
ALGEMENE VOORWAARDEN 

inzake 

D.P. SUPPLY B.V. te HOOGEVEEN

1. Definities

1.1. Overeenkomst: een overeenkomst van verkoop, 

waarbij DP SUPPLY optreedt als verkopende 

partij en Koper als kopende partij; 

1.2. DP SUPPLY: D.P. SUPPLY B.V.; 

1.3. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; 

1.4. Koper: de rechtspersoon of natuurlijk persoon die 

een overeenkomst tot koop sluit met DP SUPPLY; 

1.5. Producten: producten, goederen en/of zaken 

welke door DP SUPPLY aan Koper worden 

aangeboden/verkocht/geleverd. 

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere 

aanbieding en offerte van DP SUPPLY en op 

iedere Overeenkomst tussen DP SUPPLY en 

Koper. 

2.2. Eventuele afwijkingen op de Voorwaarden zijn 

slechts geldig indien deze schriftelijk zijn 

goedgekeurd door DP SUPPLY. 

2.3. De door Koper gehanteerde algemene 

voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand 

gewezen en zijn niet van toepassing op de 

Overeenkomst. 

3. Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

3.1.  Het aanbod van DP SUPPLY, waaronder maar 

niet uitsluitend alle prijzen, de verpakking, maat- 

en gewichtsopgaven met betrekking tot de 

aangeboden Producten, opgenomen in de 

aanbiedingen, offertes, of andere uitingen van DP 

SUPPLY, is vrijblijvend. 

3.2. De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke 

bevestiging van DP SUPPLY. Deze schriftelijke 

bevestiging van DP SUPPLY geldt als volledig 

bewijs van de Overeenkomst, tenzij Koper tegen 

de inhoud ervan binnen 3 werkdagen na 

ontvangst schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. 

3.3. Toezeggingen van een vertegenwoordiger, agent 

of andere tussenpersoon die handelt voor of 

namens DP SUPPLY, zijn slechts bindend voor 

DP SUPPLY, nadat zij door DP SUPPLY 

schriftelijk zijn bevestigd. Ingeval er verschil mocht 

bestaan tussen de inhoud van de bevestiging, 

welke een vertegenwoordiger, agent of andere 

tussenpersoon mocht hebben gedaan en de 

inhoud van de bevestiging van DP SUPPLY, 

ongeacht of de bevestiging van DP SUPPLY vóór 

of na de bevestiging van de vertegenwoordiger, 

agent of andere tussenpersoon plaatsvindt, 

prevaleert de bevestiging van DP SUPPLY. 

4. Controle en reclame

4.1. Koper dient de Producten onmiddellijk na levering 

te onderzoeken om vast te kunnen stellen of deze 

beantwoorden aan de Overeenkomst. Zichtbare 

gebreken dienen onmiddellijk, of in ieder geval 

binnen 3 dagen na levering, schriftelijk aan DP 

SUPPLY te worden gemeld. Onzichtbare 

gebreken dienen binnen 14 dagen nadat deze zijn 

ontdekt, dan wel redelijkerwijs hadden behoren te 

zijn ontdekt, schriftelijk aan DP SUPPLY te 

worden gemeld. 

4.2. Indien Koper niet binnen de onder 4.1 genoemde 

termijn het gebrek schriftelijk heeft gemeld aan DP 

SUPPLY, vervallen alle rechten en aanspraken 

van Koper jegens DP SUPPLY, uit welke hoofde 

dan ook, ter zake van het gebrek dat Koper had 

kunnen melden. Voornoemde rechten en 

aanspraken vervallen in ieder geval door verloop 

van 3 maanden na de datum van levering van de 

Producten aan Koper. 

4.3. Na ontdekking en melding van een voornoemd 

gebrek is Koper na een daartoe strekkend verzoek 

van DP SUPPLY verplicht de Producten onverwijld 

en op eigen kosten aan DP SUPPLY te sturen, 

zodat DP SUPPLY de gegrondheid van de 

melding kan onderzoeken. 

4.4. Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven 

hoeveelheden en andere gegevens gelden niet als 

gebrek in de zin van deze bepaling. Onder geringe 

afwijking wordt verstaan elke afwijking van minder 

dan 5% van de opgegeven hoeveelheid. 

4.5. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande 

leden, vervalt het recht van Koper op reclame in 

ieder geval indien: 

- Het gebrek te wijten is aan onzorgvuldigheid van

Koper; 

- De Producten door of namens Koper op een

onjuiste wijze, ondeugdelijk en/of in strijd met de 

door DP SUPPLY en/of haar vertegenwoordigers 

gegeven instructies zijn verpakt, vervoerd, 

opgeslagen en/of gebruikt; 

- De Producten door of namens Koper zijn

verwerkt. 

