
Aanvullende Algemene Voorwaarden  

 

1. Eigendomsvoorbehoud 

1.1 De artikelen blijven eigendom van WE Europe B.V. tot het volledige factuurbedrag door de consument 

is voldaan. 

1.2 De consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, 

verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. 

 

2. Garantie en aansprakelijkheid 

2.1 WE Europe B.V. staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in 

het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de 

op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of 

overheidsvoorschriften. 

2.2 Ondanks de constante zorg en aandacht die WE Europe B.V. aan de samenstelling van de website 

besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. 

2.3 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. WE Europe B.V. behoudt 

zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te 

voeren. 

2.4 Het is mogelijk dat WE Europe B.V. op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die 

mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. WE 

Europe B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het 

gebruik dat ervan kan worden gemaakt. 

 

3. Overmacht 

3.1 In geval van overmacht is WE Europe B.V. niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na 

te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. 

3.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de 

nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die 

omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen en het 

ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan 

storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het 

op enige moment niet beschikbaar zijn van de internetsite 

 

4. Intellectuele eigendom 

4.1 De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven 

informatie, tekens, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking 

tot de internetsite berusten bij WE Europe B.V., aan haar gelieerde bedrijven, haar toeleveranciers of 

andere rechthebbenden. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, 

tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens 

begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleidersproducten, of andere 

voortbrengselen, alsmede al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden 

en concepten. 

4.2 Consument verplicht zich geen inbreukmakend gebruik te maken van de intellectuele 

eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. 

 

5. Leeftijdsgrens 

5.1 WE Europe B.V. accepteert bestellingen van personen boven de 18 jaar. Bij bestellingen geplaatst 

door personen onder de 18 jaar dient er goedkeuring te zijn gegeven door een ouder danwel voogd. 


