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Algemene leveringsvoorwaarden Design Electro Products B.V.  
Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door Design Electro Products B.V., statutair gevestigd te Waddinxveen, 
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 29031821. 
 
Artikel 1: Toepasselijkheid 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten die Design Electro 

Products B.V., hierna te noemen ‘DEP’,  sluit.  De wederpartij wordt hierna aangeduid als ‘de Opdrachtgever’. 
1.2 In het geval de overeenkomst die de Opdrachtgever en DEP sluiten conflicteert met deze algemene voorwaarden, 

gelden de bepalingen uit de overeenkomst. 
1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de 

hand gewezen. 
1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn 

of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.  
 
Artikel 2: Aanbiedingen 
2.1 Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Als de Opdrachtgever 

het vrijblijvende aanbod van DEP aanvaardt, heeft DEP het recht het aanbod binnen 4 werkdagen na ontvangst van 
de aanvaarding te herroepen. Aanbiedingen zijn nooit langer geldig dan één maand, tenzij uitdrukkelijk anders is 
aangegeven. 

2.2 Als de Opdrachtgever DEP voorziet van gegevens, daaronder zijn eveneens te verstaan door de Opdrachtgever 
verstrekte berekeningen, bestekken, ontwerpen, tekeningen, etc., mag DEP uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij 
zijn aanbod hierop baseren. 

2.3 Alle door DEP opgegeven prijzen, prijslijsten, brochures en andere gegevens in het aanbod zijn zo nauwkeurig 
mogelijk door DEP gespecificeerd en binden DEP uitsluitend nadat dit schriftelijk door DEP is bevestigd. 

2.4 DEP heeft het recht om de opdracht(en) zonder verdere opgave van redenen te weigeren. 
 
Artikel 3: Advies, ontwerp en materialen 
3.1 De Opdrachtgever kan alleen rechten ontlenen aan adviezen of informatie die door DEP zijn verstrekt wanneer deze 

directe betrekking hebben op de opdracht. 
3.2 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle berekeningen, bestekken, ontwerpen, tekeningen, etc. die door of 

namens hem zijn gemaakt en staat in voor de geschiktheid van alle materialen die eventueel zijn voorgeschreven. 
3.3 De Opdrachtgever vrijwaart DEP tegen alle vorderingen van derden die ontstaan in verband met het gebruik van 

tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en overige informatie die door of namens de 
Opdrachtgever zijn verstrekt. 

3.4 De Opdrachtgever mag de materialen die DEP beoogt te gebruiken voor eigen rekening (laten) controleren voordat 
zij worden verwerkt. Indien uit de testen schade aan DEP voortvloeit, dient de Opdrachtgever deze te vergoeden. 

 
Artikel 4: Leveringstermijnen/ levering 
4.1 De leveringstermijnen gelden bij benadering en zijn niet fataal, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
4.2 Bij het bepalen van leveringstermijnen of werktijden gaat DEP ervan uit dat de verplichtingen kunnen worden 

uitgevoerd onder de op dat moment bij DEP bekende omstandigheden.  
4.3 Leveringstermijnen of werktijden treden niet in totdat de partijen over alle commerciële en technische details, alle 

relevante data, definitieve en goedgekeurde gegevens die in bezit van DEP zijn en eventuele betalingstermijnen, 
volledige overeenstemming hebben bereikt. 

4.4 Indien omstandigheden afwijken van de bij DEP bekende omstandigheden ten tijde van het vaststellen van de 
levertijden of werktijden, mag DEP de levertijden en werktijden uitbreiden tot de tijd die nodig is om onder de 
gewijzigde omstandigheden aan de opdracht te kunnen voldoen. Indien de werkzaamheden niet kunnen worden 
uitgevoerd binnen de planning van DEP, worden de werkzaamheden verricht zodra de planning van DEP dit toelaat. 

4.5 In geval van meerwerk, wordt de levertermijn en/of werkperiode uitgebreid met de tijd die nodig is om de materialen 
en onderdelen te verwerven en het meerwerk uit te voeren. Indien het meerwerk niet kan worden ingepast in de 
planning van DEP, worden de werkzaamheden uitgevoerd zodra de planning van DEP daartoe ruimte biedt. 

4.6 Indien DEP de uitvoering van haar verplichtingen opschort, wordt de leveringstermijn en/of werkperiode met 
eenzelfde periode opgeschort. Indien de hervatting van de werkzaamheden niet kan worden ingepast in de planning 
van DEP, worden de werkzaamheden uitgevoerd zodra de planning van DEP daar ruimte voor biedt. 

