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Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alia transacties van A.T.C. 

In geval van eventuele strijdigheid met de voorwaarden van de wederpartij prevaleren de bepalingen van 

A.T.C. terizlj A.T.C. de voorwaarden van de wederpartij schriftelijk heeft erkend, met de daarnaast apart 

uitdrukkeiijke ontkenning van de elgen A.T.C. voorwaarden, Deze er- en ontkenning is sleohts geldig per en 

met nummer en 

datum aangeduide overeenmrst. Door sluiten van een overeenkomst met A.T.C. erkent de wederpartij met deze 

voorwaarden bekend te zijn en er mee in te stemroen. 

Artikel 1: Toepasselijkheid 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alie overeenkomsten tot uitvoering van werk of van koop en verkoop, 

Indien met een wederpartij een overeenkomst tot stand is gekomen worden deze voorwaarden geacht dee! uit te 

maken van ate verdere aanbiedingen en overeenkomsten met deze wederpartij. 

In deze voorwaarden wort de aanbieder/vefkopef aangeduid aisA.TC zijnde degene die deze voorwaarden 

hanteert tervvijl de andere partij wordt betiteld als wederpartij,  

Artikel 2: Aanbiedingen 

2.1 Alie aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeid.  

2.2 Koopovereenkomsten of andere overeenkomsten gesioten door onze vertegenwoordigers of andere tus- 

senpersonen zijn eerst bindend na onze schriftelijke bevestiging. 

2.3 indien niet binnen zeven dagen de juistheid van een schriftelijke bevestiging wordt ontkend, zijn beide partijen 

tiieraan g&bonden. 

2.4 Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door de wederpartij bij eventuele aanvrage verstrekte gegevens, tekenin - 

gen enz., van d© juistheid waarvan A.T.C. mag uitgaan. 

Artikel 3: Prijzen 

Indien tussen de datum van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst. ook indien A.T.C, een bindend 

aanbod heeft gedaan, of tussen die van totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst door zaken buiten de 

macht van A.T.C, een prijs-stijging van aangeboden, verkochte of te verwerken goederen of dlensten mochten 

optreden, bijvoorbeeld door overheidsmaatregelen, matenaalprijzen, beiastingen. productiekosten, in- en 

uitvoerredhten. koersen van buitenlandse vaiuta, transport-kosten en dergelijke, is A.T.C, bevoegd deze door te 

berekenen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeid, zijn alie prijzen exclusief B.T.W, 

Artikel 4: Levering en Risico 

4.1 Alleen indien franco levering is overeengekomen, reizen goederen voor rekening en risico van A.T.C.  

4.2 Met risico van molest is te alien tide voor de wederpartij. 

4.3 Indien is overeengekomen, dat de goederen op rechtstreekse aanvoer uit het buitentand zullen worden 

gelevard, kornt elk risico, waarin begrepen geen. niet tijdige of niet behooriijke levering, zowel wat betret 

tioedanigheid als hoeveelheid, voor rekening van de wederpartij. Indien de derde partij, van wie de uit het 

buitenland te betrekken goederen afkomstig zijn, op enigerlei wijze in gebreke blijft, is A.T.C, gerechtigd de 

overeenkomst met de wederpartij te ontbinden zonder gehoudenheid onzerzijds tot het vergoeden van 

schade van welke aard dan ook. indien levering franco is overeengekomen, is de wederpartij gehouden de 

goederen op de overeengekomen plaats in ontvangst te nemen en direct op te lossen, dan wel op de daar 

dichtstbijzijnde plaats waar het voertuig, waarmee de goederen worden vervoerd, over behoorlijk berijdbaar 

terrein dan wel het vaartuig waarmee de goederen worden vervoerd langs behoorlijk bevaarbaar wafer kan 

komen, De wederpartij is gehouden tot het vergoeden van alie kosten aan A.T.C, die voortvloeien uit het niet 

na komen van deze verplichting, 

Artikel S: Levertijden 

5.1 De levertijd wordt door A.T.C. zo nauwkeurig mogelijk benaderd doch kan alleen worden beschouwd als een 

streefdafam/pBBdde. Overschrijding van enige tevertermijn gee# de wederpartij niet het faehttot.vefgoeding 

van de schade, van welke aard dan ook, noch het recht de ontbinding van de overeenkomst te vorderen. In 

geval van levering op afroep Is A.T.C. gerechtigd facturen voor de af te roepen goederen te zenden drie 

maanden na het tijdstip van de totstandkoming van de overeenkomst. ook a! zijn goederen alsdan niet 

afgeroepen. In geval van levering op afroep is de wederpartij gehouden binnen drie maanden na het tijdstip 

van de totstandkoming van de overeenkomst aan A.T.C. mede te delen, op welk tijdstip de gehsie partij moet 

worden afgeieverd, welk tijdstip niet later dan zes maanden na het tijdstip van totstandkoming van de 

overeenkomst mag liggen, Blijft de wederpartij in gebreke aan een of meer van deze verplichtingen te 

voldoen, dan is A.T.C. gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, als ontbonden te 

beschouwen, zonder gehoudenheid tot enigerlei schadevergoeding, danwel, te zijner keuze, de wederpart ij 

kosten en schaden in rekening te brengen. 

