
   

 
 

 

 

Algemene verkoopvoorwaarden Van Deudekom Plastics B.V. 

 

 

Artikel 1  Definities 

 

In het volgende worden verstaan onder: 

 

1.  Enig goed: de goederen/materialen en/of diensten in de ruimste zin des woords. 

2. De opdrachtnemer/verkoper: Van Deudekom Plastics B.V., rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar 

directeur. 

3. De opdrachtgever/koper: de natuurlijke- of rechtspersoon, met wie de levering van enig goed en/of dienst is 

overeengekomen. 

4.  Offerte: de aanbieding van de opdrachtnemer, waarbij hij zich bereid verklaart in een bepaald geval of bij 

voorkomende gelegenheid enig goed/dienst te leveren c.q. te verrichten. 

5.  De order: de opdracht tot levering van enig goed en/of diensten. 

6.  De voorwaarden: de algemene verkoopvoorwaarden Van Deudekom Plastics B.V.. 

 

Artikel 2  Toepasselijkheid 

1.  Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer gedane algemene 

aanbiedingen en uitgebrachte offertes en op alle door of namens opdrachtnemer uitgevoerde en uit te voeren 

werkzaamheden, behoudens wijzigingen die opdrachtnemer en opdrachtgever schriftelijk overeenkomen. 

2.  Een verwijzing door een opdrachtgever naar zijn algemene voorwaarden wordt door opdrachtnemer niet 

aanvaard. 

 

Algemene aanbiedingen, offertes en aanvang van werkzaamheden. 

 

Artikel 3 

1.  Alle door opdrachtnemer gedane algemene aanbiedingen en uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. 

2.  Offertes en algemene aanbiedingen gelden slechts gedurende drie maanden na dagtekening, tenzij anders 

vermeldt. 

3.  De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod de opdrachtnemer heeft bereikt. 

4.  Opdrachtnemer zal met de werkzaamheden ter uitvoering van een gegeven opdracht niet beginnen voordat de 

door opdrachtnemer aan de opdrachtgever verzonden c.q. voorgelegde schriftelijke opdrachtbevestiging door 

de opdrachtgever voor akkoord is getekend en door opdrachtnemer ontvangen is. 

5.  Het in het vierde lid van dit artikel bepaalde geldt niet voor door opdrachtnemer telefonisch of anderszins 

gemaakte afspraken. 

 

Artikel 4 

1.  Wijzigingen in de door opdrachtnemer vastgestelde prijzen en tarieven als gevolg van wettelijke verhogingen 

worden aan opdrachtgevers in rekening gebracht. 

2.  Wijzigingen in de tarieven kunnen eerst plaatsvinden drie maanden na akkoordbevinding van de offerte. 

3.  Wijzigingen, van welke aard ook, in de door opdrachtnemer aanvaarde opdracht behoeven de goedkeuring 

van alle betrokken partijen. Deze goedkeuring dient in principe schriftelijk te worden vastgelegd, behalve 

wanneer het gaat om minder ingrijpende afwijkingen die mondeling zijn doorgesproken met opdrachtgever. 

 



   

Artikel 5  Betaling 

1.  Opdrachtnemer zal na afloop van de levering van de goederen en de verrichte diensten de facturen 

verzenden. 

2.  Betaling van de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen dient binnen 30 dagen na factuurdatum te 

geschieden. 

3.  Indien betaling binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn niet heeft plaatsgevonden, is vanaf de 

vervaldatum een rente verschuldigd van 1% per maand. 

4.  Zodra opdrachtnemer een vordering ter incasso uit handen heeft gegeven, komen alle kosten, zowel 

gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso) kosten, ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke 

kosten worden gefixeerd op 15% van de ter incasso gegeven hoofdsom met een minimum van ƒ 250,=. 

5.  Het niet nakomen van opdrachtgever van zijn betalingsverplichtingen, zijn faillissement, surséance van 

betaling of liquidatie heeft van rechtswege de onmiddellijke opeisbaarheid ten gevolge van alle bedragen, 

welke door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd zijn uit welke hoofde dan ook. 

 

Artikel 6  Reclames 

1.  Alle reclames dienen per aangetekend schrijven uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst der goederen door de 

opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter kennis te worden gebracht. 

2.  Indien de reclame niet binnen 8 dagen wordt ingediend dan wordt de opdrachtgever geacht het geleverde te 

hebben geaccepteerd. 

3.  De controle op de hoeveelheid van het geleverde berust bij de opdrachtgever. 

4.  Zijn de goederen geheel of gedeeltelijk verwerkt dan worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd. 

5.  Reclame ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting de behouden goederen te betalen, zonder enig 

beroep op compensatie. 

 

Artikel 7  Levertijd 

1.  De overeengekomen levertijd geschiedt voor de opdrachtnemer onder voorbehoud. 

2.  De opdrachtgever dient uiterlijk drie weken voor de afgesproken levertijd aan de opdrachtnemer schriftelijk 

mede te delen (welke mededeling de opdrachtnemer moet hebben bereikt) dat ook daadwerkelijk kan worden 

geleverd (afroepdatum), bij gebreke waarvan de opdrachtnemer niet verplicht is tot levering over te gaan op 

het afgesproken leveringstijdstip. 

3.  De opdrachtgever kan tot uiterlijk 10 dagen voor de afgeroepen leveringsdatum uitstel krijgen van de 

daadwerkelijke levering. De opdrachtnemer stelt na overleg met de opdrachtgever de nieuwe leveringsdatum 

vast, eventueel met inachtname van de afroeptermijn als vermeld onder 2. 