4.7 Indien de levertermijn of werktijden worden overschreden, levert dat aan de Opdrachtgever geen recht op 
schadevergoeding of ontbinding op, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

4.8 Het transportrisico is voor rekening en risico van DEP indien een zending onderdeel uitmaakt van een project waarbij 
DEP eveneens de installatie verzorgd. In alle overige gevallen, waar onder nazendingen, worden leveringen af fabriek 
“Ex Works” uitgevoerd, overeenkomstig de Incoterms 2010. Het risico verbonden aan de zaken gaat over op de 
Opdrachtgever op het moment dat DEP de goederen ter beschikking stelt aan Opdrachtgever.  

4.9 Tenzij anders overeengekomen komt een retourzending, het transportrisico inbegrepen, voor rekening en risico van 
de Opdrachtgever. Een retourzending is pas voltooid als deze DEP onbeschadigd heeft bereikt. 

4.10 De Opdrachtgever is gehouden de gekochte goederen, c.q. zaken, af te nemen op het moment waarop deze aan de 
Opdrachtgever worden bezorgd, hetzij volgens de overeenkomst aan de Opdrachtgever ter beschikking worden 
gesteld. Indien de Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, 
noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen voor risico en rekening van de Opdrachtgever worden opgeslagen. 
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Artikel 5:Verplichtingen van de Opdrachtgever 
5.1  De Opdrachtgever zorgt ervoor dat DEP tijdig kan beschikken;  

• Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen ontheffingen, 
beschikkingen, enz.).  
• Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, water en andere voor de 
uitvoering van het werk benodigde energie.  
• Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen. 

5.2  Indien de Opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het 
werk aan zichzelf of aan derden heeft voorbehouden of uitbesteed, is de Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor 
niet tijdige uitvoering daarvan. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren 
waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, kan DEP de daaruit voortvloeiende schade en kosten aan de 
Opdrachtgever in rekening brengen.  

 
Artikel 6: Voltooiing werkzaamheden door DEP 
6.1       Eventuele (service) werkzaamheden worden geacht te zijn voltooid indien de Opdrachtgever het werk heeft 

goedgekeurd of het werk in gebruik heeft genomen.  
6.2 Indien de Opdrachtgever een gedeelte van het werk in gebruik neemt, wordt dat gedeelte geacht te zijn opgeleverd. 
6.3 Indien de Opdrachtgever het werk niet goedkeurt, moet hij de redenen van het onthouden van de goedkeuring 

schriftelijk aan DEP meedelen. 
6.4 Indien de Opdrachtgever het werk niet heeft goedgekeurd, moet aan DEP de gelegenheid worden gegeven het werk 

alsnog op te leveren. In dat geval zijn de bepalingen in dit artikel opnieuw van toepassing. 
 
Artikel 7:  Prijzen en betaling  
7.1  De prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW, in Euro en exclusief verzendkosten.  
7.2  Behoudens het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door DEP geleverde 

artikelen en/of diensten te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen. Betaalt de Opdrachtgever niet tijdig, dan is de Opdrachtgever zonder dat hiervoor een 
ingebrekestelling vereist is van rechtswege in verzuim en is de Opdrachtgever over het openstaande factuurbedrag de 
wettelijke handelsrente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand geldt. Verder is DEP 
gerechtigd het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke 
invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders en interne kosten daaronder begrepen. Deze kosten worden, 
vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig bepaald op een bedrag ter grootte van 15% van 
de onbetaalde factuur, met een minimum van € 250,00.  

7.3 Betalingen van de Opdrachtgever strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van 
opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien de Opdrachtgever aangeeft dat de betaling betrekking heeft 
op een latere factuur.  

7.4  Niet tijdige betaling geeft DEP het recht om de prestatie en/of andere overeenkomsten met de Opdrachtgever op te 
schorten dan wel te ontbinden, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding uit welke hoofde ook. 

7.5  DEP is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst alvorens (verder) te presteren, van de Opdrachtgever 
zekerheid te verlangen dat zowel aan de betalings als aan de overige verplichtingen van de Opdrachtgever zal 
worden voldaan.  

7.6  Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder de toestemming van DEP verrekening van facturen toe te passen.  
7.7  Door DEP in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven de Opdrachtgever niet het recht tot 

betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.  
 
Artikel 8: prijswijzigingen 
8.1 DEP mag een verhoging in de kostprijs bepalende factoren doorrekenen aan de Opdrachtgever indien de 

overeenkomst nog niet volledig is uitgevoerd op het moment van de prijswijziging. 
8.2 De Opdrachtgever is verplicht de prijswijziging als bedoeld in artikel 8.1 te betalen tegelijkertijd met betaling van de 

hoofdsom of de eerstvolgende deelbetaling. 
 
