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Artikel 1 - Toepasselijkheid 
 
1.1  Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en 

overeenkomst, die betrekking heeft op de door De Jong Gorredijk BV, verder te noemen: DJG, in te 
kopen goederen en/of diensten. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk  anders overeengekomen, wordt 
de wederpartij, hierna verder te noemen: leverancier, geacht deze algemene inkoopwaarden te 
hebben aanvaard en stemt hij ermee in dat de leveringsvoorwaarden van de leverancier niet van 
toepassing zijn. 

 
1.2 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk 

zijn overeengekomen. 
 
Artikel 2 - Totstandkoming en wijziging van de overeenkomst 
 
2.1 Alle aanbiedingen en offertes van de leverancier zijn bindend, gedurende een termijn van tenminste 

30 dagen na offertedatum. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand door schriftelijke 
aanvaarding van de aanbieding of offerte door DJG. Enige handeling van de leverancier ter 
uitvoering van een aanbieding of offerte kan nooit aan DJG worden tegengeworpen als een 
aanvaarding van de aanbieding of offerte. 
De leverancier staat jegens DJG in voor de juistheid van aanbiedingen en offertes. 
 Onduidelijkheden, vergissingen en omissies komen voor rekening en risico van de leverancier en 
kunnen nooit aanleiding zijn voor prijsverhogingen. 

 
Artikel 3 - Prijzen 
 
3.1 Alle prijzen zijn in Euro’s en zijn vast en gelden DDP plaats van levering (Incoterms 2010), exclusief 

omzetbelasting, maar inclusief kosten van deugdelijke verpakking en eventuele heffingen van 
overheidswege of anderszins. Eventuele bijzondere kosten betrekking  hebbend op import en/of 
inklaring worden eveneens geacht in de  prijs te zijn inbegrepen, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk 
anders overeengekomen. Prijsverhogingen ongeacht de reden of oorzaak, kunnen alleen worden 
doorberekend, indien deze door DJG vooraf schriftelijk zijn aanvaard. Verrekening van 
koersverschillen is uitgesloten. 

 
Artikel 4 - Levering en levertijd  
 
4.1 Levering vindt plaats DDP aan de fabriek van DJG te Gorredijk, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk 

anders overeengekomen. Indien de prijzen EXW of FCA zijn  overeengekomen, dienen de 
leveringen toch DDP plaats van levering plaats te vinden, in welk geval de extra vrachtkosten door 
leverancier in rekening mogen worden gebracht. De termen EXW, FCA en DDP worden uitgelegd 
volgens de Incoterms 2010. 

 Indien de goederen door of namens DJG worden opgehaald bij leverancier, dient de  leverancier 
hulp bij het inladen te verlenen zonder daarvoor kosten in rekening te brengen. 

 Leenemballage wordt door DJG zo spoedig mogelijk op kosten van de leverancier aan  deze 
geretourneerd. Eventuele door DJG gemaakte kosten mogen verrekend worden met vorderingen 
van leverancier op DJG. 

 
4.2 De afgesproken leveringstermijnen gelden als fatale termijnen. In geval van  overschrijding van de 

leveringstermijnen, heeft DJG het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te 
ontbinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling en onverminderd het recht om 
schadevergoeding te vorderen. 
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Artikel 5 - Eigendomsovergang en -risico 
 
5.1 De eigendom en het risico van de geleverde goederen en diensten gaan over op DJG  op het 

moment van levering, tenzij DJG bij levering gebreken constateert. In dat geval,  blijft de eigendom 
en het risico op de goederen en diensten bij leverancier totdat de gebreken naar genoegen van 
DJG zijn hersteld, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.  

 
Artikel 6 - Facturering en betaling 
 
6.1 Alle facturen van leverancier dienen de gegevens te vermelden die in de overeenkomst zijn 

vastgelegd. Indien in de overeenkomst geen instructies worden gegeven, dienen de facturen in 
ieder geval te vermelden de namen en  adressen van DJG en leverancier, de kenmerken van de 
goederen en/of diensten  waar de factuur betrekking op heeft en het offertenummer van 
leverancier. Facturen die niet aan deze eisen voldoen worden door DJG niet in behandeling 
genomen en worden geretourneerd. 

 
6.2 Betaling van facturen van leverancier vindt plaats binnen 60 dagen na factuurdatum, tenzij 

nadrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. DJG heeft het recht vorderingen op leverancier 
te verrekenen met door leverancier in rekening gebrachte bedragen. Tevens heeft DJG het recht 
betaling op te schorten indien de leverancier niet aan zijn verplichtingen voldoet en/of indien DJG 
uit de gedragingen van de leverancier gerechtvaardigd mag afleiden dat leverancier niet aan zijn 
verplichtingen zal voldoen.  

 
6.3 Indien DJG in verzuim is met tijdige betaling van facturen van leverancier is DJG uitsluitend de 

wettelijke rente ex artikel 6:119 BW verschuldigd. Aansprakelijkheid van DJG voor betaling van 
overige kosten, waaronder buitengerechtelijke incassokosten is nadrukkelijk uitgesloten.  

 
Artikel 7 - Ter beschikking te stellen goederen  
 
7.1 Alle goederen, die DJG voor de uitvoering van een overeenkomst aan de leverancier ter 

beschikking stelt, waaronder ook tekeningen, modellen en mallen, worden “af fabriek” geleverd en 
blijven ten allen tijde eigendom van DJG. Herstel van schade aan deze goederen, die ontstaat in de 
periode dat de goederen zich bij leverancier bevinden, komt voor rekening en risico van de 
leverancier, ongeacht de oorzaak van de schade. Na uitvoering van de overeenkomst dient 
leverancier de goederen op eerste verzoek van DJG op kosten van leverancier te retourneren aan 
DJG. Een beroep door leverancier op een retentierecht op de goederen is uitgesloten. 

