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Algemene Voorwaarden van vDijk Pultrusion Products 
statutair gevestigd en kantoorhoudend te (5047 TW) Tilburg aan de Aphroditestraat 24 , 
hierna te noemen DPP. 
 
1. Toepasselijkheid 
1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en diensten van DPP, almede de uitvoering daarvan, worden uitsluitend 

beheerst door deze algemene voorwaarden. 
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de wederpartij, waarbij 

voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken. 
3. DPP wijst de toepasselijkheid van door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de 

hand, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Ingeval uitdrukkelijk schriftelijk andere algemene 
voorwaarden zijn overeengekomen, zijn deze voorwaarden niet op andere overeenkomsten tussen DPP en de 
wederpartij van toepassing. 

4. De wederpartij met wie eenmaal onder onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend 
met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met DPP gesloten overeenkomsten akkoord te zijn 
gegaan. 

5. Wijzigingen die door DPP in de algemene voorwaarden worden aangebracht gelden jegens de wederpartij vanaf 
één maand na de datum waarop de gewijzigde algemene voorwaarden aan de wederpartij schriftelijk zijn 
medegedeeld, tenzij de wederpartij, DPP binnen veertien dagen na ontvangst van de mededeling schriftelijk in 
kennis stelt van het feit dat hij tegen de wijziging van de algemene voorwaarden bezwaar maakt.  

6. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, 
blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en 
opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. 
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de 
oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 

 
2.  Aanbieding, offertes en overeenkomst 
1. Alle aanbiedingen en offertes van DPP zijn geheel vrijblijvend, ook indien deze een termijn voor aanvaarding 

bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door de wederpartij wordt aanvaard, heeft DPP het recht dit aanbod 
binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.  

2. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Indien een product of een dienst waarop de 
aanbieding of offerte betrekking heeft niet meer beschikbaar is, komt de aanbieding of offerte te vervallen. 

3. Opdrachten en wijzigingen zijn voor DPP pas bindend, nadat zij schriftelijk door haar zijn aanvaard. In afwijking 
van het in de vorige zin bepaalde, zijn opdrachten waarbij door DPP een vooruitbetaling wordt verlangd voor DPP 
eerst bindend nadat de bedongen vooruitbetaling is ontvangen.   

4. Indien wederpartij niet binnen acht dagen zijn bezwaren schriftelijk tegen de opdrachtbevestiging van DPP 
kenbaar heeft gemaakt wordt deze opdrachtbevestiging geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te 
geven.  

5. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de wederpartij verstrekte gegevens onjuist waren heeft 
DPP het recht de prijzen dienaangaande aan te passen. De wederpartij heeft het recht om binnen 48 uur na de 
opgave van de prijsaanpassing de aanbieding alsnog af te wijzen, onder vergoeding van de door DPP gemaakte 
kosten. 

6. Alle prijzen in de genoemde aanbiedingen, offertes en opdrachten zijn in Euro’s (€) exclusief BTW en andere 
heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.  

7. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is DPP niet 
aan deze afwijkende aanvaarding gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende 
aanvaarding, maar conform de voorwaarden van de aanbieding tot stand, tenzij DPP anders aangeeft.  

8. Alle gegevens die in de aanbieding of offerte zijn verwerkt mogen uitsluitend door de wederpartij worden gebruikt 
in het kader van de te verstrekken opdracht. Indien er geen acceptatie van de aanbieding plaatsvindt, is de 
wederpartij verplicht na eerste verzoek daartoe van DPP per omgaande de stukken verband houdende met de 
aanbieding te retourneren aan DPP. 

9. Indien na een gevraagde offerte de overeenkomst niet wordt gesloten, kunnen de kosten die DPP heeft moeten 
maken om de offerte te verstrekken  en de kosten van eventuele monsters in rekening worden gebracht, een en 
ander voor zover voorafgaand aan de offerte bedongen.  

10. Een samengestelde prijsopgave verplicht DPP niet tot het verrichten van een  
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

11. Prijsopgaven, aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 
12. De door DPP gehanteerde catalogi, brochures, prijslijsten, offertes en anderszins opgegeven maten, gewichten, 

afbeeldingen, berekeningen e.d. zijn bij benadering juist en worden geheel vrijblijvend gegeven. 
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13. De toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 3:61, lid 2 en 3 BW inzake volmacht wordt uitdrukkelijk 
uitgesloten. 

