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Algemene Inkoopvoorwaarden van Drive Line Systems B.V. 

Rev. Januari 2023 

 

1. Definities 

1.1. Onder DLS wordt in deze Algemene Inkoopvoorwaarden verstaan de besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Drive Line Systems B.V. (Kamer van 

Koophandel nummer 23084764 0000), gevestigd aan de Robijn 910 te Dordrecht. 

1.2. Onder “Opdrachtnemer” wordt verstaan de partij waaraan DLS een Opdracht verstrekt. 
1.3. Onder “Overeenkomst” wordt verstaan de Overeenkomst, inclusief de Algemene 

Verkoopvoorwaarden, waarbij de Opdrachtnemer voor DLS werkzaamheden verricht, 

diensten verleent en/of producten levert. 

1.4. Onder “Opdracht” wordt verstaan één of meer opdracht(en) van DLS aan Opdrachtnemer 
betreffende een Levering, een Dienst en/of het verrichten van werkzaamheden.  

1.5. Onder “Diensten” wordt verstaan: de verlening van diensten.  
1.6. Onder “Producten” wordt verstaan zaken en vermogensrechten. 
1.7. Onder “Levering” wordt verstaan één of meer levering(en) van Producten. 
1.8. Onder “Offerte” wordt verstaan de offerte, aanbieding en/of prijsopgave op basis waarvan 

partijen een overeenkomst kunnen sluiten. 

 

2. Toepasselijkheid 

2.1. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op, en maken onderdeel uit van 

iedere Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en DLS. De Voorwaarden zijn eveneens van 

toepassing op de precontractuele situaties tussen Opdrachtnemer en DLS, waaronder 

begrepen onderhandelingen en aanvragen voor een Offerte door DLS, alsmede op ieder 

vervolg daarop. 

2.2. Toepasselijkheid van de door de Opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden 

wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.3. Van de Algemene Inkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dit 

uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

 

3. Totstandkoming van de Overeenkomst 

3.1. Aanvragen voor een Offerte door DLS gelden als een uitnodiging tot het doen van een 

aanbod door Opdrachtnemer en binden DLS niet. 

3.2. Een mondelinge of schriftelijke Offerte van Opdrachtnemer geldt als een bindend en 

onherroepelijk aanbod. 

3.3. Een aanbod van DLS bindt DLS slechts indien en voor zover dit aanbod schriftelijk is 

gedaan. 

3.4. Een Overeenkomst komt slechts tot stand wanneer DLS het aanbod van Opdrachtnemer 

schriftelijk aanvaardt, daaronder mede verstaan een order per e-mail. 

 

4. Leveringstermijnen 

4.1. Levering vindt plaats op het overeengekomen tijdstip en/of binnen de overeengekomen 

termijn (“Leveringstermijn”). Te verrichten diensten en/of te verrichten werkzaamheden zijn 
binnen de daartoe overeengekomen termijn voltooid (“Voltooiingstermijn”). 

4.2. Tenzij de Overeenkomst schriftelijk anders bepaalt, vangt de in de Overeenkomst 

bepaalde Leveringstermijn en/of Voltooiingstermijn aan op de dag waarop een 

Overeenkomst tot stand komt. 

4.3. Indien geen Leveringstermijn of Voltooiingstermijn is overeengekomen, bericht 

Opdrachtnemer DLS tijdig omtrent het Leveringstijdstip en/of Voltooiingtijdstip. 
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4.4. Zodra Opdrachtnemer weet of verwacht niet tijdig te kunnen leveren en/of voltooien stelt 

hij DLS daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis onder vermelding van de redenen en de 

verwachte duur van de vertraging. Indien Opdrachtnemer niet voldoet aan voornoemde 

verplichting, komt Opdrachtnemer geen beroep meer toe op eventuele overmacht. 

4.5. Bij niet-tijdige Levering en/of niet-tijdige voltooiing is Opdrachtnemer van rechtswege in 

verzuim. Tenzij anders wordt overeengekomen, is Opdrachtnemer in dat geval een boete 

verschuldigd van 2% van het factuurbedrag van de Overeenkomst, exclusief btw, 

onverminderd alle overige rechten van DLS bij verzuim van Opdrachtnemer, waaronder 

het wettelijk recht op schadevergoeding. 

