
 

Dutch Car Supply B.V.  
Algemene inkoopvoorwaarden 2018 

 
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dutch Car Supply B.V., gevestigd te Houten (KvK nummer 

66322332). 

1. Algemeen 

1.1. In deze Algemene Inkoopvoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:  

Algemene Inkoopvoorwaarden: deze Algemene Inkoopvoorwaarden die van toepassing 

zijn op alle offerte-aanvragen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten inzake te 

leveren Auto’s waarin Koper als (potentiële) koper optreedt. 

Auto: een voertuig, zijnde een personenauto, of ieder ander voertuig welke door Verkoper ter 

verkoop wordt aangeboden. 

Koper: Dutch Car Supply B.V., gevestigd te (3992 AB) Houten aan het adres Essenkade 3. 

Verkoper: wederpartij van Dutch Car Supply bij een Overeenkomst aangaande de koop van 

Auto’s door Koper.  

Overeenkomst: iedere overeenkomst met betrekking tot inkoop van Auto’s door Koper en/of 

hiermee verband houdende (rechts)handelingen tussen Koper en Verkoper en hieruit 

voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen of buitencontractuele relaties, 

alsmede iedere aanbieding, uitnodiging, offerte, aanvraag en/of advies en dergelijke waarbij 

Koper en/of Verkoper betrokken zijn. 

1.2. Indien enige bepaling van deze Algemene Inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, 

zullen de overige bepalingen van deze Algemene Inkoopvoorwaarden van kracht blijven. Koper 

zal de desbetreffende bepaling vervangen door een afdwingbare en uitvoerbare bepaling die, 

gegeven het doel en de strekking van deze Algemene Inkoopvoorwaarden, zo min mogelijk 

afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.  

1.3. Koper is te allen tijde bevoegd haar rechten en/of verplichtingen onder de Overeenkomst en/of 

de rechten betreffende de Auto’s geheel of gedeeltelijk (al dan niet door middel van 

contractsoverneming) te verkopen, over te dragen, te bezwaren of anderszins te vervreemden.  

 

2. Totstandkoming Overeenkomst 

2.1. Een overeenkomst komt tot stand doordat Koper een aanbod van Verkoper schriftelijk 

aanvaardt.  

2.2. Wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk plaatsvinden. 

 

3. Levering, keuring en controle  

3.1. De overeengekomen levertermijnen zijn fatale termijnen in de zin van artikel 6:83 sub a BW. 

3.2. Tenzij anders wordt overeengekomen draagt Koper zorg voor transport van de Auto’s. 

3.3. Koper heeft de bevoegdheid de te leveren Auto’s te keuren. De keuring geschiedt op de 

overeengekomen plaats van aflevering (na transport), tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen. 

3.4. Indien Koper de zaken na aflevering afkeurt, zal Verkoper op zijn kosten en voor zijn risico de 

betreffende Auto terugnemen. Binnen een redelijk te stellen termijn zal Verkoper een gebrek 

dienen te herstellen en de zaken opnieuw ter keuring/controle aanbieden. Afkeuring zal niet 

leiden tot verlenging van de leveringstermijn, tenzij Koper daarmee vooraf schriftelijk instemt. 

  



4. Overdracht van eigendom en risico  

4.1. Koper verkrijgt de juridische eigendom van de Auto’s direct nadat hij de koopsom van de 

Auto’s heeft voldaan.  

4.2. Onverminderd het voorgaande blijft Verkoper alle risico's dragen voor verlies en beschadiging 

van de Auto’s, totdat de transporteur de Auto’s voor transport heeft opgehaald. 

4.3. Indien Partijen zijn overeengekomen dat Verkoper het transport verzorgt, blijft Verkoper alle 

risico's dragen voor verlies en beschadiging van de Auto’s, totdat de Auto’s door de 

transporteur op de daartoe overeengekomen plaats zijn afgeleverd. Verkoper is in deze situatie 

verplicht zich adequaat te verzekeren tegen eventuele schade en/of diefstal van de Auto’s c.q. 

deze verzekerd te houden. 

 

5. Garantie 

5.1. Verkoper verklaart en garandeert dat de te leveren Auto’s beantwoorden aan de 

overeenkomst. Daarnaast garandeert Verkoper dat: 

a. hij bevoegd is om de Auto’s te verkopen en te leveren aan Koper en/of dat hij een geldig 

en overdraagbaar eigendomsrecht heeft op alle Auto’s; en 

b. hij de vrije en onbezwaarde eigendom heeft ten aanzien van de Auto’s en dat de 

goederen niet op enigerlei wijze zijn bezwaard en vrij zijn van pandrechten, alsmede dat 

daarop geen andere beperkte rechten rusten en dat evenmin een contractuele 

gehoudenheid bestaat om daarop beperkte rechten te vestigen. 

 

6. Schade en vrijwaring 

6.1. Verkoper is aansprakelijk voor alle schade die Koper lijdt als gevolg van een tekortkoming in 

de nakoming door Verkoper en voor schade door Verkoper veroorzaakt aan Auto’s. De 

administratie van Koper strekt tot volledig bewijs van de omvang van de schade van Koper, 

behoudens tegenbewijs door de Verkoper. 

6.2. Verkoper is aansprakelijk voor alle schade die door Koper en/of latere afnemers of gebruikers, 

waaronder de – uiteindelijke – consument van de geleverde Auto’s wordt geleden als gevolg 

van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Verkoper en/of als gevolg 

van het handelen of nalaten van Verkoper, dan wel zijn personeel of door hem ingeschakelde 

derden. De aansprakelijkheid van Verkoper heeft betrekking op zowel directe als indirecte c.q. 

gevolgschade. 

6.3. Verkoper vrijwaart Koper voor alle vorderingen van derden ter zake de vergoeding van schade 

als omschreven in artikel 6.2. 

6.4. Verkoper vrijwaart Koper voor aanspraken van derden, die het gevolg zijn van enige inbreuk 

of beweerde inbreuk op een (beweerd) eigendoms- of zekerheidsrecht. 

6.5. Verkoper is verplicht zich tegen zijn aansprakelijkheid en risico’s voldoende te verzekeren. 

 

7. Toepasselijk recht en geschillen 

7.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  

7.2. Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands en in het Engels opgesteld. In het geval 

van enige discrepantie tussen deze versies, prevaleert de Nederlandse versie. 

7.3. Het Verdrag van Wenen inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende roerende 

producten van 11 april 1980 (Het Weens Koopverdrag) is niet van toepassing en wordt hierbij 

uitdrukkelijk uitgesloten. 

7.4. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig 

worden beschouwd – welke naar aanleiding van een Overeenkomst ofwel naar aanleiding van 

deze Algemene Inkoopvoorwaarden tussen partijen ontstaan, zullen in eerste instantie 

uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Koper is 

gevestigd. 

 

 