4.6. Indien een reclame als bedoeld in deze bepaling 

gegrond wordt bevonden door DP SUPPLY, zal 

DP SUPPLY de Producten waarop de reclame 



betrekking heeft kosteloos herstellen, vervangen 

of aan Koper vergoeden, zulks ter keuze van DP 

SUPPLY. 

4.7. Reclame ontheft Koper niet van zijn verplichting 

tot betaling van de factuurbedragen. 

4.8. DP SUPPLY is niet gehouden tot het vergoeden 

van ongevraagd retour gezonden Producten. 

Deze Producten worden op kosten van Koper 

opgeslagen, zonder dat deze daarmee 

teruggenomen worden. Schriftelijk zal worden 

bevestigd of en onder welke voorwaarden deze 

Producten retour genomen worden. 

5. Levering

5.1. Levering van de Producten geschiedt 

overeenkomstig de Incoterms 2020 (of 

meest recente editie daarvan). Voor de 

afgesproken Incoterm, verwijzen wij u naar 

ons verkoopcontract. 

5.2.  De door DP SUPPLY opgegeven levertijden en 

leveringsschema’s gelden als indicatie en niet als 

fatale termijnen. Koper kan geen rechten ontlenen 

aan overschrijding van enige termijn. 

Overschrijding van de levertijd, door welke 

oorzaak ook, zal Koper nimmer het recht geven op 

schadevergoeding, het recht Producten te 

weigeren, het recht op gehele of gedeeltelijke 

ontbinding van de Overeenkomst of niet nakoming 

van enige verplichting welke voor hem uit deze of 

enige andere met deze Overeenkomst 

samenhangende overeenkomst mocht 

voortvloeien. 

5.3. Indien een levertijd is opgegeven, gaat deze tijd 

niet lopen voordat DP SUPPLY van Koper alle 

voor de uitvoering van de Overeenkomst 

noodzakelijke gegevens heeft ontvangen. 

5.4. Indien Koper de Producten niet binnen de in de 

Overeenkomst neergelegde termijn afneemt is DP 

SUPPLY gerechtigd rente, opslagkosten en 

vergoeding van alle door het verzuim van Koper 

ontstane schade bij DP SUPPLY in rekening te 

brengen bij Koper. 

6. Prijs, betaling

6.1.  Alle prijzen zijn, tenzij nadrukkelijk anders 

overeengekomen, in Euro’s en exclusief B.T.W. 

6.2. Indien na het tot stand komen van de 

Overeenkomst zich kostprijsverhogende 

omstandigheden voordoen, ook al geschiedt dit 

ingevolge voorzienbare omstandigheden, is DP 

SUPPLY gerechtigd de overeengekomen prijs 

dienovereenkomstig te verhogen. 

6.3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, 

geschiedt betaling van de aankoopprijs voor de 

levering van de Producten en dient de betaling 

uiterlijk 14 dagen na factuurdatum door DP 

SUPPLY op haar rekening te zijn ontvangen. 

6.4. Koper is in geen geval bevoegd betaling op te 

schorten, noch is Koper bevoegd een beroep op 

verrekening en/of het retentierecht te doen. 

6.5. Indien Koper in gebreke blijft met betalen binnen 

de afgesproken termijn, is Koper van rechtswege 

in verzuim. Koper is dan een rente over het 

factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand of 

gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente hoger 

is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd 

is. Daarnaast komen alle buitengerechtelijke 

kosten van invordering, nadat Koper in verzuim is, 

ten laste van Koper. Deze kosten worden 

vastgesteld op 20% van de hoofdsom en rente, 

onverminderd het recht van DP SUPPLY de 

werkelijke kosten die dit bedrag te boven gaan te 

vorderen. 

6.6. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of 

schuldvergelijking te geschieden. Betalingen van 

Koper strekken primair ter voldoening van de door 

hem verschuldigde rente, alsmede van de in 

artikel 6.5 bedoelde gerechtelijke en 

buitengerechtelijke kosten, en worden daarna in 

mindering geboekt op de oudste openstaande 

vordering. 

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1.Het risico van de Producten gaat op Koper over op 

het moment van levering van de Producten als 

bedoeld in artikel 5.1. 

7.2. DP SUPPLY behoudt zich het eigendom voor van 

de Producten, totdat Koper heeft voldaan aan al 

zijn verplichtingen die voortvloeien uit en/of 

verband houden met de Overeenkomst. 

7.3. Indien Koper in verzuim is ten aanzien van een uit 

de Overeenkomst voortvloeiende verplichting, is 

DP SUPPLY gerechtigd de Producten die aan DP 

SUPPLY toebehoren zelf terug te (doen) halen 

van de plaats waar zij zich bevinden. Daaronder 

mede begrepen met behulp van en/of door gebruik 

van Producten nieuw gevormde zaken. Koper zal 

alle medewerking dienen te verlenen teneinde DP 

SUPPLY in de gelegenheid te stellen het in 7.2 

opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen. 

