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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 

De hiernavolgende algemene verkoopvoorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle te leveren goederen en/of te verrichten diensten (de "Goederen") door Dynamic Bonding 
Systems B.V. (“Verkoper”) aan alle afnemers of – in het geval van proefproducten of proefmateriaal – ontvangers daarvan (“Koper”). 

1. ALGEMEEN - Het aanbod van Verkoper Goederen te verkopen, en de aanvaarding 
door Koper van een dergelijk aanbod wordt, behoudens andersluidende overeenkomst 
ondertekend door een daartoe behoorlijk gemachtigd directeur of werknemer van Verkoper, 
uitsluitend beheerst door de onderhavige Algemene Voorwaarden. Indien een bestelling 
aangemerkt kan worden als een aanbod van Koper, is de aanvaarding door Verkoper van een 
dergelijk aanbod onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat Koper instemt met deze Algemene 
Voorwaarden. Alle aanvullende, andere of tegenstrijdige voorwaarden die door Koper door 
middel van een aanbod, aanvaarding, bevestiging (waaronder een inkooporder of 
specificaties van Koper) of anderszins voorgesteld worden, (a) zijn verzoeken om 
substantiële wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden, (b) worden hierbij verworpen door 
Verkoper, die er bezwaar tegen maakt, en (c) zijn op generlei wijze bindend voor Verkoper. 

2. PRIJS; BETALING - De Goederen worden hierbij te koop aangeboden tegen prijzen 
en voorwaarden door Verkoper vast te stellen en te specificeren op de factuur, 
orderbevestiging, erkenning van Verkoper dan wel op andere wijze schriftelijk door partijen 
overeen te komen. De vermelde prijzen zijn netto, waaronder wordt verstaan dat alle 
geldende kortingen en/of overige prijsverminderingen daarbij inbegrepen zijn. Bij de prijs 
zijn de kosten van verpakking, verzekering en vracht niet inbegrepen. Alle bestellingen zijn 
onderworpen aan kredietacceptatie door Verkoper. Verkoper behoudt zich het recht voor 

verzending achterwege te laten of andere toereikende zekerheden te verlangen voor 
nakoming van de betalingsverplichtingen door Koper (met inbegrip van, maar niet beperkt 
tot betaling vooraf en een borg ter grootte van de koopprijs) naar goeddunken van Verkoper, 
ongeacht eventueel door Verkoper afgegeven orderbevestigingen. Dit verzoek dient 
schriftelijk gedaan te worden. Indien Koper de vooruitbetaling na dit verzoek niet tijdig 
voldoet of de anderszins door Koper vereiste zekerheid niet verschaft, heeft Verkoper het 
recht de overeenkomst terstond te ontbinden en/of op te zeggen.  

2a. REKENINGOVERZICHTEN EN BETALINGEN - Koper dient de juistheid en volledigheid 
van rekeningoverzichten, in het bijzonder saldogoedkeuringen, alsmede facturen, notities en 
vereffeningen van rekeningen, te controleren. Koper  
dient bezwaren tegen rekeningoverzichten binnen een maand na de datum van het  
desbetreffende overzicht schriftelijk kenbaar te maken.  

Alle overige bezwaren worden onverwijld kenbaar gemaakt. Indien bezwaren niet tijdig 
kenbaar worden gemaakt, moeten de rekeningoverzichten worden geacht door Koper te zijn 
goedgekeurd. 

Koper dient alle facturen van Verkoper binnen 30 (dertig) kalenderdagen te betalen, tenzij 
op de factuur van Verkoper een andere betalingstermijn is vermeld, welke termijn in dat 
geval heeft te gelden. Voornoemde betalingstermijnen dienen als  fataal beschouwd te 
worden. Indien Koper niet of niet op tijd betaalt, kan Verkoper rente in rekening brengen 
vanaf de  datum waarop de betaling verschuldigd was tot aan de dag der algehele voldoening. 
De rente is dan gelijk aan de wettelijke handelsrente vermeerderd met acht procent. Alle 
door Koper gedane betalingen worden eerst aangewend ter voldoening van de rente en 
vervolgens tot mindering op de verschuldigde hoofdsom. 