 

5. Levering 

5.1. Opdrachtnemer levert de producten “DAP Dordrecht, tenzij anders wordt 

overeengekomen. 

5.2. Opdrachtnemer verschaft DLS tijdig die instructies en andere informatie die nodig zijn om 

DLS in staat te stellen de producten (feitelijk) in ontvangst te nemen. 

5.3. Indien DLS niet in staat is om de producten tijdig af te nemen in verband met overmacht, 

stelt Opdrachtnemer de Levering uit. 

5.4. Deelleveringen zijn slechts toegestaan indien en voor zover DLS daarmee schriftelijk heeft 

ingestemd. Bij gebreke daarvan is DLS gerechtigd deelleveringen zonder voorafgaande 

kennisgeving en voor rekening en risico van Opdrachtnemer te retourneren. 

 

6. Verpakking en verzending 

6.1. Opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat de verpakking voldoet aan alle (mede door 

DLS gestelde) voorschriften. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt 

door onvoldoende of ondeugdelijke verpakking. 

6.2. Alle gebruikte verpakkingen, uitgezonderd leenemballage, wordt eigendom van DLS. 

Retourzending leenemballage komt voor rekening van Opdrachtnemer. 

6.3. Opdrachtnemer is gehouden om de producten tijdens het vervoer en het lossen c.q. 

installeren deugdelijk te verzekeren en op eerste verzoek van DLS de polissen ter inzage 

te verstrekken. 

 

7. Hulpmiddelen/modellen/tekeningen 

7.1. Partijen zullen alle informatie die zij van elkaar verkrijgen, vertrouwelijk behandelen en 

uitsluitend ter uitvoering van de betrokken Overeenkomst mogen gebruiken. 

7.2. Alle modellen, mallen, matrijzen, tekeningen, specificaties, instructies, ontwerpen en/of 

andere hulpmiddelen die DLS aan opdrachtnemer ter uitvoering van de Overeenkomst 

heeft verstrekt, of die Opdrachtnemer ten behoeve van zijn prestatie jegens DLS heeft 

gemaakt of heeft laten maken, zijn en blijven eigendom van DLS.  

7.3. Opdrachtnemer zal de hulpmiddelen niet gebruiken noch machtiging geven of met zijn 

medeweten toelaten dat zij gebruikt worden door derden voor of in verband met enig 

ander doel dan de Levering van producten aan DLS. 

7.4. Opdrachtnemer zal de hulpmiddelen in goede staat houden en tegen alle risico’s 
verzekeren zolang deze onder zijn hoede zijn. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor verlies 

of schade van de hulpmiddelen. 

7.5. Opdrachtnemer zal de hulpmiddelen bij de laatste Levering in goede staat aan DLS 

terugzenden, tenzij anders aangegeven. 

7.6. Opdrachtnemer zal de modellen en andere hulpmiddelen van kenmerken voorzien, zodat 

blijkt dat deze toebehoren aan DLS. 

 

8. Certificaten, attesten, instructieboeken 
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8.1. Indien in de Overeenkomst certificaten, attesten en/of instructieboeken worden verlangd     

ter uitvoering van de Overeenkomst, draagt Opdrachtnemer er zorg voor dat deze 

gelijktijdig met de Levering van de producten in het bezit worden gesteld van DLS. 

Wanneer dit niet gebeurt, is DLS gerechtigd de betaling op te schorten. 

 

9. Overgang van eigendom en risico 

9.1. Producten zijn eigendom van en zijn voor risico van Opdrachtnemer totdat de Levering 

heeft plaatsgevonden. De eigendom (vrij van lasten en beperkingen) van en het risico voor 

producten gaan over op DLS zodra Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen tot Levering 

heeft voldaan en DLS producten heeft ontvangen en aanvaard. 

 

10. Prijzen 

10.1. De in de opdracht vermelde prijzen zijn vast, exclusief omzetbelasting en gelden voor 

levering “DAP op de overeengekomen plaats” en omvatten alle kosten zoals transporten 

verzekeringskosten, koersrisico en kosten van emballage, uitgezonderd leenemballage. 

Wijzigingen hierop worden slechts erkend wanneer deze uitdrukkelijk door DLS zijn 

bevestigd. 

