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Artikel 1 Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt 
verstaan onder: 
DS: DS-groep BV, gevestigd te 
Apeldoorn en/of de aan DS Groep BV 
gelieerde ondernemingen die deze 
algemene voorwaarden  toepassen. 
Daartoe behoren onder meer DS 
Kunststoffen BV, VKP Kunststoffen BV, 
Quintus Kunststoffen BV,  Lumé 
Kunststoffen BV en Ebri Kunststoffen 
BV, al dan niet handelend onder de 
naam DS.  
Wederpartij: de partij aan wie DS een 
aanbod doet, dan wel met wie DS een 
overeenkomst tot het leveren van 
producten of diensten is aangegaan. 
Producten: producten die aan de 
wederpartij worden geleverd, alsmede 
het verrichten van diensten en/of het 
geven van adviezen door DS aan de 
wederpartij. 
 
Artikel 2 Toepasselijkheid 
2.1 Deze voorwaarden zijn van 
toepassingen op alle aanbiedingen en 
overeenkomsten van DS. DS is slechts 
gebonden aan afwijkingen van deze 
voorwaarden indien dat uitdrukkelijk 
schriftelijk is overeengekomen. 
2.2. Algemene 
voorwaarden/inkoopvoorwaarden van 
de wederpartij of derden zijn niet van 
toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk en 
schriftelijk worden overeengekomen.  
2.3. In geval DS de toepasselijkheid van 
algemene voorwaarden/ 
inkoopvoorwaarden van de wederpartij 
heeft aanvaard, vinden deze slechts 
toepassing op de daarvoor bestemde 
transactie. Op latere transacties zijn de 
algemene voorwaarden van DS van 
toepassing, tenzij opnieuw uitdrukkelijk 
en schriftelijke overeenstemming is 
bereikt over de toepasselijkheid van 
andere voorwaarden.  
 
Artikel 3 Aanbiedingen. 
3.1. Alle aanbiedingen en offertes van 
DS zijn vrijblijvend, ook indien het 
aanbod een termijn voor aanvaarding 
inhoud. 
3.2. Na de aanbieding gemaakte 
wijzigingen en/of toezeggingen, hetzij 
mondeling hetzij schriftelijk, houden 
een nieuwe aanbieding in, waarbij de 
vorige aanbieding is vervallen. 
 
Artikel 4 Overeenkomst. 
4.1. Mondelinge toezeggingen binden 
DS uitsluitend indien deze door DS 
schriftelijk zijn bevestigd. 
4.2. In geval DS (al dan niet schriftelijk) 
een aanbieding heeft gedaan en deze 
aanbieding (al dan niet schriftelijk) door 
de wederpartij is aanvaard, komt de 
beoogde overeenkomst pas tot stand 
nadat DS dat in een schriftelijke 
mededeling aan de wederpartij heeft 
bevestigd. 
4.3. Iedere door DS aangegane 
overeenkomst komt tot stand onder de  
ontbindende voorwaarde dat haar van 
voldoende kredietwaardigheid van de 

wederpartij zal blijken, zulks uitsluitend ter 
beoordeling van DS. 
 
Artikel 5 Prijzen. 
5.1. Prijslijsten en reclame materialen zijn 
aan wijzigingen  onderhevig en binden DS 
niet. 
5.2. DS is gerechtigd aan de wederpartij 
een evenredige prijsverhoging in rekening 
te brengen indien na het sluiten van de 
overeenkomst een verhoging optreedt in 
een of meer prijsbepalende factoren en/of 
wettelijke heffingen, waaronder 
arbeidslonen, premies, materialen en of 
koerswijzigingen.  
5.3. Indien de prijsfluctuatie meer dan 15% 
bedraagt en de prijsverhoging niet 
voortvloeit uit de wet, heeft de wederpartij 
het recht de overeenkomst te ontbinden 
middels een schriftelijke mededeling die 
DS binnen een week na bekendmaking van 
de prijsverhoging moet hebben bereikt. 
5.5. Prijsverhogingen voortvloeiende uit 
aanvullingen en/of wijzigingen van de 
overeenkomst zijn voor rekening van de 
wederpartij. 
 
