Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden DPX Global B.V.
Artikel 1: Algemene bepalingen
1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen & overeenkomsten met betrekking tot
DPX Global B.V., gevestigd te Oudenbosch, KvK nummer 57649197. En zijn mede bedongen voor al
haar rechtsopvolgers en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid blijft bestaan ook als
vennoten/personen niet meer voor haar werkzaam zijn.
1.2
Onder Verkoper wordt in deze voorwaarden verstaan: DPX Global B.V. tevens handelend onder de
naam DPX Power en DPX Equipment en VDI Parts. Onder koper wordt verstaan de natuurlijke
persoon of rechtspersoon die in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep een overeenkomst aangaat
met Verkoper. Dit geldt tevens voor vertegenwoordigers van een bedrijf, in dienst of
vriendschappelijk.
1.3
Op alle door verkoper gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
De burgerlijke rechter te Dordrecht is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen
voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze Algemene leverings- en
betalingsvoorwaarden van toepassing zijn.
1.4
Alle door verkoper uitgebrachte aanbiedingen zijn voor hem vrijblijvend. De verkoper is pas
gebonden, nadat hij de mondelinge of schriftelijke opdracht van koper schriftelijk heeft aanvaard.
Mogelijke inkoopvoorwaarden van koper gelden slechts voor zover deze door verkoper uitdrukkelijk
schriftelijk zijn aanvaard.
1.5
Alle afbeeldingen, catalogi, tekeningen, technische omschrijvingen, maten, gewichtsopgaven of
schema’s welke verkoper verstrekt, blijven eigendom van verkoper onder uitdrukkelijk voorbehoud
van zijn auteursrechten en met verbod deze zonder verkopers schriftelijke toestemming geheel of
gedeeltelijk te kopiëren of aan derden ter inzage te geven.
1.6
De volmacht van de vertegenwoordigers van verkoper gaat niet verder dan gebruikelijk is in het
bedrijf van verkoper.
1.7
Opgaven of vermeldingen van afmetingen, gewichten, hoedanigheden, bouwjaren, vermogen of
andere technische gegevens voorkomende in prijsopgaves, product bladen, advertenties, websites
en offertes worden geacht als slechts bij benadering te zijn verstrekt. Zulke opgaven en vermeldingen
binden verkoper alleen wanneer dit uitdrukkelijk overeengekomen is.

Artikel 2: Aflevering
2.1
De inhoud van de levering wordt uitsluitend bepaald door de omschrijving gegeven in de door
verkoper afgegeven orderbevestiging / proforma factuur / factuur.
2.2
Levering vindt plaats vanaf verkopers magazijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
overeengekomen. Vanaf het moment dat de goederen gereed voor levering in verkopers magazijn
zijn geplaatst, zijn zij voor het risico van de koper. Tijdens eventuele langere opslag in verkopers
magazijn, zijn de goederen voor rekening en risico van de koper.
Artikel 3: Levertijd
3.1
De door de verkoper opgegeven levertijden zijn slechts bij benadering. Verkoper is voor
overschrijding van de opgegeven levertijden niet aansprakelijk en koper heeft in dat geval niet het
recht de overeenkomst te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
Artikel 4: Garantie
4.1
De verkoper geeft zelf nimmer garantie, doch verplicht zich eventuele fabrieksgarantie te
ondersteunen, mits de volledige koopsom aan de verkoper door de koper betaald is.
Artikel 5: Aansprakelijkheid
5.1
De verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade aan geleverde materialen of aan goederen en
personen, zowel direct als indirect. Hieronder valt bedrijfsschade, opzichtschade en schade
veroorzaakt door opzet of bewuste roekoeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende
ondergeschikten van de verkoper.
Artikel 6: Overmacht
6.1
Als in geval van overmacht de nakoming van de verplichtingen voor verkoper wordt bemoeilijkt,
heeft verkoper het recht de overeenkomst zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, ofwel de uitvoering daarvan op te schorten. In alle gevallen zonder dat
verkoper tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn.
6.2
Onder overmacht worden in deze voorwaarden verstaan alle slecht voorzienbare en onvoorzienbare
omstandigheden. En de gevolgen daarvan welke de levering van het verkochte verhinderen of geheel
of ten dele te bemoeilijken.

