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Artikel 1.  Algemeen 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, aanvraag en overeenkomst tussen de besloten vennootschap 

DIJKMAN ELEKTROTECHNIEK B.V. (hierna te noemen: DE) en enige leverancier van zaken en/of diensten (hierna te 
noemen: Leverancier), voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

4. Algemene leverings- en/of verkoopvoorwaarden van leverancier dan wel van enige brancheorganisatie zijn niet van 
toepassing, behoudens indien DE uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord gaat met bepaalde voorwaarden. 

5. Indien één of meerdere van deze voorwaarden nietig zijn c.q. vernietigd zouden mogen worden, dan blijven de overige 
bepalingen van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing. 

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan 
dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie 
te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 

8. Indien DE niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van 
toepassing zijn, of dat DE in enige mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen 
van deze voorwaarden te verlangen. 

9. Leverancier die een overeenkomst heeft gesloten onder toepasselijkheid van deze voorwaarden, wordt geacht stilzwijgend 
te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later gesloten overeenkomsten. 

 
Artikel 2   Offertes en aanbiedingen 
1. Leverancier is niet bevoegd kosten in rekening te brengen die zijn gemaakt ten behoeve van het aangaan van een 

overeenkomst. Hieronder dient onder andere te worden verstaan het opmaken van offertes en of berekeningen.  
 

Artikel 3  Overeenkomst 
1. DE is uitsluitend gebonden aan overeenkomsten, opdrachten en wijzigingen daarvan, die schriftelijk zijn aangegaan en/of 

bevestigd door daartoe bevoegd verklaarde medewerker van DE. 
2. Mondelinge afspraken binden DE niet.  
 
Artikel 4   Prijs 
1. De in de overeenkomst vermelde prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief BTW en inclusief 

verzending naar het door DE opgegeven afleveradres. Tevens zijn alle overige kosten, zoals verpakking e.d. in de 
bedongen prijs inbegrepen.  

2. Wijzigingen in inkoopprijzen, lonen, belastingen of andere bedrijfskosten al dan niet onvoorzien, houden geen grond in voor 
een prijswijziging. 

3. Mocht het bij Leverancier bekend worden dat op enige zaak een prijsverhoging zal worden doorgevoerd, dan dient 
Leverancier dit vier maanden voor deze wijziging schriftelijk aan DE aan te geven. DE is eerst na het verloop van deze vier 
maanden gehouden tot het betalen van de prijs inclusief de ingevoerde prijsverhoging.  

 
Artikel 5   Overdracht van verplichtingen aan een derde 
1. Een verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst kan door de Leverancier slechts met uitdrukkelijke en schriftelijke 

toestemming van DE aan een derde worden overgedragen.  
2. Leverancier blijft jegens DE te allen tijde verantwoordelijk voor het resultaat. 
 
Artikel 6  Termijn van uitvoering, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst,  prijsverhoging 
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op DE over op het moment waarop zaken feitelijk bij DE 

worden afgeleverd en zijn goedgekeurd door DE. Afleveren houdt niet het enkele aanbieden in.  
2. Is voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is Leverancier door deze termijn 

gebonden.  
3. Deze termijn als bedoeld in lid 2 wordt gezien als fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn is de Leverancier zonder 

ingebrekestelling in verzuim. 
4. Mocht het Leverancier duidelijk worden dat er niet binnen de bedongen termijn kan worden gepresteerd dan dient van deze 

wetenschap onverwijld melding gedaan te worden aan DE. Het maken van de melding laat de eventuele gevolgen van een 
termijnoverschrijding onverlet.  

5. Leverancier verplicht zich ertoe om wanneer er ten behoeve van DE dient te worden gepresteerd c.q. te worden geleverd, 
enkel van DE zelf opdrachten aan te nemen.  

6. Leverancier voert de aan haar door DE verstrekte opdracht uitsluitend ten behoeve van DE uit.  
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7. Indien de zaken om welke reden dan ook niet bij DE kunnen worden afgeleverd of de zending door DE wordt geweigerd, 
is Leverancier ertoe gehouden de zaken op te slaan voor haar rekening en risico. Leverancier zorgt er hierbij voor dat de 
zaken verzekerd worden opgeslagen en duidelijk te identificeren als ten behoeve van DE, zodat er op een later overeen te 
komen moment alsnog kan worden geleverd aan DE wanneer gewenst.  

8. Wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is 
om hetgeen reeds is overeengekomen te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot 
aanpassing van de overeenkomst overgaan. 

9. Mocht wijziging of aanvulling van enig onderdeel van de overeenkomst noodzakelijk zijn, dan kan een gevolg hiervan zijn 
dat ook de prijs en/of levertermijn dienen te worden aangepast. Leverancier zal hiervan zoveel als mogelijk vooraf 
duidelijkheid over verschaffen. Leverancier aanvaart deze mogelijkheid tot wijziging van de overeenkomst.  