Artikel 6 Gedeeltelijke levering 
6.1. DS is gerechtigd tot het doen van 
deelleveringen. 
6.2. Elke gedeeltelijke levering, waaronder 
mede wordt verstaan de levering van 
goederen van een samengestelde order, 
kan separaat worden gefactureerd; in een 
dergelijk geval moet betaling plaats vinden 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 
“Betaling”. 
 
Artikel 7 Emballage 
7.1. Statiegeld voor meer maal bruikbare 
emballage wordt door DS tegelijk met de 
geleverde producten afzonderlijk aan de 
wederpartij in rekening gebracht.  
7.2. Het statiegeld met betrekking tot 
geretourneerde emballage wordt, mits in 
goede staat terugontvangen,  zo spoedig 
mogelijk na ont ontvangst door DS aan de 
wederpartij een creditfactuur verzonden. 
Tenzij anders overeengekomen komen zijn 
de kosten voor het retourneren van de 
emballage voor rekening van de 
wederpartij.  
7.3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders 
overeengekomen staat het de wederpartij 
niet vrij de emballage met andere facturen 
te verrekenen.  
7.4. Emballage voor eenmalig gebruik 
wordt door DS niet teruggenomen. 
 
Artikel 8  Levering onder rembours of 
aanbetaling 
DS is te allen tijde gerechtigd onder 
rembours te leveren of een aanbetaling 
van 50 % van de prijs van de te leveren 
producten te verlangen. Indien de 
wederpartij niet binnen de gestelde 
termijn voldoet aan een verzoek tot 
aanbetaling schort dit de 
leveringsverplichting van DS op, 
onverminderd het recht van DS om in 
voorkomende geval, naar keuze van DS, 
nakoming van de overeenkomst te 
vorderen, dan wel  de overeenkomst te 
ontbinden. 
 
Artikel 9 Leveringstermijnen 
9.1. De door DS opgegeven levertijden zijn 
indicatief. De termijnen zij niet te 
beschouwen als fatale termijnen, tenzij de 
levertijden  uitdrukkelijk zijn 
gegarandeerd. Indien deze garantie 
ontbreekt, dient DS schriftelijk in gebreke 

te worden gesteld onder vermelding van 
een redelijke termijn tot nakoming. 
9.2. DS is niet aansprakelijk voor schade 
ten gevolge van vertragingen in de 
levering, ongeacht de oorzaak van die 
vertraging, tenzij er sprake is van opzet of 
grove schuld aan de zijde van DS en/of 
haar leidinggevenden. 
9.3. De wederpartij is gehouden aan het 
door DS geleverde op het vastgestelde 
aflevering tijdstip in ontvangst te nemen, 
bij gebreken waarvan alle daaruit 
voortvloeiende kosten (waaronder 
opslag, vracht- en stallingskosten) aan de 
wederpartij in rekening kunnen worden 
gebracht. 
 
Artikel 10 Vervoer 
De verzending geschiedt op de wijze als 
door DS aangegeven. Wenst de 
wederpartij een zending anders te 
ontvangen, zoals o.a. door snel- of 
expresse-verzending, dan zijn de extra 
kosten hieraan verbonden voor haar 
rekening. 
 
