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ALGEMENE VOORWAARDEN MAURICE DRUMMEN B.V. 

Opgemaakt/aangepast d.d. 19-12-2019 

Gedeponeerd bij de KvK en kenbaar gemaakt in de winkelruimte 

 
ARTIKEL 1 DEFINITIES  
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
Verkoper/opdrachtnemer: De besloten vennootschap naar Nederlands Recht, Burgerlijk Wetboek: 
Maurice Drummen B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 14013360 en mede acterende onder 
de naam Maurice Drummen Custom Guns; 
Koper/opdrachtgever: Degene die ingevolge de overeenkomst goederen koopt c.q. reparatie 
werkzaamheden laat verrichten, dan wel wapens stalt volgens stallingsovereenkomst, strekkende tot 
mogelijke eigendomsoverdracht;  
De overeenkomst: De overeenkomst van koop en verkoop van goederen wel van onderdelen en 
toebehoren daarvoor, ruiling en reparatiewerkzaamheden, conform Burgerlijk Wetboek, naar 
Nederlands Recht.  
 
ARTIKEL 2 ALGEMEEN 
2.1 
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen verkoper en de 
koper waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze 
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.  
 
2.2  
Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig 
zou zijn of vernietigd wordt, uit wet of gerechtelijke uitspraak, blijft de overeenkomst voor het overige 
in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door 
een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd. 
 
2.3 
Maurice Drummen B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, echter 
na kennisgeving aan de participant. . 
 
ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN/WET WAPENS EN MUNITIE 
3.1 
De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, per mail of anders elektronisch 
uitgebracht en is gedurende zeven (7) dagen nadat zij is gedaan van kracht en komt daarna, bij 
gebreke van schriftelijke acceptatie binnen die termijn, te vervallen. 
 
3.2  
Leveringstermijnen en - eventuele - reparatieduur worden slechts bij benadering opgegeven en zijn 
nimmer fatale termijnen.  
 
3.3 
De opgegeven prijzen gelden voor aflevering winkel, werkplaats of magazijn, inclusief omzetbelasting 
en exclusief emballage. 
 
3.4 
Alle vuurwapens zijn vergunning plichtig, tenzij anders vermeld. ("vrij wapen"). Teneinde een 
vuurwapen te mogen kopen is een geldig verlof nodig naar Nederlands Recht, of een Europees 
invoerconsent met verlof, erkenning of ontheffing inziend de koper een (niet Nederlands) verlof heeft.  
Voor artikelen welke geen vergunning plichtige wapens c.q. vuurwapens zijn, gelden alle voorwaarden 
behoudens art. 3.4. Algemene Voorwaarden.  
 
3.5 
Tevens is munitie vergunning plichtig, en zal deze uitsluitend verkocht worden na overleg van een 
geldig verlof, erkenning, ontheffing en/of jachtakte.  
 
3.6 
Luchtdrukwapens zijn vrij te koop vanaf 18 jaar of ouder, behoudens wapens welke conform de 
wetgever onder verplicht lidmaatschap van een Nederlandse of Europese Airsoft-bond c.q. vereniging 
vallen. Deze worden alleen verkocht en geleverd ná tonen lidmaatschapsbewijs zoals voornoemd.  
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ARTIKEL 4  DE OVEREENKOMST EN DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 
4.1 
De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de koper van verkopers aanbod binnen 
de termijn waarvoor het aanbod geldt. . 
 
4.2 
In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen: 
De omschrijving van het aangebodene; 
De prijs; 
De vermoedelijke leveringsdatum; 
De verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever optreedt 
(zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde); 
De wijze van betaling.  
 
ARTIKEL 5 EIGENDOMSVOORBEHOUD 
 
Verkoper blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is 
voldaan. Verkoper wordt vervolgens houder totdat het geldigheidsdocument is getoond. Is de zaak wel 
betaald, doch niet opgehaald binnen een termijn van 6 maanden, vervalt het eigendom terug aan 
verkoper, tenzij expliciet anders overeengekomen.  
 
ARTIKEL 6 PRIJZEN 
6.1 
Alle overeenkomsten worden afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. 
 
6.2 
Prijslijsten zijn aan wijzigingen onderhevig en binden verkoper niet. Indien zich na het tot stand komen 
van de overeenkomst een prijsverhoging voordoet, is verkoper gerechtigd deze door te berekenen. 
Indien zulks geschiedt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, hebben beide partijen 
het recht de overeenkomst te ontbinden.  
 
