ALGEMENE VOORWAARDEN:DUTCH TRAILER COMPAGNIE (DTC) GEVESTIGD in De Meern.
Artikel 1: Algemeen
1. Deze voorwaarden regelen de rechten en plichten tussen DTC en onze contractpartner bij het sluiten en
uitvoeren van overeenkomsten en zij vormen derhalve de juridische basis van bedoelde overeenkomsten voor
alle aangelegenheden waarvoor niet uitdrukkelijk en schriftelijk een andere regeling werd getroffen.
2. Door opdrachtgever of koper gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij wij
deze uitdrukkelijk en schriftelijk hebben aanvaard.
3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door DTC uitgebrachte offertes, gedane
aanbiedingen, met DTC gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende feitelijke en rechtsverhoudingen.
Artikel 2: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
1. Alle aanbiedingen of prijsopgaven zijn vrijblijvend en dienen te worden beschouwd als een uitnodiging aan de
potentiële contractspartner tot het doen van een aanbod. De overeenkomst van koop en verkoop van goederen
en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor DTC nadat wij een opdracht schriftelijk hebben
aanvaard resp. nadat wij bij mondelinge opdracht of bij het ontbreken van een schriftelijke opdrachtbevestiging
met de uitvoering der werkzaamheden een aanvang hebben genomen. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is
eveneens van toepassing ten aanzien van aanvullingen en/of wijzigingen van reeds verstrekte opdrachten.
2. Indien onze contractspartner na onze schriftelijke opdrachtbevestiging of nadat met de uitvoering der
werkzaamheden is begonnen om welke reden dan ook de opdracht wenst te annuleren of daarin wenst
veranderingen aan te brengen, zijn wij aan de annulering slechts gebonden na onze uitdrukkelijke en
schriftelijke akkoordbevinding. In geval van annulering of wijziging van de opdracht zijn wij steeds gerechtigd
alle daaruit voortvloeiende schade - met inbegrip van winstderving – en kosten, alles in de ruimste zin aan onze
contractspartner in rekening te brengen.
3. Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten, enz., alsmede gegevens in
drukwerken, catalogi afbeeldingen e.d. door DTC verstrekt, zijn niet bindend en worden te goeder trouw
gegeven. Deze gegevens kunnen zonder nadere vooraankondiging worden gewijzigd.
4. Wij zijn bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, gerechtigd van onze
contractspartner te eisen, dat deze genoegzaam zekerheid stelt, dat zowel aan zijn betalingsverplichtingen als
aan zijn overige verplichtingen zal worden voldaan.
Artikel 3: Prijzen
1. Alle prijzen in onze offertes, opdrachtbevestigingen of anderszins genoemde bedragen zijn exclusief de
belasting op de toegevoegde waarde (BTW) tenzij het tegendeel blijkt.
2. Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting, materiaalprijzen, energie,
e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge van reeds bij de aanbieding te voorziene
omstandigheden, zullen deze worden doorberekend. Indien de hier bedoelde prijsverhoging meer dan 10%
bedraagt, heeft opdrachtgever of koper het recht de overeenkomst binnen acht dagen na aankondiging van de
prijsverhoging door DTC te ontbinden, voorzover door DTC nog niet gepresteerd is.
3. Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij DTC
het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan alsdan de overeenkomst ontbinden
door zulks schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.
4. Kosten voortvloeiende uit aanvullingen en / of wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de
opdrachtgever.
Artikel 4: Betaling
1. Als betalingscondities kunnen worden overeengekomen:
1.a. Vooruitbetaling: hierbij dient de opdrachtgever, voordat met het werk een aanvang wordt genomen, de
helft van de overeengekomen som of de helft van de vermoedelijke prijs te voldoen. Het restant moet worden
voldaan voor aflevering.
1.b. Betaling voor aflevering: hierbij dient het verschuldigde bedrag voor de aflevering te worden voldaan.
1.c. Betaling na aflevering: in dit geval is onze contractspartner verplicht het (nog) verschuldigde bedrag te
voldoen binnen 30 dagen na de factuurdatum.
2. Indien omtrent de betalingscondities geen separate afspraken zijn gemaakt, geldt betalingsconditie 7.a. sub
a.b. in dit artikel.
