ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
van de besloten vennootschap Dasta BV, gevestigd te Wijchen
zoals gedeponeerd op 14 juni 2006 bij de Kamer van Koophandel onder nummer 16067777
1. Toepasselijkheid:
Op alle door Dasta afgesloten transacties zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van eventuele
condities van de opdrachtgever/afnemer de onderhavige voorwaarden van toepassing.
Iedere bestelling en/of andere aan Dasta verstrekte opdracht sluit bij acceptatie van de
bestelling en/of opdracht in, dat de opdrachtgever/afnemer op de hoogte is van de
onderhavige voorwaarden en dat deze zonder meer op de betrokken transactie van
toepassing zijn. Iedere afwijking van de onderhavige voorwaarden wordt alleen dan erkend,
indien deze schriftelijk zijdens Dasta is bevestigd.
2. Definities
In onze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Dasta: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dasta B.V. gevestigd te
Wijchen.
Opdrachtgever/afnemer: Iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Dasta
goederen levert of diensten verleent, dan wel met wie Dasta (een) overeenkomst(en) sluit of
in onderhandeling treedt.
Overmacht: Van overmacht aan de zijde van Dasta is sprake, indien Dasta na het sluiten
van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of
aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar,
burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking,
bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten
aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Dasta
als bij derden, van wie Dasta de benodigde materialen of grondstoffen geheel of
gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen
beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Data
ontstaan.
Aanbieding: Elke uiting van Dasta gericht op het doen van een (aan)bod door een
(potentiële) opdrachtgever/afnemer.
Zaken: Alle zaken, waaronder begrepen de door Dasta tot stand gebrachte resultaten
voortvloeiend uit een overeenkomst met de opdrachtgever/afnemer.
3. Offertes en orders:
Alle offertes, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend tot op het moment dat een
daaruit voortvloeiende order door Dasta schriftelijk is bevestigd. De schriftelijk bevestigde
order verbindt Dasta slechts tot datgene, wat daarin expliciet is vermeld blijvende de
onderhavige voorwaarden onverkort en in hun geheel van kracht.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de in de offerte genoemde prijzen exclusief BTW.
Iedere orderbevestiging onzerzijds wordt geacht juist te zijn, tenzij de
opdrachtgever/afnemer binnen 8 dagen na datum orderbevestiging schriftelijk
daarentegen heeft geprotesteerd.
4. Aanvang van het werk en levertijd:
De in de orderbevestiging vermelde datum van aanvang van het werk, alsmede de
opgenomen levertijden gelden slechts als richtsnoer, welke getracht worden aan te houden.
Indien de vermelde data van aanvang c.q. de opgegeven levertijden met meer dan een
maand worden overschreden, is de opdrachtgever/afnemer gerechtigd middels
aangetekend schrijven de order te annuleren, nadat deze Dasta in de gelegenheid heeft
gesteld alsnog binnen 10 dagen na datum verzending aangetekend schrijven te leveren
c.q. uit te voeren.
Niet levering c.q. uitvoering of te late levering c.q. te late uitvoering zal geen grond
opleveren tot enige aansprakelijkheid zijdens Dasta voor enige daaruit voor de
opdrachtgever/afnemer voortvloeiende schade van welke aard dan ook.
Verzending geschiedt af Dasta’s magazijn, voor rekening en risico van
opdrachtgever/afnemer, blijvende ook indien franco wordt geleverd, het risico ten laste van
opdrachtgever/afnemer. Dasta bepaalt de wijze van vervoer.
5. Prijs en reclame:
Indien tussen de datum van aanbieding en koop/order, ook indien Dasta een bindend
aanbod heeft gedaan, of tussen die van koop/order en levering/uitvoering door oorzaken
buiten Dasta’s macht een prijsstijging van aangeboden of verkochte goederen en arbeid
mocht optreden, bijvoorbeeld door stijging van materiaalprijzen, productiekosten,
invoerrechten, belastingen, koersen van buitenlandse valuta, transportkosten en dergelijke, is
Dasta bevoegd deze door te berekenen, behoudens in gevallen waarin een wettelijk
verbod zulks verhinderd.
In ieder geval zal Dasta de hiervoor genoemde prijsverhogingen mogen doorrekenen indien
tenminste drie maanden zijn verstreken tussen de prijsovereenkomst en de prijsverhoging,
zonder dat de overeenkomst kan worden ontbonden.
