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Artikel I. Algemeen
1.  Deze  algemene  verkoopvoorwaarden  maken  deel  uit  van  elke  overeenkomst  waarbij 
Dipasa Europe B.V als leverancier of opdrachtnemer optreedt, alsmede op aanbiedingen en 
prijsopgaven  van  Dipasa  Europe  B.V.  Voor  zover  daarvan  niet  door  een  uitdrukkelijke 
schriftelijke afspraak is afgeweken zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen de 
partijen van kracht. Elke verwijzing door de Koper naar eigen algemene of andersluidende 
voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
“Dipasa”: Dipasa Europe B.V. 
“Koper”: Degene tot wie de aanbieding en/of opdrachtbevestiging is gericht.
“Product”: Zaken, alsmede diensten.
“Schriftelijk”: Door middel van een document ondertekend door behoorlijk gevolmachtigde 
vertegenwoordigers van beide partijen of per brief, fax, e-mailbericht of andere tussen de 
partijen  overeengekomen  elektronische  wijze  die  het  toelaat  de  afzender  ervan  te 
identificeren.
Artikel II. Aanbieding
1. Elke door Dipasa uitgebrachte aanbieding is vrijblijvend.
Artikel III. Overeenkomst
1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan komt deze tot stand op de dag van 
ondertekening  van  het  contract  door  Dipasa  of  op  de  dag  van  verzending  van  de 
schriftelijke opdrachtbevestiging door Dipasa.
2.  Mondelinge  toezeggingen  door  en  afspraken  met  medewerkers  van  Dipasa  binden 
Dipasa  slechts  voor  zover  zij  door  behoorlijk  gevolmachtigde  vertegenwoordigers  van 
Dipasa schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel IV. Verkoopprijs
1.  De  door  Dipasa  opgegeven  prijzen  zijn  exclusief  omzetbelasting  en  overige  op  de 
verkoop en levering vallende overheidslasten.
2.  De verpakking is niet  in de verkoopprijs  inbegrepen en kan afzonderlijk in rekening 
worden gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Verpakking wordt niet teruggenomen.
Artikel V. Betaling
1. Alle betalingen dienen bij aflevering of binnen de overeengekomen betalingstermijn te 
geschieden op een door Dipasa te bepalen wijze zonder aftrek of verrekening.
2. Bij niet tijdige betaling zal de Koper over de periode dat betaling achterwege blijft een 
rente verschuldigd zijn ter hoogte van het een-maands-euribor verhoogd met 5%, zonder 
enige  sommatie  of  ingebrekestelling  en  onverminderd  de  overige  rechten  van  Dipasa. 
Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de Koper.
Artikel VI. Levering
1.  Leveringen  geschieden  op  de  overeengekomen  plaats,  waarbij  de  overeengekomen 
handelsvoorwaarde  volgens  de  Incoterms  2020  wordt  uitgelegd.  Indien  niets  is 
overeengekomen geschiedt de levering FCA, op de door Dipasa aangewezen plaats.
2. Het Product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het voor verzending 
gereed is en de Koper daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.
3. Elke door Dipasa genoemde of overeengekomen levertijd is naar beste weten vastgesteld 
op grond van de gegevens die  bij  het  aangaan van de overeenkomst aan hem bekend 
waren.  Dipasa  spant  zich  er  naar  behoren  voor  in  overeengekomen  levertijden  zoveel 
mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen 
levertijd  brengt  Dipasa  niet  in  verzuim.  In  alle  gevallen,  derhalve  ook  indien  partijen 
schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt Dipasa wegens 
tijdsoverschrijding  eerst  in  verzuim  nadat  de  Koper  hem  schriftelijk  in  gebreke  heeft 
gesteld.
4.  Overschrijding van de levertijd geeft  de Koper geen recht op gehele of  gedeeltelijke 
ontbinding van de overeenkomst, tenzij deze overschrijding meer dan 6 weken bedraagt. 
De Koper kan bij laatstbedoelde overschrijding of mededeling de overeenkomst door een 
schriftelijke mededeling aan Dipasa ontbinden en heeft dan, voor zover van toepassing, 
recht op restitutie van het voor het Product reeds betaalde gedeelte van de verkoopprijs en 
op vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 10 procent 
van de voor het geleverde Product overeengekomen verkoopprijs. Tenzij de Koper gebruik 
maakt van zijn bovengenoemde recht tot ontbinding, geeft overschrijding van de levertijd - 
door  welke  oorzaak ook -  de Koper  geen recht  tot  het  zonder  rechterlijke  machtiging 
verrichten  of  doen  verrichten  van  vervangende  aankopen  ter  uitvoering  van  de 
overeenkomst.
Artikel VII. Keuring
1. Waar het de kwaliteit van het te leveren Product betreft, is Dipasa uitsluitend verplicht die 
kwaliteit Product te leveren die is overeengekomen. Dipasa geeft derhalve geen garantie ten 
aanzien  van  de  verkoopbaarheid  of  geschiktheid  voor  een  bepaalde  toepassing.  De 
specificatie van aan de Koper ter beschikking gestelde productmonsters wordt alleen dan 
als  de  af  te  leveren  specificatie  beschouwd indien  die  specificatie  in  de  overeenkomst 
uitdrukkelijk als af te leveren specificatie is aangemerkt.