3. Indien contractspartner in gebreke blijft met tijdige betaling is zij van rechtswege in verzuim zonder dat
daartoe enige ingebrekestelling behoeft plaats te vinden, en is Opdrachtgever een rente van 1,5% per maand
verschuldigd. Tevens is contractspartner alsdan gehouden tot vergoeding van alle kosten, buitengerechtelijke
kosten daaronder begrepen, verband houdende met te late betaling. In dit verband is de door DTC te
ontvangen declaratie wegens rechtskundige bijstand bindend voor onze contractspartner.
4. alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekeing te geschieden ten kantore van DTC of op een door
DTC aan te wijzen rekening.
5. Reclames betreffende de factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na
die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor
contractspartner.
6. Betalingen worden op de eerste plaats aangewend voor dekking van gemaakte kosten en renten en strekken
eerst daarna tot dekking voor de plaats gevonden hebbende leveringen, met dien verstande dat deze
betalingen steeds eerst met de oudste vervallen facturen worden verrekend.
7. Geen betaling kan worden opgeschort, zulks ook niet, indien onze contractspartner meent enig recht van
reclame te hebben.

Artikel 5: Adviezen, ontwerpen en materialen
1. Door DTC verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.
2. Wij aanvaarden bij de aanbieding geen verantwoordelijkheid voor een door of namens contractspartner
uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van dat ontwerp. Voor de functionele
geschiktheid van de door contractspartner voorgeschreven materialen is contractspartner zelf verantwoordelijk.
Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel
waarvoor het volgens het ontwerp van contractspartner is bestemd.
3. Voor door DTC zelf gemaakte ontwerpen nemen wij de verantwoordelijkheid op DTC. Ten aanzien hiervan
wordt tevens verwezen naar de garantie- en aansprakelijkheidsbepalingen.
4. In geval van opdracht nemen wij bij ontwerpen die niet door of namens DTC zijn gemaakt, alleen de
verantwoordelijkheid op DTC voor de vervaardiging overeenkomstig de opdracht en voor de deugdelijkheid van
de gebruikte materialen voor zover deze materialen niet door contractspartner zijn voorgeschreven.
Contractspartner is bevoegd niet door hem voorgeschreven materialen voor verwerking door derden te laten
onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening. Na verwerking van de materialen of
onderdelen kan contractspartner zich er niet op beroepen dat het gebruikte materiaal functioneel niet geschikt
is, noch op andere gebreken in het materiaal die hij redelijkerwijs bij een onderzoek had kunnen ontdekken.
5. Wij aanvaarden nimmer enige verantwoordelijkheid voor onderdelen die door contractspartner zelf ter
beschikking zijn gesteld.
6. Alle bij onze aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en bestekken, blijven DTC
eigendom. Het is onze contractspartner niet toegestaan deze bescheiden openbaar te maken, te
vermenigvuldigen, of zonder onze schriftelijke toestemming aan derden ter inzage te geven, dan wel anderszins
op enigerlei wijze te eigen bate aan te wenden behoudens onze uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande
toestemming.
Artikel 5: Levertijd
1. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in
acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak ook,
zal onze contractspartner nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst,
opschorting of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit
enige andere met DTC gesloten overeenkomst of daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
2. Indien de goederen naar DTC oordeel voor aflevering gereed zijn, maar deze niet binnen twee dagen na
aanmaning worden afgehaald, resp. indien deze niet kunnen worden verzonden door onvoldoende instructie
van onze contractspartner (instructies te verstrekken binnen twee dagen na aanmaning), resp. als onze
contractspartner verzoekt de goederen op te slaan, zijn wij gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan
onze contractspartner in rekening te brengen en is het is het risico voor de contractspartner.
3. Zodra de te leveren producten aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over
op de koper
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
1. Dadelijk nadat de goederen of de belangrijkste onderdelen daarvan door DTC als voor aflevering gereed (in
de zin van artikel 5.2.) worden beschouwd, draagt onze contractspartner het risico voor alle directe en indirecte
schaden, die aan of door deze goederen of onderdelen mochten ontstaan.
