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ALGEMENE VERKOOP – EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN 

DRAADWERKEN NEDERLAND B.V. 

 

Definities:  

In deze voorwaarden wordt onder 'Draadwerken Nederland' verstaan: de besloten vennootschap 

Draadwerken Nederland B.V., gevestigd te Putten, Nederland. Onder 'wederpartij' wordt in deze 

voorwaarden verstaan de natuurlijke persoon of al dan niet privaatrechtelijke rechtspersoon, alsmede 

samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, aan wie Draadwerken Nederland goederen levert 

successievelijk ten behoeve van wie Draadwerken Nederland diensten verricht op basis van deze algemene 

voorwaarden. 

1 Algemeen 

1.1 Draadwerken Nederland brengt offertes uit en gaat overeenkomsten inzake het leveren van goederen en 

het verrichten van diensten door of vanwege haar alleen aan op basis van deze algemene verkoop – en 

leveringsvoorwaarden. 

1.2 Afwijkingen of aanvullingen op de algemene voorwaarden behoeven haar instemming en moeten 

uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen. 

2 Offertes 

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij deze uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een 

offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, dan heeft Draadwerken Nederland het recht het 

aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 

2.2 Voor door Draadwerken Nederland te leveren goederen c.q. te verrichten diensten, waarvoor naar haar 

aard en omvang geen offerte noch een opdrachtbevestiging wordt verzonden door Draadwerken Nederland, 

wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en 

volledig weer te geven. 

2.3 Voor de inhoud van de overeenkomst is bepalend hetgeen in de schriftelijke opdrachtbevestiging is 

vermeld. 

3 Prijzen 

3.1 De prijzen van Draadwerken Nederland zijn exclusief omzetbelasting en - tenzij uitdrukkelijk en 

schriftelijk anders is overeengekomen - exclusief kosten voor vervoer, montage, emballage en verzekering. 

3.2 De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende 

kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantsprijzen, grondstof-en materiaalprijzen, loon- en 

transportkosten, belasting, invoerrecht en andere heffingen van overheidswege. 

3.3 Draadwerken Nederland behoudt zich het recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst 

tot stand is gekomen en voor de dag van levering meer dan drie maanden zijn verstreken, verhogingen die 

in één of meer van de kostenfactoren optreden aan wederpartij in rekening te brengen. De wederpartij is, in 

geval Draadwerken Nederland van deze bevoegdheid gebruik maakt, gerechtigd de overeenkomst zonder 

rechterlijke tussenkomst te ontbinden. 

4 Levering 

4.1 Door Draadwerken Nederland opgegeven levertijden zijn slechts streeftijden en zullen nimmer te 

beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. Bij niet tijdige levering 

dient Draadwerken Nederland derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient haar een redelijke 

termijn te worden gegeven om de overeenkomst alsnog uit te voeren. 
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4.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering van producten af fabriek van de 

producent c.q. de leverancier van de goederen. 

4.3 Het risico van de bestelde zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat het vervoer aanvangt, 

tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De wederpartij dient zorg te dragen voor 

verzekering der goederen tijdens het transport. 

4.4 Draadwerken Nederland behoudt zich het recht voor om niet tot levering over te gaan, indien zij van de 

wederpartij nog posten te vorderen heeft ouder dan dertig dagen. 

4.5 Het is Draadwerken Nederland toegestaan verkochte c.q. te leveren goederen in gedeelten te leveren. 

Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de goederen in gedeelten 

worden geleverd, is Draadwerken Nederland bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. 

5 Reclame 

5.1 De wederpartij dient onverwijld, binnen acht dagen na ontvangst van de goederen, schriftelijk aan 

Draadwerken Nederland te worden gemeld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering en onder opgave 

van redenen bij haar te reclameren indien hij klachten heeft ten aanzien van de kwaliteit, de hoeveelheden of 

de aard der geleverde zaken. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de gestelde termijn hadden kunnen 

worden geconstateerd, dienen terstond na ontdekking schriftelijk aan ons te worden gemeld. 

5.2 Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, geen opgaaf van redenen doet, dan wel verzuimt 

Draadwerken Nederland in de gelegenheid te stellen de klacht op zijn juistheid te beoordelen, behoeft 

Draadwerken Nederland de klacht niet meer in behandeling te nemen en vervalt elke aanspraak die de 

wederpartij uit hoofde van het hierna bepaalde jegens Draadwerken Nederland mocht hebben. 