10.2. Prijzen kunnen niet – om welke reden dan ook – worden verhoogd zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van DLS. Onder prijsverhogingen als hier bedoeld worden ook 

verstaan verhogingen in verband met verhoging van de aan de uitvoering van de 

Overeenkomst verbonden kosten, zoals maar niet beperkt tot, gestegen loonkosten, 

inkoopprijzen, vrachttarieven, valutakoersen (bijvoorbeeld schommelingen of wijzigingen), 

in- en uitvoerrechten, accijnzen, belastingen, ongeacht of zodanige verhogingen van 

overheidswege is opgelegd of toegestaan. 

 

11. Facturering en betaling 

11.1. Betaling vindt plaats binnen de overeengekomen termijn mits de producten, verrichte 

werkzaamheden en/of geleverde diensten overeenkomstig de Overeenkomst zijn 

afgeleverd/verricht en aanvaard en mits DLS de factuur heeft goedgekeurd. 

11.2. Indien geen betalingstermijn is overeengekomen voldoet DLS het verschuldigde bedrag 

aan Opdrachtnemer binnen 60 dagen na de dag waarop DLS de factuur van 

Opdrachtnemer heeft ontvangen. DLS is te allen tijde gerechtigd om al hetgeen DLS uit 

welken hoofde ook is verschuldigd aan Opdrachtnemer te verrekenen met al hetgeen DLS 

te eniger tijd al dan niet opeisbaar van Opdrachtnemer en/of enige aan Opdrachtnemer 

gelieerde rechtspersoon heeft of zal hebben te vorderen. Partijen beogen hiermee 

uitdrukkelijk af te wijken van artikel 6:127 lid 3 BW. 

11.3. Betaling houdt geen aanvaarding of goedkeuring van producten, verrichte 

werkzaamheden of verrichte diensten in. 

 

12. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

12.1. Tenzij Opdrachtnemer aantoont dat schade een direct gevolg is van opzet of bewuste 

roekeloosheid van DLS, is DLS onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk jegens 

Opdrachtnemer of derden voor directe of indirecte schade of verlies van wat voor soort 

dan ook in verband met de Overeenkomst of uitvoering daarvan. De aansprakelijkheid van 

DLS is beperkt tot het bedrag van de netto, door partijen overeengekomen prijs in de 

desbetreffende Overeenkomst. 

12.2. Opdrachtnemer zal alle directe en indirecte schade vergoeden die DLS of derden lijden of 

zullen lijden als gevolg van of in verband met (het gebruik van) producten en/of verrichte 

werkzaamheden en/of verrichte diensten die voortvloeien uit een Overeenkomst tussen 

partijen. 
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12.3. Opdrachtnemer vrijwaart DLS volledig tegen aanspraken (inclusief (rechts)vorderingen) 

van derden tot vergoeding van schade die is ontstaan als gevolg van of in verband met de 

uitvoering van de Overeenkomst, behoudens indien en voor zover schade het 

rechtstreekse gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos handelen of nalaten van DLS. 

Opdrachtnemer zal DLS ter zake volledig schadeloos stellen. Opdrachtnemer zal op zijn 

kosten DLS alle informatie en medewerking geven die naar het oordeel van DLS 

redelijkerwijs nodig is om verweer te voeren tegen een aanspraak van een derde als 

bedoeld in de vorige zin. 

 

13. Verzuim, opschorting en ontbinding 

13.1. Opdrachtnemer is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim indien zich één of meerdere 

van de volgende gebeurtenissen of situaties voordoen: 

• Surséance van betaling of faillissement van Opdrachtnemer of aanvraag daartoe; 

• Beslag op alle of een gedeelte van de vermogensbestanddelen van 

Opdrachtnemer of een daarmee vergelijkbare buitenlandse procedure of situatie 

en deze beslaglegging niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven; 

• De schriftelijke ingebrekestelling waarbij aan Opdrachtnemer een redelijke termijn 

is gegund en Opdrachtnemer niet geheel voldoet aan enige verplichting; 

• Besluit van Opdrachtnemer tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van 

zijn onderneming, behoudens voor zover de belangen van DLS op geen enkele 

wijze ook maar enigszins zouden worden geschaad; 

• Directe of indirecte verandering in de zeggenschap van (een deel van) de 

onderneming van Opdrachtnemer, behoudens voor zover de belangen van DLS 

op geen enkele wijze ook maar enigszins zouden worden geschaad; 

• Ontbinding van de vennootschap van Opdrachtnemer. 