 
14. Indien DPP niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dat niet dat de 

bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de DPP in enigerlei mate het recht zou verliezen om in 
andere gevallen de stipte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen. 

 
3. Levering en levertijd  
1.  De levering vindt plaats af fabriek, tenzij anders is overeengekomen.  
2. De door DPP opgegeven levertijd geldt bij benadering en geldt niet als fatale termijn. Overschrijding van een 

dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van DPP op en is mitsdien geen grond voor 
ontbinding van de overeenkomst. De wederpartij kan bij overschrijding van een dergelijke termijn, wel een 
nieuwe redelijke termijn stellen waarbinnen DPP de overeenkomst, behoudens overmacht, wel uitgevoerd moet 
hebben. Overschrijding van die nieuwe redelijke termijn levert wel een grond op voor ontbinding van de 
overeenkomst, zonder dat de wederpartij enig recht of schadevergoeding of anderszins kan doen gelden.  

3.  De levertijd gaat in op het moment van schriftelijke bevestiging van de opdracht door DPP. Ingeval voor de 
uitvoering van de opdracht materialen of gegevens van de wederpartij zijn vereist gaat de levertijd eerst in na 
ontvangst van deze materialen of gegevens door DPP. Ingeval de wederpartij een betaling uit de onderhavige of 
een andere overeenkomst is verschuldigd aan DPP vangt  
de levertijd aan na ontvangst van deze betaling door DPP. 

4.  Vertraging in de levering –door welke oorzaak dan ook- geeft de wederpartij nimmer het recht op 
schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst, het opschorten van de betaling of enig andere verplichting 
van de wederpartij ten aanzien van onderhavige of enig andere overeenkomst met DPP, met uitzondering van 
het gestelde in lid 2 van dit artikel. 

5.  DPP is gerechtigd in gedeelten te leveren, in welk geval de leveringen geacht zijn te worden gedaan ingevolge 
verschillende overeenkomsten waarop deze voorwaarden van dienovereenkomstige toepassing zijn. 

6.  Indien en zolang een deelzending door de wederpartij niet wordt betaald en/of de wederpartij aan andere 
verplichtingen voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst of (een) vroegere overeenkomst(-en) niet 
voldoet, is DPP niet tot het leveren van een volgende deelzending verplicht en is DPP gerechtigd om de 
overeenkomst(-en) voorzover deze nog niet is (zijn) uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige 
ingebrekestelling van de wederpartij, te ontbinden, met behoud van het recht op schadevergoeding en zonder 
dat de wederpartij enig recht op schadevergoeding of anderszins kan doen gelden. 

7.  Goederen, ook die waarvan bij bestelling afname en levering bij gedeelte is overeengekomen, moeten tenzij 
anders bepaald binnen zes maanden na de datum van de eerste aflevering geheel zijn afgenomen. Ingeval bij 
de bestelling geen datum van (eerste) aflevering is vastgesteld geldt een termijn van zeven maanden. Ingeval 
van overschrijding van deze termijnen is DPP gerechtigd de overeenkomst, voor zover nog onuitgevoerd, te 
annuleren, of ingeval in gedeelten moest worden afgenomen de gehele levering of het restant ineens of in 
hoeveelheden te effectueren.  

8.  Goederen die om welke reden dan ook door DPP in opslag worden genomen zijn en blijven voor risico van de 
wederpartij. Voor de opslag is de wederpartij een vergoeding verschuldigd ad.€ 50,-- per vierkante meter per 
maand of deel van de maand. Goederen worden geacht in opslag te zijn genomen zodra zij gereed zijn voor 
levering af fabriek.  

9.  Indien na aanvang van het fabrieksproces blijkt dat DPP niet de conform met monster, de tekening of het model 
bedoelde fabricagemethode redelijkerwijs kan vervaardigen tegen de overeengekomen prijs, treden partijen in 
overleg over aanpassing van de opdracht, en/of de prijs, en/of de levertijd. Indien partijen redelijkerwijs niet in 
overeenstemming kunnen komen kan ieder der partijen de overeenkomst beëindigen De wederpartij vergoedt in 
dat geval de door DPP gemaakte kosten –waaronder materiaal-, arbeids- en productiekosten. DPP levert daarop 
de reeds gemaakte producten, monsters, halffabricaten en materialen, voor zover betaald door de wederpartij.  

