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Artikel 1 - Toepasselijkheid 
 
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op - en maken onlosmakelijk deel uit van - iedere 

aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door De Jong Gorredijk BV, hierna te 
noemen DJG, te leveren goederen, van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk 
anders is overeengekomen. 

 
1.2. In deze algemene voorwaarden wordt met "de wederpartij" bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij 

DJG goederen bestelt en/of koopt.  
 
1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk 

zijn overeengekomen. 
 
1.4 Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, in het bijzonder algemene voorwaarden van 

de wederpartij, is nadrukkelijk uitgesloten. 
 
Artikel 2 - Totstandkoming en wijziging overeenkomst 
 
2.1 Alle aanbiedingen van DJG, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod anders 

aangegeven. Alleen door een schriftelijke (order)bevestiging van DJG of door feitelijke uitvoering 
van de aanbieding door DJG komt een overeenkomst tot stand.  

 
2.2 Wijzigingen van een overeenkomst zijn slechts geldig indien zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen 

partijen zijn overeengekomen. 
 
Artikel 3 - Aanduidingen, bijlagen, vergissingen, ter beschikking gestelde stukken en gegevens 
 
3.1 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, 

maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel 
verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie.  Afwijkingen komen derhalve niet voor 
rekening en risico van DJG.  

 
3.2 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van DJG ontheffen haar van de plicht 

tot nakoming en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de 
totstandkoming van de overeenkomst. 

 
3.3 De door DJG uitgebrachte aanbiedingen, alsmede de door haar vervaardigde of verstrekte 

tekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven haar eigendom, 
ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De informatie, die in een en ander ligt 
besloten c.q. ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d. blijft 
eigendom van DJG, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen. 

 Het is de wederpartij niet toegestaan bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de 
overeenkomst en niet anders dan met schriftelijke toestemming van DJG te kopiëren of aan  derden 
ter beschikking te stellen. 

 
3.4 De wederpartij staat jegens DJG in voor de juistheid en volledigheid van ter beschikking gestelde 

stukken en gegevens die DJG nodig heeft voor het maken van een aanbieding of de uitvoering van 
een overeenkomst.  
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Artikel 4 - Levering 
 
4.1  Levering door DJG vindt plaats FCA vestiging DJG te Gorredijk (Incoterms 2010), tenzij 

nadrukkelijk anders overeengekomen. Indien de wederpartij afname op het overeengekomen 
moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn 
voor de levering, is DJG gerechtigd de producten voor rekening en risico van de wederpartij op te 
slaan en worden geacht op dat moment te zijn geleverd. 

 
4.2 Goederen gelden als geleverd, zodra de goederen door de wederpartij zijn opgehaald of in 

opdracht van de wederpartij zijn verzonden, tenzij de wederpartij weigert de goederen op te halen in 
welk geval levering geacht wordt te hebben plaatsgevonden op het moment dat DJG de wederpartij 
in kennis heeft gesteld dat de goederen gereed staan voor transport. Vanaf het moment van 
levering komen de geleverde zaken voor risico van de wederpartij. 

 
4.3 Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat DJG het transport van de goederen verzorgt, zijn 

zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de 
wederpartij.  

 
4.4 De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt 

door DJG steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in  acht 
worden genomen, doch zij zijn niet bindend. 

 
Artikel 5 - Prijzen  
 
5.1 Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van 

overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten, betrekking hebbend op de 
import en/of inklaring van door DJG aan de wederpartij te leveren zaken, zijn niet bij de prijs 
inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de wederpartij. Datzelfde geldt ook voor andere 
overheidsheffingen. 

 
5.2 De in de aanbiedingen van DJG weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de ten tijde van de 

aanbieding bekende prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante 
factoren. Indien na totstandkoming van de overeenkomst in één of meer van de genoemde factoren 
wijzigingen plaatsvinden, zodanig dat hierdoor de overeengekomen prijs met meer dan 5% stijgt ten 
opzichte van de overeengekomen prijs, dan is DJG gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, 
zonder dat de wederpartij aanspraak kan maken op schadevergoeding.  

 
Artikel 6 - Betaling 
 
6.1 Betaling van facturen van DJG dient steeds plaats te vinden binnen 30 dagen na  factuurdatum. De 

wederpartij is niet gerechtigd om enige vordering op DJG te verrekenen met de door gebruiker in 
rekening gebrachte bedragen. Noch heeft de wederpartij het recht  betaling van aan DJG 
verschuldigde bedragen op te schorten. 

