
ALGEMENE UITVOERINGS-, LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP DERAKO INTERNATIONAL B.V. GEVESTIGD TE ‘T ZAND
 

Definities 
1.1 Onder verkoper wordt in deze voorwaarden verstaan de besloten vennootschap Derako International bv.  
1.2 Onder koper wordt in deze voorwaarden volstaan de wederpartij waarmee door verkoper een overeenkomst 
wordt gesloten. 
 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
2.1 Deze algemene uitvoerings-, leverings,- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 
overeenkomsten en leveringen gedaan door de besloten vennootschap Derako b.v., tenzij partijen uitdrukkelijk en 
schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
2.2. Indien een koper bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van deze algemene 
uitvoerings,- leverings,- en verkoopvoorwaarden weerspreekt en/of naar zijn eigen algemene voorwaarden 
verwijst, wordt de overeenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen. 
2.3. Indien de koper bij het sluiten van de overeenkomst de toepasselijkheid van deze uitvoerings,- leverings,- en 
verkoopvoorwaarden niet uitdrukkelijk weerspreekt, kunnen mogelijke algemene voorwaarden van de koper 
nimmer van toepassing zijn. 
2.4. Te allen tijde zal gelden dat de algemene voorwaarden van de koper slechts dan voor de verkoper bindend 
zullen zijn, indien de verkoper zulks uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. 
 

Aanbiedingen 
3.1 Alle aanbiedingen  van de verkoper -  in welke vorm dan ook gedaan – zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door 
de verkoper is vermeld, vrijblijvend. 
3.2 De aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden en leveranties van de daarbij benodigde 
materialen onder normale omstandigheden en gedurende de voor de verkoper normale werktijden, tenzij 
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
 

Acceptatie 
4.1 Na acceptatie van de mondelinge of schriftelijke aanbieding, zal de verkoper aan de koper de opdracht 
schriftelijk bevestigen.  
4.2 De overeenkomst is voor de verkoper eerst bindend nadat en voor zover deze door hem schriftelijk is 
bevestigd aan de koper. 
4.3 De bevestiging wordt geacht juist te zijn, tenzij binnen 8 werkdagen na de verzending van deze bevestiging 
bezwaren van de koper daarentegen zijn ontvangen. 
 

Bevoegdheid 
5.1 Uitsluitend degene die krachtens de statuten van de verkoper en/of een inschrijving in de daartoe bestemde 
registers van de Kamer van Koophandel en Fabrieken bevoegd zijn haar te binden, kunnen voor de verkoper 
overeenkomsten aangaan.  
Uitdrukkelijk is vermeld dat vertegenwoordigers en agenten van de verkoper niet de bevoegdheid bezitten tot 
afsluiting van een voor de verkoper bindende overeenkomst. 
 

Wijzigingen 
6.1 Wijziging in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene uitvoerings,- leverings,-en 
verkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen koper en verkoper zijn 
overeengekomen. 

6.2 In het geval, na het sluiten van de overeenkomst tussen de verkoper en de koper, sprake is van wijziging van 
de hoogte van omzetbelasting, lonen, overige belastingen, invoerrechten, heffingen, premies voor de 
werknemersverzekeringen en/of andere lasten, opgelegd van overheidswege c.q. na de totstandkoming van een 
nieuwe CAO, dan wel wijziging van prijzen van grondstoffen en/of materialen, is de verkoper gerechtigd de 
overeengekomen prijs met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, te 
wijzigen, indien en voor zover deze wijzigingen van invloed zijn, dan wel kunnen zijn, op de uitvoering van deze 
overeenkomst. Een leverancier is hiertoe eveneens gerechtigd, indien sprake is van een koerswijziging van 
buitenlandse valuta, indien en voor zover de verkoper voor de uitvoering van de werkzaamheden zaken in het 
buitenland heeft gekocht dan wel zal kopen. 
6.3 Indien  de verkoper van zijn hierboven bedoelde bevoegdheid gebruik maakt en dn overeengekomen prijs 
wenst te verhogen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, is de koper bevoegd de 
overeenkomst te ontbinden met inachtneming van de daarvoor bestaande wettelijke bepalingen, behoudens voor 
zover  de bevoegdheid  tot prijsverhoging uit de wet voorvloeit. 
 