3. BELASTINGEN - Bij de prijs van Verkoper voor Goederen zijn niet inbegrepen 
belasting op toegevoegde waarde (btw) dan wel omzet- of gebruiksbelasting dan wel 
accijnzen door de federale overheid, de staat of de lokale overheid geheven op, of berekend 
op basis van, de omzet, de verkoopprijs of het gebruik van Goederen die bij de uitvoering 
van alle bestellingen verplicht is/zijn. Verkoper vermeldt al dergelijke belastingen die van 
toepassing zijn op deze Goederen of transacties, en die door Koper verschuldigd zijn, 
afzonderlijk op haar factuur, met betrekking tot welke belastingen Koper bij Verkoper geen 

beroep op vrijstelling zal doen. 

4. LEVERINGEN - Tenzij Verkoper en Koper nadrukkelijk anders overeenkomen, zijn 
alle leveringen van Goederen af fabriek (Ex Works, als vermeld in de meest recente versie 
van de INCOTERMS, gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel, ten tijde 
van het aanbod van Verkoper of de aanvaarding door Verkoper van het aanbod van Koper) 
van de productievestiging  van Verkoper. Mochten Verkoper en Koper een andere 
handelsvoorwaarde afkomstig uit de INCOTERMS overeenkomen, dan geldt de meest recente 
versie daarvan ten tijde van het aanbod van Verkoper of de aanvaarding door Verkoper van 
het aanbod van Koper. 

Verkoper getroost zich in commercieel opzicht redelijke inspanningen teneinde te voldoen 
aan de levertijden, specificaties en hoeveelheden vermeld in de inkooporder van Koper. De 
datum van aflevering wordt door Verkoper in alle gevallen bij benadering weergegeven en is 
geen fatale termijn. Indien een overeengekomen leverdatum niet door Verkoper wordt 
nagekomen, dient Koper schriftelijk een redelijke uiterste termijn voor levering te geven. 
Verkoper is echter niet aansprakelijk voor schade of vertragingen in de levering wanneer de 
oorzaak daarvan niet door redelijke inspanningen van Verkoper kon worden vermeden. In 
geval van niet-aanvaarding door Koper van een levering of vertraagde levering heeft 
Verkoper het recht de levering alsmede alle andere nog uitstaande leveringen te annuleren 
en Koper alle gederfde winst en gemaakte kosten in rekening te brengen. Elke deellevering 
moet worden beschouwd als een afzonderlijke transactie die de rechten of aansprakelijkheid 
van geen der partijen uit hoofde van de overeenkomst aantast met betrekking tot de 
resterende leveringen. Elk tekort of overschot dat niet meer bedraagt dan 10 procent van de 
bestelde hoeveelheid Goederen, moet worden beschouwd als te zijn uitgevoerd conform de 
overeenkomst en wordt pro rata in rekening gebracht. 

4a. NON-CONFORME GOEDEREN - Koper dient de Goederen onmiddellijk bij levering te 
inspecteren. Tenzij Koper binnen 10 (tien) dagen na levering Verkoper voorziet van een 
schriftelijke kennisgeving van enige vordering wegens een te kleine hoeveelheid, 
beschadigingen, gebreken of non-conformiteit van de Goederen, moeten de Goederen 
worden geacht een eindinspectie te hebben ondergaan, gecontroleerd en aanvaard te zijn 
door Koper en moet de Koper worden geacht afstand te hebben gedaan van een dergelijke 
vordering. 

