
 

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN van DYKA B.V., fabriek van kunststof 

leidingsystemen, gevestigd te Steenwijk. Algemene Inkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd 

onder nummer 05027284, dd. 24/02/2011 te Zwolle.  
 

Definities  
Artikel 1.  
Aanbieding: een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden, het leveren van diensten, het 

plaatsen van inkooporders.  

 

Toepasselijkheid van deze voorwaarden  

Artikel 2.  
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen DYKA B.V., hierna 

te noemen ‘DYKA’ en een leverancier, waarbij zaken aan DYKA worden geleverd en werkzaamheden 

en/of diensten worden verricht en waarop DYKA deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, 

voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.  

 

Aanbiedingen  
Artikel 3.  
Mondelinge aanbiedingen zijn vrijblijvend. Uitsluitend schriftelijke gedane of bevestigde 

aanbiedingen binden DYKA.  

 

Levering  

Artikel 4.  
Levering dient te geschieden op de door DYKA aangewezen plaats. Wanneer er als leveringsconditie 

één van de ‘Incoterms’ is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de 

overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.  

 

Levertijd  
Artikel 5. 
1. De overeengekomen levertijd is een fatale termijn.  

2. Een door de leverancier te voorziene overschrijding van de levertijd dient onverwijld schriftelijk 

aan DYKA kenbaar te worden gemaakt. Indien DYKA goede gronden heeft te vrezen dat de 

leverancier niet, of niet-tijdig zal kunnen leveren, kan DYKA van de leverancier verlangen, dat hij 

binnen een redelijke termijn aannemelijk maakt dat de levering binnen de levertijd zal plaatsvinden. 

3. Indien de levertijd is overschreden, of indien de leverancier heeft meegedeeld niet dan wel niet-

tijdig te kunnen leveren, of indien de leverancier niet aannemelijk heeft kunnen maken tijdig te 

kunnen leveren, heeft DYKA het recht om de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden zonder 

verplicht te zijn tot enige (schade-) vergoeding aan de leverancier, danwel nakoming te vorderen al 

dan niet met (vervangende) schadevergoeding, onverlet de overige rechten van DYKA.  



 

Garantie en aansprakelijkheid  
Artikel 6.   
1.  Leverancier garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en  

   fabricagefouten.  

2.  Indien de zaken ontwerp-, materiaal- en/of fabricagefouten vertonen heeft DYKA, onverlet   

  haar overige rechten, recht op herstel of vervanging van de zaken.  

3.  Leverancier is jegens DYKA aansprakelijk voor alle schade die door DYKA wordt geleden als  

  gevolg van tekortkoming in de afgeleverde producten, waaronder ALGEMENE INKOOP  

  VOORWAARDEN DYKA B.V. begrepen veiligheidsgebreken in de zin van de  

  productaansprakelijkheidswetgeving, respectievelijk als gevolg van enige handelen of nalaten  

  van de leverancier of zijn hulppersonen. Deze aansprakelijkheid strekt zich mede uit jegens  

  enige natuurlijke en/of rechtspersonen, werkzaam voor of bij DYKA alsmede jegens enige  

  derde waarmee DYKA verplichtingen is aangegaan.  

4.  Leverancier vrijwaart DYKA tegen aanspraken van derden die betrekking hebben op schade  

  als gevolg van tekortkomingen in de afgeleverde producten, waaronder begrepen  

  veiligheidsgebreken in de zin van de productaansprakelijkheidswetgeving, respectievelijk als  

  gevolg van enig handelen of nalaten van de leverancier of zijn hulppersonen. Leverancier zal  

  DYKA voorts vrijwaren ter zake van alle kosten in en buiten rechte die DYKA ten gevolge van  

  de aansprakelijkstelling door de derde heeft gemaakt.  

5.  Leverancier dient zich bij de uitvoering van zijn werkzaamheden te houden aan zowel de  

  wettelijk geldende regels ter zake van veiligheid en milieu, als aan de algemene veiligheids-  

  en milieuvoorschriften die gelden bij DYKA.  

6.  Leverancier draagt zorg voor een aansprakelijkheidsverzekering met voldoende dekking voor  

  schade zoals genoemd in lid 1 en voor schade als bedoeld in art 6: 185 B.W. DYKA krijgt  

  desgevraagd terstond inzage in de verzekeringspolissen.  

Gebreken; klachttermijnen  

Artikel 7.  
1.  DYKA zal de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig als mogelijk is daarna - controleren.  

  Zij zal beoordelen of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: - of de  

  juiste zaken zijn geleverd: - of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen   

  met de opdracht; - of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen  

  of -indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik  

  en/of handelsdoeleinden.  

2.  Worden zichtbare gebreken en/of tekorten geconstateerd, dan heeft DYKA het recht om  

  deze binnen 10 werkdagen na aflevering te melden. DYKA behoudt zich het recht voor later  

  geconstateerde gebreken te melden. Verwerking, bewerking en/of ingebruikneming van de  

  zaken of doorlevering daarvan aan derden doet dit recht niet verloren gaan. Leverancier zal  

  binnen 5 werkdagen na voornoemde melding de klachten controleren en haar bevindingen  

  ter zake schriftelijk aan DYKA meedelen, bij gebreke waarvan de door DYKA gemelde  

  tekortkomingen vaststaan.  

