
Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden DCS 
 

1. Onder "DCS" wordt in deze leveringsvoorwaarden verstaan: de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dutch Care Supplies BV, 
gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam en geregistreerd bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer70564159.  

2. Onder "Koper" wordt in deze voorwaarden verstaan, iedere (rechts)persoon die 
met DCS in de uitoefening van het beroep/bedrijf een overeenkomst heeft 
afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze diens 
vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsopvolger(s).  

 
II. ALGEMEEN/TOEPASSING  

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen DCS en 
Koper, waaronder alle aanbiedingen, (koop)overeenkomsten waarbij DCS zich 
verbindt om goederen te leveren, leveringen  en werkzaamheden van DCS, 
waarbij met werkzaamheden wordt gedoeld op het in de breedste zin uitvoering 
geven aan de verplichtingen onder de overeenkomst.  

2. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden zijn mogelijk in onderling 
overleg, maar gelden uitsluitend indien deze door DCS schriftelijk met Koper zijn 
overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere 
voorwaarden, waarvan Koper zich bedient, worden uitdrukkelijk van de hand 
gewezen en deze andere voorwaarden verbinden DCS niet, dan indien en 
voorzover deze door DCS uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.  

3. Ieder aanbod dat is gedaan door DCS en iedere overeenkomst die is gesloten 
door DCS is gebaseerd op deze Algemene Voorwaarden, en deze Algemene 
Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat de aanbieding is 
gedaan, dan wel de koopovereenkomst tot stand is gekomen, en ook vanaf het 
moment dat de Koper een order plaatst en/of een order voor verkoop of 
levering geeft en deze blijven van kracht zolang de (commerciële) relatie 
voortduurt, niettegenstaande het feit dat in toekomstige correspondentie niet 
langer aan deze voorwaarden wordt gerefereerd, zoals bijvoorbeeld in het kader 
van nieuwe orders. 
 

III. AANBIEDINGEN/TOTSTANDKOMEN OVEREENKOMST  
1. Alle aanbiedingen van DCS zijn vrijblijvend, tenzij anders aangegeven, en binden 

DCS derhalve niet.  
2. Een overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat DCS de order van 

Koper schriftelijk bevestigt of op het moment dat DCS begint met de uitvoering 
ervan order. Afspraken gemaakt in een overeenkomst tussen DCS en Koper 
vervangen eerder gemaakte mondelinge en schriftelijk afspraken.  

3. Alle aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst en nadere afspraken 
tussen DCS en Koper gelden alleen indien zij schriftelijk, waaronder begrepen 
per email, zijn overeengekomen en over en weer zijn bevestigd.  

4. Indien Koper wenst, dat de goederen aan bepaalde eisen of specificaties 
voldoen, dan dient Koper deze vóór het sluiten van de overeenkomst schriftelijk 
en ondubbelzinnig aan DCS kenbaar te maken, waarna deze eisen/normen 
slechts onderdeel van de overeenkomst zullen uitmaken na uitdrukkelijke 
schriftelijke aanvaarding door DCS. DCS is in geen geval verantwoordelijk noch 
aansprakelijk voor het niet voldoen van de te leveren goederen aan de 
eisen/normen van het land waar de goederen moeten worden gebruikt en/of 
aan worden (door)verkocht of geleverd, noch is DCS verantwoordelijk of 
aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat DCS is 
uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens..  

 
IV. LEVERING  

1. Levering geschiedt Ex Works, Rotterdam (conform de bepalingen zoals 
vastgelegd in de Incoterms 2010) vanuit de door DCS gekozen locatie, tenzij 
uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Koper dient de goederen te 
(laten) vervoeren onder de door DCS voorgeschreven bewaarcondities 
(temperatuur etc.), teneinde aanspraak te kunnen maken op de retourregeling 
als uiteengezet in artikel XIII van deze algemene voorwaarden.  

2. Eventueel overeengekomen levertijden en levertijden in offertes worden bij 
benadering vastgesteld en binden DCS niet. Onverminderd het bepaalde in 
artikel IX en ook buiten het geval van overmacht, geeft overschrijding van de 
overeengekomen leveringstermijn Koper geen recht tot het vorderen van 
schadevergoeding in welke vorm dan ook, tot niet-aanvaarding of tot het geheel 
of gedeeltelijk ontbinden van de overeenkomst dan wel tot het geheel of 
gedeeltelijk opschorten van de nakoming van enige verplichting van Koper uit de 
overeenkomst, tenzij Koper hiertoe op grond van wettelijke bepalingen 
gerechtigd is.  

