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Algemene Voorwaarden van VDM Industries B.V., met KvK nummer: 67506909, de holdingmaatschappij en aandeelhouder van Van Dam Bodegraven B.V. te 
Bodegraven (met KvK-nummer 29019456) en Multifill B.V. te Mijdrecht (met KvK-nummer 30214151), hierna aangeduid als “VDMI”, gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel op 24-02-2023 met ref. 0011-2186. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van alle Overeenkomsten en Offertes en zijn 
van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen VDMI en Koper. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de aanvraag van, en de 
onderhandelingen over, een Offerte of een Overeenkomst. De voornaamste bepalingen luiden als volgt: 
 
Algemeen 
Offertes zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij VDMI schriftelijk anders heeft bepaald. 
 
Levering: af–fabriek (“ex works”), volgens de geldende Incoterms, tenzij anders overeengekomen. 
 
Prijs: prijzen zijn in Euro exclusief BTW, Ex Works te Bodegraven dan wel Mijdrecht conform het terzake bepaalde in de laatste versie van Incoterms. 
 
Eigendomsvoorbehoud: alle geleverde zaken blijven VDMI’s eigendom - ook na en ondanks bewerking of behandeling - totdat de Koper volledig heeft voldaan aan alle 
vorderingen, betrekking hebbende op krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken 
 
Betaling: uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum; Indien Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen onder de Overeenkomst voldoet, zal Koper van rechtswege in 
verzuim zijn, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. Koper is dan de wettelijke (handels)rente aan VDMI verschuldigd, onverminderd de overige contractuele en 
wettelijke rechten van VDMI. Alle (buiten)gerechtelijke incassokosten die VDMI vanwege nakoming van zijn betalingsverplichtingen door Koper dient te maken, komen 
volledig voor rekening van Koper. 
 
Onder overmacht in de zin van deze Algemene voorwaarden dient te worden verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en de Nederlandse rechtspraak daaronder wordt 
begrepen. Daaronder begrepen elke van de wil van VDMI onafhankelijke omstandigheid, waardoor nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens 
Koper wordt verhinderd, vertraagd of niet-economisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichting in redelijkheid niet van VDMI kan worden verlangd, 
waaronder meer worden  begrepen, enigerlei natuurramp, staking, arbeidsonrust, verzuim of vertraging bij leveranciers van VDMI, oorlogshandelingen, een gebrek aan 
grondstoffen, epidemieën waaronder maar niet beperkt tot corona (Covid-19), dierziektes, transportproblemen, import en/of exportverboden, overheidsmaatregelen, brand, 
explosie, vorst, hoge temperaturen, storingen in communicatieverbindingen en elektriciteit storingen, intrekking of niet-verlenging van benodigde vergunningen, certificaten, 
licenties en dergelijke. Overmacht ontslaat Koper niet van zijn betalingsverplichtingen. 
 
Garantie 
Koper dient onmiddellijk na de in ontvangstneming van de Producten, de Producten zelf of door een door Koper ingeschakelde derde nauwkeurig te (doen) inspecteren en 
enig gebrek dient direct te worden gemeld, in ieder geval binnen 48 uur na levering. Eventuele zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen tien dagen na levering bij VDMI 
schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak van Koper jegens VDMI vervalt. Na het ongebruikt verstrijken van deze klachttermijn, 
wordt de Overeenkomst geacht door VDMI naar behoren te zijn uitgevoerd. Reclame door de afnemer terzake ‘verborgen’ gebreken dient, op straffe van verval van iedere 
aanspraak van Koper  jegens VDMI, plaats te hebben binnen 10 dagen nadat deze zijn ontdekt, danwel redelijkerwijs hadden behoren te zijn ontdekt, doch uiterlijk binnen 
20 dagen na levering.  
 
Dienstverlening 
Alle bewaring en/of bewerking van goederen en goederen opslag zal geschieden voor rekening en risico van Koper / opdrachtnemer. Koper dient over afdoende 
verzekering te beschikken tegen alle risico’s die de opgeslagen en/of in bewerking gegeven goederen tijdens de duur van de overeenkomst kunnen treffen. 
 
VDMI is niet aansprakelijk voor oponthoud, tijdverlies, kosten of schade, van welke aard dan ook door wie dan ook geleden, ten gevolge van een niet bereikbaar of niet 
bruikbaar of reeds ingenomen zijn van laad/losplaatsen, tenzij vooraf ruimte is besproken. VDMI is in geen geval verplicht tot aanvaarding van goederen waarop vracht, 
belastingen, rechten, boetes en/of andere lasten of kosten, van welke aard dan ook, moeten worden betaald, tenzij door of vanwege Koper voldoende zekerheid is gesteld. 
 
Voorzover door verpakking / bewerking door VDMI, in de zin van de productaansprakelijkheidswetgeving een “nieuw” product mocht ontstaan, zal steeds Koper en nimmer 
VDMI als producent worden aangemerkt in de zin van de wetgeving omtrent productaansprakelijkheid. Koper vrijwaart VDMI voor aanspraken van derden, hoe ook 
genaamd, gebaseerd op de productaansprakelijkheidswetgeving. 
 