 
4. Uitvoeringen van de overeenkomst 
1.  Het staat DPP vrij om voor de uitvoering van deze overeenkomst of opdracht derden in te schakelen. 
2.  DPP is gerechtigd haar merknaam op de te vervaardigen producten aan te brengen.  
3.  DPP gaat er zonder enig onderzoek van uit dat de door of namens de wederpartij ter beschikking gestelde 

onderdelen die op, in, of aan het door DPP te vervaardigen product moeten worden aangebracht zondermeer in, 
op, of aan het te vervaardigen product te monteren of te verwerken zijn, behoudens andersluidende schriftelijk 
overeengekomen bepalingen. 

4.  Door de enkele afgifte van deze onderdelen door of zijdens de wederpartij is DPP gevrijwaard van het instellen 
van enig onderzoek naar de toepasbaarheid in, op of aan de door DPP te vervaardigen zaak. 

5.  Wanneer bij het fabricageproces door de wederpartij te leveren onderdelen beschadigd raken of verloren gaan, 
is de wederpartij verplicht DPP op eerste aanvraag nieuwe onderdelen ter beschikking te stellen. DPP is niet tot 
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verdergaande schadevergoeding gehouden dan het bedrag dat haar verzekeringsmaatschappij uitkeert, tenzij 
sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld door DPP. 

6. Wanneer de in lid 3 van dit artikel bedoelde onderdelen te laat worden geleverd, of in een te geringe omvang, 
dan wel door DPP niet te verwerken zijn en dit productiestilstand ten gevolge heeft, is de wederpartij 
aansprakelijk voor alle door de leverancier als gevolg van de stilstand geleden schade. De hierdoor ontstane 
vertraging komt voor rekening van de wederpartij. 

 
5.  Verzending 
1.  De goederen zijn vanaf het verlaten van het bedrijfspand van DPP voor risico van de wederpartij, die zich voor 

dit risico voldoende dient te verzekeren. DPP is vrij in de keuze van een doelmatige verpakking en verzending, 
tenzij anders schriftelijk overeengekomen.  

2.  Ingeval in afwijking van het voorgaande is overeengekomen dat DPP zorgdraagt voor verzending, zal DPP de 
verzending verzekeren doch sluit zij alle aansprakelijkheid te dier zake uit.  

3.  De voor herhaald gebruik bestemde emballage van producten van DPP blijft eigendom van DPP. De wederpartij 
zal deze emballage te beschikking van DPP houden. Voor schade of verlies is de de wederpartij aansprakelijk. 

4.  Indien met betrekking tot de overeenkomst verschuldigde kosten, zoals vrachtkosten, in- en uitvoerrechten, 
stations-, opslag-, bewakings,- in- en uitklaringskosten, belasting of andere heffingen, na het sluiten van de 
overeenkomst worden ingevoerd of verhoogd, komen deze ten laste van de wederpartij, evenals de gevolgen 
van gewijzigde wisselkoersen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor goederen, die DPP op 
termijn of op afroep moet leveren en voor goederen, die DPP bij ontvangst van de opdracht niet of slechts ten 
dele in voorraad heeft en die DPP voor zo spoedig mogelijke levering bestelt, behoudt DPP zich het recht voor, 
om zonder nader bericht, de ten tijde der levering geldende prijzen en kosten te berekenen, ongeacht 
voorafgaande bevestiging. 

 
6.  Intoleranties  
1.  In verband met redenen van technische aard kan DPP geringe afwijkingen in maat, gewicht en/ of kleur niet 

uitsluiten.  
2.  DPP is gerechtigd 10% meer of minder te leveren dan overeengekomen en dienovereenkomstig te factureren. 

De wederpartij is verplicht deze eventuele afwijking af te nemen en te betalen. Gewichtsspecificaties worden 
slechts na schriftelijk verzoek op de factuur vermeld.  

3.  De wederpartij dient kleurafwijkingen te accepteren voor zover de kleurafwijking niet groter is dan nuances 
binnen de door wederpartij opgegeven kleur.  

3.  De in dit artikel geformuleerde afwijkingen geven de wederpartij nimmer het recht op schadevergoeding, 
ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting uit deze of enig andere overeenkomst 
tussen de wederpartij en DPP.  