3. Aan de leveringsplicht van DCS zal zijn voldaan door het éénmaal aanbieden van 
de goederen. Het ontvangstbewijs dat is ondertekend door Koper of door de 
persoon die deze vertegenwoordigt, strekt tot volledig bewijs van levering. In 
geval van niet-afname komen reiskosten, opslag en andere kosten volledig voor 
rekening van Koper. Indien de goederen niet terstond worden afgenomen, is 
DCS gerechtigd de goederen voor rekening en risico op te slaan, respectievelijk 
opgeslagen te houden en aan Koper te factureren zonder dat daarna betaling 
kan worden geweigerd wegens nog niet plaatsgehad hebbende afname.  

4. De levertijd gaat in wanneer DCS beschikt over alle benodigde specificaties en 
noodzakelijke gegevens, de eventueel overeengekomen (deel of 
termijn)betaling is ontvangen en aan noodzakelijke voorwaarden voor uitvoering 
van de order is voldaan. Wanneer de hier bedoelde noodzakelijke gegevens voor 
de uitvoering van de leveringsorder niet tijdig door Koper aan DCS ter 
beschikking zijn gesteld, de (deel- of termijn)betaling niet tijdig is verricht of niet 
tijdig is voldaan aan de noodzakelijke voorwaarden voor uitvoering van de order, 
worden de leveringsdata verlengd met een termijn die nodig was voor nakoming 
van deze aspecten.  

5. Als sprake is van opschorting van verplichtingen door DCS wordt de levertijd 
verlengd met ten minste de duur van de opschorting. Als sprake is van andere 
omstandigheden dan die welke DCS bekend waren toen zij de levertijd 
vaststelde, kan DCS de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de order 
onder deze omstandigheden uit te voeren.  

 
V. VERPAKKING EN EMBALLAGE  

1. Bij de verpakking en etikettering van de te leveren producten neemt DCS de 
daarvoor geldende wettelijke normen zoals deze gelden op de locatie en ten 
tijde van aflevering, in acht. Indien Koper anderszins speciale eisen worden 
gesteld aan de wijze waarop de door Koper bestelde goederen verpakt of 
geëtiketteerd dienen te worden, dient Koper deze eisen bij het aangaan van de 
overeenkomst schriftelijk kenbaar te maken aan DCS. De additionele kosten als 
gevolg van die vereisten van de Koper, zullen geheel voor rekening van Koper 
zijn.  

2. Koper draagt zelf de verantwoording voor de opslag, c.q. verwerking van 
lege/gebruikte verpakkingsmaterialen conform de daarvoor geldende wettelijke 
bepalingen.  

 
VI. PRIJZEN  

1. Alle prijzen, zowel in offertes, aanbiedingen en in overeenkomsten, zijn netto en 
exclusief BTW, vervoers- en verpakkingskosten en exclusief douanerechten of 

andere bij invoer verschuldigde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders 
is overeengekomen.  

2. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende 
materiaalprijzen, loonkosten, transportkosten, alsmede valutaverhoudingen.  

3. Het is DCS toegestaan prijzen te verhogen indien zich na het sluiten van de 
overeenkomst omstandigheden voordoen, die leiden tot een prijsstijging, 
waaronder begrepen doch daartoe niet beperkt, een stijging van grondstof- of 
materiaalprijzen, valuta-koersverschillen, verhogingen van belastingen/premies, 
collectieve loonsverhogingen en/of andere objectieve omstandigheden. Dit 
geldt eveneens indien deze verhoging ten tijde van de aanbieding voorzienbaar 
was. Een dergelijke prijsstijging geeft de Koper geen recht om de overeenkomst 
te ontbinden.  

4. Eventuele prijsverhogingen zullen door DCS onverwijld schriftelijk ter kennis van 
Koper worden gebracht.  

5. Indien de prijsverhoging als bedoeld in lid 3 van dit artikel meer dan 15% 
bedraagt, is Koper bevoegd de order binnen 3 werkdagen na het tijdstip waarop 
deze daarvan kennis heeft genomen, te annuleren.  

6. Belastingen, die ten tijde van de aanbieding niet bestonden, zijn vatbaar voor 
doorberekening, alsmede de eventuele verhoging van belastingen. Het bepaalde 
onder lid 5 is in dit geval niet van toepassing.  