5. PRODUCTGARANTIES - Verkoper garandeert Koper dat Verkoper op het moment 
van levering bevoegd is te beschikken over de aan Koper te leveren Goederen alsmede het 
eigendom aan Koper over te dragen zonder dat de Goederen op enige wijze zijn bezwaard. 
Verkoper garandeert Koper voorts dat deze Goederen naar haar beste weten beantwoorden 
aan de specificaties, tekeningen, modellen of overige beschrijvingen die Verkoper verschaft 
of gespecificeerd heeft of waarmee Verkoper schriftelijk ingestemd heeft, en dat het 
materiaal en de afwerking ervan zonder gebreken zijn. Koper is echter niet van zijn 
verplichting ontheven te controleren of de Goederen van Verkoper geschikt zijn voor het doel 
waarvoor Koper deze wil gebruiken of toepassen. Verkoper behoudt zich het recht voor om 
in de loop van haar productontwikkeling technische wijzigingen aan te brengen. Verkoper 
garandeert voorts dat alle diensten die zij uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden levert, 
op vakkundige wijze verricht zullen worden. De in het onderhavige Artikel 5 opgenomen 
garanties vormen de enige garanties en toezeggingen van Verkoper aan Koper in verband  

 

 

met de levering van Goederen aan Koper. Behoudens het in dit Artikel 5 vermelde, heeft 
Verkoper geen enkele andere of nadere garantie gegeven met betrekking tot de Goederen, 
uitdrukkelijk noch stilzwijgend, en zij wijst deze hierbij uitdrukkelijk af. De in het onderhavige 
Artikel 5 gegeven garanties vervangen alle garanties die Verkoper mogelijk aan Koper heeft 
gegeven, met inbegrip van verhandelbaarheidsgaranties en garanties voor de geschiktheid 
voor het beoogde gebruik. Alle overige garanties verstrekt door Verkoper of door anderen 
die zich voordoen als vertegenwoordiger van Verkoper, dan wel voorgeschreven of met zich 
meegebracht door wetgeving of handelsgebruik, worden uitgesloten. 

5a. GEREEDSCHAPPEN EN MODELLEN – Gereedschappen en modellen blijven eigendom 
van Verkoper, ook indien Koper er geheel of gedeeltelijk voor betaalt. 

5b. EIGENDOM VAN GOEDEREN – Alle Goederen blijven eigendom van Verkoper totdat 
Koper alle bedragen die in verband met die Goederen aan Verkoper verschuldigd zijn of 
worden, geheel betaald heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de aankoopprijs, 
rente en belastingen die uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden betaald dienen te 
worden. 

Totdat de eigendom van de Goederen op Koper is overgegaan, heeft Koper niet het recht de 
Goederen aan derden te verhuren, de Goederen aan derden ter beschikking te stellen, 
overeen te komen de Goederen te bezwaren of te verpanden dan wel ervoor te zorgen dat 
de Goederen op enige andere wijze bezwaard worden ten gunste van derden. Koper heeft 
uitsluitend het recht de Goederen waarvan Verkoper eigenaar is aan derden te leveren of te 
verkopen dan wel die Goederen te installeren voor zover dat noodzakelijk is in het kader van 
de gewone bedrijfsuitoefening van Verkoper. Koper is verplicht alle in redelijkheid van haar 
te verlangen inspanningen te verrichten die nodig zijn om ervoor te zorgen dat deze  
bevoegdheden of, in voorkomende gevallen, de uitoefening van deze bevoegdheden 
Verkoper op geen enkele wijze beletten haar eigendomsrechten uit te oefenen alsmede haar 
recht de Goederen in bezit te nemen en, indien noodzakelijk, deze voor dat doel te 
verwijderen. 

Indien en zo lang als Verkoper eigenaar van de Goederen is, deelt Koper Verkoper onverwijld 
schriftelijk mee indien en zodra beslag wordt gelegd op de Goederen of de zaken waarin de 
Goederen zijn geïnstalleerd of indien anderszins aanspraak wordt gemaakt op de Goederen 
of een deel daarvan. Koper stelt Verkoper voorts, op het eerste verzoek van Verkoper, op de 
hoogte van de locatie van de goederen. 

6.  BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING - De aansprakelijkheid van 
Verkoper en de enige genoegdoening voor Koper in verband met enige vordering van Koper 
die voortvloeit uit de verkoop, de aflevering, het gebruik of de niet-levering van Goederen, 
worden uitdrukkelijk beperkt tot vervanging van niet-conforme Goederen of tot betaling van 
een bedrag dat de gefactureerde aankoopprijs van de Goederen ten aanzien waarvan 
schadevergoeding wordt geëist, niet overschrijdt, niettegenstaande dat Verkoper haar 
aansprakelijkheid nimmer zal uitsluiten of beperken op een wijze die rechtens niet is 
toegestaan.  

