
 

Dutch Car Supply B.V.  
Algemene verkoopvoorwaarden 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 Verkoopvoorwaarden: deze algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing 
zijn op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten die Verkoper aanbiedt ter zake de 
(potentiële) verkoop van Auto’s waarbij Verkoper als verkopende partij optreedt. 
Auto: een voertuig, zijnde een personenauto, of ieder ander voertuig welke door Verkoper ter 
verkoop wordt aangeboden. 
Verkoper: Dutch Car Supply B.V., gevestigd te (3992 AB) Houten aan het adres Essenkade 
3. 
Koper: wederpartij van Verkoper bij een Overeenkomst aangaande de verkoop van Auto’s 
door Verkoper.  
Overeenkomst: iedere overeenkomst met betrekking tot verkoop van Auto’s door Verkoper 
aan Koper en/of hiermee verband houdende (rechts)handelingen tussen Verkoper en Koper en 
hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen of buitencontractuele 
relaties, alsmede iedere aanbieding, uitnodiging, offerte, aanvraag en/of advies en dergelijke 
waarbij Verkoper betrokken is, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken 

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. 
Verkoper 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. Verkoper 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. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst 
2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod of de offerte 

een termijn voor aanvaarding is genoemd. Prijzen luiden in Euro en zijn inclusief BTW, service- 
en transportkosten en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. 

2.2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen of toekomstige orders. 
2.3. Een Overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat de schriftelijk aanvaarding van de 

aanbieding door de Koper Verkoper heeft bereikt. 
 

3. Betaling 
3.1. Koper dient alle verschuldigde bedragen aan Verkoper te hebben voldaan voordat levering van 

de Auto plaatsvindt.  
 

4. Levering  
4.1. Levertijden in offertes van Verkoper zijn indicatief en betreffen nooit een fatale termijn. 

Overschrijding van de genoemde termijnen geven Koper dan ook geen recht op ontbinding of 
schadevergoeding.  

4.2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van de Auto’s 
plaats door middel van bezitsverschaffing, op de vestiging van Verkoper.  

  



5. Eigendomsvoorbehoud 
5.1. Alle door Verkoper geleverde Auto’s blijven eigendom van Verkoper totdat de Koper de prijs 

alsmede enige andere vordering van Verkoper, als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW, heeft 
voldaan. 
 

6. Klachtplicht 
6.1. Koper dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen 

van hetgeen is overeengekomen. Eventuele afwijkingen aan de Auto moeten direct bij de 
levering bij Verkoper worden aangetekend. Tevens dienen deze afwijkingen, alsmede 
eventuele andere bij aflevering zichtbare gebreken schriftelijk bij Verkoper te worden gemeld 
binnen tien werkdagen na levering van de Auto. Niet zichtbare gebreken dient Koper binnen 
tien werkdagen nadat hij deze heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk te melden 
bij Verkoper. 

6.2. De verplichtingen van Verkoper in geval van gebreken aan de Auto zijn beperkt tot herstel dan 
wel tot gehele of gedeeltelijke creditering (ter compensatie) van het op de gebrekkige Auto 
hebbende factuurbedrag, zulks ter keuze van Verkoper. 
 

7. Aansprakelijkheid 
7.1. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming door Verkoper, 

behoudens indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Verkoper. 
7.2. Verkoper is, ook indien haar geen beroep op het in lid 1 van dit artikel bepaalde toekomt, 

slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan 
haar toe te rekenen omstandigheid. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor: 

a. indirecte schade, zoals winstderving, gevolgschade en/of bedrijfsschade; 
b. tekortkomingen van de door haar ingeschakelde hulppersonen, ook niet in geval van 

opzet of grove schuld van deze hulppersonen; 
c. afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken door foutief gebruik door Koper of 

een derde; 
d. schade voortvloeiende uit gegeven adviezen en instructies door Verkoper. 

7.3. Indien Verkoper geen beroep zou toekomen op de in lid 1 en lid 2 van dit artikel vermelde 
aansprakelijkheidsuitsluitingen dan zal de aansprakelijkheid van Verkoper in ieder geval 
beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag, van de desbetreffende door Verkoper geleverde 
Auto ten aanzien waarvan Verkoper schadeplichtig is. In géén geval is Verkoper aansprakelijk 
voor een bedrag hoger dan het bedrag dat wordt uitgekeerd uit hoofde van de door Verkoper 
afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd het met het toepasselijke eigen risico. 
Op verzoek van de Koper zal Verkoper een verzekeringsbewijs aan de Koper overhandigen. 

7.4. Koper vrijwaart Verkoper volledig voor aanspraken van derden indien en voor zover deze 
aanspraken verband houden met de tussen Verkoper en Koper aangegane Overeenkomst. De 
vrijwaring omvat eveneens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Verkoper. 
 

8. Kettingbeding 
8.1. Koper verbindt zich ertoe en garandeert dat:  

a. zij alle toepasselijke internationale wet- en regelgeving met betrekking tot corruptie en 
machtsmisbruik, zoals anti-witwas-, anti-terrorismefinanciering en sanctiewetten 
regelgeving en meer in het bijzonder alle exportcontroles en sanctieregelingen van de 
EU en/of VN naleeft en zal blijven naleven; en 

b. de Auto niet direct of indirect bestemd is of vermoedelijk bestemd zou kunnen zijn voor 
enig land waar de EU of VN een of meer sancties voor heeft ingesteld, tenzij Koper 
daarvoor van een daartoe bevoegde instantie een ontheffing of vergunning heeft 
verkregen. Koper verplicht zich om eenzelfde schriftelijke verplichting op te leggen aan 
de koper (en zijn rechtsopvolgers) waarmee hij/ zij een overeenkomst aangaat in het 
kader van het kopen en/of leveren van de Auto. 

 
9. Toepasselijk recht en geschillen 
9.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  
9.2. 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. 



9.3. 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. 

9.4. 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 met Opdrachtgever ontstaan, zullen in eerste instantie 
uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar 
Opdrachtgever is gevestigd. 

 

 

 