Kwaliteit, omschrijving en goedkeuring 
7.1 De verkoper verbindt zich jegens de koper om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en 
hoeveelheid als nader in de offerte omschreven. 
7.2 De verkoper verbindt zich jegens de koper hem goederen te leveren, die: 
       -van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn; 
       -de prestaties  leveren, zoals in de offerte omschreven. 
7.3 de verkoper staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil 
bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan de verkoper kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is 
overeengekomen. 
7.4 Om het gestelde in de punten 7.1 en 7.2 te kunnen waarborgen krijgt de koper de gelegenheid, binnen een 
termijn van 8 dagen voorafgaande aan het productieproces, om grondstoffen en/of materialen op geschiktheid te 
controleren. 
7.5 Koper zal schriftelijk op de hoogte worden gesteld, wanneer het productieproces zal worden gestart. 
7.6 Indien er geen controle op de grondstoffen en/of materialen door de koper plaatsvindt, zal er sprake zijn van 
een stilzwijgende akkoordverklaring van de koper. De koper is in dat geval later niet meer bevoegd zich op artikel 
7.2 te beroepen. 
7.7. Na goedkeuring van de grondstoffen/materialen door de koper zal door verkoper tot bewerking van de 
grondstoffen/materialen worden overgegaan. 
7.8 Indien de koper de grondstoffen/materialen ongeschikt verklaard, zal hij dit binnen de in artikel 7.4 gestelde 

termijn aan de verkoper schriftelijk moeten meedelen, met vermelding van redenen. 
7.9 Na verklaring van ongeschiktheid op grond van het voorgaande artikel door de koper heeft de verkoper of het 
recht om nieuwe grondstoffen en materialen aan de koper ter goedkeuring aan te bieden, waarbij 7.4 weer van 
toepassing is, of om de overeenkomst te ontbinden. 
 

Maatwerk 
8.1 De verkoper staat niet in voor door de koper onjuist aangeleverd maatwerk, alsmede andere de koper toe te 
rekenen omstandigheden, waardoor eventuele goederen tijdens de installatie niet zouden passen. 
 

Leveringstijd 
9.1 de leveringstijd wordt door de verkoper bij benadering vastgesteld en geldt in het beginsel niet als een fatale 
termijn. 
9.2 Er kan slechts sprake zijn van een fatale termijn indien een precieze datum in de opdrachtbevestiging van de 
verkoper is vastgelegd waarop de levering moet geschieden, welke datum tevens expliciet als fatale termijn is 
aangeduid. 
9.3 De leveringstijd is vastgesteld in de verwachting dat de verkoper de van derden te betrekken zaken tijdig 
krijgt geleverd. Indien deze verwachting ongegrond blijkt, ook al is zulks het gevolg van reeds bij het sluiten van 
de overeenkomst te voorziene omstandigheden, zal de leveringstijd met evenveel dagen worden verlengd als de 
opgetreden vertraging heeft geduurd. De leveringstijd zal ook worden verlengd, indien de koper na het sluiten van 
de overeenkomst de opdracht wijzigt of anderszins de uitvoering ervan vertraagt.  
9.4 Overschrijding van de door de verkoper bij benadering vastgestelde leveringstijd geeft de koper geen 
aanspraak op vergoeding van de schade, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk uit de wet blijkt. 
9.5 Overschrijding van de door de verkoper bij benadering vastgestelde leveringstijd geeft de koper geen recht, 
zich zijnerzijds niet behoorlijk en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens de verkoper te voldoen. 
9.6 Indien de koper van mening is dat de overschrijding van de door de verkoper bij benadering vastgestelde 
leveringtijd voor hem als onredelijke bezwarend moet worden aangemerkt, is de koper verplicht om de verkoper 
bij aangetekende brief of deurwaardersexploot alsnog een redelijke leveringstijd te stellen. 
9.7 De koper is verplicht na verzending van de hierboven bedoelde kennisgeving in overleg te treden met de 
verkoper ter zake de overschrijding van de leveringstijd. 
 