13.2. Indien zich één of meer van de in de in artikel 13.1 genoemde situaties of gebeurtenissen 

voordoet, is DLS gerechtigd om, zonder nadere ingebrekestelling, met onmiddellijke 

ingang, bij schriftelijke kennisgeving, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn 

en onverminderd de overige rechten van DLS, de uitvoering van haar verplichtingen 

ingevolge de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, totdat Opdrachtnemer 

heeft voldaan aan zijn verplichtingen onder de Overeenkomst en/of de Overeenkomst 

geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen. 

13.3. Indien zich één of meer van de in de in artikel 13.1 genoemde situaties of gebeurtenissen 

voordoet, is al hetgeen DLS te vorderen heeft van Opdrachtnemer onmiddellijk en volledig 

opeisbaar. Op grond van deze Overeenkomst of de wet, heeft DLS recht op vergoeding 

van alle door haar als gevolg van de tekortkoming en eventuele ontbinding van de 

Overeenkomst geleden en nog te lijden schade (waaronder onder andere winstderving en 

andere vermogensschade). 

13.4. Indien de Overeenkomst op grond van het in artikel 13.1 bepaalde is ontbonden, betaalt 

Opdrachtnemer de reeds aan hem verrichte betalingen terug aan DLS, vermeerderd met 

de wettelijke rente vanaf de dag van betaling door DLS. Bij gedeeltelijke ontbinding van de 

Overeenkomst, bestaat de terugbetalingsverplichting (inclusief wettelijke rente) alleen voor 

zover de betaling op het ontbonden gedeelte betrekking heeft. 

13.5. Opdrachtnemer stelt DLS onmiddellijk schriftelijk op de hoogte indien zich één of meer van 

de hierboven genoemde situaties of gebeurtenissen voordoen of dreigen voor te doen. 

13.6. Indien blijkt dat het geleverde niet overeenstemt met het bestelde en/of in de specificaties 

omschreven eisen, is DLS gerechtigd zonder ingebrekestelling de overeenkomst geheel of 

gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd 

de overige wettelijke rechten. 
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14. Niet-toerekenbaar tekortschieten 

14.1. Indien Opdrachtnemer zich op een situatie van overmacht beroept of wil beroepen, dient 

hij DLS hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen onder opgave van redenen. 

14.2. Zowel DLS als Opdrachtnemer is alsdan gerechtigd om de Overeenkomst geheel of 

gedeeltelijk te ontbinden dan wel van haar kant de uitvoering van haar verplichtingen op te 

schorten. 

14.3. DLS is niet gehouden de Overeenkomst uit te voeren indien en zolang dit onmogelijk 

wordt gemaakt, respectievelijk bemoeilijkt wordt door overmacht, derhalve door een – al 

dan niet voorzienbare – omstandigheid die buiten de macht van DLS is gelegen. Indien 

DLS door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtnemer kan voldoen, is 

DLS niet aansprakelijk jegens Opdrachtnemer en wordt de nakoming van deze 

verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. 

 

15. Overdracht 

15.1. Opdrachtnemer is niet bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te 

laten uitvoeren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DLS. 

15.2. De toestemming als bedoeld in het voorgaande lid laat onverlet dat Opdrachtnemer 

volledig aansprakelijk is tegenover DLS conform artikel 12 (Aansprakelijkheid en 

Vrijwaring). 

15.3. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van DLS, de 

Overeenkomst, noch enig deel daarvan, noch de daaruit voortvloeiende vordering aan 

derden over te dragen. 

16. Intellectuele eigendomsrechten 

16.1 Opdrachtnemer garandeert dat het gebruik, daaronder begrepen doorverkoop, van de 

door haar geleverde producten, of van de door haar ten behoeve van DLS gekochte of 

vervaardigde hulpmiddelen geen inbreuk zal opleveren op octrooirechten, merkrechten, 

modelrechten, auteursrechten of andere rechten van derden, in enig land.  