6.3 
Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactieprijs, zijn partijen 
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze fluctuatie het gevolg is van een wijziging in de 
overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolgde de wet.  
 
ARTIKEL 7 LEVERING 
7.1 
Aflevering geschiedt via winkel, werkplaats of magazijn, ter keuze van verkoper. 
 
7.2 
Wanneer verkochte goederen na aan de opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden 
afgenomen, staan die goederen te zijner beschikking opgeslagen bij verkoper voor zijn rekening en 
risico, maximaal tot 6 maanden na aankoop, waarna, het eigendom terug vervalt aan verkoper, tenzij 
expliciet schriftelijk anders overeengekomen. .  
 
ARTIKEL 8 VERVOER 

8.1 
Er zijn 3 mogelijkheden van vervoer. 

1. Afhalen in de winkel. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 
2. Niet-vergunning plichtige artikelen worden door een pakketdienst vervoerd. Kosten zijn 

afhankelijk van gewicht en inhoud en worden vooraf getoond of doorgegeven. 
3. Vergunning plichtige en explosieve artikelen worden door speciaal transport vervoerd. 

Hiervoor betaald de opdrachtgever een toeslag voor gevaarlijke goederen. Kosten zijn 
afhankelijk van gewicht en inhoud en worden vooraf getoond of doorgegeven. 

 
8.2 
De verzending geschiedt op de wijze als door verkoper aangegeven. Wenst de opdrachtgever een 
zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresverzending of een pallet, dan zijn de 
extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening. 
 
ARTIKEL 9 EMBALLAGE 

Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De 
noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van verkoper.  
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ARTIKEL 10 ANNULEREN 
10.1 
Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht 
de door verkoper reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de 
kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan 
verkoper als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. 
Opdrachtgever is voorts verplicht verkoper te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van 
annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.  Worden artikelen niet binnen 6 
maanden afgenomen, vervalt het eigendom terug aan verkoper, mits anders overeengekomen.  
 
10.2 

Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt verkoper zich alle rechten voor om 
volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.  
 
ARTIKEL 11 MATERIALEN 
11.1 
Tenzij anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd en 
verwerkt.  
 
11.2 
Geringe afwijkingen in kwaliteit e.d. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering 
buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.  
 
11.3 
Ondergeschikte veranderingen (Bijv. kleine modelveranderingen) van of aan de door verkoper 
geleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.  
 

ARTIKEL 12 GARANTIE 
12.1 
Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandel garantie gelden 
in beginsel de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen, te vermeerderen met de 
toevoeging dat wanneer een wapen binnen de garantietermijn defect raakt, de koper verkoper de 
gelegenheid dient te geven om het wapen binnen de garantietermijn ter herstellen, behoudens 
onherstelbaarheid, waarna de koop pas ontboden kan worden indien niet correct hersteld is.  
Waiver aansprakelijkheid:  
Indien het wapen oneigenlijk gebruikt is, door bijvoorbeeld herladen munitie, vervalt de garantie. 
Indien verkoper, door bijvoorbeeld toestand van het wapen de indruk krijgt dat het gebrek is 
opgetreden door onjuist gebruik, en dit aannemelijk maakt, vervalt de garantie en rust de bewijslast bij 
de koper.   
 
12.2 
Garantie gebruikte vuurwapens: afhankelijk van toestand en prijs zal per wapen een garantie 
schriftelijk overeengekomen worden met de koper, waarbij de maximale garantie 3 maanden kan 
bedragen. Indien geen garantie schriftelijk overeengekomen wordt is er ook geen garantie op het 
wapen. 
 
12.3 
Wapens in consignatie: deze wapens behoren toe aan de originele verkoper, niet zijnde Maurice 
Drummen B.V. Hierop is geen garantie van toepassing. 
 
12.4 
Dillon Precision: Alle Dillon Precision herlaadpersen, met uitzondering van de Super 1050, vallen 
onder de No Bull garantie van Dillon. Dit betekent dat voor de levensduur van de machine als er iets 
kapot gaat dat het gedekt is. Dit is echter alleen rechtstreeks verkrijgbaar bij Dillon in de VS. 
 