Reclames over zichtbare gebreken en/of niet levering conform monster-order dienen op
straffe van verval van recht te geschieden uiterlijk binnen 10 dagen na levering. Alle
reclames van welke aard ook kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het
geleverde danwel tot vergoeding van de schade tot maximaal de koopsom van het
geleverd, waarop de reclames betrekking hebben, welke schadevergoedingsplicht echter
nimmer kan belopen dan € 5.000,-. Binnen 10 dagen nadat opdrachtgever/afnemer
daartoe door ons, bij aangetekend schrijven, mede te delen of hij vervanging danwel
schadevergoeding claimt. Retourzendingen van de kant der opdrachtgever/afnemer
worden niet geaccepteerd, tenzij ingevolge vooraf bereikte schriftelijke vastgelegde
overeenstemming daarover.
6. Verkoopprijs:
Het is opdrachtgever/afnemer niet toegestaan de geleverde zaken beneden de inkoopprijs
te koop aan te bieden, gratis of tegen gereduceerde prijs al dan niet tezamen met andere
artikelen aan te bieden en/of de geleverde zaken anders dan in de originele verpakking te
verhandelen.
Bij overtreding van de onder 5.1 genoemde voorwaarden, verbeurt opdrachtgever/afnemer
een niet voor matiging vatbare boete van € 1.000,- per overtreding, hetgeen onverlet laat
het recht van Dasta tot het vorderen van schadevergoeding c.a.
7. Wijzigingen en correcties in een opdracht:
Indien opdrachtgever/afnemer na het vertrekken van een opdracht alsnog wijzigingen in de
uitvoering daarvan wenst, dan is deze verplicht om Dasta hiervan tijdig en uitsluitend
schriftelijk in kennis te stellen.
Is Dasta reeds met de uitvoering aangevangen dan kan opdrachtgever/afnemer zich niet
beroepen op het feit dat bepaalde wijzigingen in de uitvoering welke door
opdrachtgever/afnemer na het verstrekken van de opdracht zijn verstrekt, niet zijn
uitgevoerd.
Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht welke hogere kosten veroorzaken dan
waarmede bij het verstrekken van de opdracht rekening is gehouden, worden afzonderlijk in
rekening gebracht; wijzigingen die vermindering van kosten ten gevolge hebben of zouden
kunnen hebben, kunnen aanleiding geven een lager bedrag in rekening te brengen dan
aanvankelijk was overeengekomen.

8. Levering en afroep:
In geval van levering op afroep is overeengekomen zonder dat daarbij termijnen voor het
afroepen zijn gesteld, is Dasta bevoegd, indien binnen 3 maanden na het sluiten van de
koopovereenkomst nog niet alle goederen zijn afgeroepen, de opdrachtgever/afnemer te
sommeren een termijn te noemen binnen welke alles zal zijn afgeroepen.
De door de opdrachtgever/afnemer te noemen termijn mag een tijdvak van 3 maanden,
gerekend vanaf de dag dat opdrachtgever/afnemer redelijkerwijs kennis had kunnen
nemen van onze sommatie, niet overschrijden. Opdrachtgever/afnemer is verplicht om aan
vernoemde sommatie gevolg te geven, bij gebreke van dien is Dasta bevoegd om de
goederen na het verstrijken van een tijdvak gelijk aan de langste termijn die
opdrachtgever/afnemer bevoegd zal zijn geweest te stellen, voor rekening en indien het
risico van de goederen nog bij Dasta berust, risico van opdrachtgever/afnemer op te slaan,
danwel de koop te annuleren en desgewenst schadevergoeding te vorderen. Gelijke
bevoegdheden komen Dasta toe indien de opdrachtgever/afnemer, ondanks het noemen
van een termijn, deze niet nakomt.
9. Garantie:
Dasta garandeert dat de door haar geleverde zaken aan redelijke eisen van bruikbaarheid
en deugdelijkheid voldoen.
10. Emballage en verpakking:
Emballage wordt door Dasta tegelijk met de geleverde goederen afzonderlijk op de factuur
in rekening gebracht en de noodzakelijkheid van emballage is te onzer beoordeling.
