
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN  

De Nederlandsche Afvulmaatschappij B.V. 

  
1. TOEPASSELIJKHEID 

deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere 

rechtsverhouding tussen De Nederlandsche Afvulmaatschappij 
B.V. te noemen “DNA” en haar wederpartij, hierna te noemen 

“de afnemer”; 

 
wijzigingen van en aanvullingen op deze voorwaarden en andere 

tussen partijen geldende afspraken en/of verbintenissen zijn voor 

DNA slechts bindend indien DNA deze schriftelijk heeft 
bevestigd; 

 

inkoopvoorwaarden van de afnemer blijven buiten toepassing en 
partijen sluiten de werking van artikel 6:225 BW uit; 

 

2. OFFERTE EN OPDRACHTBEVESTIGING 
alle offertes zijn vrijblijvend; 

 

indien een offerte een vrijblijvend aanbod inhoudt en dit wordt 
aanvaard, heeft DNA het recht het aanbod binnen twee 

werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen; 

 
alle toezeggingen gedaan door werknemers, agenten en/of 

andere tussenpersonen zijn slechts bindend voor DNA indien 

deze de toezegging uitdrukkelijk heeft bevestigd; 
 

kleuren, specificaties, functiebeschrijvingen, tekeningen en 

foto’s en in het algemeen elke opgave over eigenschappen, 
maten en gewichten van artikelen geschieden zo nauwkeurig 

mogelijk, doch zijn niet bindend; 

 
een redelijke tolerantie (redelijk met inachtneming van wat in de 

branche waar DNA werkzaam is nog acceptabel wordt geacht) 

met betrekking tot aantallen, maten en gewichten zal voor de 
afnemer geen grond voor het vragen van schadevergoeding of 

annulering van de order vormen; 

 
indien wordt verkocht op monster zal een geringe afwijking van 

het monster geoorloofd zijn; 

 
DNA behoudt het recht voor om aan de artikelen wijzigingen 

aan te brengen, mits aan de functionele eigenschappen van deze 

artikelen geen afbreuk wordt gedaan; 
 

gewicht en kwaliteit zoals gelden ten tijde dat de goederen het 

magazijn van DNA verlaten zijn maatgevend voor de 
beoordeling van de prestatie van DNA 

 

3. PRIJS 
DNA doet prijsopgave op basis van het moment van aanbieding 

geldende prijzen, tarieven, voorwaarden, heffingen etc.; 
 

tenzij anders vermeld, doet DNA prijsopgave: 

franco huis, exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, 
heffingen of rechten en de kosten van verzekering, doch 

inclusief de kosten van verpakking; 

 
wijziging in de voor DNA geldende kostprijs ten gevolge van 

invoering of wijziging van voorschriften en/of maatregelen van 

overheid of andere bevoegde instanties dan wel tengevolge van 
valutaschommelingen zullen voor DNA worden doorberekend, 

voor zover deze invoering of wijziging DNA ten tijde van het 

sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet bekend kon zijn; 
 

4. LEVERTIJD 

DNA verplicht zich de opgegeven levertijd zo nauwkeurig 
mogelijk in acht te nemen. Niettemin is de opgegeven levertijd 

nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk 

anders is overeengekomen; 
 

bij overschrijding van de levertijd dient de afnemer DNA 

schriftelijk in gebreke te stellen en DNA een redelijke termijn 
voor het nakomen van zijn verplichtingen te geven; 

 

overschrijding van een overeengekomen leveringsdatum/tijdstip 

geeft de afnemer geen recht tot het vorderen van 

schadevergoeding in welke vorm dan ook, tot niet aanvaarding 
of tot geheel ontbinden van de overeenkomst dan wel tot het 

geheel opschorten van de nakoming van enige verplichting van 

de afnemer uit de overeenkomst; 
 

indien de benodigde gegevens voor de uitvoering DNA van de 

leveringsopdracht niet tijdig door de afnemer aan  ter 
beschikking zijn gesteld, worden de leveringsdata in ieder geval 

met de termijn waarop DNA op deze informatie heeft moeten 

wachten, opgeschoven; 
 

5. LEVERING 

levering geschiedt franco huis, tenzij uitdrukkelijk anders 
overeengekomen;  

 

het vervoer af magazijn, indien verzorgd door DNA, geschiedt 
voor rekening en risico van de afnemer; 

 

de afnemer dient de goederen terstond na terbeschikkingstelling 
af te nemen. Indien de afnemer in gebreke blijft, gaat in ieder 

geval het risico op hem over; 

 
DNA is gerechtigd de uitlevering van goederen op de schorten, 

zolang de afnemer niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit 

de onderliggende dan wel voorafgaande overeenkomsten; 
 

indien de levering van een order in gedeelten geschiedt, zal elke 

levering als een afzonderlijke transactie worden beschouwd; 
 

