
 
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN DBP INTERNATIONAL B.V.   
 
DEFINITIES 
1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:  
a. leverancier: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DBP International B.V., 
gevestigd en kantoorhoudende te Kesteren, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden 
Nederland onder nummer 11056085, handelend onder de handelsnamen “DBP International B.V.”, 
“Kidsmill”, “Kids River”, “Kids Factory”, “Europe Baby”, “Pretura”, “Zensy” en “Dubatti”. 
b. afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon, in wiens opdracht of voor wiens rekening, dan wel met wie 
een koopovereenkomst tot levering van zaken wordt gesloten en/of tot het verrichten van diensten op 
het terrein van de inrichting van baby-, kinder- en tienerkamers met toebehoren, kinderwagens en 
overige babyprodukten.  
c. consument: een afnemer, zijnde een natuurlijke persoon;  
Artikel 1. toepasselijkheid  
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en/of verkopen en/of andere 
rechtsbetrekkingen van leverancier en haar afnemers. Alle aanbiedingen van leverancier vinden 
plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de aanbieding en de 
uitvoering daarvan, als op de aldus totstandgekomen overeenkomst, hoe dan ook genaamd, tenzij in 
het hierna volgende uitdrukkelijk wordt bepaald, dat in bijzondere gevallen daarvan moet worden 
afgeweken.  
2. Aan de algemene voorwaarden van afnemer komt voor met leverancier aangegane 
overeenkomsten of de door haar uitgebrachte aanbieding slechts werking toe, voorzover die 
voorwaarden niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige 
strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van leverancier. Toepasselijkverklaring 
door afnemer van haar inkoop-, aanbiedingen- of andere voorwaarden wordt door leverancier 
uitdrukkelijk van de hand gewezen.  
4. Afwijkende voorwaarden maken slechts deel uit van de overeenkomst, voorzover die voorwaarden 
of bedingen door leverancier uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.  
Eventueel door leverancier aanvaarde afwijkende voorwaarden gelden slechts voor de aanbieding of 
overeenkomst, waarbij ze gemaakt zijn.  
Artikel 2. aanbiedingen  
1. De aanbieding wordt mondeling of schriftelijk uitgebracht. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en 
kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard binnen de door leverancier gestelde termijn. 
Indien omtrent de termijn niets is overeengekomen, heeft de aanbieding een geldigheidsduur van 
twee weken, te rekenen vanaf de datum van de aanbieding.  
2. De aanbieding is gebaseerd op de op dat moment geldende prijzen. Een door leverancier 
uitgebrachte aanbieding kan door afnemer slechts in het geheel worden geaccepteerd of afgewezen. 
Bij samengestelde prijsopgave bestaat voor leverancier geen verplichting tot levering van een 
gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.  
3. Mondelinge aanbiedingen, gedaan door leverancier, ondergeschikten of door haar ingeschakelde 
tussenpersonen, zijn niet bindend, tenzij die door leverancier schriftelijk zijn bevestigd.  
4. Een aanbieding is gebaseerd op de door afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan 
ontleende maten, dan wel, indien dat blijkt uit de aanbieding, door leverancier gedane opmetingen 
(voorzover die hebben plaatsgevonden).  
Artikel 3. overeenkomsten  
1. Overeenkomsten tussen leverancier en afnemer, dan wel aanvullingen daarop, komen eerst tot 
stand door het geven van uitvoering aan de verkregen order door de leverancier.  
2. Indien door leverancier of afnemer in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van 
de aanbieding worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de 
overeenkomst pas tot stand, indien afnemer schriftelijk of per e-mail bericht heeft met de afwijking van 
de aanbieding in te stemmen en door leverancier uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst. 
Artikel 4. levering en levertijden  
1. Tenzij anders overeengekomen, gaat leverancier voor het eerst tot levering over indien en zodra de 
helft van de betaling door afnemer van de te leveren zaken aan haar (medewerkers) heeft 
plaatsgevonden. Afnemer dient ervoor zorg te dragen, dat het afleveradres direct vanaf de weg 
bereikbaar is voor een vrachtauto. Indien dit niet mogelijk is, dient afnemer zelf voor een alternatief 
afleveradres zorg te dragen.  



2. Afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment, waarop deze hem/haar 
worden bezorgd, dan wel op het moment, waarop deze volgens de overeenkomst aan hem/haar ter 
beschikking worden gesteld.  
Indien afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, 
noodzakelijk voor levering, worden de zaken opgeslagen voor rekening en risico van afnemer. 
Afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten en 
transportkosten, verschuldigd zijn.  
3. De leverancier kan de koop door een schriftelijke verklaring ontbinden, indien het achterwege 
blijven van inontvangstneming door afnemer hem goede grond geeft te vrezen, dat de koopprijs niet 
zal worden betaald. De leverancier is tevens gerechtigd de levering op te schorten indien blijkt dat 
afnemer een wezenlijk deel van haar verplichtingen niet zal nakomen.  
4. De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
De levertijden worden door leverancier bij benadering vastgesteld in de verwachting, dat leverancier 
kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen/zaken tijdig 
zullen worden geleverd.  
Overschrijding van de levertijd kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, tenzij 
uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen en voorzover dwingend rechtelijke bepalingen niet 
anders meebrengen.  
5. Indien een levertijd op afroep is overeengekomen, dient afnemer leverancier minimaal drie weken 
vóór de gewenste afleveringsdatum in kennis te stellen. De levertijd dient alsdan in onderling overleg 
tussen partijen te worden vastgesteld, waarbij leverancier alles in het werk zal stellen teneinde aan de 
wensen van de afnemer te kunnen voldoen.  
6. Afnemer is verplicht een bestelling uiterlijk zeven maanden na het plaatsen van de order van 
leverancier af te nemen, bij gebreke waarvan afnemer verplicht is, 50% van het aankoopbedrag aan 
leverancier te voldoen.  
Artikel 5. montage  
1. Montage van roerende zaken, vindt slechts plaats, indien afnemer dat uitdrukkelijk is 
overeengekomen met leverancier en wel na betaling van het overeengekomen bedrag. Indien 
montage is overeengekomen, dient afnemer er uitdrukkelijk zorg voor te dragen, dat het personeel van 
leverancier en door leverancier ingehuurde dienstverleners haar werkzaamheden vrij en ongestoord 
kunnen uitoefenen.  
2. Ingeval van montage etc., verplicht afnemer zich ten opzichte van leverancier de ruimte waar de 
goederen moeten worden geplaatst geheel te ontruimen. Het niet voldoen aan deze verplichting 
brengt met zich, dat afnemer verplicht is tot het vergoeden van eventueel door leverancier geleden 
schade. Bovendien heeft leverancier in dat geval het recht de montagewerkzaamheden op te schorten 
totdat afnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.  
3. Het met montage belast personeel van leverancier en de door leverancier ingehuurde 
dienstverleners beperken zich tot het monteren van de door leverancier geleverde goederen/zaken, 
die in de opdracht zijn begrepen. Het bevestigen van geleverde goederen/zaken aan wanden, 
plafonds en dergelijke, is expliciet uitgesloten. 
Artikel 6. eigendomsvoorbehoud en pandrecht  
1. De eigendom van alle door leverancier aan afnemer geleverde zaken blijft bij leverancier, zolang 
afnemer de vorderingen van leverancier met betrekking tot deze of een gelijksoortige overeenkomst 
niet heeft voldaan en zolang afnemer de vorderingen van leverancier wegens niet c.q. niet geheel 
nakomen van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, met inachtneming van vorderingen terzake 
(wettelijke) rente, (incasso)kosten en boetes. Leverancier is in dit geval gerechtigd de geleverde zaak 
in haar macht te brengen. 
2. Afnemer is in geen geval gerechtigd de door leverancier geleverde zaken te vervreemden, zolang 
de openstaande vorderingen niet zijn voldaan. Evenmin toegestaan is verhuur, belenen of anderszins 
uit macht van leverancier brengen van bovenstaande zaken, pandrecht c.q. bezitloos pandrecht te 
vestigen en afnemer zal zich tegenover derden, die daarop een dergelijk recht willen vestigen, 
verbinden om op eerste verlangen van leverancier te verklaren, dat hij/zij in geen geval tot het 
vestigen van een pandrecht c.q. bezitloos pandrecht bevoegd is. Afnemer verbindt zich geen enkele 
akte te zullen ondertekenen, waarbij pandrechten op zaken worden gevestigd, in welk geval hij/zij zich 
aan verduistering schuldig zal maken.  
3. Leverancier behoudt zich het recht voor een pandrecht te vestigen op in eigendom aan afnemer 
geleverde zaken, tot zekerheid van alle (toekomstige) vorderingen, welke leverancier buiten deze of 
gelijksoortige overeenkomsten heeft of zal verkrijgen op afnemer. Afnemer verbindt zich op eerste 
verlangen van leverancier mede te werken aan het opstellen van een authentieke akte c.q. het laten 
registreren van een onderhandse akte met betrekking tot die zaken.  



4. Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken als een goed huisvader te 
bewaren en er op toe te zien dat de zaken onbeschadigd blijven zolang betaling niet heeft plaats 
gevonden.  
Artikel 7. kwaliteit en omschrijving  
1. Leverancier verbindt zich jegens afnemer zaken te leveren, overeenkomstig de omschrijving, 
kwaliteit en hoeveelheid als nader in de aanbieding omschreven.  
2. Leverancier verbindt zich jegens afnemer zaken te leveren, die voor zoveel mogelijk gelijk zijn aan 
eventuele monsters of modellen, die door leverancier ter beschikking zijn gesteld of verstrekt. 
Geleverde zaken mogen zodanig afwijken van hetgeen is bepaald en overeengekomen in 
aanbiedingen als in de branche gebruikelijk is, tenzij de monsters of modellen slechts bij wijze van 
aanduiding zijn verstrekt, zonder dat de zaak daaraan behoefte te beantwoorden.  
3. Leverancier staat er alleen voor in, dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel, waarvoor die 
zaken bestemd zijn. Een eventuele andere bestemming van de zaken wordt door leverancier niet 
gegarandeerd, tenzij een en ander schriftelijk aan afnemer is bevestigd.  
Artikel 8. verzending en risico (indien overeengekomen)  
1. Indien overeengekomen, verbindt leverancier zich jegens afnemer om de zaken naar behoren te 
vervoeren en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede 
staat bereiken.  
2. Direct na de levering heeft afnemer het risico van alle directe en indirecte schade, die aan of door 
de geleverde zaak of onderdelen daarvan, ontstaat.  
3. Afnemer wordt geacht de gekochte zaken onbeschadigd te hebben ontvangen, zodra die zaken zijn 
afgeleverd en niet binnen 24 uur na aflevering schriftelijk is geklaagd bij leverancier.  
Artikel 9. reclames  
1. Onder reclame wordt verstaan: alle klachten van afnemer terzake de hoedanigheid van de levering.  
2. Reclames dienen binnen 24 uur na aflevering van de order schriftelijk door afnemer aan leverancier 
kenbaar te worden gemaakt.  
3. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van zaken, die zich nog bevinden 
in de staat, waarin zij zijn geleverd. In de handel toelaatbaar geachte of niet te vermijden afwijkingen, 
kunnen geen grond voor reclames opleveren. In geval van een gerechtvaardigde reclame heeft 
leverancier het recht de gereclameerde zaken door zaken conform bestelling te vervangen.  
4. Reclames kunnen nimmer aanleiding zijn tot het maken van aanspraak op schadevergoeding.  
Artikel 10. garantie  
1. Leverancier verleent een garantie op het ontbreken van fabricagefouten gedurende een jaar na 
levering. De garantie geldt niet bij onoordeelkundig gebruik of gebruik in strijd met handleiding of 
gebruik voor een ander doel dan waarvoor de geleverde zaken bestemd zijn. 
2. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor geleverde zaken sluit elke reclame 
uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen. Leverancier verleent geen garantie, indien door 
afnemer wordt gehandeld in strijd met de onderhoudsvoorschriften.  
3. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van 
de geleverde zaken of uitgevoerd werk. Hieronder wordt onder andere verstaan geen oververhitting bij 
centrale of andere verwarming, het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer, het niet 
blootstellen aan grote koude, grote vochtigheid, grote warmte of grote droogte. Bijtschade en normale 
slijtage vallen eveneens niet onder de garantiebepalingen.  
4. Indien afnemer zich terecht beroept op de garantie, zal leverancier handelen conform de eventuele 
fabrieksgarantie of zelf het gebrek herstellen. De garantie, die leverancier biedt, strekt zich in geen 
geval verder uit, dan de aan de geleverde zaken gekoppelde fabrieksgarantie. De vergoeding van 
leverancier aan afnemer op grond van garantie zal nimmer meer bedragen dan het door afnemer aan 
leverancier betaalde bedrag voor de beschadigde zaak. 
Artikel 11. betalingen  
1. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dienen alle betalingen contant te geschieden voor of bij 
aflevering en zonder enige aftrek of korting en wel onder de algemene conditie betaling netto contant. 
Ingeval leverancier akkoord gaat met betaling na levering,  is de betalingstermijn maximaal 14 dagen 
na factuurdatum. Afwijkende betalingsafspraken gelden uitsluitend indien schriftelijk overeengekomen.  
2. Afnemer is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn. Indien bij aflevering 
niet wordt overgegaan tot contante betaling, zal leverancier de goederen niet afleveren.  
3. Leverancier is ingeval een factuur wordt gezonden na afloop van de hierboven bedoelde termijn 
van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan haar 
verschuldigde bedrag en het berekenen van de wettelijke rente. Indien leverancier daartoe overgaat, 
zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van afnemer. 
Deze kosten bedragen minimaal € 100,-- (of de tegenwaarde daarvan in de lokale valuta) per geval.  



