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ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
VAN DRIE-D B.V. EN DRIE-D LAGERTECHNIEK B.V. TE ROTTERDAM.
Artikel 1 – Begripsbepaling

Artikel 3 – Aanbiedingen

1.1. Onder DRIE-D wordt in deze Algemene
Voorwaarden verstaan: DRIE-D bv en DRIED Lagertechniek bv, gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam.
1.2. Onder afnemer wordt in deze Algemene
Voorwaarden verstaan: diegene in wiens
opdracht alsmede degene voor wiens rekening goederen (waaronder begrepen
halffabrikaten) door DRIE-D worden of zijn
ontwikkeld, vervaardigd, verkocht of geleverd en in wiens opdracht/voor wiens rekening door DRIE-D diensten worden of zijn
verricht.
1.3. Onder het verrichten van diensten wordt
mede verstaan alle werkzaamheden die
DRIE-D in het kader van een opdracht voor
de afnemer verricht, waaronder begrepen
advisering. De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden die zien op (levering
van) goederen zien tevens op (het verrichten van) diensten door DRIE-D.

3.1. De aanbiedingen van DRIE-D, waaronder
begrepen offertes, rekeningen en documenten, zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende een maand na dagtekening, tenzij
anders overeengekomen.
3.2. Na aanvaarding van de aanbieding door
de afnemer is een tussen DRIE-D en de afnemer te sluiten overeenkomst eerst rechtsgeldig vanaf het moment dat deze aanvaarding door DRIE-D aan de afnemer is
bevestigd middels een schriftelijke opdrachtbevestiging danwel wanneer DRIE-D
met de uitvoering van de overeenkomst is
aangevangen.
3.3. Iedere aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door DRIE-D onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
3.4. De bij een aanbieding verstrekte prijslijsten,
catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maaten gewichtsopgaven en andere gegevens
zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze gegevens
zijn voor DRIE-D echter slechts bindend indien DRIE-D dit uitdrukkelijk schriftelijk heeft
bevestigd. DRIE-D is niet verplicht detailgegevens (over de samenstelling etc.) van de
goederen te verstrekken, tenzij dit vooraf
schriftelijk is overeengekomen.
3.5. De door DRIE-D uitgebrachte aanbieding,
alsmede de door haar vervaardigde of verstrekte afbeeldingen, tekeningen, technische gegevens, programmatuur, beschrijvingen, modellen, monsters, ontwerpen,
brochures, prijslijsten, gereedschappen en
dergelijke blijven eigendom van DRIE-D,
ongeacht of daarvoor aan de afnemer kosten in rekening zijn gebracht. De informatie
die in een en ander ligt besloten of ten
grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten en dergelijke,
blijft exclusief voorbehouden aan DRIE-D.
3.6. De afnemer staat ervoor in dat de in dit
artikel bedoelde informatie, behoudens ter
uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met voorafgaande schriftelijke
toestemming van DRIE-D wordt gebruikt,
verveelvoudigd of openbaar gemaakt. Zolang door DRIE-D deze schriftelijke toestemming niet is verleend is de afnemer
verplicht tot strikte geheimhouding van de
informatie die besloten ligt in of ten grondslag ligt aan de door DRIE-D verstrekte ge-

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen
DRIE-D en de afnemer, zowel met betrekking tot levering van zaken als het verrichten van diensten, alsmede op alle aanbiedingen van DRIE-D, zulks met uitsluiting
van eventuele Algemene Voorwaarden
van de afnemer, van welke aard dan ook.
Een verwijzing door de afnemer naar eigen
inkoop-, aanbestedings- of andere Algemene Voorwaarden wordt door DRIE-D niet
aanvaard.
2.2. Op het moment van totstandkoming van
de overeenkomst wordt de afnemer geacht akkoord te gaan met de uitsluitende
toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.3. Afwijkingen van (de toepasselijkheid van)
deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend mogelijk indien DRIE-D hiermee schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord gaat.
2.4. Het bovenstaande geld tevens voor de
door de afnemer (zowel mondeling, telefonisch, per telex of enige andere wijze) verstrekte nadere opdrachten.
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gevens/informatie. De afnemer verplicht
zich de in dit lid genoemde geheimhoudingplicht op te leggen aan alle personen,
al of niet in dienstbetrekking bij de afnemer
werkzaam, die, uit welke hoofde ook, inzage hebben of zullen hebben dan wel op
ander wijze bekend zullen raken met bedoelde informatie. De afnemer verplicht
zich DRIE-D schadeloos te stellen voor alle
schade die DRIE-D door of in verband met
schending van de geheimhoudingsplicht
door de afnemer dan wel door genoemde
personen lijdt of mocht lijden.
3.7. Het is de afnemer uitsluitend toegestaan de
door DRIE-D verstrekte gegevens te gebruiken in het kader van de boordeling van de
aanbieding dan wel opdracht. De afnemer
is verplicht om alle door DRIE-D aan hem ter
hand gestelde informatie op het eerste verzoek daartoe van DRIE-D onmiddellijk te retourneren.