 
6.2  DJG heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.  
 
6.3 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door DJG aangewezen bankrekening. DJG 

heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid 
voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de  uitvoering van de 
overeenkomst door DJG, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door DJG is 
ontvangen. Indien de wederpartij weigert zekerheid te bieden of een vooruitbetaling te doen, is DJG 
bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voor DJG 
voortvloeiende schade. 

 
6.4 DJG is gerechtigd de levering van goederen die zij voor de wederpartij in verband met de uitvoering 

van de overeenkomst onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de  wederpartij aan DJG 
verschuldigde bedragen volledig zijn voldaan. 
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6.5 Wanneer betaling niet binnen de in artikel 6.1 genoemde termijn plaatsvindt, is de wederpartij van 
rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is. De wederpartij is aan DJG vanaf 
dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel  6:119a BW.   

 
6.6 Onverminderd de overige rechten van DJG uit hoofde van dit artikel, is de wederpartij jegens DJG 

gehouden om alle kosten te vergoeden die DJG moet maken om de vordering te incasseren. 
 
Artikel 7 - Garantie 
 
7.1 De garantie ten aanzien van de DJG producten zijn beschrven in de garantie beschrijving rev.1 van 

Juni 2019, welke een integraal onderdeel vormen van deze Algemene Verkoop- en 
Leveringsvoorwaarde, 

 
7.2  Eventuele garantieaanspraken dienen door de wederpartij op de wijze zoals bepaald in artikel 8 te 

worden ingediend, bij gebreke waarvan de aldaar genoemde rechtsgevolgen intreden.  
 
7.3  Indien DJG onder deze garantieregeling een vervangend product levert, dan blijft de lopende 

garantieregeling op dit vervangende product van kracht conform de in lid 1 genoemde garantie 
beschrijving. 

 
7.4 Het beweerdelijk niet-nakomen door DJG van haar garantieverplichtingen ontslaat de wederpartij 

niet van de verplichtingen, voortvloeiende uit enige met DJG gesloten overeenkomst. 
 
Artikel 8 - Reclames  
 
8.1  Eventuele klachten over zichtbare gebreken aan door DJG geleverde goederen, dienen  onverwijld 

na levering, doch uiterlijk binnen 3 dagen na levering door de wederpatij op de 
transportdocumentatie te worden vermeld en aan DJG schriftelijk en goed gedocumenteerd te 
worden medegedeeld, op straffe van verval van aanspraken op garantie of herstel van deze 
gebreken. Voor ten tijde van de levering niet  zichtbare gebreken geldt dat deze aan DJG op de 
hiervoor genoemde wijze gemeld moeten worden binnen een termijn van 3 dagen na ontdekking of 
nadat het gebrek redelijkerwijs kon worden ontdekt, op straffe van verval van aanspraken op 
garantie of herstel  van deze gebreken.  

 
8.2 Rechtsvorderingen ter zake van gemelde gebreken dienen binnen 1 jaar na de melding op straffe 

van verval van aanspraken aanhangig te worden gemaakt. 
 
8.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is DJG niet verplicht retourzendingen van de 

wederpartij te accepteren. In ontvangstname van retourzendingen impliceert in geen geval 
erkenning door DJG van de door de wederpartij opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten 
aanzien van retour gezonden goederen blijft berusten bij de wederpartij, totdat de gebreken aan de 
producten door DJG zijn erkend.  

 
8.4 Indien de wederpartij een beroep doet op een overeengekomen garantieregeling doch dat beroep 

vervolgens onterecht blijkt te zijn, heeft DJG het recht om de door haar bestede kosten voor 
onderzoek van het gebrek en anderszins bij de wederpartij in rekening te brengen conform haar 
gebruikelijke tarieven. 

 
Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud  
 
9.1 Alle door DJG te leveren en geleverde goederen blijven onder alle omstandigheden eigendom van 

DJG, zolang de wederpartij enige vordering van DJG, waaronder in ieder geval  de koopprijs, 
buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals genoemd in artikel 
3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan. 

  



 

 
Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden    KvK nr.: 01041354   
De Jong Gorredijk BV                                           BTW nr. NL003713799B01   Pagina 4 

 
9.2 Onverminderd het bepaalde in dit artikel, gaat het risico op de goederen over op de wederpartij op 

het moment van levering van de goederen in de zin van artikel 4. 
 De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen met de nodige 

zorgvuldigheid en afgescheiden als herkenbaar eigendom van DJG te bewaren. Tevens is de 
wederpartij gehouden de goederen voldoende te verzekeren tegen alle vormen van schade. 