4. Afnemer is op verzoek van leverancier verplicht bij het plaatsen van een order direct aan 
leverancier een betaling te doen van 10% van de totale koopsom. Leverancier heeft het recht, indien 
betaling van dat bedrag uitblijft, de order te annuleren.  
Artikel 12. overmacht, opschorting, ontbinding  
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden, die de nakoming van de verbintenis verhinderen 
en die niet aan leverancier zijn toe te rekenen. Daaronder zijn mede begrepen:  
- stakingen in andere bedrijven dan die van leverancier;  
- wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van leverancier;  
- een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de 
overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten;  
- niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan leverancier afhankelijk is;  
- algemene vervoersproblemen,-natuurrampen, oorlog, handelsembargo’s. 
2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van leverancier opgeschort. 
Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door leverancier niet 
mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te 
ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.  
Indien leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft 
voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds 
geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is afnemer gehouden deze factuur te 
voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.  
3. Leverancier is bevoegd naar haar keuze de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, door een schriftelijke 
verklaring, zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang, zonder dat leverancier 
gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding, in het geval van: een tekortkoming door afnemer in de 
nakoming van (één van) zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en / of deze algemene 
verkoopvoorwaarden, (een aanvraag tot) surséance van betaling of faillietverklaring van afnemer, 
onder curatele stelling of onder bewind stelling van afnemer, verkoop of verpanding of beëindiging van 
de onderneming van afnemer, beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van Afnemer. 
Alle vorderingen die leverancier in deze gevallen mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten 
volle opeisbaar zijn.  
Artikel 13, overdracht / uitbesteding  
1 Het is afnemer niet toegestaan de rechten en verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst en 
deze algemene verkoopvoorwaarden voortvloeien geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier.  

2 Het is afnemer niet toegestaan de uitvoering van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze 
algemene verkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier.  
Artikel 14. Intellectuele eigendommen 
Leverancier of aan haar gelieerde bedrijven behouden alle intellectuele eigendomsrechten ten 
aanzien van geleverde zaken, waaronder, maar niet uitsluitend, copyrights, handelsmerken en 
patenten.  
Artikel 15. consumentenovereenkomst  
1. Deze voorwaarden zijn ook toepasselijk op afnemers, die kunnen worden aangemerkt als 
consument. De onderhavige overeenkomst kan slechts afwijken of worden aangevuld ten behoeve 
van de consument, indien dit dwingendrechtelijk voortvloeit uit wettelijke regels.  
2. Bij annulering van een geplaatste order door de consument of andere afnemers, bestaat de 
verplichting voor die consument/afnemer 25% van het aankoopbedrag aan leverancier te voldoen. 
Leverancier zal dit bedrag bij factuur aan afnemer in rekening brengen.  
Artikel 16. toepasselijk recht en verschillen  
1 De ongeldigheid van een bepaling uit deze algemene verkoopvoorwaarden heeft geen gevolgen 
voor de geldigheid van de overige bepalingen. De ongeldige bepaling wordt vervangen door een 
geldige bepaling met de meest gelijkende strekking.  
2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden gebracht 
voor de rechter van het kantooradres van Leverancier ten tijde van het instellen van de eis ofwel, naar 
keuze van Leverancier, de volgens verdrag of wet bevoegde rechter, behoudens voor zover het 
Nederlands recht dwingend anders bepaalt. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is 
uitgesloten. 
 

 