2. De Koper is verplicht om bij of direct na aflevering het geleverde te controleren. Klachten 
van de Koper over de levering, waaronder begrepen kwaliteitsklachten, moeten terstond 
schriftelijk  bij  Dipasa worden ingediend.  Indien niet  binnen 8 dagen nadat  het  Product 
volgens artikel VI lid 2 als geleverd geldt schriftelijk gegronde klachten worden gemeld 
wordt het Product geacht te zijn geaccepteerd.
Artikel VIII. Overgang Eigendom en Risico
1. De eigendom van het Product gaat eerst op de Koper over wanneer al het door de Koper 
verschuldigde onder enige overeenkomst met Dipasa, met inbegrip van rente en kosten, 
volledig aan Dipasa is voldaan.
2. Direct nadat het Product volgens artikel VI lid 2 als geleverd geldt gaat het risico met 
betrekking tot het Product op de Koper over.
3. De Koper zal alle medewerking verlenen om Dipasa in de gelegenheid te stellen het in lid 
1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het Product.
Artikel IX. Garantie
1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat Dipasa in voor de deugdelijkheid 
van  het  door  hem  geleverde  Product,  voor  zover  het  bij  keuring  niet  waarneembare 
gebreken aan het geleverde Product betreft,  waarvan de Koper bewijst dat zij  binnen 6 
maanden na levering volgens artikel VI lid 2 alsnog zijn ontdekt uitsluitend als gevolg van 
een omstandigheid die Dipasa valt toe te rekenen.
2.  De  onder  lid  1van  dit  artikel  genoemde  gebreken  zullen  door  Dipasa  worden 
weggenomen door herstel of vervanging van het geleverde. Dipasa is echter ook gerechtigd 
om in plaats van herstel of vervanging over te gaan tot restitutie van een proportioneel 
gedeelte  van  de  verkoopprijs.  Voor  hersteld  of  vervangen  Product  geldt  een  nieuwe 
garantietermijn van 3 maanden, met dien verstande dat elke garantie eindigt nadat een 
periode van 9 maanden na levering volgens artikel VI lid 2 is verstreken.
3. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg 
zijn van:

-Ontvangst en/of opslag in een ondeugdelijke ruimte, daaronder begrepen elke ruimte die 
niet aan de redelijke eisen van veiligheid en reinheid voldoet.
-Verzuim van de Koper om het Product op te slaan volgens de instructies van Dipasa.
-Gebruikelijk kwaliteitsverlies gedurende de periode na levering volgens artikel VI lid 2
-In overleg met de Koper toegepaste verpakking of andere materiaal
-Het gebruik van materialen die door de Koper ter beschikking zijn gesteld.
4.  Indien  de  Koper  niet  voldoet  aan  enige  verplichting  voldoet  die  voor  hem  uit  de 
overeenkomst  voortvloeit,  is  Dipasa  niet  gehouden tot  enige  garantie.  Indien  de  Koper 
overgaat  tot  vernietiging  van  het  geleverde  zonder  dat  Dipasa  hiervoor  schriftelijk 
toestemming heeft gegeven, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
5. Het beweerdelijk niet-nakomen door Dipasa van zijn garantieverplichtingen ontslaat de 
Koper niet van de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige met Dipasa gesloten 
overeenkomst.
Artikel X. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Dipasa is beperkt tot nakoming van de in artikel IX van deze 
voorwaarden  omschreven  garantieverplichtingen.  Indien  Dipasa  niet  binnen  redelijke 
termijn  aan  zijn  garantieverplichtingen  voldoet,  kan  de  Koper  een  passende  redelijke 
termijn stellen waarbinnen Dipasa alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld aan zijn 
verplichtingen  te  voldoen.  Indien  Dipasa  niet  binnen  deze  passende  termijn  zijn 
verplichtingen nakomt,  kan de Koper,  voor rekening van Dipasa,  zelf  tot  herstel  (doen) 
overgaan. Indien herstel aldus met succes door de Koper of een derde wordt uitgevoerd, is 
Dipasa door vergoeding van de door de Koper gemaakte redelijke kosten ontslagen van alle 
aansprakelijkheid voor het desbetreffende gebrek, met dien verstande dat deze kosten ten 
hoogste 15 procent van de voor het geleverde Product overeengekomen verkoopprijs zullen 
bedragen. 
2.  Tenzij  sprake  is  van  opzet  of  bewuste  roekeloosheid  van  de  tot  de  bedrijfsleiding 
behorende medewerkers van Dipasa en behoudens het bepaalde in artikel VI lid 4 en in lid 
1 van dit artikel is alle aansprakelijkheid van Dipasa voor gebreken in het geleverde Product 
en in verband met de levering, zoals voor schade door overschrijding van de levertijd en 
door  niet-levering,  voor  schade  als  gevolg  van  aansprakelijkheid  jegens  derden,  voor 
bedrijfsschade,  gevolgschade  en  indirecte  schade  en  voor  schade  als  gevolg  van  enig 
onrechtmatig handelen of nalaten van medewerkers van Dipasa, uitgesloten. 