10. Leverancier kan niet, zonder daarmee in gebreke te komen, een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren. Dit 
geldt zelfs indien het in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor bijvoorbeeld de in dat kader 
te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 

 
Artikel 7  Assemblage 
1. Leverancier verplicht zich ertoe de overeengekomen werkzaamheden en leveringen in het kader van de opdracht conform 

de in de branche geldende normen uit te voeren.  
2. Leverancier verplicht zich ertoe de in opdracht van DE geassembleerde zaken alvorens levering of installatie nauwlettend 

te (laten) controleren op fouten/gebreken. Mocht uit deze controle blijken dat er sprake is van een fout/gebrek, dan verplicht 
leverancier zich ertoe hiervan zo snel als mogelijk melding aan DE te doen alsook er voor te zorgen dat er objectief bezien 
geen onveilige of onjuiste situatie kan ontstaan of blijft bestaan.  
 

Artikel 8  Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 
1. DE is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Leverancier 

de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst DE ter 
kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Leverancier de verplichtingen niet zal nakomen of 
indien door de vertraging aan de zijde van de Leverancier niet langer van DE kan worden gevergd dat hij de overeenkomst 
tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. 

2. Indien DE tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten 
daardoor op enige wijze ontstaan.  

 
Artikel 9  Overmacht 
1. Zowel DE als de leverancier kunnen zich op overmacht beroepen indien de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, 

noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.  
2. Mocht er sprake zijn van een dergelijke situatie van overmacht aan de zijde van Leverancier dan dient DE hiervan zo 

spoedig als mogelijk schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. 
3. Mocht er sprake zijn van een dergelijke situatie van overmacht aan de zijde van DE, dan heeft zij de bevoegdheid de 

overeenkomst zonder kosten aan haar zijde te annuleren.  
 
Artikel 10  Betaling en incassokosten 
1. Betaling van de factuur zal door DE geschieden binnen 60 dagen na ontvangst van de factuur en na goedkeuring van het 

geleverde. Dit tenzij anders schriftelijk en uitdrukkelijk wordt overeengekomen.  
2. Betaling van de factuur door DE houdt op geen enkel wijze afstand van recht in. 
3. DE heeft het recht de betaling op te schorten indien er een mogelijke tekortkoming in de zaken wordt geconstateerd.  
4. In het geval een betalingskorting tussen DE en de Leverancier is overeengekomen, maar de factuur niet binnen de hierop 

ziende overeengekomen termijn kan worden voldaan door een oorzaak die niet aan DE te wijten is, behoudt DE het recht 
op deze korting. 

5. DE is te allen tijde bevoegd vorderingen van Leverancier op DE te verrekenen met vorderingen die DE, uit welke hoofde 
dan ook, op Leverancier heeft. Tevens is DE bevoegd om bij gemotiveerde bezwaren tegen de hoogte van een factuur de 
betalingsverplichting op te schorten.  

 
Artikel 11    Eigendomsoverdracht 
1. Het in het kader van de overeenkomst met DE geleverde wordt eigendom van DE op het moment dat de zaken op het door 

DE aangegeven afleveradres feitelijk zijn afgeleverd, onverminderd het recht van DE op afkeuring. 
2. Leverancier staat er voor in dat de rechten van DE onbezwaard zullen zijn en vrijwaart DE.  
3. Bepalingen van Leverancier waarin het eigendom wordt voorbehouden worden uitdrukkelijk uitgesloten.   
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Artikel 12    Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn 
1. Leverancier verplicht zich ertoe enkel zaken aan te bieden c.q. te leveren die volgens de op dat moment geldende 

regelgeving in Nederland gebruikt mogen worden, behoudens wanneer uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. 
2. Op alle geleverde zaken geeft de leverancier garantie voor een periode van ten minste 1 jaar na levering, tenzij partijen 

anders zijn overeengekomen.  
3. DE zal het geleverde binnen 5 werkdagen na feitelijke levering op zichtbare gebreken (laten) onderzoeken. 
4. Eventuele – al dan niet zichtbare - gebreken worden, in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na ontdekking daarvan, 

schriftelijk aan Leverancier gemeld.  
5. Indien DE tijdig reclameert, leidt dit tot opschorting van haar betalingsverplichting. DE kan in dat geval ook niet worden 

gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken en het overige waartoe DE opdracht gegeven heeft.  
6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig c.q. ondeugdelijk is, dan zal Leverancier de gebrekkige zaak binnen redelijke 

termijn na retourontvangst daarvan vervangen, zorgdragen voor herstel danwel vervangende schadevergoeding aan DE 
voldoen. Dit ter keuze van DE. Hetzelfde geldt als retournering redelijkerwijze niet mogelijk is.  