 
7.2 Deze goederen mogen door leverancier voor geen ander doel worden gebruikt dan voor de 

uitvoering van de overeenkomst. Behoudens nadrukkelijk  schriftelijke toestemming van DJG is het 
leverancier niet toegestaan deze goederen aan derden in gebruik te geven. 

 
Artikel 8 - Keuring, reclames en herstel van gebreken 
 
8.1 DJG heeft het recht de geleverde goederen en diensten bij levering te keuren. Indien er bij levering 

gebreken worden geconstateerd, heeft DJG het recht de kosten van keuring door te berekenen aan 
leverancier en te verrekenen met vorderingen van de leverancier op DJG.  

 
8.2 De door DJG geconstateerde gebreken aan geleverde goederen en/of diensten worden aan de 

leverancier gemeld, met opgave van de goederen en/of diensten die het betreft en de aard van de 
gebreken. Artikelen 6:89 en 7:23 BW zijn niet van toepassing. 

 
8.3 DJG heeft in geval van gebreken aan de goederen en/of diensten de keuze om de gebreken te 

laten herstellen of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In beide gevallen kan DJG 
tevens aanspraak maken op schadevergoeding. In geval DJG herstel van de gebreken verlangt, 
kan zij naar haar keuze verlangen dat vervangende goederen of diensten worden geleverd, of dat 
de geleverde goederen en diensten worden gerepareerd. Alle kosten gemoeid met herstel, 
ongeacht de aard van het herstel komen voor rekening van leverancier, inclusief de kosten van 
afvoer van de gebrekkige goederen en aanvoer van vervangende goederen.  
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8.4 Het in ontvangst nemen van geleverde goederen en/of diensten en het betalen van facturen van 
leverancier, laten onverlet de rechten van DJG uit hoofde van de overeenkomst en op grond van de 
wet en kunnen nimmer aan DJG worden tegengeworpen als het prijsgeven van deze rechten.  

 
Artikel 9 - Garantie  
 
9.1 De leverancier staat jegens DJG ervoor in dat de geleverde goederen en/of diensten in 

overeenstemming zijn met de overeenkomst en geschikt zijn voor het doel waarvoor ze zijn 
bedoeld. 

 
9.2 In geval van niet-nakoming door leverancier van zijn verplichtingen uit dit artikel heeft DJG tevens 

het recht voor rekening en risico van de leverancier herstel ter hand te nemen of door derden te 
doen verrichten en de kosten daarvan te verhalen op leverancier, onverminderd het recht op 
overige schadevergoeding. 

  
Artikel 10 - Aansprakelijkheid  
 
10.1 Iedere aansprakelijkheid van DJG voor schade van leverancier, ongeacht de aard en grondslag van 

de schade is uitgesloten, behoudens schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde 
van DJG. 

 
10.2 Leverancier vrijwaart DJG voor schade van derden die het gevolg is van de uitvoering van de 

overeenkomst, ongeacht de aard van de schade.  
 
Artikel 11 - Verjaring 
 
11.1 Alle vorderingen van leverancier op DJG, ongeacht de grondslag van de vorderingen, verjaren door 

verloop van twee jaar na de datum van het ontstaan van de vordering. Bij vorderingen 
voortvloeiende uit levering van goederen en diensten, vangt de verjaringstermijn aan op de datum 
van levering of de factuurdatum, waarbij bepalend is welke datum het eerst is. Als de levering 
verspreid plaats vindt over meerdere dagen geldt als datum van levering de laatste dag waarop 
levering plaatsvindt, danwel de laatste factuurdatum. De eerste van deze twee data is bepalend 
voor het moment van levering.  

 
11.2 Alle vorderingen van DJG op leverancier, ongeacht de grondslag van de vorderingen, verjaren door 

verloop van vijf jaar na de datum van het ontstaan van de vordering. Voor vorderingen 
voortvloeiende uit gebreken aan geleverde goederen en/of diensten, vangt de verjaring aan op de 
dag dat DJG melding maakt van het gebrek aan de leverancier. Voor vorderingen voortvloeiende uit 
overschrijding van leveringstermijnen vangt de verjaring aan op de overeengekomen datum van 
levering. 

 
Artikel 12 - Industriële eigendomsrechten van derden  
 
12.1 De leverancier staat er voor in, dat de door hem geleverde goederen en diensten geen inbreuk 

maken op industriële eigendomsrechten van derden en vrijwaart DJG tegen alle aanspraken, die uit 
hoofde hiervan op DJG worden gemaakt.  

 
Artikel 13 - Identificatie van goederen 
 
13.1 Alle in de overeenkomst of op de tekeningstuklijsten vermelde identificatie-voorschriften dienen 

strikt te worden nageleefd en duidelijk te worden aangebracht. De leverancier kan worden verplicht 
bij niet-nakomen van het bovenstaande deze identificatie alsnog te verrichten op het aanleveradres. 
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Artikel 14 - Rechs- en forumkeuze  
 
14.1 Op de overeenkomsten waarop deze algemene inkoopvoorwaarden 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). 

 
14.2 Uitsluitend de Rechtbank Noord Nederland, zittingsplaats Leeuwarden is bevoegd om kennis te 

nemen van geschillen. Onder geschillen worden ook verstaan geschillen die slechts door één van 
de partijen als zodanig worden beschouwd. In afwijking van het hiervoor bepaalde heeft alleen DJG 
het recht een geschil ook ter kennis te brengen van een andere gerechtelijke instantie, waaronder 
ook wordt verstaan arbitrage. 