Klachten over de deugdelijkheid van de verpakkings- en/of bewerkingswerkzaamheden door VDMI, kunnen slechts worden gedaan binnen 5 werkdagen nadat Koper / de 
opdrachtgever de ondeugdelijkheid van de dienstverlening heeft ontdekt, doch in geen geval later dan 10 dagen na het tijdstip waarop de betreffende de verpakkings- en/of 
bewerkingswerkzaamheden hebben plaatsgevonden. Klachten over de dienstverlening zijn niet ontvankelijk wanneer Koper / de opdrachtgever tot verwerking of 
doorlevering is overgegaan terwijl Koper / de opdrachtgever de beweerde ondeugdelijkheid van de dienstverlening door eenvoudige controle op het eerste gezicht had 
kunnen constateren. 
 
De schadevergoedingsplicht van VDMI terzake de door hem geleverde verpakkings- en/of bewerkingswerkzaamheden zal nimmer een bedrag te boven gaan gelijk aan het 
factuurbedrag van de geleverde verpakkings- en/of bewerkingswerkzaamheden waarop de ondeugdelijkheid betrekking heeft onverminderd het eventuele recht van Koper 
om de betreffende dienstverleningsovereenkomst te ontbinden wegens toerekenbare tekortkoming. VDMI is niet aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade en/of van 
derden hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook geleden.  
 
Aansprakelijkheid 
VDMI is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en immateriële schade. Indien VDMI op grond van een Overeenkomst en/of de wet jegens Koper 
aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat ingevolge de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering 
aan VDMI wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van VDMI op welke grond dan ook niet tot uitkering overgaat, als de desbetreffende verzekering geen dekking biedt of 
als een toepasselijke verzekering ontbreekt, dan zal de aansprakelijkheid van VDMI in ieder geval zijn beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde exclusief BTW 
van de betreffende Overeenkomst of, indien deelleveringen zijn overeengekomen, de netto factuurwaarde exclusief BTW van de deellevering waar de 
schadeveroorzakende gebeurtenis het meest bij aansluit. Hierbij geldt in alle gevallen een maximum aansprakelijkheid van € 50.000 per gebeurtenis of per reeks van 
gebeurtenissen met dezelfde oorzaak. 
Koper vrijwaart VDMI tegen alle aanspraken van derden, van welke aard en uit welken hoofde ook, die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst of 
eventuele daaruit voortvloeiende (koop)overeenkomsten tussen Koper en afnemers. Koper vergoedt VDMI alle met dergelijke aanspraken verband houdende schade en/of 
kosten, waaronder begrepen eventuele kosten van juridische bijstand. 
De werknemers van VDMI of door VDMI voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde hulppersonen / derden kunnen zich jegens Koper beroepen op alle aan 
de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die Overeenkomst partij.  
Iedere vordering jegens VDMI, behalve welke door VDMI zijn erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering 
 
Koper dient ten aanzien van de (verkoop van de) Producten te handelen overeenkomstig de toepasselijke vereisten van productveiligheid. 
Koper dient alle nodige medewerking te verlenen indien VDMI, al dan niet op grond van Europese of Nederlandse regelgeving inzake algemene productveiligheid, een 
publiekswaarschuwing wenst te geven of tot een “product recall” of andere maatregelen wenst over te gaan. 
Koper zal niet zonder voorafgaand overleg met en schriftelijke toestemming van VDMI (i) overgaan tot enige maatregel in verband met Europese of Nederlandse 
regelgeving inzake algemene productveiligheid, zoals een “product recall” of publiekswaarschuwing, of (ii) op grond van enige regelgeving een bevoegde autoriteit 
informeren met betrekking tot de onveiligheid van een Product. 
Koper is verplicht om Producten die in het verkeer zijn gebracht en waaraan een gebrek kleeft, dan wel daaraan een gebrek zich dreigt te openbaren, binnen een door 
VDMI te bepalen redelijke termijn uit de markt te nemen. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van Koper, tenzij de oorzaak van de “product recall” op grond 
van de Overeenkomst, Algemene voorwaarden of wet , niet voor rekening en risico van Koper komt. 
Teneinde een eventuele publiekswaarschuwing of “product recall” mogelijk te maken, administreert Koper te allen tijde aan wie, wanneer en in welke hoeveelheden 
leveranties van de Producten (eventueel) hebben plaatsgevonden 
 
Rechtskeuze 
De Algemene voorwaarden, Offertes en Overeenkomsten zullen uitsluitend worden beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag en enige andere 
toepasselijke internationale regeling waarvan de toepassing kan worden uitgesloten, zijn niet van toepassing op de Algemene voorwaarden en Overeenkomsten. 
Alle geschillen  in verband met de Algemene voorwaarden, Offertes en Overeenkomsten of anderszins ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid en 
eventuele niet-contractuele verbintenissen daarvan daaronder begrepen, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage. 
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