5.3 Indien de klacht door Draadwerken Nederland gegrond wordt bevonden, is zij gerechtigd de geleverde 

goederen te vervangen, zonder dat de wederpartij enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Indien 

Draadwerken Nederland niet tot vervanging in staat is, heeft de wederpartij uitsluitend recht op restitutie van 

de koopsom. 

5.4 Geen grond voor reclames zijn geringe of gebruikelijke afwijkingen in aantallen, maten, specificaties, 

kleuren enzovoort, indien deze geen afbreuk doen aan de kwaliteit en de bruikbaarheid van het product. 

5.5 Een eventuele retourzending dient altijd na voorafgaande toestemming van Draadwerken Nederland en 

franco te geschieden. Indien de wederpartij deze voorwaarden niet in acht neemt, is Draadwerken 

Nederland gerechtigd de retourzending te weigeren of voor rekening en risico van de wederpartij terug te 

zenden. 

5.6 Het indienen van een klacht geeft de wederpartij niet het recht betalingsverplichtingen jegens 

Draadwerken Nederland op te schorten. 

6 Betalingen 

6.1 Betaling van de facturen dient te geschieden vóór de vervaldatum genoemd in de facturen, zonder 

korting en/of verrekening, op een door ons aangewezen bank-of girorekening, behoudens andersluidende 

schriftelijke afspraken. De op de bank-of giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt 

derhalve als betalingsdag aangemerkt. Draadwerken Nederland kan verlangen dat betaling geschiedt door 

middel van (geconfirmeerd) documentair krediet dan wel door middel van een telefonische overboeking. 

6.2 Vanaf de vervaldatum van de facturen is de wederpartij tevens de wettelijke rente verschuldigd. 

6.3 De kosten in redelijkheid gemaakt ten behoeve van de invordering komen na de vervaldatum tevens ten 

laste van de wederpartij. Deze kosten bedragen tenminste het door de Nederlandse Orde van Advocaten 

vastgestelde incasso-tarief. 
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6.4 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en 

kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat 

de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

6.5 Alle vorderingen van Draadwerken Nederland zijn terstond en zonder nadere ingebrekestelling 

opeisbaar, indien de wederpartij in verzuim is met betalen, failliet wordt verklaard dan wel een daartoe 

strekkend verzoekschrift wordt ingediend, surseance van betaling wordt aangevraagd, of indien de 

wederpartij door welke oorzaak ook de vrije beschikking verliest (een gedeelte van) zijn vermogen of zulks 

dreigt te verliezen. 

7 Retentierecht 

7.1 Draadwerken Nederland is gerechtigd om alle zaken die aan haar door de wederpartij zijn verstrekt of 

die zij ten behoeve van de wederpartij onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle kosten 

die Draadwerken Nederland heeft gemaakt ter uitvoering van opdrachten van de wederpartij, onverschillig of 

deze opdrachten betrekking hebben op voornoemde of andere zaken van de wederpartij, tenzij de 

wederpartij voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. 

8 Zekerheidstelling 

8.1 Draadwerken Nederland is steeds gerechtigd, alvorens te beginnen met de levering van zaken of het 

verrichten van diensten of alvorens hiermede door te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van 

betalingsverplichtingen van de wederpartij te verlangen. Te denken valt hierbij aan een zekerstelling middels 

een bankgarantie en/of pandgeving. 

8.2 Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel niet op genoegzame wijze wordt aangetoond of indien de 

rechtsvorm van de wederpartij wordt gewijzigd, heeft Draadwerken Nederland het recht de overeenkomst 

geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde terug te nemen, onverminderd de aan 

Draadwerken Nederland alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen door de wederpartij bij de 

beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens verrichte werkzaamheden en/of gedane 

leveringen. 

9 Eigendomsvoorbehoud 

9.1 Alle door Draadwerken Nederland geleverde goederen blijven eigendom van Draadwerken Nederland 

totdat de wederpartij aan Draadwerken Nederland al hetgeen heeft voldaan dat hij terzake van de bij of 

krachtens overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, dan wel met betrekking tot terzake verrichte 

werkzaamheden, alsmede terzake van vorderingen wegens tekortkoming in de nakoming van zodanige 

overeenkomst aan Draadwerken Nederland verschuldigd is. 