 
VII. EIGENDOMSVOORBEHOUD  

1. Na levering behoudt DCS zich de eigendom van het verkochte voor tot het 
tijdstip dat Koper al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst of op grond 
van deze Algemene Voorwaarden aan DCS verschuldigd is, waaronder schade, 
boete, rente en kosten, heeft voldaan, ook indien levering in gedeelten 
plaatsvindt.  

2. Zolang er op geleverde goederen een eigendomsvoorbehoud rust, mag Koper 
deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden, 
anders dan met schriftelijke toestemming van DCS. 

3. Ingeval van niet-tijdige betaling door de Koper zal DCS het recht hebben het 
verkochte zonder enige sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst 
terug te halen, zulks onverminderd DCS overige rechten in verband met niet 
tijdige betaling. Koper stelt het verkochte onmiddellijk ter beschikking van DCS 
en verschaft DCS (zonodig) toegang tot alle plaatsen en ruimten waar zich 
goederen van DCS bevinden.  

 
VIII. BETALING  

1. Alle betalingen dienen te geschieden in de valuta vermeld op de factuur binnen 
uiterlijk 30 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek, inhouding,  verrekening, 
schuldvergelijking of korting anderszins. Koper heeft geen recht om zijn 
verplichtingen op te schorten.  

2. DCS is te allen tijde bevoegd, indien naar de mening van DCS de financiële 
toestand of kredietwaardigheid van Koper daartoe aanleiding geeft, om ter 
hoogte van het bedrag dat DCS van Koper te vorderen heeft, vooruitbetaling, 
zekerheid, borgstelling of andere zekerheid te verlangen voor een genoegzame 
betaling en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de 
overeenkomst op te schorten. Indien deze vooruitbetaling uitblijft, of zekerheid 
of garantie niet naar DCS’ redelijk verlangen wordt verschaft, is DCS gerechtigd 
de overeenkomst door een enkele schriftelijke verklaring en zonder rechterlijke 
tussenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding en 
zonder dat Koper enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.  

3. Ingeval wordt overeengekomen dat betaling vooruit zal plaatsvinden en/of 
wanneer zekerheid wordt gesteld bij wege van documentair krediet, 
bankgaranties en/of overige in het internationale handels- en betalingsverkeer 
gebruikelijke documenten, zal Koper ervoor instaan dat zulks steeds door middel 
van een te goeder naam en faam bekendstaande bank zal geschieden, zulks 
uitsluitend naar oordeel van DCS.  

4. Koper is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op 
de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente 
verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente voor 
handelstransacties op basis van artikel 6:119a BW, met een minimum van 1% 
per maand, waarbij de tijd wordt gerekend in volle maanden. Deze rente is 
verschuldigd vanaf de dag dat de betalingstermijn is verstreken tot aan de dag 
der algehele voldoening, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist en 
onder voorbehoud van alle rechten van DCS.  

5. Indien Koper na schriftelijke aanmaning tot betaling in gebreke blijft binnen de 
in de aanmaning gestelde termijn tot volledige betaling van het genoemde 
bedrag over te gaan, dan heeft zulks - onverminderd enig overig aan DCS 
toekomend recht - ten gevolge dat:  
a. alle overige ten name van Koper bij DCS openstaande vorderingen 

onmiddellijk opeisbaar worden;  
b. alle door DCS in redelijkheid gemaakte gerechtelijke als buitengerechtelijke 

(incasso)kosten, waaronder begrepen 15% incassokosten berekend over het 
openstaande factuurbedrag (met een minimum van € 250,--), ten laste van 
Koper komen, zonder dat daarvan behoeft te worden aangetoond dat deze 
kosten zijn gemaakt.  

 
IX. OVERMACHT  

1. Ingeval na het tot stand komen van een overeenkomst blijkt dat de uitvoering 
daarvan ten gevolge van overmacht door DCS bezwaarlijk of onmogelijk wordt, 
is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst, voorzover deze nog 
uitvoering behoeft, naar haar keuze zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk 
op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding aan Koper gehouden te zijn. 
In dergelijke gevallen zal de Koper zo spoedig mogelijk bericht worden, daarbij 
de omstandigheden van het geval in acht nemend.  

2. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die buiten de wil van DCS is 
ontstaan en die de (verdere) uitvoering van de overeenkomst door DCS 
verhindert, waaronder in ieder geval – maar niet uitsluitend – als zodanig gelden 
de volgende omstandigheden beperkende overheidsmaatregelen van welke 
aard ook, mobilisatie, oorlogen, internationale of nationale gewapende 
conflicten (en voorbereidingen daartoe), natuurrampen, ziekten van epidemisch 
karakter, revolutie, verlies of diefstal van producten, verkeersbelemmeringen, 
files daaronder begrepen, of transportproblemen, uitblijvende of gebrekkige 
levering(en) door leveranciers van DCS, stakingen, brand, en iedere 
omstandigheid die DCS niet heeft kunnen voorzien en waarop zij geen invloed 
heeft en op grond waarvan zij, indien een zodanige omstandigheid haar bekend 
was geweest ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst 
niet of niet onder gelijke voorwaarden zou hebben gesloten.  

3. Indien DCS bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan haar 
verplichtingen heeft voldaan, is DCS gerechtigd de reeds geleverde goederen 
afzonderlijk te factureren en is Koper gehouden deze factuur te voldoen als 
betrof het een afzonderlijke transactie. 
 

X. OPZEGGING/BEËINDIGING OVEREENKOMST  
1. DCS behoudt zich het recht voor de overeenkomst(en) met Koper onmiddellijk 

en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te 
beëindigen/ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Koper, 



onverminderd gehoudenheid van Koper om de reeds geleverde goederen te 
vergoeden, indien:  
a. Koper in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling is 

verleend, surséance van betaling c.q. faillissement aanvraagt, dan wel onder 
bewind wordt gesteld;  

b. Koper enige (betalings)verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk 
of niet tijdig nakomt;  

c. Koper een besluit neemt tot liquidatie, ontbinding, het stilleggen van Kopers 
onderneming en/of de facto beëindiging van het bedrijf van Koper 
plaatsvindt;  

d. Koper het vrije beheer over zijn vermogen verliest, of, wanneer afnemer een 
natuurlijk persoon is, onder curatele wordt gesteld, of komt te overlijden; 

e. De goederen van Koper geheel of gedeeltelijk door derden in beslag worden 
genomen. 

2. Alle vorderingen die DCS ten tijde van het bestaan van één of meer in lid 1 
genoemde omstandigheden op Koper mocht hebben, zullen terstond ten volle 
opeisbaar zijn, onverminderd DCS’ recht tot vordering van volledige vergoeding 
van schade, c.q. gederfde winst en eventuele vergoeding van rechtskundige 
bijstand in en buiten rechte.  

3. Koper is aansprakelijk voor de door DCS geleden schade en gemaakte kosten ten 
gevolge van een ontbinding, onder meer bestaande uit winstderving. De 
winstderving bedraagt tenminste 15% van de overeengekomen prijs met een 
minimum van € 250,-- (exclusief BTW), behoudens tegenbewijs.  

4. DCS is gerechtigd de uitvoering van de uit de overeenkomst en deze Algemene 
Voorwaarden voortvloeiende verplichtingen te beëindigen of op te schorten 
ingeval de Koper een uit de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden 
voortvloeiende verplichting niet nakoming, of indien DCS reden heeft om aan te 
nemen dat de Koper niet in staat zal zijn die verplichtingen na te komen; DCS zal 
nooit aansprakelijk zijn voor de mogelijk daaruit voortvloeiende gevolgen,  

 
XI. ANNULERING  

1. Indien Koper een order geheel of gedeeltelijk annuleert, heeft DCS het recht om 
de Koper annuleringskosten in rekening te brengen, welke in navolgend 
tijdschema berekend worden over de netto koopprijs:  
a. tot 31 dagen vóór de overeengekomen leveringsdatum een percentage van 

30%;  
b. 30 dagen of minder vóór de overeengekomen leveringsdatum 40%;  
c. Beide bedragen (onder a en b) met een minimum van € 250,-. 

2. Aan het verzoek tot annulering van het geheel of van een gedeelte van een 
order na gedeeltelijke uitvoering/levering van de order kan niet worden 
voldaan. Annulering van een gehele of gedeeltelijke order van een of meerdere 
producten die speciaal voor Koper worden vervaardigd, c.q. ver- of bewerkt is 
niet mogelijk.  

3. Annulering dient schriftelijk en bij aangetekend schrijven te geschieden. De 
datum van bevestiging van ontvangst van het schrijven door DCS geldt als de 
datum van annulering.  