5.2.
5.3.

Artikel 4 – Wijzigingen/ annulering/ meerwerk
4.1. Wijzigingen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel gehele of gedeeltelijke
annulering van de overeenkomst zijn slechts
mogelijk
indien
de
gewenste
wijziging/annulering schriftelijk aan DRIE-D is
medegedeeld door de afnemer en indien
DRIE-D deze wijziging/annulering akkoord
bevonden heeft.
4.2. De kosten en schade, welke het gevolg zijn
van de in lid 1 van dit artikel genoemde wijziging/annulering, kunnen door DRIE-D aan
de afnemer in rekening worden gebracht.
Na wijziging/annulering van de overeenkomst kan de afnemer geen beroep meer
doen op de aanvankelijk overeengekomen
levertijden en de ter zake van de uitvoering
van de overeenkomst overeengekomen
termijnen
4.3. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen
door DRIE-D in overleg met de afnemer, al
dan niet schriftelijk vastgelegd, tijdens de
uitvoering van de overeenkomst boven de
in de overeenkomst of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd, verricht en/of aangebracht, dan wel door DRIE-D boven de in
de overeenkomst of de opdrachtbevestiging
omschreven
prestatie/leveringsomvang wordt gepresteerd.
Artikel 5 – Prijzen
5.1. Alle door DRIE-D opgegeven prijzen gelden
voor de in de opdrachtbevestiging omschreven prestatie of leveringsomvang en

5.4.

5.5.

5.6.

zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kosten zoals kosten met betrekking
tot wisselkoersen, materiaalkosten, loonkosten en grondstofkosten. In de door DRIE-D
gehanteerde prijzen zijn begrepen de omzetbelasting en/of andere op de verkoop
en levering betrekking hebbende overheidslasten in- en uitvoerrechten, vracht-,
transport-, stations-, opslag-, bewakings-,
verpakkings-, certificerings- en inklaringskosten, milieukosten voor aan-, af- of vervoer
door of namens DRIE-D van milieubelastende stoffen en materialen, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.
Tenzij sprake is van een termijn van aanvaarding, is elke prijsopgave van DRIE-D
vrijblijvend.
Indien na de datum van de totstandkoming
van de overeenkomst een of meer van de
kostprijsfactoren zoals genoemd in lid 1 van
dit artikel een verhoging ondergaan – al
geschiedt dit als gevolg van voorzienbare
omstandigheden – dan is DRIE-D gerechtigd
de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
DRIE-D is gerechtigd om het door haar verrichte meerwerk afzonderlijk in rekening te
brengen, zodra het daarvoor in rekening te
brengen bedrag aan haar bekend is. De
prijs voor meerwerk wordt berekend conform het bepaalde in de leden 1 t/m 3 van
dit artikel.
Heeft DRIE-D zich verplicht tot het verwerken en/of monteren van haar product, dan
is de berekende prijs exclusief montage,
verwerking etc. en het (bedrijfsvaardig) opleveren van het product op de in de aanbieding genoemde plaats.
Indien de prijs van de in lid 1 van dit artikel
bedoelde prestatie dan wel leveringsomvang EURO 50,= (exclusief BTW) of minder
bedraagt, brengt DRIE-D een administratietoeslag van EURO 10,= (exclusief BTW) aan
de afnemer in rekening.

