
Algemene Voorwaarden Fleet Parts Supplier B.V. 

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door BVD advocaten met inachtneming van de toepasselijke wettelijke regels. 
 

Algemene voorwaarden Fleet Parts Supplier B.V. 

 

1. Definities 

 

Artikel : Een artikel van deze algemene voorwaarden; 

Franco : Vrij van porto- of leveringskosten; 

FPS : Fleet Parts Supplier B.V., statutair gevestigd te 

Papendrecht, kantoorhoudende aan het Nieuwland 

Parc 166, 3351 LJ Papendrecht, ingeschreven in de 

KvK onder nummer 24492862; 

Levering : Een levering van roerende zaken door FPS aan 

Opdrachtgever 

Opdrachtgever : De rechtspersoon of natuurlijke persoon, 

handelende in de uitoefening van zijn beroep of 

bedrijf met wie FPS een Overeenkomst heeft 

gesloten; 

Overeenkomst : Een overeenkomst tussen FPS en Opdrachtgever 

tot koop en verkoop van roerende zaken. 

 

2. Totstandkoming Overeenkomst en toepassing algemene voorwaarden 

2.1 Een Overeenkomst komt slechts tot stand wanneer FPS een door Opdrachtgever 

verstrekte opdracht aanvaardt middels een schriftelijke opdrachtbevestiging dan wel 

middels uitvoering van de overeenkomst. 

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst. De 

algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van FPS en kunnen daar worden 

gedownload in pdf-formaat. Ook worden de algemene voorwaarden op verzoek van 

de Opdrachtgever kosteloos toegezonden. Opdrachtgever heeft op die manier altijd 

de mogelijkheid om kennis te nemen van de algemene voorwaarden voorafgaand 

aan het sluiten van een Overeenkomst.  

2.3 Partijen kunnen slechts bij schriftelijke Overeenkomst afwijken van deze algemene 

voorwaarden.  

2.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke vervolgovereenkomst na de 

eerste Overeenkomst waarbij deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, ook 

al worden de algemene voorwaarden bij vervolgovereenkomsten niet expliciet van 

toepassing verklaard of ter hand gesteld.  

 

3. Prijzen en betaling 

3.1 Alle door FPS genoemde prijzen zijn in euro en exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk 

anders is vermeld.  

3.2 Indien zich na de totstandkoming van de Overeenkomst al dan niet voorzienbare 

kostenverhogende omstandigheden voordoen bij FPS, is FPS bevoegd om deze 

kostenverhoging door te voeren in de Overeenkomst. FPS zal Opdrachtgever zo 

spoedig mogelijk op de hoogte brengen van een dergelijke kostenverhoging. 

Opdrachtgever heeft in dat geval het recht de Overeenkomst binnen zeven dagen na 

kennisgeving door FPS te ontbinden. Opdrachtgever is in dat geval geen kosten 

verschuldigd aan FPS, tenzij FPS al is aangevangen met de uitvoering van de 

overeenkomst in welk geval de door FPS gemaakte kosten moeten worden vergoed 

door Opdrachtgever. 

3.3 Betaling dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders 

overeengekomen. Indien Opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn betaalt, 

verkeert hij direct en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij 

aansprakelijk voor de incassokosten die FPS moet maken om betaling af te dwingen. 

3.4 Als FPS een product met korting aanbiedt, geldt de betreffende korting alleen 

gedurende de betalingstermijn van veertien dagen na factuurdatum. Na afloop van 

deze termijn vervalt de korting en is Opdrachtgever de reguliere koopsom 

verschuldigd. 

3.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd om zijn betalingsverplichting(en) op te schorten of 

te verrekenen. 

3.6 Al hetgeen Opdrachtgever op grond van een Overeenkomst verschuldigd is of nog 

zal worden aan FPS, is direct opeisbaar indien Opdrachtgever: niet voldoet aan zijn 

verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst; failleert; voorlopige of definitieve 

surseance van betaling aanvraagt; onder curatele wordt gesteld; in liquidatie 

geraakt; wordt ontbonden; overlijdt of indien conservatoir of executoriaal beslag 

wordt gelegd op een substantieel deel van zijn activa.  

 

4. Verplichtingen Opdrachtgever 

4.1 Opdrachtgever is verplicht bij het verstrekken van de opdracht alle voor de opdracht 

relevante informatie aan FPS te verstrekken. Daartoe behoort in voorkomende 

gevallen in:  

- de technische specificaties van het voertuig waarvoor de te leveren 

goederen bestemd zijn (merk, type/model, kenteken, chassisnummer 

en/of bouwnummer); 

-  het artikelnummer dat FPS voor de betreffende zaken hanteert; 

- informatie omtrent de exacte locatie waarop de goederen moeten worden 

geleverd, waaronder informatie omtrent de bereikbaarheid van deze 

locatie. 

4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte informatie. FPS 

is niet aansprakelijk voor de schade die optreedt vanwege onjuistheden in de door  

Opdrachtgever verstrekte informatie. 