Voor de kosten van de koper geretourneerde emballage wordt, indien deze meermalen
gebruikt is, spoedig na ontvangst daarvan door Dasta aan opdrachtgever/afnemer een
creditfactuur gezonden. In afwijking van het in de vorige zin bepaalde is Dasta geen
vergoeding verschuldigd voor in slechte staat geretourneerde emballage.
Opdrachtgever/afnemer is eerst bij ontvangst van de creditfactuur bevoegd de waarde
van de geretourneerde emballage, tot het gecrediteerde bedrag, in mindering te brengen
op het door hem aan Dasta verschuldigd.
Voorzover Dasta gebruik maakt van door derden aan haar geleverd verpakkingsmateriaal,
zijn, in de voorkomende gevallen, de condities waaronder deze materialen aan Dasta zijn
geleverd van toepassing.
11. Aansprakelijkheid derden:
Indien Dasta aansprakelijk is voor geleverde producten met gebreken –in de zin van de
richtlijn van de Raad van Europese Gemeenschappen d.d. 25 juli 1985- is Dasta slechts
gehouden de minimale schade uit te keren, waartoe Dasta gehouden is ingevolge de
nationale wetgeving van het land van de bevoegde rechter.
12. Overmacht:
Als overmacht gelden alle omstandigheden die Dasta redelijkerwijze niet heeft kunnen
vermijden en waarvan Dasta de gevolgen redelijkerwijze niet heeft kunnen verhinderen,
daaronder begrepen het in gebreke blijven van toeleveranciers van Dasta.
Ingeval van overmacht blijft de overeenkomst van kracht, de verplichtingen van Dasta
worden echter voor de duur van de overmacht opgeschort. Alle extra kosten veroorzaakt
door overmacht komen voor rekening van de opdrachtgever/afnemer.
13. Intellectueel eigendom c.q. auteursrecht:
Dasta blijft te alle tijde eigenaar van de rechten welke ontleend kunnen worden aan door
Dasta in opdracht en/of rekening van opdrachtgever/afnemer ontworpen
verpakkingsmaterialen en/of verpakkingswijze.
Indien Dasta in opdracht van opdrachtgever/afnemer een bepaalde verpakkingswijze
en/of verpakkingsmateriaal, het ontwerp daaronder begrepen, hanteert, vrijwaart
opdrachtgever/afnemer Dasta tegen aanspraken van derden terzake eventuele inbreuken
op rechten van derden.
14. Betalingscondities en eigendomsvoorbehoud:
Alle betalingen dienen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 30
dagen na factuurdatum.
Bij niet nakoming van deze of de overeengekomen betalingscondities is Dasta gerechtigd
aan de opdrachtgever/afnemer vanaf factuurdatum een rente in rekening te brengen van
1% per maand over het factuurbedrag.
Eventuele wijzigingen van de financiële omstandigheden bij de opdrachtgever/afnemer na
acceptatie der order geeft Dasta het recht de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten totdat de opdrachtgever/afnemer, hetzij zijn verplichtingen nakomt, hetzij
zekerheid stelt.
Bij niet of niet tijdige betaling komen alle kosten vallende op de incasso van het
verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,- daaronder begrepen zowel de
gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, alsmede de kosten van een rechtsgeleerd
raadsman van Dasta geheel ten laste van de opdrachtgever/afnemer vanaf het moment
van het uit handen geven der vordering. Bepalend voor de hoogte der kosten zal zijn de
door de rechtsgeleerd raadsman van Dasta op te stellen declaratie bij afdoening.
Tot op het moment dat de opdrachtgever/afnemer aan al zijn betalingsverplichtingen ten
opzichte van Dasta zal hebben voldaan, blijven de door Dasta aan de
opdrachtgever/afnemer geleverde zaken het uitsluitend eigendom van Dasta. De zaken
mogen niet aan derden in eigendom tot zekerheid worden overgedragen en/of verpand.
Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor die zaken, die in andere zaken zijn verwerkt en/of
deel zijn gaan uitmaken van andere zaken.
15. Ontbinding
De koopovereenkomst wordt ontbonden zonder gerechtelijke tussenkomst na een
schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt
verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek, bij een natuurlijke
persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de
schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of
bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als
boedelschuld erkent.
Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
De wederpartij is aansprakelijk voor de door Dasta geleden schade, onder meer bestaande
uit winstderving en transportkosten.