In elk geval valt onder overmacht de volgende voorvallen: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- of
buitenlandse onlusten, beschikkingen van hogerhand, staking en uitsluiting van werklieden, of
dreiging van deze en dergelijke omstandigheden. Tevens verstoring van de (bij het aangaan van de
overeenkomst) bestaande valutaverhouding, storingen in het bedrijf door brand, ongeval of andere
voorvallen, vertraagde of niet-levering door leveranciers of vervoerders.
Artikel 7: Koopsom
7.1
De verkoper heeft het recht bij verhoging van lonen, salarissen, sociale lasten, materialenprijzen,
grondstofprijzen, omzetbelasting of welke verhogingen of wijzigingen dan ook, deze verhogingen
door te rekenen aan de koper.
Artikel 8: Betalingsvoorwaarden
8.1
Alle overeenkomsten worden door verkoper aangegaan onder voorwaarde dat koper voldoende
kredietwaardig kan worden geacht naar verkopers oordeel.
8.2
In de gevallen waar verkoper geen vooruitbetaling verlangt, moet betaling van het door koper
verschuldigde bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum plaats vinden. Alle
betalingen dienen te geschieden in Euro ( € ) ten kantore van verkoper of bij een door verkoper aan
te wijzen bank. Eventuele reclames van koper schorten diens betalingsverplichting niet op.
Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
9.1
Alle door verkoper geleverde goederen blijven het eigendom van verkoper, totdat koper volledig aan
zijn betalingsverplichting jegens verkoper zal hebben voldaan. Tot dat moment is het koper niet
toegestaan de goederen te transporteren of te verhuren.
Artikel 10: Wanprestatie van koper
10.1
Indien koper niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting of enige andere
verbintenis, ook in geval van faillissement of indien surseance van betaling van koper wordt
aangevraagd of uitgesproken, of tot liquidatie van kopers bedrijf wordt besloten, is koper in gebreke
en zal verkoper het recht hebben der overeenkomst op te schorten of te ontbinden. In het laatste
geval met betaling van koper voor het in stand gebleven deel van de overeenkomst verschuldigde
prijs.
10.2
Onverminderd de hierboven omschreven bevoegdheden van verkoper heeft deze het recht de niet
betaalde aan koper geleverde goederen zonder formaliteit als zijn eigendom weg te voeren, in welk
geval koper aan verkoper tenminste een vergoeding voor het gebruik van de goederen verschuldigd

is van 1/260ste deel van de koopsom. Plus kosten voor elke werkdag dat de goederen bij koper
verbleven. Onverminderd kopers verplichting tot vergoeding van verdere schade of kosten als
bovenomschreven. Bij niet tijdige betaling geldt voorts dat koper van de vervaldag af een rente
verschuldigd zal zijn van 1,5% per maand.
10.3
Indien de verkoper genoodzaakt is de vordering uit handen te geven komen alle kosten, zowel
gerechtelijk als buitengerechtelijk, voor rekening van de koper.

Artikel 11: Inschakeling derden
11.1
Het is Verkoper toegestaan om bij de uitvoering van de overeenkomst indien nodig gebruik te maken
van derden, waaronder mede begrepen de vertegenwoordiger. Verkoper zal bij het inschakelen van
derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Verkoper is niet aansprakelijk voor tekortkomingen
van deze derden.

Artikel 12: Verval van recht
12.1
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Koper uit welken hoofde dan ook jegens
Verkoper vervallen in ieder geval drie maanden na het moment waarop de Koper bekend werd of
redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 13: Slotbepaling
13.1
Indien een van deze voorwaarden geheel of ten dele in strijd mocht zijn of komen met enige
wettelijke bepaling, dan blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige onverminderd van
kracht, of geldt hetgeen daar het dichtst bij in de buurt komt. Indien de verkoper heeft ingestemd
met iets dat afwijkt van het in deze voorwaarden geregelde, dan blijven de overige voorwaarden van
deze Algemene Betaling en leveringsvoorwaarden onverminderd van toepassing.