Artikel 9:  Overmacht 
9.1 DEP is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd 

wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een 
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.  

9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en 
jurisprudentie wordt begrepen, alle oorzaken, voorzien of onvoorzien, die buiten de directe invloedsfeer van DEP liggen, 
doch waardoor DEP niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen of werkonderbrekingen in het bedrijf 
van DEP of van derden, transportmoeilijkheden, brand, verlies van te verwerken materialen of onderdelen, import of 
handelsverboden, terrorisme en aanslagen daaronder begrepen.  
DEP heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de 
overeenkomst verhindert, intreedt nadat DEP zijn verbintenis had moeten nakomen. 

9.3 In geval van overmacht is DEP bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van het werk voor ten 
hoogste zes maanden te schorsen, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen. Alle tot dan toe door DEP 
gemaakte kosten zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn. 
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9.4 Voor zover DEP ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk 
is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige 
waarde toekomt, is DEP gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te 
factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke 
overeenkomst. 

9.5 In geval van overmacht is DEP in geen geval verplicht tot vergoeding van enige vorm van schade aan de Opdrachtgever 
of schade van (al dan niet door de Opdrachtgever ingeschakelde) derden. 

 
Artikel 10: Wijziging van de werkzaamheden 
10.1 Alle veranderingen in het werk zullen resulteren in veranderingen in de overeenkomst, in ieder geval in de volgende 

omstandigheden: 
a. verandering in het ontwerp of de specificaties; 
b.    indien de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt niet overeenstemt met de daadwerkelijke situatie. 

10.2 Meerwerk zal worden gevorderd op basis van de waarde van de kostenbepalende factoren op een moment dat het 
meerwerk wordt uitgevoerd.  

 
Artikel 11: uitvoering van de werkzaamheden  
11.1 De Opdrachtgever zorgt ervoor dat DEP de werkzaamheden zonder storing kan uitvoeren op de afgesproken tijden. 

De Opdrachtgever zorgt er eveneens voor dat DEP de toegang heeft tot de noodzakelijke faciliteiten om haar 
werkzaamheden uit te voeren, zoals: 

   gas, water en elektriciteit; 
   verwarming; 
   afsluitbare en droge opslagruimte; 
  alle faciliteiten die volgens de wet en regelgeving met betrekking tot de arbeidsomstandigheden nodig zijn. 
11.2 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of 

beschadiging aan goederen/zaken die tot DEP, de Opdrachtgever of derden behoren, zoals gereedschappen en 
materialen die zijn bestemd om in het werk te worden gebruikt en die zich op de werkplaats bevinden. 

11.3 Indien de Opdrachtgever niet aan haar verplichtingen als bedoeld in 11.1 en 11.2 voldoet en die inbreuk tot gevolg 
heeft dat de uitvoering van de werkzaamheden wordt vertraagd, worden de werkzaamheden uitgevoerd zodra de 
Opdrachtgever voldoet aan haar verplichtingen en zodra het schema van DEP het uitvoeren van de werkzaamheden 
toestaat. De kosten voor vertraging, waaronder schade die door DEP wordt geleden, komen voor rekening van de 
Opdrachtgever. 

 
Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud en verpanding 
12.1 Na de levering blijft DEP eigenaar van de zaken totdat de Opdrachtgever al zijn verplichtingen uit hoofde van de 

overeenkomst of bijbehorende overeenkomsten is nagekomen en eventuele vorderingen met betrekking tot 
tekortkomingen, waaronder schadevergoeding, boete, rente en kosten, heeft betaald. 

12.2 Zo lang als het eigendomsvoorbehoud op de zaken rust, mag de Opdrachtgever deze zaken niet bezwaren of 
vervreemden.  

12.3 Na het inroepen van het eigendomsvoorbehoud mag DEP de geleverde zaken terughalen. De Opdrachtgever moet 
DEP toelaten tot de plaats waar de zaken zijn geplaatst. 

12.4 Indien DEP haar eigendomsvoorbehoud niet kan inroepen omdat de zaken zijn vermengd, gevormd of nagetrokken, is 
de Opdrachtgever verplicht om de nieuw gevormde objecten te verpanden aan DEP. 

 
Artikel 13: Annuleren door de Opdrachtgever 
13.1 Indien de Opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen/zaken weigert af te nemen, is de Opdrachtgever 

gehouden de door DEP aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostende 
prijs inclusief lonen en sociale lasten over te nemen. De Opdrachtgever is daarnaast aan DEP een schadeloosstelling 
verschuldigd gelijk aan één derde gedeelte van de overeengekomen prijs. De Opdrachtgever is voorts gehouden DEP 
te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van 
goederen.  