 
7. Overmacht 
1.  Niet, niet-tijdige of ondeugdelijke uitvoering van de overeenkomst door DPP geeft voor zoveel er sprake is van 

overmacht aan de zijde van DPP aan de wederpartij geen recht schadevergoeding te vorderen.  
2.  Onder overmacht aan de zijde van DPP wordt voor de toepassing van deze voorwaarden verstaan onder meer, 

doch niet uitsluitend: niet-levering door derden om wat voor reden dan ook, stakingen, ziekte van personeel, 
bedrijfsstoornissen, materiaalfouten, transportmoeilijkheden, oproer, maatregelen voorkomen uit mobilisatie, 
(burger)oorlogsgevaar, uitvoerverboden, contingenterings- of andere overheidsmaatregelen, energiegebrek, 
gebrek aan grondstoffen, alsmede verdere andere maatregelen van welke aarde dan ook die buiten de macht 
van DPP liggen en de uitvoering van de overeenkomst te verhinderen of vertragen. 

3.  Ingeval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort tot na het einde ervan, tenzij DPP 
binnen 90 dagen na het begin van de overmacht de wederpartij schriftelijk meedeelt de overeenkomst–voor 
zover zij nog niet is gestart met de uitvoering ervan- te annuleren zonder dat over en weer een recht op 
schadevergoeding ontstaat. De wederpartij kan bij overmacht -ingeval DPP nog niet is gestart met de uitvoering 
van de overeenkomst- de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling ontbinden zonder dat over 
en weer een recht op schadevergoeding ontstaat, ingeval de overmacht de levertijd vertraagd met een periode 
gelijk aan de oorspronkelijke levertijd.  

  
8.  Reclames 
1. De wederpartij zal de zaken onmiddellijk na levering tellen, meten, wegen en controleren op zichtbare en 

eenvoudig te constateren onzichtbare gebreken, voordat hij tot opslag of gebruik overgaat. Eenmaal in gebruik 
genomen zaken worden geacht te beantwoorden aan de overeenkomst, tenzij de zaak een niet op eenvoudige 
wijze te constateren onzichtbaar gebrek blijkt te hebben. 

2.  Reclames over de hoeveelheid van de geleverde producten moeten binnen 24 na levering in bezit zijn bij DPP, 
bij gebreke waarvan de hoeveelheid op de vrachtbrief, afleverbon of dergelijk document geacht wordt de 
wederpartij als juist te zijn geaccepteerd.  
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3.  Reclames omtrent eventuele onjuiste uitvoering van de overeenkomst, of de kwaliteit van de afgeleverde 
producten dienen binnen acht dagen na levering schriftelijk door DPP te zijn ontvangen.  

4.  Gebreken op het gebied van de deugdelijkheid van de producten dienen schriftelijk binnen 48 uur na eerste 
constatering van het gebrek door DPP ontvangen zijn.  

5.  Klachten omtrent de factuur dienen binnen vijf werkdagen na de verzenddatum van de factuur schriftelijk door 
DPP te zijn ontvangen. 

6.  Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen, wordt de wederpartij geacht de uitvoering van de 
overeenkomst door DPP, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer 
door DPP in behandeling genomen.  

8. Zaken kunnen slechts aan DPP retour gezonden worden, indien DPP daarmee en met de wijze van verzending 
schriftelijk heeft ingestemd. De zaken blijven voor risico van de wederpartij. 

9. Indien tijdig is gereclameerd en nadat is bewezen dat de producten materiaal- of fabricagefouten vertonen, zal 
DPP naar vrije keuze voor kosteloze reparatie of gehele of gedeeltelijke herlevering zorgdragen. Producten en 
onderdelen die door DPP met nieuwe worden vervangen worden daardoor eigendom van DPP.  

10. Het indienen van klachten of reclames ontslaat de wederpartij niet van haar verplichtingen uit de overeenkomst 
met DPP ten opzichte van laatstgenoemde,  en geeft haar geen recht op het opschorten ervan.  

  
9. Prijzen 
1. Alle prijsopgaven van DPP vinden, tenzij anders vermeld, onder voorbehoud van prijswijzigingen plaats. 
2. De door DPP opgegeven prijzen en tarieven gelden voor levering af fabriek en zijn exclusief extra 

werkzaamheden, inlading, emballage, vracht, installatie en anders kosten, omzetbelasting en heffingen die van 
overheidswege worden opgelegd.  

3. Indien prijsbepalende factoren een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, dan is DPP gerechtigd de 
overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te wijzigen. Een dergelijke wijziging geeft de 
wederpartij niet het recht de overeenkomst te beëindigen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen behoudt 
DPP zich in ieder geval het recht voor de kosten te verhogen in verband met stijgingen van de vrachttarieven, in- 
en uitvoerrechten en andere heffingen, verhogingen van de lonen en sociale lasten, wisselkoersveranderingen en 
verhoging van de prijzen van grondstoffen, energie en dergelijke. 