Artikel 6 – Betaling
6.1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling door de afnemer te geschieden binnen
30 dagen na factuurdatum op de door
DRIE-D aangewezen bank- of girorekening.
De afnemer is niet gerechtigd de betaling
op te schorten of te verrekenen. De op de
bank-/giro-afschriften van DRIE-D aangegeven valutadatum is bepalend en wordt
als betalingsdatum aangemerkt.
6.2. Indien betaling door de afnemer niet of niet
volledig op het in lid 1 van dit artikel gePagina 2
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

noemde tijdstip plaatsvindt, is de afnemer
van rechtswege in verzuim. Alsdan is DRIE-D
gerechtigd een rente over het openstaande factuurbedrag van 1% per maand bij de
afnemer in rekening te brengen, waarbij
een gedeelte van een maand als gehele
maand wordt gerekend.
Indien betaling door de afnemer niet of niet
volledig op het in lid 1 van dit artikel genoemde tijdstip plaatsvindt, komen alle kosten der buitengerechtelijke incasso van het
openstaande factuurbedrag, alsmede van
de overige betalingsverplichtingen van de
afnemer, voor rekening van de afnemer.
Onder deze kosten wordt onder meer verstaan de door DRIE-D gemaakte invorderingskosten (kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus). De afnemer is
minimaal 15% van het openstaande factuurbedrag verschuldigd, onverminderd het
recht van DRIE-D om de werkelijk gemaakte
kosten aan de afnemer in rekening te brengen.
Betalingen van dan wel namens de afnemer kunnen door DRIE-D primair in mindering worden gebracht op die vordering,
waarvoor DRIE-D niet het eigendomsvoorbehoud, zoals vermeld in artikel 9 van deze
Algemene Voorwaarden geldend heeft
kunnen maken. Vervolgens kunnen de betalingen door DRIE-D in mindering worden
gebracht op de door de afnemer verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten,
daarna op de verschuldigde rente en tenslotte op de hoofdsom.
Indien de afnemer met betaling op enige
andere verplichting uit de overeenkomst in
gebreke blijft, is DRIE-D gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat rechterlijke tussenkomst
vereist is, alsmede de geleverde, DRIE-D in
eigendom toebehorende, zaken terug te
nemen, overeenkomstig het bepaalde in
artikel 9.
De in het vorige lid genoemde bevoegdheid tot ontbinding en terugneming heeft
DRIE-D eveneens, indien de afnemer komt
te overlijden, onder curatele wordt gesteld,
in liquidatie komt te verkeren, in staat van
faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling verkrijgt of indien beslag onder de afnemer wordt gelegd.
In de gevallen zoals vermeld in de vorige
twee leden is DRIE-D tevens gerechtigd alle
door de afnemer verschuldigde bedragen
terstond zonder waarschuwing of ingebrekestelling op te vorderen.