13.2  Onverminderd het vermelde in het bovenstaande van dit artikel behoudt DEP zich alle rechten voor om volledige 
nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.  

13.3  Het niet verlenen van subsidie, financiering en andere (on)voorziene omstandigheden geven de Opdrachtgever niet 
het recht een DEP gegeven opdracht te annuleren.  

 
Artikel 14: Intellectuele /Industriële eigendomsrechten 
14.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op ontwerpen, tekeningen, berekeningen, adviezen, modellen, 

computerprogrammatuur, apparatuur, materialen, documenten etc. berusten uitsluitend bij DEP of diens 
licentiegever(s).  

14.2  DEP heeft als enige het recht van het uitwendige en inwendige van een naar ontwerp van DEP verwezenlijkt object, 
foto’s en andere afbeeldingen te maken en deze te verveelvoudigen en openbaar te maken.  
DEP kan dit recht onder voorwaarden mede aan de Opdrachtgever verlenen. 

14.3  DEP geldt in de zin van de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen als de ontwerper van de 
tekeningen en modellen die DEP in het kader van de overeengekomen werkzaamheden heeft vervaardigd. DEP heeft 
bij uitsluiting het recht deze tekeningen en modellen te deponeren bij het in genoemde wet bedoelde Bureau. 
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14.4 DEP heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere 
doeleinden te gebruiken, voor zover daarbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis 
van derden wordt gebracht. 

 
Artikel 15: Aansprakelijkheid 
15.1 Indien DEP aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.  
15.2 DEP is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare 

tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door DEP, alsmede voor de schade waarvoor DEP op grond van 
de wet, gewoonte of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen aansprakelijk is. 

15.3 DEP is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede te verstaan: gederfde winst, gemiste 
besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, esthetische schade, reputatieverlies en alle andere gevolgschade. 

15.4 De schadevergoeding van door Leverancier veroorzaakte directe schade bedraagt nooit meer dan vergoeding van het 
met de opdracht van Opdrachtgever gemoeide factuurbedrag.  

15.5 De Opdrachtgever vrijwaart DEP voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst 
schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan DEP toerekenbaar is.  

15.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet 
of grove schuld van DEP of zijn leidinggevende ondergeschikten. 

15.7 DEP draagt zorg voor de instandhouding van een adequate aansprakelijkheidsverzekering. 
 
Artikel 16: Klacht/ Garantie 
16.1  De door DEP te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering 

gesteld kunnen worden. Voor de door DEP geleverde zaken geldt, tenzij met de Opdrachtgever uitdrukkelijk een 
andere termijn is overeengekomen, de garantietermijn en de garantiebepalingen zoals door de producent van de 
zaken is gehanteerd. 

16.2  Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden 
waarop DEP geen invloed kan uitoefenen. 

16.3  De garantie vervalt indien schade het gevolg is van normale slijtage of door (onkundig) gebruik of een onjuiste 
behandeling van het geleverde. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan het veranderen, bewerken 
of repareren door de Opdrachtgever of derden. 

16.4  Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, zal DEP de gebrekkige zaak binnen redelijke 
termijn, ter keuze van DEP, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan. De Opdrachtgever heeft slechts recht op 
vervanging indien herstel van de zaak blijkens de expertise van DEP niet mogelijk is. 

16.5  Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de 
onderzoekskosten, aan de zijde van DEP daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever. 

16.6  Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie, verzend en 
voorrijkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden. 

16.7  In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren 
jegens DEP en de door DEP bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden één jaar te rekenen vanaf dag 
van (op)levering.. 

 
Artikel 17: Gebrek en afname 
Indien de Opdrachtgever de levering niet aanvaardt nadat de levertermijn is verstreken, worden de zaken ter beschikking 
gehouden voor de Opdrachtgever. Ieder object dat de Opdrachtgever niet heeft afgenomen, wordt voor rekening en risico 
van de Opdrachtgever opgeslagen. DEP mag op ieder gewenst moment de bevoegdheden van artikel 6:90 BW inroepen. 
 
Artikel 18: toepasselijk recht en geschillen 
18.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij DEP partij is, is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing, ook indien aan 

een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking 
betrokken partij aldaar woonplaats heeft. 

18.2 Alle geschillen die mochten voortvloeien uit een rechtsbetrekking waarop de onderhavige voorwaarden geheel of 
gedeeltelijk van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting van iedere andere rechter worden voorgelegd aan de Rechtbank 
te ‘sGravenhage. 

 