7. Kosten die door DE en haar afnemer niet zouden zijn gemaakt in het geval het ondeugdelijke product niet was afgenomen, 
dienen door de Leverancier te worden vergoed aan DE. Tevens zal schade die DE of haar afnemer niet zou hebben gehad 
in het geval het ondeugdelijke product niet was afgenomen ook door Leverancier dienen te worden vergoed aan DE. 
Partijen komen overeen dat hetgeen hierover blijkt uit de administratie van DE geldt als dwingend bewijs, waarbij 
tegenbewijs mogelijk is.  

 
Artikel 13  Herroeping/Retouren 
1. DE heeft gedurende 14 dagen na het aangaan van een overeenkomst de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgaaf 

van redenen te ontbinden. Mocht DE hiervan gebruik willen maken, dan zal dit door middel van een ondubbelzinnige 
verklaring aan Leverancier bekend worden gemaakt.  

2. Leverancier zal in het geval van retourzendingen, al dan niet zoals bedoeld in lid 1, de transportkosten en andere kosten 
met betrekking tot retourname dragen. Wanneer er sprake is van een ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel draagt 
DE de transportkosten. 

3. Leverancier stort het bedrag dat ziet op de aankoop van de goederen binnen 14 dagen na ontvangst van deze goederen 
terug op de rekening van de DE.  

 
Artikel 14  Aansprakelijkheid 
1. Leverancier is aansprakelijk voor alle schades, waaronder ook moet worden verstaan de bedrijfsschade en werkelijk 

gemaakte kosten, die DE en derden ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van Leverancier dan wel ten gevolge 
van een onrechtmatige daad van Leverancier mochten lijden.  

2. Leverancier is aansprakelijk voor alle schades, waaronder ook moet worden verstaan de bedrijfsschade en werkelijk 
gemaakte kosten, die DE en derden leiden ten gevolge van een zogenoemde productrecall van of via Leverancier. Onder 
productrecall dient te worden verstaan de terugroepactie in het geval dat er objectief vastgestelde sprake is van mogelijke 
schade. De begripsomschrijving van productrecall dient hierbij te worden uitgelegd in de breedste zin van het woord. Artikel 
13.2 is hierbij eveneens van toepassing. 

3. Leverancier is ten volle verantwoordelijk voor het handelen en/of nalaten van zijn werknemers en hulppersonen voor zover 
dat handelen en/of nalaten betrekking heeft op de overeenkomst.  

4. Indien de Leverancier in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens DE gehouden 
is, dan is de Leverancier aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van DE daardoor direct of indirect ontstaan. 

5. Mocht het zo zijn dat DE aansprakelijk gesteld kan worden, dan is DE slechts aansprakelijk tot het bedrag dat haar 
verzekeraar dekt.  

 
Artikel 15  Vrijwaring 
1. De Leverancier vrijwaart DE voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst 

– levering en aanwezigheid van het product daaronder begrepen - schade lijden, behoudens voor gevallen waarin er sprake 
is van opzet of grove schuld aan de zijde van DE. Indien DE uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan 
is de Leverancier gehouden DE op eerste afroep van informatie te voorzien en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem 
in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Leverancier in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan 
is DE, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van DE en derden 
daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Leverancier. 
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Artikel 16  Intellectuele eigendom  
1. De intellectuele eigendomsrechten op door, of in opdracht van, DE gemaakte afbeeldingen, schetsen, schema’s, 

ontwerpen, modellen en al hetgeen verder betrekking heeft op de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of daarvoor 
al dan niet kosten in rekening zijn gebracht, berusten uitsluitend bij DE.  

2. Leverancier is gerechtigd de informatie die door DE is verstrekt te gebruiken, echter uitsluitend in verband met de 
overeenkomst. 

3. Indien sprake is van door Leverancier ten behoeve van DE vervaardigde ontwerpen dan gaat na het voldoen van de 
facturen die zien op de daarbij behorende werkzaamheden en/of leveringen het auteursrecht, het onbeperkt gebruiksrecht 
en de intellectuele eigendomsrechten over op DE.  

4. Leverancier vrijwaart DE voor aanspraken van derden ten aanzien van de rechten (en daarmee samenhangende rechten) 
genoemd in het vorige lid. 

5. Bij overtreding van hetgeen is bepaald in de leden 1 tot en met 4 is Leverancier aan DE een direct opeisbare boete 
verschuldigd ter hoogte van € 10.000,- voor iedere overtreding.  

 
Artikel 17  Toepasselijk recht en geschillen 
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij DE partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een 

verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken 
partij aldaar vestigingsplaats of woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 

2. De rechter behorend bij de vestigingsplaats van DE is bij uitsluiting bevoegd van geschillen – daaronder begrepen die, 
welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders 
voorschrijft. Niettemin heeft DE het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in 
onderling overleg te beslechten. 

 
 