Levering 
10.1 De verkoper verplicht zich jegens de koper om de goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de 
goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in 
goede staat bereiken. 
10.2 De goederen zullen door de verkoper bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de 

overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is bepaald of naderhand is overeengekomen. 
10.3 Wanneer de verkoper voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers etc. ter 
beschikking heeft gesteld of door een derde – al dan niet tegen voldoening van een waarborgsom – ter 
beschikking heeft doen stellen, is de koper verplicht (tenzij het om een eenmalige verpakking gaat) deze 
laadbakken enz. terug te zenden naar het door de verkoper opgegeven adres, bij gebreke waarvan de koper aan 
de verkoper schadevergoeding verschuldigd is. 
10.4 Behoudens het gestelde in artikel 12 zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de koper 
overgaan bij aflevering. Met aflevering wordt bedoeld de oplevering van de goederen op de vrachtwagen op de 
bouwplaats van de koper.  
10.5 De koper is aansprakelijk voor de loswerkzaamheden na aflevering door de verkoper. 
10.6 De goederen zullen rembours verzonden worden. Bij weigering van een rembourszending, van welke 
weigering een door de vervoerder afgegeven schriftelijke verklaring voldoende bewijs oplevert, is de verkoper niet 
verplicht de goederen opnieuw aan te bieden, alvorens de koper heeft betaald. 
 

Afnameverplichting 
11.1 De koper zal binnen een nader overeen te komen termijn het gekochte moeten afnemen. Bij niet-tijdige 
afneming zal de verkoper de koper nog een laatste termijn van een week stellen om af te nemen, tenzij de 
verkoper uit de mededeling van de koper kan afleiden dat deze weigerachtig zal blijven tot afneming van het 
gekochte. 
11.2 Blijft de koper ook na het stellen van de nadere termijn in gebreke het gekochte af te nemen, dan heeft de 
verkoper het recht te zijner keuze nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij deze middels een 
buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding jegens de koper. 
 

Opslag 
12.1 Indien om welke redenen dan ook de koper niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in 
ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal de verkoper, als zijn opslagmogelijkheden dat 
toelaten, op verzoek van de koper de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om 
achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de koper bezorgd zijn.  
12.2 De koper is verplicht aan de verkoper de opslagkosten volgens het bij de verkoper gebruikelijke tarief en, 
bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de 
goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de 
koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum. 
 

 

Eigendomsvoorbehoud 
13.1 Het eigendom van geleverde of nog te leveren zaken blijft bij de verkoper en gaat eerst over, wanneer 
de koper de verschuldigde prijs, renten, kosten, boetes en schadevergoedingen ter zake van de geleverde 
zaken, inclusief voorafgaande en opvolgende leveringen zal hebben voldaan. 
13.2 Vanaf het moment dat de verkoper de verkochte zaken, heeft geleverd aan de koper, gaat het risico 
van beschadiging en verloren gaan van de zaken en van eventueel daaruit voortvloeiende schade op de 
koper over. 
13.3 Het is de koper verboden om voor het tijdstip van de door hem verschuldigde prestaties,dus voor het 
moment waarop de koper eigenaar is geworden van de hiervoor bedoelde zaken, deze zaken aan derden 
hetzij in eigendom over te dragen, hetzij in zekerheid te geven, dan wel in de feitelijke macht van de derde 
te brengen. 
13.4 De koper is slechts gerechtigd tot doorverkoop van de in eigendom voorbehouden goederen, indien dat 
door de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk wordt toegestaan, waarbij altijd de voorwaarde zal gelden dat 
deze doorverkoop plaatsvindt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de koper. 
13.5 Indien de koper gerechtigd is tot doorverkoop, terwijl de koper zijnerzijds zijn prestatie nog niet 
geleverd heeft, is de koper, hetzij verplicht van de derdekoper betaling in contanten te bedingen, hetzij 
verplicht de goederen onder eigendomsvoorbehoud te leveren aan de derdekoper, hetzij op andere wijze 
zekerheid te verkrijgen voor de betaling van de goederen aan de derdekoper.. 
13.6 Bij overschrijding van de voornoemde verplichtingen van de koper wordt de koopprijs ten volle en 
ineens opeisbaar. 
13.7 Onverminderd de vorige aan hem toekomende rechten wordt de verkoper door de koper gemachtigd 
om indien deze jegens de verkoper aangegane betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder 
enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door haar geleverde zaken terug te nemen, of indien 
deze aan roerende of onroerende zaken zijn gemonteerd, te demonteren en terug te nemen. 
13.8 Indien de koper van de goederen ondanks het voorgaande in strijd met lid 12.3, 12.4 en 12.5,  
handelt, is hij verplicht de vordering die hij daarvoor verkrijgt, aan de verkoper over te dragen.  
 