2. Onverminderd het in het vorige lid gestelde, gaat de eigendom van de goederen eerst op de opdrachtgever
over, wanneer al het door onze contractspartner verschuldigde met inbegrip van rente en kosten is voldaan.
Koper is niet gerechtigd, voordat hij geheel aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, tot vervreemding of
bezwaring van hiervoor bedoelde goederen. Voor zover de koper desondanks en ten onrechte het geleverde
reeds mocht hebben vervreemd, cedeert hij reeds nu voor alsdan de daaruit voortvloeiende vordering aan DTC.
3. Onverminderd de DTC overigens toekomende rechten zijn wij gerechtigd en worden wij voor zover nodig
voor alsdan door onze contractspartner onherroepelijk gemachtigd om, indien onze contractspartner zijn jegens
DTC aangegane betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst de door DTC geleverde goederen tot DTC te nemen en zo nodig daartoe te demonteren.
Artikel 7: Reclames
1. Opdrachtgever of koper is verplicht het (af)geleverde onmiddellijk na voltooiing van het werk c.q. levering op
zichtbare gebreken te controleren. Bij zichtbare gebreken dient opdrachtgever of koper binnen een termijn van
8 dagen na voltooiing van het werk c.q. levering schriftelijk en gemotiveerd daarvan aan DTC mededeling te
doen, bij gebreke waarvan het werk en/of het geleverde geacht wordt te zijn aanvaard en indien het betreft
onzichtbare gebreken binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek, zulks behoudens het hieronder in artikel
bepaalde.
2. Reclames wegens onzichtbare gebreken kunnen niet meer worden ingediend:
2.a. voor wat betreft (carrosserie) reparatiewerk na een tijdsverloop van twee maanden sinds de af- of
oplevering van het object aan onze contractspartner. Indien een door DTC geleverd product is goedgekeurd
door de Rijksdienst voor het Wegverkeer sluit dit iedere reclame over de deugdelijkheid en technische
volwaardigheid van het geleverde uit.
2.b.. In geval van reparatiewerk zijn wij niet gehouden reclames te aanvaarden betreffende niet door DTC zelf
vervaardigde onderdelen, waarop de desbetreffende leverancier geen garantie verleent.
2.c.. In geval van levering van objecten zijn wij niet gehouden reclames te aanvaarden betreffende niet door
DTC zelf vervaardigde objecten, waarop de desbetreffende leverancier al dan niet garantie verleent.
2.d. Reclames kunnen nimmer worden aanvaard, indien de goederen intussen een verdere bewerking hebben
ondergaan.
2.e. Het door DTC in behandeling nemen van klachten wil niet zeggen, dat wij de reclame beschouwen als tijdig
of terecht te zijn ingediend.

3. Reclame geeft opdrachtgever of koper geen recht betaling te weigeren of op te schorten, danwel de
overeenkomst te ontbinden.
4. In het geval DTC van oordeel is dat een reclame terecht is ingediend, heeft Rotima het recht om de factuur
te crediteren voor een evenredig deel ervan, of de overeenkomst opnieuw na te komen met instandhouding van
de bestaande overeenkomst, zulks onder verplichting van opdrachtgever of koper aan DTC op haar verzoek het
niet deugdelijk geleverde franco te retourneren.
5. Op DTC rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende reclame indien opdrachtgever of
koper niet aan al zijn verplichtingen, ook die uit andere, vergelijkbare overeenkomsten, jegens DTC (zowel
financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.
Artikel 8: Aansprakelijkheid
1. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of verlies, dan wel voor enige andere schade aan
goederen, die wij uit enige hoofde onder DTC hebben.
2.Behoudens onze verplichtingen naar aanleiding van reclames als bedoeld in artikel 7 zijn wij niet
aansprakelijk voor schaden uit welke oorzaak dan ook aan de zijde van onze contractspartner of aan derden
opgekomen in verband met door DTC geleverde goederen of diensten, tenzij de schade zijn oorzaak vindt in
opzet of grove schuld van leden van onze directie. Opzet of grove schuld van personeel en derden waarvan wij
DTC bedienen, leidt derhalve niet tot aansprakelijkheid. Indien er desondanks aansprakelijkheid van DTC wordt
vastgesteld zal deze aansprakelijkheid echter nimmer het factuurbedrag van het geleverde c.q. de verrichte
dienst te boven gaan. Onze contractspartner vrijwaart DTC voor aanspraken van derden wegens schade,
opgetreden in verband met door DTC aan onze contractspartner geleverde goederen en/of diensten. Onze
contractspartner is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring
door DTC.
3. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade is nadrukkelijk uitgesloten. Wij zullen nimmer aansprakelijk zijn
voor stagnatie-kosten, winstderving, vervangingskosten van koopwaar en alle overige schade die niet het
onmiddellijk gevolg is van niet-nakoming van onze leveringsverplichting of de schadeveroorzakende
gebeurtenis.
Artikel 9: Garantie
1. Bij ondeugdelijke levering of bewerking hebben wij het recht ter vrije en uitsluitende keuze van DTC om
hetzij bij teruggave van de ondeugdelijke zaak contractspartner volledig te crediteren, hetzij de ondeugdelijke
zaak te laten repareren.
2. Alle door Opdrachtnemer verkochte of verwerkte nieuwe zaken vallen onder dezelfde garantie als de garantie
die Opdrachtnemer zelf van de betreffende toeleveringsbedrijven of fabrieken voor de desbetreffende zaken
heeft gekregen.
3. De garantie geldt slechts indien contractspartner aan al zijn verplichtingen jegens DTC (zowel financieel als
anderszins)
heeft voldaan.
4. Veranderingen aan bedoelde zaken door Opdrachtgever of door derden aangebracht, kunnen tot gevolg
hebben dat de garantie vervalt.
3. Opdrachtnemer verstrekt een garantie op de door haar uitgevoerde reparaties van hooguit 2 maanden na
uitvoering van de reparatie (werkzaamheden). Toegepaste “gebruikte” onderdelen vallen nimmer onder de
garantie.
Artikel 10: Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet aan DTC kan worden toegerekend. Daaronder
wordt in ieder geval begrepen een tekortkoming als gevolg van:
- déconfitures van en/of ernstige verstoring van het productieproces bij toeleveranciers van DTC;
- bijzonder weersomstandigheden;
- ongebruikelijk hoog ziekteverzuim bij DTC;
- overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden en in- en uitvoerbelemmeringen.
2. In geval van overmacht heeft DTC de keuze hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat
de overmachtsituatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor
opschorting te hebben gekozen, geheel of ten dele te ontbinden. Opdrachtgever of koper heeft in beide gevallen
geen recht op enige schadevergoeding. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de
verplichtingen door DTC langer duurt dan vier maanden, is ook opdrachtgever of koper bevoegd de
overeenkomst te ontbinden, zonder dat er ook in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat,
echter met inachtneming van artikel 10.3
3. Indien DTC bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of
slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren
en is opdrachtgever of koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Artikel 11: Recht van retentie
1. DTC is gerechtigd om goederen van onze contractspartner onder DTC te houden, zolang deze niet, of niet
behoorlijk voldoet aan zijn jegens DTC bestaande contractuele en/of buitencontractuele verplichtingen.
Artikel 12: Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlandse
Recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.
2. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing evenmin als enige toekomstige
internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan
worden uitgesloten.

Artikel 13: Annulering
1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de
daartoe gerechtigde. Alvorens contractspartner een schriftelijke ontbindingsverklaring tot DTC richt, zal hij te
allen tijde eerst DTC schriftelijk in verzuim stellen en DTC een redelijke termijn gunnen om alsnog haar
verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen contractspartner
nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
2. Contractspartner heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen
op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
3. Indien opdrachtgever of koper de gesloten overeenkomst wenst te annuleren dan is hij gehouden de
vermogensschade van DTC aan haar te vergoeden.
Artikel 14: Bepalingen bij inruil
1. Bij verkoop van een object waarbij gelijktijdig inruil van een object plaatsvindt, wordt deze transactie
aangemerkt als een koopovereenkomst, waarbij een gedeelte van de te betalen som in natura wordt voldaan.
2. De waarde van de door Opdrachtnemer getaxeerde inruil bindt Opdrachtnemer tot 21 dagen na de gesloten
Overeenkomst.