 
XII. AANSPRAKELIJKHEID EN RECLAME  

1. Indien en voor zover Koper tijdig en terecht reclameert als bedoeld in artikel XIII, 
is de aansprakelijkheid van DCS (voor gestelde toerekenbare tekortkomingen in 
de nakoming van zijn verplichtingen, non-conformiteit dan wl uit onrechtmatige 
daad jegens Koper) per gebeurtenis of een reeks van samenhangende 
gebeurtenissen beperkt tot de netto factuurwaarde van de desbetreffende 
levering, met een maximum van EUR 25.000 of het equivalent daarvan in een 
andere valuta per datum van betaling. Meerdere gebeurtenissen met een en 
dezelfde oorzaak worden als een gebeurtenis beschouwd. DCS staat er voorts 
niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de Koper 
deze wil bestemmen, ook niet, indien dit doel aan DCS is kenbaar gemaakt, 
tenzij het tegendeel tussen partijen expliciet en schriftelijk is overeengekomen.  

2. Iedere aansprakelijkheid van DCS als gevolg van het niet leveren, of als gevolg 
van niet-tijdige of niet-behoorlijke levering of levering van gebrekkige 
producten, is strikt beperkt tot het netto verkoopbedrag c.q. het netto 
factuurbedrag van de betreffende goederen. Bovendien is de aansprakelijkheid 
voor schade, veroorzaakt door gebreken van goederen en emballage, beperkt 
tot directe schade aan personen of goederen.  

3. DCS is onder geen enkele omstandigheid jegens Koper of een andere persoon 
aansprakelijk voor bijzondere, bijkomende of indirecte schade, gevolgschade of 
punitieve schade, kosten of uitgaven, met inbegrip van doch niet beperkt tot 
schade in de vorm van verlies van  
goodwill, omzetderving, winstderving, werkonderbreking, productieverstoring, 
niet-gespecifieerde of forfaitaire claims, dwangsommen, boetes, beschadiging 
van andere zaken of anderszins, ongeacht of de desbetreffende schade 
voortkomt uit of in verband staat met een schending van een garantie, 
contractbreuk, een onjuiste voorstelling van zaken, nalatigheid of anderszins.  

4. Behoudens bepalingen van dwingend recht met betrekking tot 
(product)aansprakelijkheid is DCS niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van 
onoordeelkundig gebruik, ver- c.q. bewerking van het geleverde, al dan niet in 
strijd met de in de branche geldende normen en waarden. DCS is in geen geval 
aansprakelijk voor schade geleden door derden (niet zijnde Koper of zijn 
werknemers) in verband met zaken geleverd door DCS, het gebruik daarvan of 
anderszins. Koper vrijwaart DCS tegen alle aanspraken van derden welke direct 
of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst 
en/of geleverde goederen samenhangen en Koper zal DCS voor dergelijke 
vorderingen schadeloos stellen. 

5. Koper dient de goederen binnen vijf werkdagen na ontvangst te controleren op 
eventuele afwijkingen van het overeengekomene, en dient DCS onmiddellijk 
schriftelijk in kennis te stellen van eventuele gebreken. De eventuele reclamatie 
moet door DCS zijn ontvangen uiterlijk 7 weekdagen na de datum levering. Na 
het verstrijken van deze termijn geldt het geleverde als onherroepelijk door 
Koper aanvaard. Indien bij de levering geen gelegenheid is om eventuele 
afwijkingen ten opzichte van het overeengekomene te constateren, moet Koper 
dit uiterlijk op het moment van levering schriftelijk of elektronisch verklaren. 
Koper zal ter beperking van de schade de aanwijzingen van DCS met betrekking 
tot de goederen en emballage opvolgen.  

6. Koper dient eventuele beschadigingen aan emballage en/of verpakkingen van de 
producten uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst schriftelijk aan DCS te melden, 
waarna DCS zal bepalen of de producten geretourneerd cq. vernietigd moeten 
worden, of indien de binnenverpakking nog onbeschadigd is, dat deze nog voor 
gebruik geschikt zijn. Ingeval van retour of vernietiging, zal DCS de producten 
vervangen.  

7. Mededelingen door of namens DCS betreffende de kwaliteit, samenstelling, 
behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen, enz. 
van de goederen binden haar niet, tenzij dergelijke mededelingen schriftelijk 
(waaronder per email) en uitdrukkelijk in de vorm van een schriftelijke garantie 
door DCS zijn gedaan. Een beroep op een dergelijke garantie komt Koper alleen 
toe nadat Koper tijdig aan al zijn verplichtingen ten opzichte van DCS heeft 
voldaan. 

