ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Definities
1.1 VDA: Van Dam Automobielen, gevestigd op de Noord-spierdijkerweg 144, 1643 NK te
Spierdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76742768.
1.2 Contractant: de natuurlijk persoon en/of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot
levering van dienst(en) en/of goederen van VDA wordt gesloten.
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen contractant en VDA.
2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van kracht op alle aanbiedingen (op de website(s) van
VDA daaronder begrepen), offertes, overeenkomsten, vervolgovereenkomsten, aanvullendeen vervolgopdrachten aangaande de levering van diensten en/of goederen aan contractant
(of aan derden die zijn aangewezen door contractant) en zijn ook van kracht op alle daarmee
verband houdende (rechts)handelingen van VDA m.b.t. de contractant.
2.2 Toepasselijkheid van eventuele door de contractant gehanteerde (algemene)
voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders
is overeengekomen tussen VDA en de contractant.
2.3 Mochten één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden in strijd komen met
enigerlei wettelijke voorschriften, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van
kracht. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden bij gerechtelijke
uitspraak of anderszins niet toepasselijk worden verklaard, dan zullen ter vervanging (een)
nieuwe bepaling(en) worden vastgesteld, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de
bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte zal worden gegeven.
2.4 Tenzij de aard of de specifieke inhoud van een bepaling in deze algemene voorwaarden
zich daar tegen verzet, is het bepaalde in deze voorwaarden mede van toepassing op
overeenkomsten waarbij VDA optreedt als serviceverlener betreffende de diensten ten
behoeve van contractant.
3. Aanbiedingen en overeenkomst
3.1 Alle door VDA uitgebrachte offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. VDA heeft
het recht uitgebrachte offertes te herroepen, zonder daarvan opgaaf van reden te zijn
verschuldigd. De offertes hebben, tenzij anders in de offerte staat aangegeven, een
geldigheidstermijn van maximaal twee weken, te rekenen vanaf de datum van aanbieding aan
de verzoeker/contractant van de offerte. Indien dit per e-mail gebeurd, is de verzenddatum
van VDA leidend. De offerte is te allen tijde gebaseerd op de door de contractant verstrekte
gegevens en VDA mag uitgaan van de juistheid van deze gegevens.
3.2 Voor zover de contractant zich laat vertegenwoordigen, zoals bij vertegenwoordiging van
een rechtspersoon, en de vertegenwoordiger derhalve niet in eigen naam een overeenkomst
met VDA aangaat, is deze vertegenwoordiger solidair aansprakelijk aan VDA in geval een
(volledige) identificatie van de natuurlijk persoon en/of rechtspersoon ontbreekt, in geval van
machtsmisbruik of in gevallen waarbij er geen geldige machtiging of volmacht aanwezig is.
3.3 VDA behoudt zich het recht voor een ieder te weigeren als contractant, zonder daarvoor
opgaaf van reden te zijn verschuldigd.
3.4 Bij verstrekken van gegevens door en/of namens contractant aan VDA, onder andere te
verstaan: tekeningen, maten, eisen, specificaties en dergelijke, waarop VDA zijn
aanbiedingen/offertes baseert, mag VDA uitgaan van de juistheid van deze gegevens.
4. Tarieven en betaling
4.1 Alle tarieven die VDA vermeldt in offertes, op haar website of op een andere wijze zijn
exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders staat vermeld.
4.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen
resulteren in extra werk. VDA mag deze kosten in rekening brengen.
4.3 In geval van een overeenkomst waarbij sprake is van door de contractant te betalen
periodieke (vervallende) bedragen, geldt dat VDA gerechtigd is door middel van een
schriftelijke mededeling (e-mail daaronder begrepen) op een termijn van tenminste één
maand de geldende tarieven aan te passen.
4.4 Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij
verlenging van de opdracht, bij aanvulling van de opdracht en/of bij wijzigingen in voor VDA
van toepassing zijnde wet- en regelgeving. In geval van een redelijkerwijs onvoorzienbare
verhoging van één of meer (kostprijs)factoren, is VDA gerechtigd om de tarieven aldus te
verhogen.
4.5 Ondanks een vaste prijsafspraak tussen VDA en contractant kan VDA verhoging(en) van
overheidswege, zoals BTW, accijnzen en andere belastingen en retributies, doorberekenen.
4.6 Betaling van het factuurbedrag dient maximaal veertien dagen na de factuurdatum te
geschieden. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet
op.
4.7 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door VDA
kosteloos een herinnering tot betaling verstuurd. Wanneer de contractant dan binnen
veertien dagen na de dag van verzenden van de herinnering nog niet aan zijn verplichting(en)
heeft voldaan, is de contractant vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd, evenals
de buitengerechtelijke incassokosten over het openstaande factuurbedrag. Contractant is de
dag na het verstrijken van de veertiendagentermijn van de herinnering van rechtswege in
verzuim en contractant dient, los van de wettelijke rente en buitengerechtelijke
incassokosten, de overige schade die VDA daardoor heeft geleden te vergoeden.
4.8 Indien contractant na twee dagen na gereedkomen van het motorvoertuig het
motorvoertuig niet ophaalt, mag VDA redelijke stallingskosten aan contractant in rekening
brengen.
4.9 Het eigendom van een door VDA aan contractant verkocht motorvoertuig gaat pas over
op de contractant, indien contractant aan al zijn contractuele verplichtingen heeft voldaan.