9.2 Zolang de wederpartij niet aan zijn betalingsverplichtingen aan Draadwerken Nederland heeft voldaan, is 

hij niet bevoegd om, anders dan in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de onbetaald gelaten 

zaken te beschikken. 

9.3 Indien de wederpartij niet tijdig zijn betalingsverplichtingen nakomt, is Draadwerken Nederland 

gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling de door haar aan de wederpartij geleverde zaken 

terug te nemen, onverminderd haar recht om volledige schadevergoeding te vorderen. 

9.4 De wederpartij is verplicht hieraan haar medewerking te verlenen op straffe van een niet voor korting 

en/of compensatie vatbare dwangsom van € 5000,-- voor iedere dag dat hij in gebreke blijft. 

9.5 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen 

gelden, is de wederpartij verplicht om Draadwerken Nederland zo snel als redelijkerwijs verwacht mag 

worden, hiervan op de hoogte te stellen. 

 

10 Aansprakelijkheid 

10.1 Draadwerken Nederland is niet aansprakelijk voor enigerlei door de wederpartij of derde geleden 

schade die verband houden met een tekortkoming van haar in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de 
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schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Draadwerken Nederland of van door haar bij de 

uitvoering van de overeenkomst gebruikte personen. 

10.2 Indien Draadwerken Nederland uit hoofde van lid 1 aansprakelijk is, beperkt zich haar aansprakelijkheid 

tot het gratis vervangen van de gebrekkige zaken, dan wel restitutie van de koopprijs. 

10.3 De wederpartij vrijwaart Draadwerken Nederland ten aanzien van aanspraken met betrekking tot 

schadevergoedingen uit welke hoofde dan ook, welke derden ten laste van Draadwerken Nederland 

mochten eisen ten aanzien van door Draadwerken Nederland geleverde zaken of verrichte diensten. 

11 Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) 

11.1 Een tekortkoming kan aan Draadwerken Nederland niet worden toegerekend indien zij daaraan geen 

schuld heeft en de tekortkoming noch krachtens wet noch krachtens de verkeersopvatting voor haar 

rekening komt. In geval Draadwerken Nederland door haar leverancier/producent onverwacht niet wordt 

beleverd, om welke reden dan ook, dan is eveneens sprake van een niet toerekenbare tekortkoming 

harerzijds in haar verhouding met de wederpartij. 

11.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Draadwerken Nederland 

opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van haar verplichtingen door Draadwerken 

Nederland niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te 

ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

11.3 Indien de niet toerekenbare tekortkoming van blijvende aard is en Draadwerken Nederland de 

overeenkomst niet kan nakomen, heeft zij het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. 

11.4 In geen van de situaties kan de wederpartij Draadwerken Nederland tot schadevergoeding aanspreken 

behoudens het geval dat er sprake is van ongerechtvaardigd verrijking. 

11.5 Draadwerken Nederland heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid 

die (verdere) nakoming verhindert intreedt, nadat Draadwerken Nederland haar verbintenis had dienen na te 

komen. 

11.6 Indien Draadwerken Nederland bij het intreden van overmacht 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 te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als 

betrof het een afzonderlijk contract, tenzij het geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft 

en onder restitutie van de reeds geleverde goederen. 

11.7 De ontbinding vindt in beide gevallen plaats door een schriftelijke verklaring, dan wel rechterlijke 

uitspraak. 

12 Toepasselijk recht en forumkeuze 

12.1 Op de door Draadwerken Nederland gesloten overeenkomsten is, met inachtneming van deze 

algemene voorwaarden, uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Toepassing van de Eenvormige Wet 

betreffende de Internationale Koop van Roerende en Lichamelijke Zaken en het Weens Koopverdrag is 

uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of samenhangend met 

door Draadwerken Nederland gesloten overeenkomsten worden in eerste instantie berecht door de volgens 

de normale competentieregels bevoegde rechter te Zwolle, tenzij ingevolge Wet of Verdrag bij uitsluiting een 

andere rechter bevoegd is. 

12.2 Draadwerken Nederland is ten allen tijde bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de 

van toepassing zijnde wet of verdrag bevoegde rechter. 
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