7.4. Koper is, zolang de eigendom van de geleverde 

Producten door DP SUPPLY is voorbehouden, 



niet bevoegd deze Producten te vervreemden, 

dan wel enig beperkt zakelijk recht daarop te 

vestigen. 

7.5. Koper is niet bevoegd vorderingen die hij heeft op 

derden aan wie hij de Producten doorverkoopt, te 

cederen of te verpanden zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van DP SUPPLY. Koper 

is verplicht, zodra DP SUPPLY te kennen geeft 

dat te willen, voornoemde vorderingen aan DP 

SUPPLY te verpanden ter zekerheid van de 

vorderingen van DP SUPPLY op Koper. 

8. Opschorting en ontbinding

8.1. DP SUPPLY is te allen tijde gerechtigd de 

uitvoering van de Overeenkomst geheel of 

gedeeltelijk op te schorten, indien Koper 

tekortschiet in de nakoming van één of meer van 

zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, zonder 

dat enige voorafgaande ingebrekestelling of 

aankondiging nodig is. 

8.2. Onverminderd het recht van DP SUPPLY op 

betaling van haar facturen, zijn alle schade en 

andere kosten, waaronder die van DP SUPPLY, 

die voortvloeien uit de opschorting 

overeenkomstig 8.1, voor rekening van Koper. 

8.3. Indien Koper zijn verplichtingen uit de 

Overeenkomst jegens DP SUPPLY niet nakomt, of 

indien DP SUPPLY gegronde redenen heeft om 

aan te nemen dat Koper deze niet zal nakomen en 

Koper stelt op eerste verzoek van DP SUPPLY 

geen adequate zekerheid ter nakoming van zijn of 

haar verplichtingen, dan kan DP SUPPLY de 

Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder 

rechtelijke tussenkomst door schriftelijke 

kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of 

gedeeltelijk beëindigen. 

8.4. Gegronde redenen als bedoeld in 8.3 zijn in ieder 

geval, maar niet uitsluitend, aanwezig wanneer: 

- Aan Koper (voorlopige) surseance van betaling

wordt verleend; 

- Ten aanzien van Koper faillissement wordt

aangevraagd of uitgesproken; 

- Bij terugkerende betalingsproblemen.

8.5. Indien DP SUPPLY instemt met ontbinding 

zonder dat er sprake is van verzuim van haar 

zijde, heeft zij steeds het recht op vergoeding van 

alle vermogensschaden, zoals kosten, gederfde 

winst en redelijke kosten te vaststelling van 

schade en aansprakelijkheid.  

8.6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan Koper 

geen aanspraak maken op ongedaanmaking van 

reeds door DP SUPPLY verrichte prestaties en 

heeft DP SUPPLY onverkort recht op betaling van 

de reeds door haar verrichte prestaties. 

9. Overmacht

9.1.  In geval van overmacht heeft DP SUPPLY het 

recht de Overeenkomst zonder enige rechterlijke 

tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, 

dan wel de overeengekomen levertijd te 

verlengen. DP SUPPLY is in voornoemde gevallen 

nimmer gehouden tot het vergoeden van enige 

schade en kan onverminderd aanspraak maken 

op betaling van reeds door haar geleverde 

Producten. 

9.2. Als overmacht in de zin van artikel 9.1 hebben te 

gelden gebeurtenissen die plaatsvinden buiten de 

macht van DP SUPPLY waardoor normale 

fabricage en/of levering van de Producten wordt 

belemmerd en/of onmogelijk is, zoals maar niet 

uitsluitend: (burger)oorlog, oproer, mobilisatie, in- 

en uitvoerbelemmeringen, E.U.- of 

regeringsmaatregelen, staking, uitsluiting, 

bedrijfsbezetting, brand, vorst, overstromingen, 

het niet tijdig geleverd krijgen van materialen, 

grondstoffen, brandstoffen, en/of andere 

bedrijfsstoringen, zowel binnen de onderneming 

van DP SUPPLY als binnen ondernemingen 

waarvan DP SUPPLY materialen en/of 

grondstoffen betrekt of in doet bewerken, alles in 

de ruimste zin des woords. 

10. Aansprakelijkheid

10.1. DP SUPPLY is uitsluitend aansprakelijk voor 

directe schade. Onder directe schade wordt 

uitsluitend verstaan: schade aan Producten. 

Aansprakelijkheid voor indirecte schade of 

gevolgschade is uitgesloten. De aansprakelijkheid 

van DP SUPPLY, uit welke hoofde dan ook, is 

voorts te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde 

van het geleverde, dan wel, indien de 

factuurwaarde niet kan worden vastgesteld, tot 

maximaal € 5.000,- (vijfduizend euro’s) per 

schadegeval, maar bedraagt nimmer meer dan het 

bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in 

het desbetreffende geval uitkeert. 