3.   De leverancier is verplicht tot, naar keuze van DYKA: - aflevering van het ontbrekende -   

  verlening van een prijskorting - herstel van de geleverde zaken - retourneren van de zaken op  

  kosten en voor risico van de leverancier tegen restitutie van de koopprijs binnen 10  

  werkdagen nadat DYKA haar standpunt schriftelijk aan leverancier heeft meegedeeld, en  



 

  onverlet (vorderings-) rechten van DYKA, die uit de wet en deze overeenkomst voortvloeien.  

4.  Indien de geretourneerde zaken door leverancier worden geweigerd, heeft DYKA het recht  

  voor rekening en risico van leverancier de zaken op te slaan, te vernietigen of te verkopen en  

  de opbrengst te verrekenen met haar vordering op leverancier.  

5.  Na herstel of vervanging beginnen garantie-, reclame- en betalingstermijnen voor het geheel  

  der geleverde zaken opnieuw te lopen. ALGEMENE INKOOP VOORWAARDEN DYKA B.V.  

Prijsbepaling  

Artikel 8.  
1.  De door DYKA met de leverancier overeengekomen prijs is bindend voor de duur van de  

  overeenkomst.  

Emballage  
Artikel 9.  

1.  De te leveren zaken worden deugdelijk door leverancier verpakt. Leverancier is aansprakelijk  

  voor de schade ontstaan tijdens of ten gevolge van het transport van de zaken alsmede voor  

  schade veroorzaakt tengevolge van een ondeugdelijke verpakking.  

2.   De leverancier blijft eigenaar van de industriële verpakkingen, waarin de zaken worden  

  geleverd, zoals vaten, pallets, dozen, kratten, zakken, tray’s etc., tenzij anders  

  overeengekomen is. DYKA zal deze verpakkingen binnen 30 dagen na levering van  

  voornoemde zaken voor rekening van leverancier (onder rembours) aan hem retourneren.  

  DYKA erkent geen enkele aansprakelijkheid ter zake van schade aan de verpakking die  

  ontstaat gedurende de periode dat de verpakking zich bevindt op het terrein van DYKA, dan  

  wel schade aan de verpakking die ontstaat tijdens de retourzending van de verpakking.  

3.  Indien de geretourneerde verpakkingen door leverancier worden geweigerd, heeft DYKA het  

  recht voor rekening en risico van leverancier de verpakkingen op te slaan, te vernietigen of te  

  verkopen.  

Documenten en verzending  

Artikel 10.  

1.  Leverancier dient in de verzenddocumenten en facturen de omschrijving van de zaken,   

  afzender, afleveringsadres, inkoopordernummer en –datum en referenties van DYKA  

  duidelijk te vermelden.  

2.  Indien op de verpakking van de zaken en/of verzenddocumenten niet alle in het eerste lid  

  genoemde gegevens zijn vermeld en de zaken daardoor niet of niet-tijdig op de daartoe  

  bestemde plaats zijn aangekomen, wordt de leverancier geacht niet of niet-tijdig te hebben  

  geleverd. 

3.  Leveringen van grote omvang dienen te geschieden in overleg met DYKA en tenminste twee  

  werkdagen tevoren te worden aangemeld.  

4.  DYKA is niet aansprakelijk voor wachttijden bij lossen en laden door leverancier.  

5.  Leveringen dienen op normale werkdagen te geschieden tussen 07.30 uur en 16.00 uur.  



 

Overmacht 

Artikel 11.  
1.  Indien DYKA niet in staat is de geleverde zaken af te nemen door overmacht aan haar zijde,  

  dan is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat DYKA tot enig  

  vergoeding van schade, door leverancier of derden geleden, gehouden zal zijn.  

2.  Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan maatregelen van de (lage) overheid en/of  

  internationale instanties die de verkoop c.q. vervoer of gebruik van de geleverde zaken  

  verbieden of beperken.  

3.  DYKA heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de maatregelen, genoemd  

  onder lid 2, de (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat DYKA haar verbintenis had  

  moeten nakomen.  

4.  Indien leverancier DYKA ten aanzien van het bestaan of zullen ontstaan van het in lid 2 van  

  dit artikel bedoelde regelingen en besluiten heeft misleid dan wel onvoldoende heeft  

  geïnformeerd is leverancier gehouden tot vergoeding van de door DYKA geleden schade ten  

  gevolge van de niet (verdere) levering. ALGEMENE INKOOP VOORWAARDEN DYKA B.V.  

Betaling  

Artikel 12.  
1.  Betaling zal geschieden op de overeengekomen wijze.  

2.  DYKA is gerechtigd om vorderingen van haar of met haar gelieerde ondernemingen op de  

  leverancier, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met schulden van haar of met haar  

  gelieerde ondernemingen aan de leverancier.  

Verbod van cessie.  

Artikel 13.  

1.  Vorderingen op DYKA kunnen zonder schriftelijke toestemming niet aan derden worden  

  overgedragen.  

Geschilbeslechting  
Artikel 14.  

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil 

tussen leverancier en DYKA, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank 

te Zwolle. DYKA blijft echter bevoegd de leverancier te dagvaarden voor de volgens de wet of het 

toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.  

Toepasselijk recht.  

Artikel 15.  
Op elke overeenkomst tussen DYKA en leverancier is Nederlands recht van toepassing. 