16.2 Opdrachtnemer garandeert dat hij/zij bij de uitvoering van de Overeenkomst geen inbreuk 

zal worden gemaakt op octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of 

andere rechten van derden, in enig land. 

16.3. Opdrachtnemer vrijwaart DLS tegen enigerlei aanspraak van derden uit hoofde van 

inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden, ter zake van te leveren of 

geleverde producten, te verrichten werkzaamheden en/of te verrichten diensten, en zal 

DLS alle schade vergoeden die het gevolg is van enige aanspraak van derden, in enig 

land (waaronder mede begrepen de kosten van rechtsbijstand, accountantskosten, de 

kosten van transport, opslag en vernietiging van de producten alsmede enige vergoeding 

die DLS aan de derde betaalt in het kader van een minnelijke regeling, ongeacht of vast 

komt te staan dat de betreffende producten inbreuk maken op de rechten van de derde). 

16.4 Opdrachtnemer zal tevens op eerste verzoek de inkoopprijs van de door hem geleverde     

producten aan DLS terugbetalen indien en voor zover de verkoop daarvan wordt 

bemoeilijkt doordat de derde daarop beslag heeft gelegd of zich verzet tegen verdere 

afhandeling van deze producten en zal niet als voorwaarde voor terugbetaling kunnen 

stellen dat de producten aan hem worden teruggezonden of ter beschikking worden 

gesteld. 

16.5. Het is de Opdrachtnemer verboden handelsnamen, merken, producten of goederen van 

DLS, zonder schriftelijke toestemming van DLS te noemen of te gebruiken voor referentie-

of reclamedoeleinden, alsmede alle andere eigen doeleinden. 

17. Garantie 

17.1. Opdrachtnemer garandeert dat de producten: 
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a. voldoen aan de door DLS gestelde kwaliteitseisen en identiek zijn aan eventuele 

goedgekeurde referentiemonsters en specificaties, in overeenstemming zijn met de 

Overeenkomst en voldoen aan hetgeen DLS overigens redelijkerwijs mag 

verwachten; 

b. voldoen aan de daarvoor ingevolge Europese en Nederlandse regelgeving geldende 

eisen, waaronder mede begrepen eisen ter bescherming van de gezondheid, eisen 

ter zake van de veiligheid en kwaliteit, de voorgeschreven aanduidingen en 

etiketteringen en de productaansprakelijkheid. 

17.2. Opdrachtnemer garandeert in aanvulling op het vorige lid dat er geen (toekomstige) 

vorderingen, retentierechten, intellectuele eigendomsrechten, bezwaren of belemmeringen 

zijn die zich verzetten tegen de eigendomsoverdracht van producten door DLS aan 

derden. 

17.3. Indien de producten niet in overeenstemming zijn met hetgeen in dit artikel gegarandeerd, 

zal Opdrachtnemer de producten onverwijld op eigen kosten vervangen. Deze rechten 

laten onverlet de rechten en plichten die DLS toekomen op grond van de wet of de 

Algemene Verkoopvoorwaarden. 

 

18. Informatieverplichting 

18.1. Opdrachtnemer zal DLS onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen zodra hij over 

informatie beschikt dat het geleverde (mogelijk) niet voldoet aan één van de in artikel 17 

genoemde eisen. 

 

19. Geldigheid 

19.1. Indien één of meer bepalingen van een Overeenkomst door enige bevoegde instantie voor 

ongeldig wordt gehouden, tast dit de geldigheid en de gebondenheid van alle overige 

bepalingen niet aan. 

 

20. Geschillen 

20.1. Op overeenkomsten tussen DLS en Opdrachtnemer en eventuele daarmee 

samenhangende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing 

met uitsluiting van het Weense Koopverdrag. 

20.2. Alle geschillen, die uit de onderhavige Overeenkomst en hiervan deel uitmakende nadere 

overeenkomsten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank te 

Rotterdam. 

 

21. Vertaling 

21.1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse 

taal. Bij onduidelijkheid en verschil in interpretatie en/of uitleg van deze Algemene 

Inkoopvoorwaarden is de Nederlandse tekst te allen tijde doorslaggevend. 
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