4. DPP is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige 
mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan DPP, 
dat in redelijkheid niet van haar mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen 
het oorspronkelijk overeengekomen honorarium/tarief.  

5. De gewijzigde tarieven zullen gelden vanaf de door DPP in een schriftelijke kennisgeving te vermelden datum, 
doch in geen geval eerder dan een maand na verzending van de kennisgeving aan de wederpartij.  

6. Tenzij de wederpartij binnen veertien dagen na ontvangst van kennisgeving van een 
tariefaanpassing als bedoeld in lid vier van dit artikel DPP schriftelijk in kennis stelt van het feit dat hij bezwaar 
maakt tegen de voorgenomen verhoging, wordt hij geacht de gewijzigde tarieven te hebben aanvaard. 
 

10. Betaling 
1. Voorzover niet anders overeengekomen, zal de wederpartij de facturen van DPP zonder korting en/of 

schuldvergelijking dienen te voldoen binnen dertig dagen na dagtekening van de factuur in Euro’s (€). door 
middel van storting ten gunste van een door DPP aan te wijzen bankrekening. 

2. Indien de wederpartij niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel een in afwijking daarvan schriftelijk 
tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, raakt hij bij het verstrijken van die termijn terstond van  
rechtswege in verzuim en is hij, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, over het 
gefactureerde bedrag rente verschuldigd ten bedrage van 1,5% vanaf de vervaldatum tot aan de dag van de 
algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke de DPP heeft.  

3. Indien de wederpartij met enige door hem aan DPP verschuldigde betaling in gebreke is, zijn alle andere 
vorderingen, die DPP op de wederpartij heeft, onmiddellijk opeisbaar zonder dat een andere ingebrekestelling is 
vereist. Vanaf de dag van opeisbaarheid is de wederpartij over het bedrag van die vorderingen aan DPP een 
rente verschuldigd op voet van het bepaalde in het vorige lid. 

4. Door niet-tijdige betaling van de factuur van DPP is de wederpartij aan DPP verschuldigd alle 
(buiten)gerechtelijke kosten, welke gesteld worden op tenminste 20% van het factuurbedrag met een minimum 
van € 100,--. 

5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn wederpartijen, voor zover de 
 werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke wederpartijen zijn verricht, hoofdelijk 
 aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag en kosten als bedoeld in het tweede en vierde lid van dit artikel. 
6. Indien de kredietwaardigheid van de wederpartij daartoe aanleiding geeft, kan DPP  nadere zekerheid verlangen. 

Hiervan is in ieder geval sprake indien de wederpartij, ondanks ingebrekestelling, niet aan een van zijn 
betalingsverplichtingen voldoet. 
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 Indien de wederpartij niet de verlangde zekerheid stelt is DPP gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op 
te schorten en de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. In dat geval dient de 
wederpartij aan DPP de ten gevolge daarvan door laatstgenoemde geleden schade te vergoeden, zonder dat er 
een recht op schadevergoeding aan de zijde van de wederpartij ontstaat.   

7. Gedane betalingen strekken eerst in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen 
rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.  

8. In gevallen als opgesomd in artikel 18 lid 3 zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk 
en direct opeisbaar. 

 
11. Eigendom en eigendomsvoorbehoud 
1. Matrijzen blijven immer eigendom van DPP. 
2. Alle aan de wederpartij geleverde zaken, daaronder mede begrepen software en (elektronische)  bestanden, 

blijven eigendom van DPP, totdat alle bedragen, die de wederpartij verschuldigd is voor de krachtens deze en 
andere tussen DPP en de wederpartij gesloten overeenkomst en te leveren zaken, verrichte en te verrichten 
werkzaamheden, alsmede de in deze voorwaarden omschreven verschuldigde rente en incassokosten, volledig 
aan DPP zijn voldaan. Rechten worden aan de wederpartij steeds verleend of, in het voorkomend geval, 
overgedragen onder de voorwaarde dat de wederpartij de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig 
betaalt. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch 
op enige andere wijze te bezwaren. 