6. VERPAKKING EN EMBALLAGE 

de verpakking en etikettering van de te leveren producten wordt 
door DNA conform de daarvoor geldende wettelijke normen 

vastgesteld en uitgevoerd; 

 
de afnemer draagt zelf de verantwoording voor de opslag c.q. de 

verwerking van lege en/of gebruikte verpakkingsmaterialen; 

 
in geval door DNA leenemballage ter beschikking wordt gesteld, 

geldende emballagecondities van de Vereniging van de 

Nederlandse Chemische Industrie en van het Verbond van 
Handelaren en Chemische Producten; 

 

DNA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten begaan 
bij de vervaardiging of de samenstelling van de door DNA 

beschikbaar gestelde leenemballage. Belading of vulling van 

door de afnemer ter beschikking gesteld transportmaterieel en/of 
emballage geschiedt geheel onder verantwoordelijkheid van de 

afnemer, ook indien deze door DNA geschiedt en/of door DNA 

terzake van dit materieel of deze emballageadviezen zijn 
verstrekt of verdere werkzaamheden zijn verricht. DNA is 

bevoegd te weigeren zodanig materieel of emballage te beladen 
c.q. te vullen, wanneer dit materieel c.q. deze emballage naar het 

oordeel van DNA niet voldoet aan de eisen, die daaraan in 

verband met de veiligheid in redelijkheid gesteld dienen te 
worden. DNA is ingeval van zodanige weigering niet 

aansprakelijk voor de gevolgen die uit de vertraging 

voortvloeien; 
 

het in de vorige alinea vermelde geldt niet indien er sprake is van 

opzet of grove schuld aan de zijde van DNA; 
 

7. KLACHTEN 

manco’s en uitwendig beschadigde goederen en/of verpakkingen 
dienen duidelijk te worden vermeld op het bij ontvangst te 

tekenen vervoersdocument of afleveringsbon; 

 
de afnemer dient een klacht uiterlijk binnen acht werkdagen na 

ontvangst van de goederen schriftelijk ter kennis van DNA  te 

brengen. Indien de afnemer niet binnen deze termijn een klacht 
indient, vervalt zijn recht op vervanging of creditering; 

 

in geval van een klacht is de afnemer verplicht de goederen en/of 
partij waarover hij klaagt ter beschikking van DNA te houden; 

 



de afnemer is bovendien verplicht zijn medewerking aan een 

eventueel onderzoek door DNA te verlenen; 

 
indien een klacht terecht wordt geuit, is DNA gerechtigd hetzij 

de geleverde goederen terug te nemen en te vervangen, hetzij 

tegenover teruggave van de goederen de afnemer te crediteren 
voor het desbetreffende factuurbedrag. Elke andere vordering is 

uitgesloten; 

 
indien de goederen na levering van aard en/of samenstelling 

worden gewijzigd, geheel of gedeeltelijk worden beschadigd of 

overgepakt vervalt elk recht van de afnemer in het bijzonder op 
vervanging of creditering; 

 

een klacht betrekking hebbend op slechts een deel van de 
geleverde goederen, geeft de afnemer niet het recht zijn 

verplichtingen tegenover DNA in het geheel niet na te komen; 

 
8. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

alle door DNA geleverde goederen blijven eigendom van DNA 

werkzaamheden en uit de hieraan ten grondslag liggende 
overeenkomsten voortvloeiende boetes, renten en kosten heeft 

plaatsgevonden; 

 
de afnemer mag de goederen in het kader van diens normale 

bedrijfsvoering doorverkopen, bewerken etc., maar niet in pand 

geven of anderszins tot zekerheid van rechten van derden doen 
strekken; 

 

DNA heeft het recht de goederen die zich nog onder de afnemer 
bevinden terug te nemen, zodra de afnemer in verzuim is, of in 

geval van faillissement of surséance van betaling van de 

afnemer; 
 

zodra de afnemer in verzuim is, in staat van faillissement wordt 

verklaard dan wel aan hem surséance van betaling wordt 
verleend, zijn alle vorderingen van DNA opeisbaar en is hij niet 

meer gerechtigd de goederen te verkopen of te verwerken en 

dient hij deze ter beschikking van DNA  te houden; 
 

9. ANNULERING 

annulering van een order is in beginsel niet mogelijk; 
 

indien de afnemer de order niettemin annuleert, is hij gehouden 

de uit de annulering voortvloeiende kosten en eventuele 
valutaverliezen te vergoeden indien DNA in verband met de 

order een bank of nadere derde een valutaovereenkomst heeft 

gesloten; 
 

speciaal voor de afnemer op maat vervaardigde, bewerkte of 

verpakte goederen worden door DNA niet teruggenomen en/of 
gecrediteerd; 

