

Liability due to a delay in delivery is regulated deﬁnitively in Section III. Delivery terms and delivery dates.

6.

Invoices are seen as valid if they are not objected to in writing with speciﬁc details within 14 days of receipt. Acceptance
occurs if speciﬁed beforehand on the invoice.

e.

Personal liability of the statutory representatives, agents and employees of wedi GmbH for damages caused by their
slight negligence is excluded.

7.

A claim is only possible with an undisputed and legally conclusive assessment.

8.

Retention of goods by the customer is valid only for the affected order.

VIII. Place of performance, jurisdiction, applicable law, partial invalidity
1.

For any disputes arising directly or indirectly from the contractual relationship, jurisdiction is exclusively our business
location, insofar as the customer is a registered trader in accordance with the Code of Commercial Law (HGB) or it
involves a legal entity under public law or a separate public law property.

2.

The law of the Federal Republic of Germany under exclusion of the UN Purchasing Law applies to these business
conditions and all legal relationships between the contracting parties. If the customer has his registered ofﬁce outside
the Federal Republic of Germany, German law applies with application of the UN Purchasing Law (CISG).

3.

Should one of these regulations be or become null and void or be or become unworkable, the validity of the remaining
regulations is not affected thereby. Individual null and void regulations shall be replaced by legally valid ones which are
nearest commercially to the invalid regulation with regard to content and the intention of the parties. The same applies
if a loophole, which requires ﬁlling, arises from execution of the contract.

VI. Warranties, liability of defects, liability
1.

The Statute of Limitions for defects of quality claims when bought by a consumer is two years (para.13 Civil Code
(BGB)), in all other cases 12 months from the delivery of merchandise. This is not valid as far as the laws according to
para. 438 clause 1 no. 2 (building defects) 479 clause 1 (recourse claims) and 634 (a) clause 1 no. 2 (building defects)
BGB where longer periods for claims are extended. If the customer does not observe the operating, maintenance and
processing instructions, makes changes to or uses the merchandise improperly, all warranties are invalid.

2.

The warranties are then restricted to supplementary service (removal of defects or replacement). The chosen supplementary service can be denied, if the cost is too disproportionate. In this case the customer’s claim is limited to another form
of supplementary service, as long as it is not disproportionate in cost according to para. 275 clause 2 or clause 3 BGB.

3.

If the supplementary services are unsatisfactory, the customer has the right to withdraw from the contract, demand a
lower purchase price as well as compensation or replacement of futile expenditures if the pertaining lawful requirements
are met. Failure to “rectify” a reported defect only exists after a second effort to rectify has been made and has proven
unsuccessful.