5. Annulering
5.1 Bij annulering door de contractant van de overeenkomst is de contractant een
schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de contractant bij de uitvoering van de

overeenkomst had moeten betalen, tenzij de schade door deze annulering van VDA groter is.
Indien de schade van VDA groter is, dient contractant die grotere schade te vergoeden. VDA
dient in dat geval aan contractant te bewijzen waaruit die schade ontstaat.
5.2 Het in het vorige lid genoemde percentage is bij overeenkomsten die betrekking hebben
op de koop van motorvoertuigen 10%.
6. Chiptuning
6.1 Contractant is zich ervan bewust dat eventuele van toepassing zijnde (fabrieks)garantie op
het voertuig vervalt na de chiptuning. VDA neemt in geen geval deze garantie over. VDA is
niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die door het vervallen van de
(fabrieks)garantie wordt geleden en zijn zodoende voor rekening en risico van de contractant.
6.2 Contractant is zich ervan bewust dat mogelijk de verzekeraar van het voertuig welke door
VDA wordt gechipt en de RDW op de hoogte moet worden gebracht van de chiptuning. VDA is
niet aansprakelijk voor welke nadeel dan ook dat contractant leidt bij het wel of niet
informeren van de verzekeraar en de RDW en/of dat het gevolg is van dit (niet) informeren.
VDA zal op verzoek van contractant alle (technische) wijzigingen die door de chiptuning zijn
gerealiseerd of wordt gerealiseerd aan contractant meedelen.
6.3 VDA blijft altijd binnen de technische marges van de motor en overige onderdelen van het
voertuig bij de chiptuning. VDA is zodoende niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die
is ontstaan na en/of door de chiptuning.
6.4 Indien contractant niet tevreden is over de chiptuning, kan hij kosteloos binnen 30 dagen
na uitvoering van de chiptuning de vorige in het motorvoertuig aanwezige software laten
terugplaatsen, zonder dat VDA restitutie van de overeenkomst is verschuldigd.
6.6 VDA behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de
Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
6.7 Het eigendom van de door VDA verstrekte software blijft volledig van VDA, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen VDA en contractant is overeengekomen. Bij gebleken
schending(en) van het genoemde eigendom is VDA gerechtigd hiervoor een zelf te bepalen
doch redelijke vergoeding in rekening te brengen aan contractant.
6.8 Contractant vrijwaart VDA voor inbreuken op (intellectuele) eigendomsrecht(en) van
derden. Ook vrijwaart contractant VDA van alle eventuele aanspraken van derden m.b.t. de
chiptuning.
7. Overmacht
7.1 VDA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, waaronder in ieder geval mede
inbegrepen zijn beschikkingen en maatregelen van de overheid, internationale conflicten,
gewelddadige of gewapende acties, arbeidsonregelmatigheden, uitsluitingen en boycot,
storingen in bedrijven of instellingen van wier diensten gebruik worden gemaakt.
7.2 Indien de overmachttoestand zestig dagen heeft geduurd hebben beide partijen het recht
de overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht heeft contractant geen recht op
schadevergoeding, ook niet als VDA enig voordeel mocht hebben.
8. Opschortings-, ontbindings- en retentierecht, reclamerecht
8.1 De contractant wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn in gevallen dat de
contractant: a. niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke
voortvloeit uit deze voorwaarden en/of uit de overeenkomst en/of uit wet- en regelgeving; b.
in staat van faillissement wordt verklaard, bij een natuurlijk persoon een
schuldsaneringstraject in gaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, tot
boedelafstand overgaat, het bedrijf van de contractant wordt stil gelegd of geliquideerd of
beslag op (een gedeelte) van de goederen en/of eigendommen van de contractant wordt
gelegd; c. komt te overlijden of onder curatele/bewindvoering wordt gesteld; d. nalaat een
factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; e.
overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan,
daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande
vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf.
8.2 Indien één of meerdere van de in het vorige lid benoemde situaties voordoet heeft VDA
het recht zonder daartoe een (schriftelijke) ingebrekestelling is vereist en/of zonder
rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten of de
overeenkomst(en) geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, naar haar inzicht, zonder
dat VDA tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden en onverminderd de overige
rechtsmiddelen die VDA ter beschikking staan en onverminderd de verplichting van de
contractant hetgeen opeisbaar is geworden terstond en in zijn geheel te voldoen, alles
onverminderd het recht van VDA op vergoeding van kosten, schaden en rente.
8.3 Indien VDA in alle redelijkheid meent rechtsgeldig een opschortings-, ontbindings-,
retentie- en/of reclamerecht te kunnen uitoefenen, is VDA niet gehouden tot enige
(schade)vergoeding aan de contractant (waaronder de betaling van wettelijke rente), in het
geval daarna (in rechte) mocht komen vast te staan dat zij die rechten onjuist heeft
uitgeoefend.
9. Overige
9.1 VDA is gerechtigd de overeenkomst(en) (al dan niet gedeeltelijk) te laten uitvoeren door VDA
te kiezen derde(n). Indien deze derde(n) beperkingen heeft/hebben gesteld in zijn/hun
aansprakelijkheid, dan machtigt contractant VDA die beperkingen (al dan niet mede) namens
contractant te accepteren. VDA is nimmer aansprakelijk voor schade (in de ruimste zin des
woords) die is toegebracht door die derde(n).
9.2 Bij elke overeenkomst tussen VDA en contractant is het Nederlands recht van toepassing.
Geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar.
9.3 Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