 
9.3 De wederpartij is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten, zolang de 

eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, of anderszins te 
bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter 
uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de wederpartij plaatsvindt.  

 
9.4 Indien om welke reden dan ook DJG geen beroep meer kan doen op het eigendomsvoorbehoud op 

goederen, is de wederpartij op eerste verzoek van DJG verplicht een adequate vervangende vorm 
van zekerheid voor de juiste nakoming van haar verplichtingen te bieden. 

 
9.5 Indien de wederpartij met de nakoming van haar verplichtingen jegens DJG tekortschiet of DJG 

goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij in die verplichtingen tekort zal schieten, is DJG 
gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De wederpartij 
zal hieraan medewerking verlenen en DJG te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen 
en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening  van de rechten van DJG. Na 
terugneming zal de wederpartij worden gecrediteerd voor de  overeengekomen prijs van de 
teruggenomen goederen, verminderd met de kosten die voor DJG uit de terugneming voortvloeien 
en overige door DJG geleden en te lijden schade. 

 
Artikel 10 - Ontbinding en beëindiging 
 
10.1 De wederpartij wordt geacht in verzuim te zijn indien en zodra hij enige verplichting uit de 

overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, alsmede indien 
de wederpartij niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke 
termijn alsnog zijn verplichtingen deugdelijk na te komen. 

 
10.2 In geval van verzuim van de wederpartij is DJG gerechtigd, zonder enige verplichting tot 

schadevergoeding, en onverminderd de overige haar toekomende rechten op grond van de wet 
en/of de overeenkomst, naar haar keuze de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk 
te ontbinden en/of het door de wederpartij aan DJG verschuldigd  bedrag terstond in zijn geheel 
op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud op geleverde  goederen in te roepen. 

 
10.3 Onverminderd het in leden 1 en 2 bepaalde is DJG bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke 

ingang buitengerechtelijk te ontbinden in de navolgende gevallen:  
   a. faillissement of surseance van betaling van de wederpartij;  

b. beslaglegging op een zodanig deel van het vermogen van de wederpartij dat hij niet meer aan 
zijn verplichtingen kan voldoen; 

   c.  liquidatie en staking van activiteiten van de wederpartij anders dan door faillissement. 
 Alle vorderingen van DJG op de wederpartij zijn in deze gevallen direct en terstond opeisbaar. DJG 

zal in deze gevallen van beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 
 
Artikel 11 - Overmacht 
 
11.1 DJG is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de 

periode waarin sprake is van overmacht heeft DJG het recht haar verplichtingen op te schorten. 
Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen van DJG niet mogelijk 
is, langer duurt dan zes maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder 
gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat de andere partij aanspraak kan maken op 
schadevergoeding. 
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11.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt verstaan, iedere omstandigheid  die 
niet aan DJG kan worden toegerekend, waaronder in ieder geval worden verstaan ernstige storing 
in het bedrijf van DJG, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, 
zowel bij DJG als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden,  staat van beleg, mobilisatie, 
hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van DJG of van 
toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering 
van zaken of materialen of onderdelen door derden  waaronder begrepen toeleveringsbedrijven 
van DJG. Deze opsomming is niet limitatief, maar louter bedoeld als voorbeeld. 

 
11.3 Indien DJG bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of 

slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds  geleverde c.q. 
het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen 
als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 

 
Artikel 12 - Aansprakelijkheid en vrijwaring 
 
12.1 De aansprakelijkheid van DJG is behoudens opzet en grove schuld beperkt tot uitsluitend de 

nakoming van de garantieverplichtingen voortvloeiende uit artikel 7.  
 
12.2 De wederpartij vrijwaart DJG tegen alle aanspraken van derden voortvloeiende uit de uitvoering van 

de overeenkomst, ongeacht de aard van de aanspraken en de schade. Hieronder vallen eveneens 
aanspraken van derden wegens inbreuk op intellectuele  eigendomsrechten. 

 
Artikel 13 - Geschillen en toepasselijk recht 
 
13.1 Op alle overeenkomsten waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn is  Nederlands 

recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale 
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag). 

 
13.2 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze 

overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de Rechtbank 
Noord Nederland, zittingsplaats Leeuwarden. DJG heeft het recht om geschillen voor een andere 
geschil beslechtende instantie te brengen, waaronder ook wordt verstaan arbitrage. 


