
1 / 2

LEVERINGSVOORWAARDEN DITOIL® B.V.

1. Algemeen
 1.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en transacties, zowel in binnen- als buitenland. Al onze offertes en levertijden zijn 

vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 1.2.  De overeenkomst komt tot stand nadat wij uw order hebben bevestigd. 

2. Prijzen
 2.1.  De door ons bedongen verkoopsprijzen zijn gebaseerd op de belastingen, heffingen en rechten, zoals die bestaan bij het aangaan van onze 

overeenkomst met de koper.
 2.2.  Tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben wij het recht bij elke wijziging van die belastingen, heffingen en/of rechten, 

alsmede bij elke koerswijziging der valuta, de door ons bedongen verkoopsprijzen dienovereenkomstig te herzien. 
 2.3.  Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn onze verkoopsprijzen inbegrepen de kosten van het vervoer naar de door de koper opgegeven 

bestemming in Nederland of België. Bestellingen met een totaalbedrag onder €50,= worden belast met €5,=verzendkosten.
 2.4.  Emballage kan aan Koper in rekening worden gebracht en wordt slechts teruggenomen voor zover daar bij verkoper een specifieke regeling voor is.

3. Hoeveelheid
 3.1.  De overeengekomen hoeveelheden gelden onzerzijds bij benadering. Wij behouden ons het recht voor om ineens verkochte goederen of ineens 

afgeroepen hoeveelheid goederen, in gedeelten af te leveren. 
 3.2.  Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door ontvangst in een ondeugdelijke ruimte of omstandigheden. Koper vrijwaart verkoper 

tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.
 3.3.  Wij staan er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor andere doeleinden dan conform de productinformatie, die is gepubliceerd op onze 

website ten tijde van de aflevering.

4. Levertijd
 4.1.  Bij de overeengekomen levertijd geldt steeds het voorbehoud van ongestoorde arbeidstoestanden en materiaalvoorziening, ongestoord transport en 

aanhouding der levertijd door onze leveranciers: voorts zijn de overeengekomen levertijden steeds bij benadering. Overschrijding van de levertijd 
geeft, met inachtneming van het bovenstaande, de koper/opdrachtgever nimmer het recht ontbinding der overeenkomst en/of schadevergoeding te 
vorderen, noch ook om zijnerzijds enige verplichting uit de overeenkomst voortvloeiend niet na te komen.

5. Levering
 5.1.  De door de koper bestelde hoeveelheden zullen in door de verkoper vast te stellen aantal leveranties uitgeleverd worden. Indien en voor zover de 

koper, na overleg met ons, zelf voor transport zorgt, zullen wij zo spoedig mogelijk, binnen en gebruikelijke beladingstijd doen beladen. Wij zijn te dien 
aanzien evenwel niet aansprakelijk, zodat eventuele schaden te dienaangaande in elk geval voor de koper zijn.

 5.2.  In geval van vertraging in het vervoer van welke aard ook, onder meer door gladde, opgebroken of beschadigde wegen, zodat kosten ontstaan welke 
niet bij het aangaan van de overeenkomst waren te voorzien, komen deze kosten voor rekening van de koper, onverminderd onze bevoegdheid, ons 
in artikel 11 gegeven.

6. Eigendom
 6.1.  De eigendom van de door ons verkochte en aan de koper afgegeven waren gaat eerst aan de koper over, nadat deze de aan ons verschuldigde 

verkoopsprijzen en bijkomende kosten volledig heeft voldaan. 
 6.2.  Zolang de goederen niet volledig zijn betaald, blijven wij onherroepelijk gerechtigd deze zonder rechtelijke tussenkomst terug te nemen, 

onverminderd de verplichtingen van de koper. 
 6.3.  De eigendom van de goederen gaat eerst over op de koper, zodra deze al zijn verplichtingen uit de overeenkomst voortvloeiende, de 

betalingsverplichtingen daaronder begrepen, geheel heeft voldaan.
 6.4.  Indien er gerede twijfel bij ons bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, zijn wij bevoegd de bezorging van goederen uit te stellen, totdat 

de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door ons door deze vertraagde aflevering te lijden schade. 

7. Risico
 7.1.  De koper wordt geacht het gekochte ten tijde en ter plaatse van de afgifte daarvan in ontvangst te nemen en draagt van dat tijdstip af het risico van 

het gekochte, daaronder eventueel begrepen het risico van het transport. De koper zal -ook zonder ingebrekestelling- in verzuim zijn, indien hij niet 
op het overeengekomen of bij gebreke van dien door ons te bepalen tijdstip zijn medewerking verleent aan de inontvangstneming van het gekochte 
en die inontvangstneming van zijn medewerking afhankelijk is.

8. Reclame
 8.1.  Controle van het geleverde product dient te geschieden op het moment van aflevering. Wij aanvaarden geen enkel risico voor het geleverde indien de 

controle plaatsvindt op een ander tijdstip en op een andere wijze dan in dit artikel is omschreven.
 8.2.  Reclames, anders dan met betrekking tot hetgeen geleverd is, moeten binnen 2 werkdagen na ontvangst der goederen, schriftelijk bij ons worden 

ingediend. Na die termijn wordt de koper, die niet schriftelijk binnen die termijn gereclameerd heeft geacht de goederen te hebben behouden, 
goedgekeurd en aanvaard, onverminderd hetgeen hiervoor bepaald is met betrekking tot het eigendom der goederen. Indien enige reclame gegrond 
wordt bevonden, gaan onze verplichtingen -te onzer keuze- niet verder dan remplaceren der goederen of crediteren van koper voor de minderwaarde 
tot een maximum van het factuurbedrag.