4.3 Opdrachtgever is op straffe van verval van recht verplicht de geleverde goederen 

direct bij levering te controleren op conformiteit en binnen drie werkdagen na 

Levering melding te maken van eventuele gebreken bij FPS. 

 

5. Verplichtingen FPS en Leveringen 

5.1 FPS is verplicht zo goed als redelijkerwijs mogelijk is invulling te geven aan de 

Overeenkomst. 

5.2 De door FPS opgegeven levertijd voor de betreffende goederen betreft slechts een 

indicatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend, tenzij partijen in de 

Overeenkomst uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de levertijd een fatale termijn 

betreft. FPS spant zich conform artikel 5.1 wel in om de geïndiceerde levertijd te 

realiseren. Indien partijen een fatale levertijd overeen zijn gekomen, geldt dat FPS 

daarvan bevrijd is wanneer sprake is van overmacht waardoor de Levering niet tijdig 

mogelijk is. 

5.3 FPS verzorgt een Levering Franco op het door Opdrachtgever opgegeven adres, 

tenzij de Levering: 

- minder dan € 350,- exclusief btw vertegenwoordigt; 

- buiten Nederland of België plaatsvindt; 

- een (maandelijkse) aanbieding betreft; 

- schadedelen van bussen of touringcars betreft; 

- op een van de Waddeneilanden plaatsvindt (in welk geval een toeslag van 

ten minste € 15,- geldt); 

- glas of tapijtmateriaal betreft; 

- speciaal voor Opdrachtgever besteld is. 

 Als sprake is van een van de bovengenoemde omstandigheden, brengt FPS vracht- 

en portokosten in rekening. Opdrachtgever zal hiervan zoveel als mogelijk vooraf op 

de hoogte worden gesteld. 

5.4 Indien FPS een garantie geeft ten aanzien van producten die door derden worden 

geproduceerd, strekt de garantie nooit verder dan de productgarantie van de 

fabrikant. Alle fabrikantnamen, fabrikantnummers, fabrikantsymbolen of 

fabrikantomschrijvingen ten aanzien van de producten gelden slechts als referentie 

en houden geen expliciete garantie in. Een specifieke kwaliteitsnorm geldt alleen als 

partijen dit uitdrukkelijk zijn overeengekomen. 

5.5 FPS is bevoegd de Overeenkomst op te zeggen zonder een schadevergoeding 

verschuldigd te zijn aan Opdrachtgever indien zij daaraan geen uitvoering kan geven 

door een niet aan haar toe te rekenen omstandigheid. 

 

6. Eigendomsvoorbehoud en zekerheidstelling 

6.1 De door FPS geleverde goederen blijven eigendom van FPS totdat Opdrachtgever 

aan al zijn betalingsverplichtingen op grond van de Overeenkomst heeft voldaan. 

Zolang Opdrachtgever de eigendom van de geleverde goederen niet heeft, is hij op 

straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid voor de schade van FPS niet bevoegd tot 

het bezwaren of vervreemden van de goederen. 

6.2 FPS is gerechtigd op elk moment zekerheidstelling voor de betalingsverplichtingen te 

vragen van Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht binnen zeven dagen zekerheid 

te verstrekken door overlegging van een bankgarantie of door betaling in een depot 

of op een derdengeldenrekening. Indien Opdrachtgever niet aan deze verplichting 

voldoet, is FPS gerechtigd de Overeenkomst direct te ontbinden onverminderd haar 

recht op vergoeding van schade.  

 

7. Aansprakelijkheid 

7.1 FPS is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever ten gevolge van een al dan 

niet onjuiste uitvoering van de Overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of bewuste 

roekeloosheid aan de zijde van FPS of zijn leidinggevende ondergeschikten. 

7.2 FPS is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade van Opdrachtgever, 

waaronder wordt verstaan bedrijfsschade en gederfde winst. 

7.3 Eventuele aansprakelijkheid van FPS is beperkt tot het bedrag dat verzekerd is onder 

de AVB-polis van FPS. Ook is eventuele aansprakelijkheid van FPS beperkt tot de 

omvang van de betreffende opdracht.  

 

8. Privacy 

8.1 FPS gaat zorgvuldig en transparant met uw persoonsgegevens om conform de 

geldende privacywetgeving. Meer informatie over de manier waarop FPS uw privacy 

waarborgt kunt u vinden in de privacyverklaring, die te vinden is op de website van 

FPS: www.fps-bv.nl 

 

9. Geschillen en toepasselijk recht 

9.1 Op elke Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Rotterdam, 

locatie Dordrecht is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen die 

tussen partijen ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming, inhoud of 

uitvoering van de Overeenkomst.  

9.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor de daadwerkelijke en volledige gerechtelijke en 

buitengerechtelijke kosten die FPS moet maken om nakoming van de verplichtingen 

op grond van de Overeenkomst af te dwingen bij Opdrachtgever. 

 

http://www.fps-bv.nl/