Betaling 
14.1 De koopprijs omvat behalve de prijs voor de goederen en de bewerking ervan, de kosten van de 
verpakking, het transport en de afleveringskosten ter plaatse door de koper in Nederland aangewezen. 
14.2 De koper is verplicht aan de verkoper de geleverde zaken te betalen binnen de overeengekomen 
termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. 
14.3 Betaling kan uitsluitend geschieden op de door de verkoper aangegeven wijze. 
14.4 Betaling geschied zonder enige korting of schuldvernieuwing. De koper is niet bevoegd enig bedrag 
wegens een tegenvordering in mindering te brengen op de koopprijs. 
14.5 Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet en evenmin gevolg geeft aan een 
ingebrekestelling met een termijn van 1 week, is de verkoper naar keuze bevoegd, hetzij de overeenkomst 
door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, hetzij nakoming te vorderen waarbij vanaf 
de dag van het verzuim tot aan de dag der algehele voldoening de wettelijke rente over de openstaande 
vordering in rekening wordt gebracht. 
14.6 In het geval van ontbinding is de koper aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder 
meer bestaande uit winstderving, transportkosten en voor de kosten van de ingebrekestelling 
14.7 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door de koper doorniet of 
niet-tijdige betaling, is de verkoper gerechtigd alle buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering 
van het bedrag de koper in rekening te brengen, welke kosten de koper zich verplicht te zullen voldoen. 
14.8 Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de koper verschuldigd op het moment dat de verkoper ten 
behoeve van de invordering rechtskundige hulp van derden heeft ingeroepen, welke incassokosten worden 
vastgesteld op het incassotarief, vastgesteld door de orde van advocaten in het arrondissement ‘s-
Gravenhage, echter met een minimum van € 50,00 exclusief omzetbelasting per factuur. 
14.9 De verkoper heeft het recht de nodige waarborgen voor betaling door de koper te verlangen, die 
gehouden zal zijn deze te geven, indien hij bij normale betalingstermijn in gebreke is gebleven. 
 

Ontbinding en opschorting 
15.1 Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de 
met de verkoper gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is 
de verkoper zonder meer gerechtigd  de koopovereenkomst door middel van een buitengerechtelijke 
verklaring te ontbinden, waarbij de verkoper tevens aanspraak kan maken op de schade die deze door de 
ontbinding heeft gelopen.. 
15.2 De verkoper is tevens gerechtigd de overeenkomst te ontbinden op het tijdstip dat de koper in staat 
van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling wordt aangezegd, c.q. stillegging en liquidatie 
van de koper of diens onderneming, alsmede door beslaglegging, toetreding tot de wet schuldsanering, 
ondercuratelestelling of indien de koper anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen 
ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende 
verplichtingen als boedelschuld erkent. 
15.3 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is 
aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, ondermeer bestaande uit winstderving en eventuele 
transportkosten. 
15.4 Indien na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden aan het licht komen die de verkoper goede 
grond geven te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen, dan is de verkoper bevoegd de 
nakoming van zijn verbintenis op te schorten. De verkoper is bij opschorting bevoegd van de koper te 
verlangen dat deze voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn volledige verplichtingen.   
 

