
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN DIJKMANS BV

PREAMBULE 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en transacties, met uitsluiting van de 

voorwaarden van koper. Dit is alleen anders indien de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk de 

toepasselijkheid van voorwaarden van derden heeft erkend en uitdrukkelijk de eigen voorwaarden 

terzijde heeft gesteld. Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk ook van toepassing op alle 

aanbiedingen en transacties die plaats hebben via elektronische weg, waaronder internet (e

commerce) en aanverwante elektronische systemen. Door het doen aanvragen, vragen om offertes 

en het sluiten van een overeenkomst met verkoper erkent de aspirant-koper c.q. koper met deze 

voorwaarden bekend te zijn en er mee in te stemmen. 

Artikel 1 ALGEMEEN 

a. Onder koper wordt in deze Algemene Verkoopvoorwaarden verstaan de aspirant�koper c.q. koper,

dan wel bewerker;

b. Onder verkoper: aspirant-verkoper C.Q. verkoper;

c. Onder derde wordt verstaan de koper van de koper van aspirant-verkoper c.q. verkoper.

Artikel 2 AANBIEDINGEN EN BEVESTIGINGEN 

a. Elke aanbieding is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen;

b. Koopovereenkomsten, gesloten door bemiddeling van vertegenwoordigers of tussenpersonen,

worden eerst van kracht na schriftelijke bevestiging door verkoper of bij gebreke daarvan met

inachtneming van het in c. bepaalde;

c. Indien niet binnen 5 werkdagen de juistheid van de inhoud van een schriftelijke

verkoopbevestiging wordt ontkend, zijn partijen hieraan gebonden.

d. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging

wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht

wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven;

e. Indien een aanbieding niet leidt tot het tot stand komen van een overeenkomst is verkoper

niettemin gerechtigd alle kosten welke hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te kunnen

verstrekken in rekening te brengen aan koper.

f. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van aspirant verkoper c.q.

verkoper en tevens op andere dan koopovereenkomsten.

g. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst als gevolg van door koper kenbaar gemaakte

wijzigingen in bouwplannen, -tekeningen e.d. door verkoper opnieuw werktekeningen,

constructieberekeningen e.d. dienen te worden vervaardigd, worden de hieruit voortvloeiende

kosten geheel aan koper doorberekend.

Artikel 3 INDUSTRIEEL/INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT 

Alle industriële dan wel intellectuele eigendomsrechten inzake door verkoper uitgebrachte 

aanbiedingen en door verkoper geleverde tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, 

merken, productspecificaties, ontwerpen, vormgeving, programmatuur en dergelijke zijn door 

verkoper voorbehouden, zijn onderworpen aan het auteurs- of modellenrecht van verkoper en 






