8. Iedere vordering jegens DCS vervalt door het enkele verloop van 6 maanden na 
levering van de betreffende goederen.  

9. Koper garandeert te allen tijde de naleving van Europees- en 
nationaalrechtelijke voorschriften en regelgeving bij het gebruik, distributie, 
opslag en wederverkoop van de producten.  

10. Koper dient volledige en juiste gegevens te verstrekken, met name met 
betrekking tot de heffing van BTW in verband met intracommunautaire 
transacties. Wanneer Koper hiermee in gebreke is, vrijwaart Koper DCS tegen 
alle gerelateerde vorderingen en verliest hij het recht om ter zake een vordering 
tegen DCS aanhangig te maken. 

 
XIII. RETOURZENDINGEN  

1. Retourzendingen kunnen alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming 
van DCS, waarbij Koper een retourzendingsnummer wordt verstrekt, worden 
geretourneerd aan DCS. Met uitzondering van het door Koper geconstateerde 
gebrek dienen de goederen bij een retourzending deugdelijk te worden geleverd 
op het door DCS aangegeven retouradres. DCS behoudt zich uitdrukkelijk het 
recht voor om de goederen ter plaatse waar deze zich bevinden te (laten) 
controleren.  

2. Retourzendingen als gevolg van het niet in acht nemen van de door DCS 
voorgeschreven bewaarcondities, zullen niet worden geaccepteerd door DCS.  

3. Indien retourzendingen zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van DCS 
geschieden, dan zijn de kosten daarvan volledig voor rekening van Koper. Voorts 
is DCS gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen en staat het DCS 
vrij de goederen voor rekening en risico van Koper (zonodig onder derden) op te 
slaan en te diens beschikking te houden.  

4. Retourzendingen zonder toestemming van DCS ontheffen Koper in geen enkel 
opzicht van diens (betalings)verplichtingen.  

5. Retourzendingen en de risico’s gedurende het transport van de retourzending 
zijn altijd voor risico van Koper.  

6. Indien DCS ontdekt dat de goederen alvorens dat deze zijn afgeleverd aan Koper 
conform artikel IV van deze algemene voorwaarden, niet onder de juiste 
bewaarcondities zijn gehouden cq. vervoerd, dan heeft DCS het recht om de 
goederen terug te vorderen van de Koper en Koper zal daaraan zijn volledige en 
kosteloze medewerking verlenen.  

 
XIV. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN  

1. Op deze Algemene Voorwaarden , alsmede op alle overeenkomsten tussen DCS 
en Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van 
het Weens Koopverdrag (11 april 1980) is hierbij expliciet uitgesloten.  

2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst of deze 
Algemene Voorwaarden, of die daarmee verband houden, zullen uitsluitend, 
voor zover niet expliciet anders overeengekomen, worden voorgelegd aan de 
bevoegde rechter te Rotterdam, Nederland, met dien verstande dat alleen DCS 
het recht heeft om vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen Koper aanhangig 
te maken in de woon- of vestigingsplaats van Koper, dan wel voor enig ander 
gerecht naar keuze van DCS.  

3. Deze Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal 
verkrijgbaar. In geval van interpretatieverschillen over de inhoud of de strekking 
van de tekst van de Algemene Voorwaarden is uitsluitend de Nederlandse tekst 
en de betekenis daarvan in het Nederlandse rechtsgebied bindend.  

4. Alle leveringsvoorwaarden, zoals gebruikt in offertes, orderbevestigingen, 
facturen of anderszins, zullen worden geïnterpreteerd conform de ICC Regels 
voor het gebruik van nationale en internationale Handelstermen van de 
International Chamber of Commerce, bekend als de ICC Incoterms Editie 2010, 
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en uitsluitend voorzover deze niet 
strijdig zijn met deze Algemene Voorwaarden.  

 
XV. SLOTBEPALINGEN  

1. DCS is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. 
Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van 
inwerkingtreden. DCS zal gewijzigde Algemene Voorwaarden tijdig aan de 
wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld 
treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is 
meegedeeld.   

2. Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard, 
dan blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort 
van kracht.  

3. Indien DCS niet steeds de strikte naleving van deze tekst verlangt, brengt dit niet 
met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat DCS 
het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen, de 
strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.  