10.2. DP SUPPLY is niet aansprakelijk voor gebreken 

in Producten die het gevolg zijn van ondeugdelijke 

verwerking en/of ondeugdelijk gebruik door Koper. 

10.3. DP SUPPLY is niet aansprakelijk voor de 

gevolgen van het gebruik van goederen van 

derden, wanneer deze op verzoek van de Koper 



zijn betrokken. Indien deze goederen niet op 

verzoek van de Koper zijn betrokken is de 

aansprakelijkheid van DP SUPPLY beperkt tot het 

bedrag dat DP SUPPLY daadwerkelijk verhaalt op 

die derde.  

10.4. Koper is gehouden DP SUPPLY te vrijwaren 

voor alle aanspraken van derden jegens DP 

SUPPLY in verband met of voortvloeiende uit de 

Overeenkomst. 

10.5. Indien in verband met of vanwege Producten 

een subsidie is verleend aan DP SUPPLY en/of 

Koper en deze subsidie vervolgens niet wordt 

vastgesteld dan wel wordt gewijzigd of 

ingetrokken, is Koper gehouden een bedrag gelijk 

aan de niet vastgestelde dan wel verminderde of 

ingetrokken subsidie aan DP SUPPLY te 

vergoeden, tenzij voornoemde subsidie aan Koper 

betaald zou worden. In het laatstgenoemde geval 

kan Koper geen aanspraak maken op enige 

vergoeding door DP SUPPLY. 

11. Vervaltermijn

Onverminderd het in artikel 4.2 bepaalde, vervalt

elke vordering en/of vorderingsrecht, uit welke

hoofde dan ook, van Koper op DP SUPPLY in

verband met of op grond van de Overeenkomst,

deze Voorwaarden of anderszins, indien de

vordering niet binnen zes maanden na de

gebeurtenis die de vordering deed ontstaan bij de

bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

12. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

12.1. Op de Overeenkomst en de Voorwaarden, 

alsmede op alle andere rechtsverhoudingen 

tussen DP SUPPLY en Koper, is Nederlands recht 

van toepassing. Ter zake van geschillen tussen 

DP SUPPLY en Koper is, met uitsluiting van 

andere instanties, de rechtbank Overijssel, locatie 

Zwolle, bevoegd. De toepassing van het Weens 

Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

12.2. Onverminderd artikel 12.1 is uitsluitend DP 

SUPPLY bevoegd ervoor te kiezen een geschil 

voor de rechter van de woonplaats van Koper te 

brengen. 

13. Zekerheidstelling

13.1. Koper is verplicht om op eerste verzoek van DP 

SUPPLY de door hem bestelde Producten aan DP 

SUPPLY vooruit te betalen, dan wel voor de 

volledige nakoming van alle verplichtingen van 

Koper genoegzame zekerheid te verstrekken in 

elke door DP SUPPLY gewenste vorm. 

13.2. Indien Koper geen gevolg geeft aan een door 

DP SUPPLY gedaan verzoek als bedoeld in artikel 

13.1, wordt al hetgeen Koper aan DP SUPPLY 

verschuldigd is, uit welke hoofde dan ook, ineens 

opeisbaar, onverminderd de andere rechten die 

DP SUPPLY in dat geval heeft. 

14. Merken en handelsnamen

14.1. Het is Koper niet toegestaan, tenzij met 

voorafgaande schriftelijke toestemming van DP 

SUPPLY, de merken of handelsnamen van DP 

SUPPLY te gebruiken. Alle intellectuele 

eigendomsrechten op de Producten, alsmede op 

de commerciële uitingen van DP SUPPLY, rusten 

bij DP SUPPLY, tenzij anders vermeld.  

15. Slotbepaling

15.1. Indien en voor zover enige bepaling uit deze 

Voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn, blijven 

de overige bepalingen volledig in stand en komt in 

plaats van de ongeldige bepaling een bepaling die 

wat betreft inhoud en strekking een zoveel 

mogelijk overeenkomstige betekenis toekomt. 

15.2. Indien DP SUPPLY niet steeds de strikte 

naleving van Voorwaarden verlangt, brengt dit niet 

met zich mee dat deze Voorwaarden niet van 

toepassing zouden zijn of dat DP SUPPLY het 

recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet 

soortgelijke gevallen, de strikte naleving van deze 

Voorwaarden te verlangen. 

15.3. Ingeval vertalingen van deze Voorwaarden 

worden gemaakt, is de uitleg van de Nederlandse 

tekst leidend. 

16. Depot

Deze algemene verkoop- en 
leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de 
Kamer van Koophandel Noord-Nederland.