Artikel 11 Kwaliteit 
11.1. Bij de aanbieding en/of levering 
volgens monster geldt het monster tot 
vaststelling van de gemiddelde kwaliteit 
van de structuur, het uiterlijk en de kleur 
van de te leveren producten. Geringe 
afwijkingen in kleur en/of 
oppervlaktestructuur zullen geen reden 
tot afkeuring opleveren. Algemene, door 
het Nederlands Normalisatie Instituut 
(NNI) gestelde kwaliteitsmaatstaven 
zullen slechts van toepassing zijn, indien 
en voor zover daarnaar door DS in de 
opdrachtbevestiging uitdrukkelijk is 
verwezen. Andere dan door het NNI 
geregelde kwaliteitsmaatstaven zijn 
slechts bindend voor zover deze door de 
wederpartij in zijn aanvraag tot levering 
nauwkeurig zijn omschreven en door DS 
schriftelijk zijn aanvaard.  
11.2 Ingeval van afkeuring van de 
geleverde of af te leveren producten is 
DS gerechtigd herkeuring te verlangen bij 
een door  DS  in overleg met de 
wederpartij aan te wijzen erkend 
toetsingsinstituut. De wederpartij zal 
hieraan zijn volledige medewerking 
verlenen. De hiervoor te bezigen 
monsters dienen in tegenwoordigheid 
van DS of onze gemachtigde te worden 
getrokken en verzonden. De kosten van 
de in dit artikel bedoelde herkeuring 
zullen worden gedragen door de in het 
ongelijk gestelde partij.  
11.3 DS staat er voor in dat 
overeengekomen bewerkingen worden 
uitgevoerd overeenkomstig de door de 
wederpartij ter beschikking gestelde 
maten, kleurstalen, modellen en/of 
tekeningen. DS is gerechtigd een 
bewerkingsopdracht op te schorten 
totdat de wederpartij de noodzakelijk 
maten, kleurstalen, modellen en 
tekeningen heeft aangeleverd in de door 
DS gewenste (digitale) formats.  
11.4 Door DS uitgevoerde controles van 
de maten, kleurstalen, modellen en 
tekeningen vinden onverplicht plaats. DS 
is niet aansprakelijk voor fouten in de 
door of namens de wederpartij 
aangeleverde informatie.  
 
 
 
 
 



 
Artikel 12 Wijziging van de opdracht 
12.1. Tenzij uitdrukkelijk anders 
overeengekomen leidt een wijziging van 
de met DS overeengekomen prestatie 
nooit tot vermindering van de daarvoor 
overeengekomen prijs.  
12.2. DS is gerechtigd de prijs van een 
reeds overeengekomen prestatie te 
verhogen, indien deze prestatie op 
verzoek van de wederpartij wordt 
gewijzigd, ten gevolge waarvan DS 
andere hoeveelheden en/of andere 
soorten producten levert dan 
oorspronkelijk overeengekomen, dan 
wel DS andere of meer bewerkingen 
uitvoert of laat uitvoeren dan 
oorspronkelijk overeengekomen. Het 
bepaalde in dit artikellid is óók van 
toepassing indien de wijziging niet 
schriftelijk is overeengekomen en 
bevestigd.  
 
Artikel 13 Reclamaties. 
13.1. Reclames betreffende de 
hoeveelheid van de te leveren 
producten dient wederpartij binnen 24 
uur schriftelijk bij DS te melden. Indien 
niet binnen de termijn is gereclameerd 
worden de op de bij de producten 
verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of 
soortgelijke document vermelde 
hoeveelheden geacht juist en volledig te 
zijn.   
13.2. Onverminderd het bepaalde in 
13.1 strekt een bij aflevering van bij de 
producten verstrekte vrachtbrief, 
afleveringsbon of soortgelijk document 
tot bewijs van levering en wordt deze 
geacht de hoeveelheid van de 
producten juist weer te geven, 
behoudens tegenbewijs door de 
wederpartij. Het voorgaande laat 
onverlet het recht van DS op andere 
wijze dan door overlegging van 
genoemde documenten levering te 
bewijzen.  
13.3. Eventuele reclamaties met 
betrekking tot de factuur of de kwaliteit 
(waaronder begrepen doch niet beperkt 
tot materiaal, kleur, maten, 
beschadigingen en de kwaliteit van de 
bewerking) van de door DS geleverde 
producten dienen binnen 8 werkdagen 
na ontvangst van de producten, 
respectievelijk na ontvangst van de 
factuur, schriftelijk bij DS te zijn 
ingediend, onder nauwkeurige opgave 
van de feiten waarop de reclamatie 
betrekking heeft.  
13.4. Indien het in redelijkheid niet 
mogelijk is het gebrek binnen de 
bovenvermelde termijn te ontdekken, 
dient de wederpartij onverwijld nadat zij 
het gebrek heeft ontdekt of had moeten 
ontdekken schriftelijk bij DS te 
reclameren. Ter zake van gebreken die 
na afloop van 6 maanden na levering 
worden ontdekt, kan niet meer worden 
gereclameerd.  
13.5 Geringe of in de branche 
gebruikelijke afwijkingen en verschil in 
kwaliteit, aantal, maat of afwerking, 
alsmede verschillende uitvoering van de 
werkzaamheden, kunnen geen grond 
voor reclamaties opleveren.  
13.6. Reclamaties met betrekking tot 
bepaalde producten laten de 
verplichting van de wederpartij met 
betrekking tot andere producten of 
onderdelen van de overeenkomst 
onverlet. Ingeval DS vervangende 
producten levert wordt DS eigenaar van 
het vervangen (oude) product.  
13.7 De wederpartij kan geen aanspraak 
doen gelden jegens DS ter zake van 
gebreken in de prestatie met betrekking 
tot hoeveelheid en de kwaliteit van de 
producten, indien en voor zover 
producten door de wederpartij reeds 
zijn verwerkt, of de reclamatie niet heeft 
plaatsgevonden binnen de termijnen en 
op de wijze als bepaald in deze 
voorwaarden.    