3. Ingeval de wederpartij uit de door DPP geleverde zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust een nieuwe 
zaak vormt, handelt de wederpartij bij de vorming ervan in opdracht van DPP en gaat hij de zaak voor DPP 
houden. Op de nieuw gevormde zaak wordt geacht een eigendomsvoorbehoud te rusten ten gunste van DPP. De 
wederpartij wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat alle 
vorderingen van DPP op de wederpartij zijn voldaan. 

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen 
vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht DPP zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan 
op de hoogte te stellen. 

5. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te 
houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op 
eerste verzoek ter inzage te geven. 

6. Voor het geval dat DPP haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij 
reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan DPP of door haar aan te wijzen derden om al 
die plaatsen te betreden waar de eigendommen van DPP zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 

6.  Ingeval DPP in verband met het in gebreke blijven van de wederpartij genoodzaakt is haar eigendomsrechten uit 
te oefenen, zullen de kosten daarvan voor rekening van de wederpartij zijn, met inbegrip van het vervoer, 
onverminderd het recht van DPP op schadevergoeding. 

 
12. Verzuim en ontbinding 
1. De overeenkomst kan uitsluitend tussentijds worden beëindigd door ontbinding ingeval de andere partij 

toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen van de overeenkomst. De ontbinding kan 
slechts dan plaatsvinden na verloop van een redelijke termijn volgend op een deugdelijke schriftelijke 
ingebrekestelling die per aangetekende post is verstuurd. Rechterlijke tussenkomst is niet vereist.  

2. Indien de wederpartij op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had 
ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door 
DPP nog niet is uitgevoerd. 

3. In afwijkende van het bepaalde in lid 1 van dit artikel kan DPP de overeenkomst direct en zonder rechterlijke 
tussenkomst door middel van een aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk ontbinden indien de wederpartij: 
- zijn faillissement aanvraagt; 
- in staat van faillissement wordt verklaard;  
- indien aan hem – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend,  
- de opdrachtgever zijn onderneming staakt, 
- indien hij anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen 
- indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of 

samenvoeging van ondernemingen. 
- buiten toedoen van DPP op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de wederpartij beslag wordt gelegd, 

dan wel indien de wederpartij niet langer in staat kan worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na 
te komen. 

DPP zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.  
4. Bedragen die DPP voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de 

overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de 
ontbinding direct opeisbaar. 
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5. Indien de wederpartij na ter zake in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst 
niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is DPP gerechtigd haar verplichtingen jegens de wederpartij op te 
schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de de wederpartij gehouden te zijn. Hiertoe is DPP 
eveneens gerechtigd in de onder lid 3 van dit artikel bedoelde omstandigheden.  

6. Bij tussentijdse opzegging door de wederpartij niet conform hetgeen gesteld is in de overige bepalingen van dit 
artikel, geldt een boeteclausule van 30% van het totale te geoffreerde bedrag van dat betrekking heeft op de 
onderhavige overeenkomst. 

 
13. Garanties 
1. DPP geeft de wederpartij uitsluitend die garanties, welke de DPP in diens aanbieding heeft vermeld. Door DPP 

afgeleverde en/of geïnstalleerde dan wel gemonteerde zaken zijn van doorsnee handelskwaliteit met die 
eigenschappen en kwaliteiten als vastgelegd in de door DPP uitgegeven documentatie, zoals die van kracht is 
ten tijde van het sluiten van de overeenkomst tenzij DPP schriftelijk een specifieke garantie heeft toegezegd. 

2. Door DPP verleende garanties gelden niet: 
a. Ten aanzien van medische toepassingen van de door DPP afgeleverde en/of geïnstalleerde dan wel 

gemonteerde zaken, tenzij DPP schriftelijk en uitdrukkelijk anders heeft vermeld. Tenzij schriftelijk en 
uitdrukkelijk anders vermeld, geeft DPP geen garanties af met betrekking tot USP, FDA of enig andere 
medische certificering;  

b. In geval van werkzaamheden met een ontwikkelend en/ of onderzoekend karakter; DPP geeft geen garanties 
voor de uitkomst van onderzoeken van welke aard dan ook. 

c. ten aanzien van toepassingen binnen de lucht- en ruimtevaart van de door DPP afgeleverde en/of 
geïnstalleerde dan wel gemonteerde zaken. 

d.  indien sprake is van onoordeelkundig gebruik van de door DPP afgeleverde, geïnstalleerde en/of 
gemonteerde zaken door wederpartij en/of derden. 