4.  Wanneer de afgesproken prijs tijdens voornoemd uitstel wordt verhoogd, dan mogen deze kosten aan de 

opdrachtgever worden doorberekend. De opdrachtnemer moet dat schriftelijk aan de opdrachtgever melden. 

 De opdrachtgever heeft als dan de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden, hetgeen schriftelijk binnen 

veertien dagen na ontvangst van de schriftelijke mededeling met de prijsverhoging aan de opdrachtnemer 

moet worden bericht indien de opdrachtgever van die ontbindingsmogelijkheid gebruik wil maken. 

5.  De opdrachtnemer is nimmer tot schadevergoeding gehouden wegens het overschrijden van de levertijd. 

 

Artikel 8  Garantie door opdrachtnemer 

1.  De opdrachtnemer biedt de opdrachtgever een garantie voor materiaalfouten aan gedurende een jaar tenzij er 

sprake is van oorzaken die in de risicosfeer van de opdrachtgever zijn gelegen.  

2.  De garantieverplichting gaat niet verder dan het kosteloos herstellen van de gebreken. 

3.  Uitsluitend in geval van opzet c.q. grove schuld van de opdrachtnemer kan de opdrachtgever aanspraak 

maken op een vergoeding naar redelijkheid, vast te stellen met inachtneming van de prijsklasse  van de 

overeengekomen order. 

 

Artikel 9  Overmacht aan de zijde van opdrachtnemer 

1.  Indien na het sluiten van de overeenkomst buitengewone, niet voorziene c.q. voorzienbare omstandigheden 

ontstaan zoals oorlog, oorlogsgevaar, onlusten, brand of andere vernielingen, gehele of gedeeltelijke 

stagnatie in het vervoersapparaat, ziekte onder het personeel of werknemersschaarste in het algemeen, 

mislukking bij de uitvoering, bedrijfsstoornis in welke vorm dan ook, het niet -niet goed of niet tijdig voldoen 

door onderleveranciers aan hun verplichtingen jegens de verkoper, sluiting der grenzen, wijziging van de 

invoerrechten en belastingen, het opleggen van heffing of andere maatregelen van overheidswege, die de 



   

leveringsplicht van de opdrachtnemer overmatig bezwaren, dan heeft de opdrachtgever de volgende keuze, 

nadat hem de overmacht schriftelijk door de opdrachtnemer is medegedeeld: 

 - nakoming van de overeenkomst, nadat de overmachtssituatie opgehouden heeft te bestaan (met  eventueel 

een doorberekening van een tussentijdse prijsverhoging ex artikel 7 lid 4); 

 - de overeenkomst ontbonden te verklaren zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat de opdrachtgever 

schadevergoeding kan vorderen. 

2.  Indien er reeds gedeeltelijk door de opdrachtnemer is geleverd, dan dient de opdrachtgever dit te restitueren 

c.q. een gedeelte van de koopprijs aan de opdrachtnemer te voldoen.  

3.  De opdrachtgever dient binnen acht dagen na de overmachtskennisgeving de keuze aan de opdrachtnemer 

schriftelijk mede te delen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer zelf de keuze mag maken, welke keuze hij 

weer zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar moet maken aan de opdrachtgever. 

 

Artikel 10  Eigendomsvoorbehoud 

 Tot het tijdstip dat de volledige betaling door de opdrachtgever heeft plaatsgevonden, blijft al het geleverde 

materiaal eigendom van de opdrachtnemer. 

 

Artikel 11  Aansprakelijkheid opdrachtnemer 

1.  Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer ten gevolge van wanprestatie is beperkt tot de factuurwaarde 

van de goederen. 

2.  Indien een reclame gegrond is, dan zal de opdrachtnemer gehouden zijn, zulks te zijner keuze, de 

gereclameerde goederen gratis door soortgelijke goederen te vervangen, dan wel de opdrachtgever geheel of 

gedeeltelijk te ontslaan de factuurwaarde van de goederen te betalen. 

3.  Indien de opdrachtgever de opdrachtnemer bovendien wenst aan te spreken voor vergoeding van verdere, 

directe of indirecte schade, van welke aard ook en hoe dan ook ontstaan, door de opdrachtgever geleden ten 

gevolge van gebreken in goederen, dan zal die vergoeding nimmer hoger kunnen zijn dan het factuurbedrag 

van de desbetreffende levering. 

4.  De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden, tenzij de opdrachtgever aantoont 

dat deze aanspraken het directe gevolg zijn van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer en/of zijn 

personeel. 

 

Artikel 12  Industriële eigendom 

1.  Door opdrachtnemer al dan niet in samenwerking met opdrachtgever vervaardigde tekeningen, matrijzen, 

vormen , mallen, clichés, werktuigen en met behulp daarvan geproduceerde produkten blijven eigendom van 

opdrachtnemer en mogen behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet worden 

nagemaakt. 

2.  Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden op grond van industriële eigendommen 

ten aanzien van de vervaardiging en levering van een produkt dat op aanwijzing van opdrachtgever door 

opdrachtnemer werd gefabriceerd. 

 

Artikel 13  Geschillen 

1.  Alle geschillen, die tussen partijen (opdrachtgever en opdrachtnemer) mochten ontstaan naar aanleiding van 

de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die 

daaruit voortgevloeid mochten zijn, zullen aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter te 

Amsterdam, tenzij de wet anders voorschrijft of opdrachtgever er de voorkeur aan geeft het geschil aan een 

andere rechter ter beoordeling voor te leggen. 

2.  Op alle aan deze algemene voorwaarden onderworpen offertes en opdrachten is het Nederlands recht van 

toepassing. 

 

De Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 3480. 