Hoofdelijkheid 
16.1 Indien aan twee of meer kopers gezamenlijk wordt verkocht, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk 
voor de volledige nakoming van de door hen gesloten overeenkomst. 
 

Exoneratie 
17.1 De verkoper is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan 
aan roerende of onroerende  zaken, aan goederen of aan personen, een en ander tengevolge van of in de 
ruimste zin verband houdende met de door de verkoper geleverde zaken. Het hiervoor gestelde geldt  niet, 
indien de schade het gevolg is van grove schuld of opzet van de zijde van de verkoper. 
17.2 Aansprakelijkheid voor schade, zoals hiervoor omschreven, zal niet bestaan, indien de koper ter zake 
van het risico van deze schade een verzekeringsovereenkomst heeft gesloten of redelijkerwijs had kunnen 
sluiten. 
17.3 Mocht op grond van wettelijke bepalingen vastgesteld worden dat de verkoper alsnog aansprakelijk is 
zo zal deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot het bij de verkoper verzekerde deel. 
17.4 In geval van aansprakelijkheid  genoemd in het voorgaande lid, en de verkoper voor de schade niet 
verzekerd is, en niet redelijkerwijs had kunnen verzekeren of door een verzekering van de verkoper  niet is 
gedekt, zal de aansprakelijkheid van de verkoper te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag van de koopsom. 
17.5 Indien de verkoper van enige schade waarvoor hij krachtens deze algemene voorwaarden niet 
aansprakelijk is en waarvoor de koper aansprakelijk is, toch door derden mocht worden aansprakelijk 
gesteld, dient de koper de verkoper ter zake volledig te vrijwaren en hem alles dienen te vergoeden wat de 
verkoper aan derden uit dien hoofde zal moeten voldoen op grond van een met toestemming van de koper 
gesloten dadingovereenkomst  c.q. onherroepelijk en in hoogste instantie uitgesproken rechterlijke of 
daarmee vergelijkbare uitspraak (bindend advies of arbitraal vonnis). 
 

Overmacht 
18.1 Indien aan de zijde van de verkoper in de uitvoering van de overeenkomst sprake is van een niet-
toerekenbare tekortkoming, dan zal de in artikel 9 genoemde leveringstijd, verlengd worden met de periode, 
gedurende welke de verkoper door de niet-toerekenbare tekortkoming  verhinderd is aan zijn verplichtingen 
te voldoen. 
18.2 Onder een tekortkoming die de verkoper niet kan worden toegerekend wordt verstaan, elke van de wil 
van de verkoper onafhankelijke gebeurtenis, die de nakoming tijdelijk of blijvend verhinderd of vertraagt, 
alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, 
brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, 
overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alle 
omstandigheden, zowel in het bedrijf van de verkoper als bij derden, van wie de verkoper de benodigde 
materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, 
al dan niet in eigenbeheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de 
verkoper ontstaan. 
18.3 Indien door een niet-toerekenbare tekortkoming de verkoper blijvend verhinderd is te presteren of de 
levering langer dan 2 maanden vertraagd wordt, zijn zowel de verkoper als de koper bevoegd de 
overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke  verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, met 
in achtneming van artikel 17.4. In dit geval heeft de verkoper slechts recht op vergoeding van de door hem 
gemaakte kosten. 
18.4 Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de koper, 
indien door overmacht de resterende levering geheel onmogelijk wordt of meer dan 2 maanden vertraagd 
wordt, de bevoegdheid om, hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de 
daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde 
gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting, hetgeen hem reeds geleverd was naar de verkoper 
terug te zenden voor rekening en risico van de koper, indien de koper kan aantonen, dat het reeds 
afgeleverde gedeelte van de goederen door de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge 
van het niet afleveren van de resterende goederen. 
 

Slotbepalingen 
19.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is 
uitsluitend het Nederlandse recht toepasselijk. 
19.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige 
voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of nadere overeenkomsten van welke zodanige 
overeenkomsten een uitvloeisel mochten zijn, worden berecht door de Arrondissement Rechtbank te 
Alkmaar. 