Artikel 7 – Overmacht
7.1. DRIE-D kan zich te allen tijde op overmacht
beroepen indien de tekortkoming van DRIED niet te wijten is aan haar schuld, noch
krachtens de Wet of naar algemeen in Nederland geldende opvattingen voor haar
rekening en risico komt.
7.2. Van overmacht in de zin van het vorige lid is
onder meer, doch niet uitsluitend, sprake in
de volgende gevallen:
Oorlog, mobilisatie, oproer, werkstaking,
brand, ongeval of ziekte, bedrijfsstoringen,
gebrek aan grondstof of verpakkingsmateriaal, stagnatie in het vervoer, overheidsmaatregelen alsmede iedere omstandigheid die buiten de macht van DRIE-D ligt en
de uitvoering van de overeenkomst nadelig
voor haar dan wel onmogelijk maakt.
DRIE-D kan zich tevens op overmacht beroepen indien bovengenoemde gevallen
zich in het bedrijf van derden, met wie DRIED ter voldoening van haar verplichtingen uit
hoofde van de overeenkomst met de afnemer een overeenkomst heeft gesloten,
voordoen.
7.3. DRIE-D behoudt te allen tijde het recht om,
indien de afnemer een beroep doet op
overmacht, de overeenkomst door een
schriftelijke verklaring aan de afnemer te
ontbinden alsmede van de afnemer een
vergoeding te vorderen voor de door DRIED geleden en te lijden schade.
Artikel 8 – Levering en leveringstijden
8.1. Overeengekomen leveringstijden gelden
steeds bij benadering en zijn derhalve geen
fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
8.2. Alle leveringen geschieden af magazijn.
Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
DRIE-D behoudt zich de eigendom voor van
alle door DRIE-D aan de afnemer geleverde
goederen totdat de koopprijs voor al deze
goederen geheel is voldaan. Indien DRIE-D
in verband met de verkoop ten behoeve
van de afnemer door de afnemer te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de
voorbehouden eigendom voornoemd totdat de afnemer ook deze vorderingen van
DRIE-D geheel heeft voldaan. Tevens geldt
de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die DRIE-D tegen de afnemer mocht
verkrijgen wegens tekortschieten van de
afnemer in een of meer van zijn verplichtingen jegens DRIE-D in het kader van de verPagina 3
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koop van goederen dan wel de verrichting
van werkzaamheden verband houdende
met deze verkoop.
Artikel 10 - Aansprakelijkheid
10.1. DRIE-D kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
a. fouten in het materiaal dat door de afnemer ter hand is gesteld.
b. misverstanden of fouten ten aanzien van
de uitvoering van de overeenkomst indien
deze hun aanleiding of oorzaak vinden in
handelingen van de afnemer, zoals het niet
tijdig of niet aanleveren van volledige,
deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen.
c. fouten van door of namens de afnemer
ingeschakelde derden.
d. gebreken in offertes van toeleveranciers
of voor overschrijdingen van prijsopgaven
van toeleveranciers.
e. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de afnemer, zijn goedkeuring
heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid
is gesteld een controle uit te voeren en te
kennen heeft gegeven aan een dergelijke
controle geen behoefte te hebben.
f. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de afnemer het tot stand
brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een
dergelijk(e) model, prototype of proef wel
waarneembaar zouden zijn geweest.
10.2. Behoudens in geval van opzet of grove
schuld van DRIE-D of de bedrijfsleiding van
DRIE-D, is de aansprakelijkheid van DRIE-D
voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de afnemer
gepleegde onrechtmatige daad, beperkt
tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag
niet hoger zal zijn dan EURO 10.000,- of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium.
10.3. DRIE-D is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen
stagnatie in de geregelde gang van zaken
in de onderneming van de afnemer, gevolgschade en gederfde winst, die op enigerlei wijze verband houdt met dan wel is
veroorzaakt door foutief gebruik van de
geleverde goederen door de afnemer,
behoudens opzet of grove schuld van DRIED.

10.4. DRIE-D heeft te allen tijde het recht, indien
en voor zover mogelijk, de schade van de
afnemer ongedaan te maken of te beperken, waarbij afnemer DRIE-D alle mogelijke
medewerking dient te verlenen.
10.5. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat
de opdracht is voltooid.
10.6. De afnemer vrijwaart DRIE-D tegen aanspraken van derden verband houdende
met geleverde goederen, in het bijzonder
tegen aanspraken wegens schade veroorzaakt door foutief gebruik van geleverde
goederen of door gebruik tegen het advies
van DRIE-D in.
10.7. De afnemer is gehouden, indien
redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door
hem verstrekte materialen en gegevens
onder zich te houden tot de opdracht is
vervuld. Indien de afnemer dit nalaat,
kan DRIE-D niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van
deze kopieën niet was opgetreden.
10.8. Na het voltooien van de opdracht hebben
noch de afnemer noch DRIE-D jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot
de gebruikte materialen en gegevens.
Artikel 11 - Overige bepalingen
11.1. Het is de afnemer niet toegestaan enig
recht uit een met DRIE-D gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders
dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
11.2. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden,
die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig
van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
11.3. De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Voorwaarden.
11.4. Op de overeenkomst tussen DRIE-D en de
afnemer is het Nederlands recht van toepassing. De rechter bevoegd tot het kennisnemen van geschillen tussen DRIE-D
en de afnemer is de bevoegde rechter in
het arrondissement waar DRIE-D is gevestigd.
11.5. De Nederlandse tekst van deze Algemene
Voorwaarden prevaleert boven vertalingen ervan.
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