3. Behalve voorzover deze beperking bij wet is verboden, zal de totale aansprakelijkheid 
van Dipasa op grond van de aanbieding of overeenkomst waarop deze voorwaarden van 
toepassing zijn, zowel voor contractbreuk, garantie, vrijwaring of schadeloos stelling of op 
grond van een onrechtmatige daad, door de wet of anderszins in geen geval hoger zijn dan 
de verkoopprijs. 
4. De Koper is gehouden Dipasa te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake 
van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade.
5. Dit artikel X overleeft de beëindiging, annulering of elk andere einde van de aanbieding 
of overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
Artikel XI. Rechten van Intellectuele en/of Industriële Eigendom
1. Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom (zowel bestaand voorafgaand 
aan  de  uitvoering  van,  of  veroorzaakt  door  of  als  gevolg  van  uitvoering  van  de 
overeenkomst  waarop  deze  voorwaarden  van  toepassing  zijn)  blijven  te  allen  tijde  bij 
Dipasa.
XII. Overmacht
1. Dipasa is niet aansprakelijk voor de niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van 
zijn  verplichtingen indien  en  voorzover  de  nakoming geheel  of  gedeeltelijk,  tijdelijk  of 
blijvend,  is  vertraagd,  belemmerd  of  verhinderd  door  elke  van  de  wil  van  de  partijen 
onafhankelijke  omstandigheid,  waaronder  mede  kan  worden  begrepen,  oorlog, 
oorlogsgevaar,  burgeroorlog,  oproer,  epidemieën,  overheidsmaatregelen,   werkstaking, 
natuurrampen,  brand  en  andere  ernstige  storingen  in  het  bedrijf  van  Dipasa  of  diens 
leveranciers.
2. Dipasa zal de Koper van het ontstaan van de in het vorige lid bedoelde omstandigheden 
ten spoedigste kennis geven. Dipasa zal niet gehouden zijn eventuele tekorten bij andere 
leveranciers te dekken en zal voorts gerechtigd zijn om zonder gerechtelijke tussenkomst 
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, of de te leveren hoeveelheid te beperken 
zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
3.  Elke  partij  is  gerechtigd  om  de  overeenkomst  te  beëindigen,  middels  schriftelijke 
kennisgeving  gericht  aan  de  andere  partij,  indien  de  uitvoering  van  de  overeenkomst 
gedurende meer  dan zes maanden opgeschort  is  uit  hoofde van het  eerste  lid  van dit 
artikel.
XIII.Opschorting en Ontbinding
1. Indien goede grond bestaat voor de vrees dat de Koper niet in staat of bereid is of zal 
zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Dipasa te voldoen, alsmede in geval van 
faillissement,  surseance  van  betaling,  stillegging,  liquidatie  of  gehele  of  gedeeltelijke 
overdracht van het bedrijf van de Koper, is Dipasa gerechtigd passende zekerheid terzake 
van alle (al dan niet opeisbare) contractuele verplichtingen van de Koper te verlangen en in 
afwachting van zodanige zekerheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Bij 
gebreke van zekerheidstelling binnen een redelijke, door Dipasa gestelde termijn is Dipasa 
gerechtigd  de  overeenkomst  geheel  of  gedeeltelijk  te  ontbinden.  Dipasa  heeft  deze 
bevoegdheden naast zijn overige rechten op grond van de wet, de overeenkomst en deze 
voorwaarden.
2. Indien de Koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor 
hem  uit  de  met  Dipasa  gesloten  overeenkomst  of  uit  een  daarmee  samenhangende 
overeenkomst  voortvloeit,  is  Dipasa  evenzeer  gerechtigd  de  uitvoering  van  de 
overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.
3.  In geval  van opschorting op grond van lid 1 of  lid 2,  is  Dipasa bevoegd om de ter 
uitvoering  van  de  overeenkomst  door  hem  ingekochte,  gereserveerde  of  in  bewerking 
genomen grondstoffen en andere zaken voor  rekening en risico van de Koper  te  doen 
opslaan.  Dipasa is  echter  ook gerechtigd om in  plaats  van voor  opslag te  kiezen voor 
verkoop of vernietiging voor rekening van de Koper. 
XIV.Toepasselijk Recht en Geschillen
1. Op iedere aanbieding of overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is 
het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weense Koopverdrag (CISG).
2. De partijen streven er in goed vertrouwen naar om alle geschillen die uit of in verband 
met of overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn ontstaan in der minne 
te schikken. Indien dit  niet mogelijk blijkt  zullen partijen verwijzing naar een passende 
vorm van alternatieve geschillenbeslechting overwegen. Alle geschillen die niet tussen de 
partijen in der minne geschikt worden zullen definitief worden beslecht door de bevoegde 
Nederlandse rechter.
XV.Wijziging van deze voorwaarden
1 Dipasa behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2  Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten, na schriftelijke 
kennisgeving gericht aan de Koper.
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