e. in geval van beschadiging ten gevolge van feiten en/of omstandigheden welke niet de deugdelijkheid van het 
materiaal, de wijze van fabricage of de installatie of montage van zaken van DPP betreffen;  

f. indien niet alle gebruiks of garantievoorschriften stipt zijn opgevolgd dan wel door de wederpartij en/of 
derden wijzigingen of reparaties aan door DPP afgeleverde of door de leverancier gemonteerde of 
geïnstalleerde zaken zijn verricht.  

g. indien de wederpartij zelf niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan enige verplichting, uit welke hoofde dan ook, 
jegens DPP voldoet  

h. voor gebreken die het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen en/of onderdelen die door de 
wederpartij ter beschikking zijn gesteld respectievelijk voorgeschreven; 

i. voor gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verzuim door/aan de zijde van de 
wederpartij of diens personeel;  

j. voor gebreken die te wijten zijn aan normale slijtage, onjuiste behandeling, buitengewone belasting of 
gebruik van ongeschikte bedrijfsmiddelen en corrosieve chemicaliën; 

 
14. Aansprakelijkheidsrisico: 
1.  Indien DPP aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de DPP beperkt tot 

maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de 
aansprakelijkheid betrekking heeft. 

2.  De aansprakelijkheid van DPP is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar 
in voorkomend geval.  

3.  Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken 
in de onderneming van de wederpartij op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel 
veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door DPP, is deze 
nimmer aansprakelijk.  

4. DPP is niet aansprakelijk voor door derden geleden directe of door de wederpartij of derden geleden indirecte 
schade, waaronder –doch niet uitsluitend-, gevolgschade, bedrijfsschade, immateriële schade, schade 
veroorzaakt door ondergeschikten, hulppersonen en/of onderaannemers.  

5. DPP is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door het op, in, op of aanbrengen van de door wederpartij ter 
beschikking gestelde materialen. 

6.    Indien de wederpartij door DPP geleverde zaken doorverkoopt of uit (mede) door DPP geleverde zaken nieuwe 
zaken vormt en die doorverkoopt, is de wederpartij verplicht zich adequaat tegen het 
productaansprakelijkheidrisico van artikel 6:185 BW te verzekeren. Op het eerste verzoek van DPP zal de 
wederpartij DPP een kopie van de desbetreffende polis doen toekomen. Partijen komen overeen dat de 
wederpartij heeft te gelden als producent in de zin van artikel 6:185 BW. 

7.    De wederpartij vrijwaart DPP tegen alle aanspraken van derden jegens DPP ingesteld uit hoofde, doch niet 
uitsluitend, van artikel 6:185 BW.  
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8.    DPP is steeds bevoegd de aansprakelijkheid beperkende bedingen die aan DPP zijn opgelegd door diens 
adviseurs, leveranciers of grondstoffenfabrikanten, aan de wederpartij tegen te werpen zodat de verplichtingen 
uit garantie en aansprakelijkheid nimmer verder kunnen strekken dan tot hetgeen waartoe DPP zich ten opzichte 
van zijn adviseurs, leveranciers of grondstoffenfabrikanten heeft verbonden. 

9.    De wederpartij verbindt zich terzake van door hem aan derden doorgeleverde, van DPP afkomstige zaken een 
deugdelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te stuiten. 

10.  Adviezen, instructies, gebruiksaanwijzingen, hoe ook genaamd, in verband met gebruik, bewerking, verwerking, 
bevestiging etcetera van de producten van DPP worden vrijblijvend verstrekt en kunnen nimmer aanleiding 
geven voor enige aansprakelijkheid.  

11. DPP heeft te allen tijde recht, indien en zover mogelijk, de schade van de wederpartij ongedaan te maken of te 
beperken door herstel of verbetering van het gebrekkig product. 

12. De wederpartij vrijwaart DPP tegen alle aanspraken van derden –waaronder begrepen medewerkers- welke 
direct of indirect, middellijk of onmiddellijk, met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. 

13. De aansprakelijkheid van DPP voor schade zal vervallen na ommekomst van twee jaren na het ontstaan van de 
schade. 

14. Indien de wederpartij aan DPP informatiedragers, elektronische bestanden of 
 software etc. verstrekt, garandeert de wederpartij dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software 

vrij zijn van virussen en defecten. 
15. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid komen te vervallen ingeval van opzet of grove 

schuld aan de zijde van DPP.  
16. De aansprakelijkheid van met DPP samenwerkende productiebedrijven is op overeenkomstige wijze uitgesloten 

en de wederpartij vrijwaart de met DPP samenwerkende productiebedrijven tegen aanspraken van derden. 
 