3. De levering van de in te ruilen zaken dient Opdrachtgever gelijktijdig met de levering van het nieuw
gekochte te laten plaatsvinden.
4. Opdrachtgever draagt tot overdacht van het in te ruilen object het volledige risico hiervoor.
5. Opdrachtgever is verplicht het in de ruilen object te leveren met alle hierbij behorende documenten,
registratie, bewijzen, toebehoren en accessoires.
6. Mochten na sluiting van de Overeenkomst schade of andere waardeverminderingen aan het in te ruilen
object ontstaan, dan is Opdrachtnemer gerechtigd een nieuwe waarde taxatie te verrichten, terwijl
Opdrachtgever akkoord dient te gaan met de nieuwe taxatie indien de taxatie lager uitvalt dan op de
Overeenkomst is vermeld.
Artikel 15: Bepalingen bij Huur
1. In geval van huurovereenkomsten, uitleenovereenkomsten, bewaargevingovereenkomsten en andere
overeenkomsten, waarbij enig goed door DTC ter beschikking wordt gesteld van onze contractspartner zijn de
bepalingen van deze voorwaarden voor zoveel mogelijk van toepassing.
2. In de gevallen, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, zijn wij steeds gerechtigd om, wanneer de
contractspartner naar DTC inzicht niet voldoet aan enige voorwaarde of aan enige op hem rustende verplichting
uit hoofde van met DTC gesloten overeenkomsten, na schriftelijke opgave van redenen aan contractspartner
zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst (en) met onmiddellijke ingang te ontbinden en de zaak weer
feitelijk in bezit te nemen zonder enige gehoudenheid onzerzijds om welke schade dan ook te vergoeden.
3. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van enige eigendom van de huurder, lener
etc., diens gezinsleden, personeel of gasten, noch voor schade aan personen of goederen toegebracht door
welke oorzaak dan ook, tenzij een en ander mocht zijn teweeg gebracht door persoonlijke opzet of grove schuld
van onze directie. De huurder, lener etc. is gehouden DTC te vrijwaren tegen elke aanspraak van derden op
vergoeding van welke schade dan ook.
4. De huurder, lener etc. blijft de overeengekomen prijs verschuldigd, ook indien van het gehuurde, geleende
etc. geen gebruik wordt gemaakt
5. Onderverhuur of onder bruiklening is – zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van
onze directie - niet toegestaan.
6. Huurder, lener etc. dragen het volledige risico inzake het door hen gehouden object. Zij zijn gehouden het
object mede ten behoeve van DTC tegen alle mogelijke risico's te verzekeren bij een ter goeder naam en faam
bekend staande verzekeringsmaatschappij, van welke verzekering zo nodig op eerste verzoek van DTC een
bewijsstuk door de contractspartner zal worden verstrekt. Voor zoveel nodig verleent contractspartner aan DTC
toestemming desnodig zelf bij de verzekeringsmaatschappij informatie ter zake in te winnen. Wij aanvaarden
ter zake geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid en contractspartner vrijwaart hierdoor DTC met
betrekking tot eventuele daaruit voortvloeiende schade of kosten. Voor zover de contractspartner uit welke
hoofde ook goederen, waaronder aanhangwagens, verkoopwagens en andere goederen van DTC onder zich
heeft, is hij bij uitsluiting van DTC verantwoordelijk voor het voldoen aan alle ter zake geldende
wettelijke en andere bepalingen en verplichtingen (o.a. de bepalingen uit de Wegenverkeerswet).
13.g. Indien derden ten opzichte van DTC object rechten willen doen gelden of maatregelen treffen, zal de
huurder hen terstond doen blijken van de eigendom van verhuurder. Indien het object uit de macht van de
huurder mocht geraken, zal hij de verhuurder daarvan binnen 24 uur in kennis stellen en zo nodig zelf
voorzieningen daartegen treffen. De verhuurder zal voor de bescherming van haar rechten alle door haar nodig
geoordeelde maatregelen, ook ten name van de huurder kunnen treffen. De kosten van die maatregelen zullen
voor rekening van de huurder zijn en op eerste verzoek aan de verhuurder moeten worden voldaan.
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