 
10. BETALING 

tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient de betaling te 

geschieden op een door DNA aangewezen bank- of 
girorekening; 

 

betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na 
factuurdatum zonder enige verrekening; 

 

niettemin behoudt DNA het recht, indien zij dit om welke reden 
dan ook alsnog wenselijk acht, onmiddellijk betaling in 

contanten te verlangen; 

 
indien de afnemer niet op tijd betaalt, is hij zonder 

ingebrekestelling in verzuim en vanaf het intreden van het 

verzuim een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke 
rente; 

 

voorts is de afnemer, zodra hij in de nakoming van zijn 
verbintenissen tekort schiet, buitengerechtelijke incassokosten 

verschuldigd indien en zodra DNA zich tot verhaal van haar 

vordering op de afnemer tot een derde wendt; 
 

de buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 

bedragen respectievelijk percentages op voet van het 

incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten; 
 

betaling door de afnemer wordt toegerekend op de oudste 

kosten, de oudste rente en tenslotte op de oudste openstaande 
hoofdsom; 

 

11. AANSPRAKELIJKHEID 
DNA  is niet aansprakelijk voor enige schade, in het bijzonder 

gevolg-, bedrijf-, en/of letselschade geleden door de afnemer en 

zijn hulppersonen, zoals werknemers en/of derden, als direct of 
indirect gevolg van gebreke in door haar geleverde goederen, 

verpakkingsmaterialen, vervoermiddelen, instrumenten en 

dergelijke, dan wel geleden door gedragingen van haar 
werknemers of haar ingeschakelde hulppersonen (opzet en grove 

schuld van leidinggevende hulppersonen hieronder niet 

begrepen), onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid terzake 
van gebrekkige producten (productenaansprakelijkheid); 

 

indien en voor zover DNA met inachtneming van het 
voorgaande niettemin aansprakelijk kan worden gehouden voor 

enige schade, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag 

gelijk aan de netto factuurwaarde van de betrokken goederen, of, 
indien dit bedrag hoger is, het bedrag dat DNA zelf op haar 

leveranciers of assuradeuren kan verhalen; 

 
12. OVERMACHT 

DNA is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een 

tekortkoming die haar niet kan worden toegerekend. Een 
tekortkoming kan haar niet worden toegerekend indien zij niet te 

wijten is aan haar schuld, noch anderszins voor haar rekening 

komt; 
 

in ieder geval komen niet voor rekening van DNA: staking in 

haar onderneming, stagnatie in de toelevering, brand, 
waterschade, bijzondere weersomstandigheden, oorlog en 

oorlogsdreiging, oproer, bezetting, mobilisatie en andere 

oorlogsmaatregelen, langzaam-aan-acties, defecten aan machines 
of installaties, belemmeringen of rantsoeneringen bij de levering 

van grond- en hulpstoffen, energiediensten, transport en in- en 

uitvoer en in het algemeen iedere omstandigheid waarop DNA 
geen reële invloed heeft, onverschillig of deze omstandigheid 

voorzienbaar was; 

 
indien sprake is van overmacht heeft DNA het recht de order te 

annuleren, te rantsoeneren of de hieruit voortvloeiende 

verplichtingen op te schorten, zolang deze overmachttoestand 
voortduurt met inbegrip van een redelijke uitloopperiode na de 

overmachttoestand; 

 
indien een omstandigheid die overmacht oplevert voor een van 

de partijen langer dan drie maanden duurt, zal de wederpartij 
gerechtigd zijn de overeenkomst voor de toekomst te ontbinden 

 

13. ONTBINDING 
indien de afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen 

tegenover  tekortschiet, indien hij in staat van faillissement 

wordt verklaard of surséance van betaling vraagt, indien hij tot 
liquidatie van zijn onderneming overgaat of beslag wordt gelegd 

op zijn gelden en/of goederen heeft DNA het recht de 

overeenkomst te ontbinden; 
 

14. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

op alle overeenkomsten tussen DNA en de afnemer is 
Nederlands recht van toepassing:  

 

alle geschillen, daaronder begrepen die geschillen welke slechts 
door één der partijen als zodanig  worden beschouwd, die 

mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst of 

daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten zullen in eerste 
aanleg worden onderworpen aan het oordeel van de 

arrondissementsrechtbank te Rotterdam behoudens 

andersluidende afspraken tussen partijen over een mogelijke 
alternatieve vorm van geschillenbeslechting zoals arbitrage, 

bindend advies en/of mediation. 

 