13.8 De wederpartij kan geen aanspraak 
doen gelden jegens DS  ter zake van 
gebreken in de kwaliteit van producten 
zolang de wederpartij enige, ook daar niet 
rechtstreeks tegenover staande, 
verplichting jegens DS nog niet is 
nagekomen.  
13.9. Indien een reclamatie door DS wordt 
erkend, is DS gerechtigd, te harer keuze, de 
geleverde producten opnieuw te leveren 
of de wederpartij voor de betreffende 
leverantie of gedeelte daarvan te 
crediteren. Hernieuwde levering, dan wel 
creditering, vindt niet eerder plaats dan 
nadat de oorspronkelijk geleverde 
producten geretourneerd zijn. 
 
Artikel 14 Aansprakelijkheid en Garantie  
14.1. In geval DS  jegens de wederpartij 
aansprakelijk is voor schade, wordt de 
aanspraak van de wederpartij beperkt tot 
het bedrag dat in voorkomend geval door 
haar verzekering wordt gedekt. Mocht de 
schade om welke reden dan ook niet 
gedekt worden door een verzekering, dan 
is de aansprakelijkheid beperkt tot het 
bedrag waartegen bedrijven in de branche 
normaliter  verzekerd zijn.  
14.2. Onverminderd het voorgaande DS is 
niet aansprakelijk voor schade: 
- de gevolgen van afwijkingen in en/of 
discrepantie tussen enerzijds 
kwaliteitseisen die door de wederpartij zijn 
gesteld en die haar door DS schriftelijk zijn 
bevestigd, en anderzijds kwaliteitseisen die 
door derden aan de wederpartij zijn 
gesteld.  
- in verband met de bewerking van 
gekochte producten die in opdracht van de 
wederpartij door derden wordt uitgevoerd 
vóórdat DS deze producten levert aan de 
wederpartij.  
- in verband met de levering van 
producten/diensten die niet behoren tot 
de normale bedrijfsvoering van DS en die 
bij wijze van service op uitdrukkelijk 
verzoek worden geleverd.  
14.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 
14.1. is de aansprakelijkheid van DS steeds 
beperkt tot de directe schade aan zaken of 
personen. De aansprakelijkheid strekt deze 
zich niet uit tot eventuele bedrijfsschade of 
andere gevolgschade, waaronder 
begrepen derving van inkomsten.   
14.4. De wederpartij is gehouden DS te 
vrijwaren respectievelijk schadeloos te 
stellen ter zake van alle aanspraken van 
derden tot vergoeding van schade, kosten 
of renten waarvoor de aansprakelijkheid 
van DS in deze voorwaarde in verhouding 
met de wederpartij is uitgesloten.  
14.5. DS verstrekt slechts garantie op 
geleverde producten voor zover DS 
hiervoor een garantie van haar 
leveranciers krijgt. In dat geval is de 
garantie gelijkluidende aan de garantie die 
DS van haar leveranciers verkrijgt. Deze 
bepaling vindt alleen toepassing voor zover 
die toepassing voor de wederpartij 
gunstiger is dan toepassing van het in deze 
voorwaarden is bepaald. 
  
Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud. 
15.1. Zolang DS geen volledige betaling 
inzake van een overeenkomst van partijen, 
blijven de op grond daarvan geleverde 
goederen  eigendom van DS. 
15.2. DS heeft het recht deze goederen 
terug te vorderen en tot zich te nemen, 
indien de nalatige wederpartij zijn 
verplichtingen niet nakomt, indien zij 
liquideert, surseance van betaling 
aanvraagt of heeft verkregen, in staat van 
faillissement wordt verklaard of beslag op 
de goederen wordt gelegd. 
15.3. Alle daden van beschikking met 
betrekking tot de verkochte en geleverde 
goederen, is de wederpartij verboden, 
zolang zij  niet aan haar 
betalingsverplichtingen heeft voldaan. 
 