Koper vrijwaart Verkoper, de aan haar gelieerde ondernemingen, haar bestuurders, 
directeuren, medewerkers, agenten en alle overige vertegenwoordigers van Verkoper tegen 
alle aanspraken, geleden schade of kosten voortvloeiende uit of in verband met het lossen, 
de opslag, de afhandeling, verkoop, en het gebruik van en/of het beschikken over de 
Goederen. 

7.  OVERMACHT - Behoudens betaling van gelden die verschuldigd waren voorafgaand 
aan of ten tijde van de hierna aan te noemen gebeurtenis of omstandigheid, is geen van de 
partijen aansprakelijk voor schending of niet-nakoming als gevolg van een gebeurtenis of 
omstandigheid die niet door redelijke inspanningen van partijen kon worden vermeden, met 
inbegrip van, maar niet beperkt tot, natuurrampen, oorlog, opstand, terrorisme, brand, 
slechte weersomstandigheden, stakingen, boycots of andere, soortgelijke, omstandigheden. 
Als een van de partijen bekend raakt met een dergelijke gebeurtenis of omstandigheid, zal 
zij de andere partij daarvan onverwijld in kennis stellen en beide partijen zullen binnen 
redelijke grenzen samenwerken om de desbetreffende gebeurtenis of omstandigheid zo 
spoedig mogelijk te verbeteren of ongedaan te maken. 

8. TOEPASSELIJK RECHT - Op de verkoop van Goederen uit hoofde van deze Algemene 
Voorwaarden is het Nederlandse materiële recht van toepassing, ongeacht de daarin vervatte 
collisiebepalingen, en het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale 
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
Alle geschillen tussen partijen voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden zullen worden 
voorgelegd aan de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, die bij uitsluiting absolute en relatieve 
bevoegdheid heeft van al dergelijke geschillen kennis te nemen, en de contracterende 
partijen onderwerpen zich onherroepelijk aan deze bevoegdheden en zien voortaan af van 
bezwaren daartegen.” 

9.  SALVATORISCHE CLAUSULE - Indien een of meer van deze bepalingen geheel of 
gedeeltelijk als ongeldig moet worden aangemerkt, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid 
van de overige bepalingen. 

10. GROEPSVENNOOTSCHAPPEN VAN VERKOPER - Verkoper heeft het recht deze 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door een of meer ondernemingen in 
de groep waartoe Verkoper behoort, welke ondernemingen gemachtigd zullen zijn om 
namens Verkoper te handelen, terwijl Verkoper de enige contractspartij blijft van Koper. 

11. NALEVING VAN WET- EN REGELGEVING (OVERIG) - Koper houdt zich aan alle 
geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de uitvoer, invoer, verkoop, distributie, 
marketing van en dienstverlening met betrekking tot de Goederen en gerelateerde 
technologie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wet- en regelgeving op het gebied van 
belastingen en deviezen alsmede de verplichtingen uiteengezet in Artikel 6 van deze 

Algemene Voorwaarden. 

12. VOLLEDIGE OVEREENKOMST - De onderhavige Algemene Voorwaarden bevatten 
de volledige en uiteindelijke overeenkomst tussen Koper en Verkoper en treden in de plaats 
van alle andere en nadere overeenkomsten, toezeggingen, garanties, convenanten, beloften 
en andere contractuele verplichtingen tussen partijen met betrekking tot het onderwerp van 
deze Algemene Voorwaarden, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst die door 
Verkoper ondertekend is. Deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend aangepast of 
gewijzigd worden en er kan uitsluitend afstand van gedaan worden door middel van een 
schriftelijk stuk waarin uitdrukkelijk verwezen wordt naar deze bepaling en dat ondertekend 
is door een rechtsgeldig vertegenwoordiger van Verkoper. E-mails en andere elektronische 
of internet-berichten van Koper worden niet beschouwd als middel tot wijziging of aanpassing 
van deze Algemene Voorwaarden. 
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