NB: Houd er ook rekening mee dat niet alle Dillon-apparatuur een levenslange garantie hebben: 
CV-2001    5 jaar garantie 
CV-750     5 jaar garantie 
Super 1050    1 jaar garantie 
Electrische en electronische artikelen 1 jaar garantie  
Textiel     1 jaar garantie 
 
In de garantieperiode stuurt Dillon VS het onderdeel gratis naar u toe. Er worden echter wèl 
verzendkosten buiten de VS berekend... 
Neem contact op met Dillon Precision in de VS om de garantie te regelen. sales@dillonprecision.com 
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ARTIKEL 13 RECLAME 
13.1 
Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te 
inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, opdrachtnemer terstond schriftelijk op de 
hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. 
oplevering wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de 
opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en 
vervalt ieder recht op reclame.  
 

13.2 
Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij 
overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te 
worden ondertekend.  
 

13.3 
Indien de reclame naar het oordeel van opdrachtnemer juist is, zal opdrachtnemer hetzij een billijke 
schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de 
geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.  
 
ARTIKEL 14: AANSPRAKELIJKHEID 
14.1 
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de kosten en schaden die mochten ontstaan als direct of 
indirect gevolg van:     
Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;     
Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die 
door of vanwege hem te werk zijn gesteld; 
Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken; 
Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel 
biologische invloeden van buitenaf; 
Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik; 
Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik; 
Enige andere van buiten afkomende oorzaak.  
 

14.2 
Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de 
factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk 
en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van 
opdrachtnemer of van hen, die door opdrachtnemer te werk zijn gesteld, behoudens mogelijk eigen 
risico. 
 

14.3 
Opdrachtnemer zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade van een 
opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.  
 
14.4 
Bij opdrachtnemer in reparatie gegeven goederen zijn tegen brand verzekerd. Bij schade of verlies zal 
door opdrachtnemer niet meer verschuldigd zijn dan het bedrag dat terzake van schade aan of verlies 
van de goederen van zijn assuradeur zal ontvangen. Met name zal een eventuele aftrek (nieuw voor 
oud) ten laste van de opdrachtgever resp. bewaargever komen.  
 
ARTIKEL 15: ONTBINDING 

15.1 
Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt zal hij daarvoor reeds ingebreke zijn 
zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.  
 
15.2 
Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal opdrachtnemer ingeval van wanprestatie het 
recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke 
tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze. 
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15.3 
De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft opdrachtnemer eveneens, indien de opdrachtgever in 
staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij 
surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft gekregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn 
genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, 
of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle 
vorderingen, die opdrachtnemer op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.  
 

ARTIKEL 16: BETALING 

16.1 
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum danwel contant bij aankoop of na de 
verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde 
bedrag op een door de verkoper/opdrachtnemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van 
levering. 
 
16.2 
Indien koper niet tijdig en/of niet volledig voldoet aan zijn hierboven omschreven betalingsverplichting 
is koper door dat enkele feit in verzuim, derhalve zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. 
Koper is met ingang van het moment waarop hij in verzuim verkeert aan verkoper een 
vertragingsrente op basis van de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand 
voor een volle maand wordt gerekend. Dit laat onverlet de verplichting van koper om de gehele 
hoofdsom, vermeerderd met eerdergenoemde rente, aan verkoper te voldoen.  
 
16.3 
Indien en zodra koper in verzuim verkeert is hij tevens gehouden aan verkoper te vergoeden alle 
mogelijke kosten die verkoper zowel in als buiten rechte dient te maken in verband met de invordering 
van de koopsom. De buitengerechtelijke invorderingskosten bedragen in dat geval tenminste 15% van 
de hoofdsom te vermeerderen met BTW. 
 
ARTIKEL 17 OVERMACHT 
17.1 
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd 
worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, 
een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.  
 
17.2 
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de 
wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, 
waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is de 
verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper worden daaronder begrepen.  
 
17.3  
Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) 
nakoming verhindert, intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.  
 
17.4 
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de 
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen 
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de 
andere partij.  
 
17.5 
Voor zover verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen 
uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen 
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het 
reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koper is gehouden 
deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst. 
 
ARTIKEL 18 TOEPASSENLIJK RECHT EN FORUMKEUZE  
18.1 
Op alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands 
recht van toepassing. 
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18.2 
Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten, adviezen, offertes, facturen etc. en 
waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden 
voorgelegd primair ter beoordeling aan mr. R.M.M. Jacobs (handelend onder Jacobs & Joosten c.s. 
juristen te Grevenbicht, Gemeente Sittard-Geleen) en indien een der partijen daartegen in beroep 
wenst: aan de bevoegde rechter, zijnde de Civiel Kamer van de Rechtbank LImburg.   
 
18.3 
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een 
geschil in onderling overleg te beslechten, middels tussenkomst van mr. Jacobs 
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