2 / 2

9. Schadevergoedingen
 9.1.  Onverminderd het overigens in deze voorwaarden ter zake bepaalde, zijn wij voor schade slechts aansprakelijk indien de koper bewijst, dat de 

schade het gevolg is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld van onszelf. 
 9.2.  Een schade is altijd beperkt tot de waarde van de met de levering van het schadeveroorzakende product gemoeide factuurwaarde. 
 9.3.  Voor enige schade, veroorzaakt door door ons gecontracteerde derden, zijn wij nimmer aansprakelijk. Koper vrijwaart ons terzake van ieder 

verdergaande aansprakelijkheid jegens derden.
 9.4.  Wij zijn niet aansprakelijk voor schaden, die worden veroorzaakt door de door ons aan koper geleverde waren. Koper vrijwaart ons terzake voor alle 

aansprakelijkheid jegens derden.
 9.5.  Iedere vordering tot schade verjaart en vervalt nadat drie maanden zijn verstreken na kennisname door de koper van de betreffende schade. 

10. Betaling
 10.1.  De koper is verplicht op het overeengekomen tijdstip -en bij gebreke van dien terstond na ontvangst van onze factuur- de door hem verschuldigde 

verkoopsprijzen en bijkomende kosten zonder enige korting in kontanten ten onzen kantore te Veldhoven of op een door ons aangegeven bank - en/
of girorekening te voldoen. Indien de overeengekomen hoeveelheid in gedeelten wordt afgegeven kan ieder gedeelte afzonderlijk aan de koper in 
rekening worden gebracht.

 10.2.   Eventuele klachten van de koper laten zijn betalingsverplichtingen onverlet. 
 10.3.  Wij hebben ten allen tijde het recht te verlangen, dat de koper binnen een door ons te bepalen termijn en op door ons aan te geven wijze zekerheid 

verstrekt voor de juiste nakoming van zijn betalingsverplichtingen. 
 10.4.  Zolang een zekerheid, zoals door ons verlangd, niet is gesteld, zijn wij tot afgifte van de door ons verkochte waren niet verplicht. 
 10.5.  Indien de koper nalaat op het in lid 1 bepaalde tijdstip het door hem verschuldigde te voldoen, is hij terstond -zonder ingebrekestelling- in verzuim. 

Sedert dat tijdstip is door hem over het achterstallige bedrag rente verschuldigd naar een jaarlijkse rentevoet gelijk aan het alsdan geldende disconto 
van de Nederlandse Bank N.V., vermeerderd met 2%. In geval van wanprestatie, faillissement, surseance van betaling of onder curatelestelling 
van de koper, hebben wij het recht zonder rechtelijke tussenkomst de met hem gesloten overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte daarvan 
als ontbonden te beschouwen en vergoeding van de door ons door die ontbinding veroorzaakte schade te vorderen. Alle gerechtelijke en 
buitengerechtelijke kosten, welke door ons worden gemaakt in verband met niet-betaling of vertraagde betaling door de koper, komen te zijner laste.

11. Overmacht
 11.1.  Omstandigheden buiten onze wil en toedoen van dien aard, dat naleving of verder naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan 

worden verlangd, gelden voor ons als overmacht en geven ons het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te annuleren of op te 
schorten tot een door ons te bepalen tijdstip, zonder dat wij tot enige schadevergoeding deswege verplicht zijn. 

 11.2.  Onder de bij dit artikel bedoelde omstandigheden vallen in ieder geval oorlog, oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, blokkade, in -en 
uitvoerverboden, gehele of gedeeltelijke inbeslagname, of opvordering van voorraden bij ons of onze toeleveringsbedrijven door de burgerlijke 
of militaire overheid, brand- en stormschade, overstromingen, verkeersstagnaties, transportvertragingen, gebrek aan vervoersruimte, niet of 
niet tijdige levering door onze toeleveranciers, stakingen, boycot, machinebreuk, vernielingen en andere stagnaties in ons bedrijf of in onze 
toeleveringsbedrijven.

 11.3.  Verkoper zal Koper van het ontstaan van de in 12 bedoelde omstandigheden ten spoedigste kennis geven. Verkoper zal nimmer gehouden zijn 
eventuele tekorten bij andere leveranciers te dekken en zal voorts bevoegd zijn de overeenkomst te ontbinden of de leveringen uit te stellen of de te 
leveren hoeveelheden te beperken. Na opheffing van genoemde omstandigheden zullen Verkoper en Koper in overleg treden omtrent de hervatting 
van de levering.

12. Ontbinding
 12.1.  Onverminderd artikel 11 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomt na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop 

de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling vraagt of zijn verzoek omtrent wettelijke schuldsanering wordt 
ingewilligd, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de koper de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan 
verliest. 

 12.2.   Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper geleden 
schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten. 

13. Bindend
 13.1.  Deze verkoop– en leveringsvoorwaarden zijn bindend voor onze rechtsverhouding met de koper, ook indien de koper algemene voorwaarden heeft, 

die van de onderhavige voorwaarden afwijken, zulks behoudens uitdrukkelijk beding van het tegendeel. 
 13.2.  Op alle door ons aangegane transacties en de eventueel daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing en bij 

uitsluiting tot berechting van die geschillen bevoegd de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.
 13.3.  Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven en de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch.