 
 
 

Artikel 16.Betaling. 
16.1. Tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen, dient betaling door de 
wederpartij binnen 30 dagen na 
factuurdatum te geschieden. Deze 
termijn geldt als een fatale termijn, bij 
verstrijken van welke de wederpartij in 
verzuim is. Verrekening met vorderingen 
die de wederpartij op DS stelt te hebben, 
is niet toegestaan. 
16.3. Bij niet-betaling binnen de in lid 1 
bedoelde termijnen is een met ingang 
van het betalingsverzuim een 
contractuele rente verschuldigd, gelijk 
aan een rente percentage van 1,5% per 
maand, of de wettelijke (handels)rente 
als deze hoger is.  
16.4. Bij niet-betaling binnen de in lid 1 
bedoelde termijnen heeft DS het recht de 
aan haar verschuldigde bedrag te 
verhogen met incassokosten. De 
buitengerechtelijke incassokosten 
worden ten deze gesteld op 15% van het 
verschuldigde bedrag met een minimum 
van 100,- euro.  
16.5 In geval van gerechtelijke 
invordering is de wederpartij de 
gerechtelijke kosten verschuldigd, 
daaronder begrepen de integrale kosten 
van rechtsbijstand en de (geliquideerde) 
proceskosten indien de wederpartij 
geheel of in overwegende mate in het 
ongelijk wordt gesteld.  
16.6. Door de wederpartij gedane 
betalingen strekken steeds ter 
voldoening van alle verschuldigde rente 
en kosten en vervolgens ter voldoening 
van de vorderingen uit de overeenkomst 
die het langst opeisbaar zijn, zelfs al 
vermeldt de wederpartij dat de 
voldoening op een andere vordering ziet.  
16.7. Eventueel schriftelijk 
overeengekomen betalingskortingen 
vervallen indien de betalingen niet 
binnen de nader overeengekomen 
betalingstermijn zijn ontvangen.  
16.8. Ingeval van liquidatie, insolventie, 
faillissement of surséance van betaling 
van de wederpartij zijn de vorderingen, 
uit welke hoofde dan ook, bij de 
wederpartij onmiddellijk opeisbaar.  
16.9. Indien de wederpartij niet,  niet 
behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige 
verplichting die voor haar uit de met DS 
gesloten overeenkomst of uit een 
daarmee samenhangende overeenkomst 
voortvloeit, dan wel indien het aan 
ernstige twijfel onderhevig is of de 
wederpartij in staat is aan haar 
contractuele verplichtingen jegens DS te 
voldoen, alsmede in geval van 
faillissement, schuldsanering, surseance 
van betaling, stil- legging, liquidatie of 
gehele of gedeeltelijke overdracht -al dan 
niet tot zekerheid- van het bedrijf van de 
wederpartij, waaronder begrepen de 
overdracht van een belangrijk deel van 
haar vorderingen, dan wel verpanding er 
van, is DS gerechtigd om zonder 
ingebrekestelling en zonder rechtelijke 
tussenkomst, hetzij de overeenkomst op 
te schorten, hetzij deze geheel of ten dele 
te ontbinden, zonder dat DS tot enige 
schadevergoeding of garantie zal zijn 
gehouden en onverminderd DS verdere 
toekomende rechten. 
 
Artikel 17 Toepasselijk recht en 
rechterlijke bevoegdheid 
Op alle overeenkomsten en andere 
rechtsverhoudingen met DS is Nederlands 
recht van toepassing. Eventuele geschillen 
zullen uitsluitend worden voorgelegd aan 
de bevoegde rechter van de 
vestigingsplaats van DS, onverminderd de 
mogelijkheid van hoger beroep en beroep 
in cassatie. Indien DS als eisende partij 
optreedt, is zij tevens gerechtigd het geschil 
aanhangig te maken bij de in voorkomend 
geval bevoegde buitenlandse rechter. 