15. Productaansprakelijkheid 
1.  DPP staat niet in voor de bruikbaarheid van door DPP geleverde zaken voor een nader bijzonder doel afwijkend 

van dat waarvoor zij naar een normale verkeersopvatting behoren te worden aangewend.  
2. DPP is niet aansprakelijkheid voor schades ontstaan door gebruik van de door DPP afgeleverde en/of 

geïnstalleerde dan wel gemonteerde zaken binnen de lucht- en ruimtevaarttechnologie en medische 
toepassingen. 

3. DPP is evenmin aansprakelijk voor fouten of onrechtmatige daden van diens werknemers en ook niet voor die 
van andere personen die door of namens de leverancier zijn betrokken bij de uitvoering van de met de 
wederpartij gesloten overeenkomst, tenzij het een fout of onrechtmatige daad betreft van personen die 
aangemerkt kunnen worden als organen van de vennootschap of als leidinggevende functionaris van DPP 
daarvan en de wederpartij tevens aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld van DPP. 

4. DPP is ook niet aansprakelijk voor verstrekte gebruiksadviezen tenzij de wederpartij aantoont dat er sprake is 
van opzet of grove schuld van de zijde van DPP.  

5. DPP is niet aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de wederpartij of derden, buiten DPP om, herstel- of 
onderhoudswerkzaamheden verrichtten. Evenmin aanvaardt DPP aansprakelijkheid wanneer zulke 
werkzaamheden in opdracht of onder toezicht geschieden van een deskundige, die is aangesteld door de 
wederpartij of diens opdrachtgever. 

 
16. Industriële en intellectuele eigendomsrechten 
1. Door het geven van de opdracht die leidt tot vervaardiging van een werk naar bepaalde gegevens of aanwijzingen 

alsmede tot verveelvuldiging van bestaande werken van letterkunde, wetenschappen of kunst, van merk of 
handelsnamen, werkwijzen, constructies of technische vindingen, vrijwaart de wederpartij DPP alsook eventuele 
anderen die aan de uitvoering van de opdracht van de wederpartij medewerken tegen de acties tot 
schadevergoeding welke het gevolg mochten zijn van enigerlei inbreuk op de rechten van derden bij het uitvoeren 
van de opdracht, een en ander zowel naar Nederlands als naar Vreemd recht.  

2. Indien en derde op grond van enig beweerd recht als bedoeld tegen de vervaardiging en/of levering bezwaar 
maakt, is DPP gerechtigd terstond de vervaardiging en/of levering te staken. De wederpartij is in dat geval 
gehouden de gemaakte kosten van DPP te vergoeden, onverminderd de rechten van DPP op eventuele andere 
schadevergoeding en zonder dat DPP tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij is verplicht. 

3. Indien en voorzover door DPP goederen worden geleverd voorzien van het handelsmerk van DPP, is bij deze 
voorwaarden uitdrukkelijk overeengekomen dat alle rechten met betrekking tot ons toekomstige handelsmerken 
uitsluitend aan ons blijven voorbehouden en zal de afnemer in ieder geval desgevraagd aan ons alle medewerking 
verlenen om de merkenrechten van ons in het land van de afnemer onverkort te handhaven. 

4. Alle ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, foto’s modellen, berekeningen en beschrijvingen en 
dergelijke blijven eigendom van DPP en de wederpartij verbindt zich deze niet te verveelvoudigen of aan derden 
openbaar te maken, dan wel te gebruiken voor enig ander doel dan waartoe deze zijn verstrekt, zulks ongeacht of 
te diezer zake door de wederpartij aan DPP een vergoeding is voldaan.  
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17. Geheimhouding van vertrouwelijke informatie 
Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet aan hem oplegt tot openbaarmaking 
van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht 
zijn betrokken, van alle informatie die hem door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door 
verwerking daarvan verkregen resultaten. 

 
18. Geschillen 
1. Terzake van alle geschillen tussen partijen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend de 

Nederlandse rechter bevoegd. 
2. Dergelijke geschillen worden uitsluitend berecht door de rechtbank van het arrondissement waarbinnen DPP is 

gevestigd, tenzij DPP de naar algemene bevoegdheidsregels beoogde rechter prefereert. 
3. Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten en daaruit voortkomende geschillen is 
 Nederlands recht van toepassing. 
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