Artikel 6: Acceptatie van de Goederen, Reclame 

6.1 Terstond na aflevering dient de wederpartij schriftelijk, zowel door aantekening op het ontvangstbewijs als 

kennisgeving aan A.T.C. melding te maken op het ontvangstbewijs als kennlsgeving aan A.T.C. melding te 

maken van manco's in de 

levering. Onder terstond wordt hier verstaan binnen 24 uur. Bij gebreke van deze schriftelijke 

mededelingen wordt de wederpartij geacht het aantal te hebben ontvangen, dat vermeid staat op de 

desbetreffende documenten. 

6.2 Reclames met de betrekking tot de hoedanigheid van de geleverde goederen dient de wederpartij binnen 

acht dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk te melden aan A.T.C. Bij gebreke van een dergel ijke 

melding wordt de wederpartij geacht de geleverde goederen te hebben aanvaard.  

6.3 De wederpartij wordt geacht de goederen te hebben aanvaard indien deze de goederen zonder schriftelijke 

toestemmlng van A.TC,, al dan niet nadat de wederpartij overeenkomstig het in artikel 6.2 bepaalde heeft 

gereclameerd, gezaagt, be-werkt, droogt of anderszins wijzigingen brengt of doet brengen in de staat van de 

goederen. 

6.4 in geval van gegrond bevonden reclames is A.T.C, te zijner keuze gerechtigd hetzij de wederpartij te 

crediteren voor een bedrag ten hoogst beiopend de factuurwaarde van de goederen waarover gegrond wordt 

gereclameerd, hetzij deze goederen te vervangen. A.T.C. is nimmer gehouden tot vergoeding van enigerlei 

schade van welke aard ook. De wederpartij is nimmer gerechtigd enigerlei betaiingsverpiichting op te 

schorten, noch tot compensatie van onze facturen met enige vordering.  

Artikel 7; Kwaliteit 

7.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt de normale kwaliteit geleverd en maken de normale 

handelsgebruiken met betrekking tot afmetingen en aantal per handelseenheid deel uit van alie overeenkom-

sten. A.T.C. adviseett aan wederpartij een bepaalde kwaliteit, afhankelljk van bet te verwachten gebruik, 

waarna wederpartij een bepaalde kwaliteit kiest. Deze keuze komt na advies van A.T.C. voor risico van de 

wederpartij. 

7.3 Uit bovenstaand artikel volgt dat indien wederpartij de goederen voor andere doelelnden gebruikt dan het te 

verwachten gebrulk, A.T.C, hiervoor op generlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld en artikel 10 niet van 

toepassing zal zijn, 
7.4 Levering op de keur der directie vindt uitsiuitend  Dlaats als zulks door A.T.C. schriftelijk is bevestigd, 

Artikel 8: Overmacht 

3.1 Indien A.T.C. door overmacht verhindert zal zijn te leveren of op normale wijze te leveren, zal hij het recht 

hebben, te zijner keus, de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst. te ontbinden, hetzij de levertijd 

te verlengen met een periode, tenminste geiijk aan de duur van de beiemmering, zonder gehoudenheid 

onzerzijds tot een vergoeding van enigerlei schade, van welke aard ook.  

8.2 Als overmacht zullen onder meer, doch niet uitsiuitend. gelden, die omstandigheden ale ons niet kunnen 

worden toegerekend, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of definltief onmogeiijk maken, zoals 

overheidsmaatregelen, omstandig-heden als gevolg van het weer, vertraging In de aanvoer, staking in ons 

bedrijf danwel staking bij een toeieverander, breuk van machines en/of gereedschappen, oorlog, mobiiisatie 

enzovoort. 

Artikel 9: Aansprakelijkheid 

9.1 A.T.C. is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de wederpartij, die rechtstreeks en uitsiuitend het 

gevolg is van schuld van A.T.C., met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt de 

schade waar tegen A.T.C, verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, 

verzekerd had behoren te zijn, Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.  

9.2 Niet voor schade in aanmerking komt alie bedrijfsschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, De weder-

partij dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. 

9.3 A.T.C. is niet aansprakelijk voor schade, weike dan ook, die door of tijdens de uitvoering van het werk of de 

montage van de geleverde zaken toegebracbt wordt aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken wel* 

zich bevinden in de nabljheid van de plaats waar gewerkt wordt. 

9.4 Voor schade veroorzaakt door de opzet of grove schuld van hulppersonen Is A.T.C. niet aansprakelijk. De 

door A.T.C; tevergbeden sehadg zal gamatigd Worden indien da dbor wederpartij te betalen prijsgei ing is In 

veitiouding tot de omvang van de door wederpartij geleden schade, 

Artikel 10; Garantie 

10.1 A.T.C. garandeert dat de door haar geleverde goederen van deugdelijk materiaal zijn en met goed 

vakmansc- hap zijn vervaardigd, Mochten zich niettemin gebreken voordoen ln.de door AJ.C, geleverde 

goederen als gevdgvafrfabricage- 

materiaalfouten, dan zal A.T.C. deze gebreken herstellen of doen herstellen of de voor herstel benodigde 

onderdelen beschikbaar stellen of het betrokken goed in zijn geheel vervangen, dit ter beoordeling van 

A.T.C, 

! 0.2 Voor zover, naar het oordeel van A.T.C., recht op garantie bestaat, geldt deze gedurende zes maanden 

na aflevering. 

10,3 Uitgesloten van garantie zijn goederen die ondeskundig zijn gebruikt en goederen die voor een ander doel 

zijn gebruikt dan waartoe zij bedoeld zijn in artikel 7,3 van deze voorwaarden. Gebreken als hiervoor worden 

bedoeld zullen geen grand voor ontbinding of opzegging van de overeenkomst opleveren. 

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud 

11.1 Geleverde goederen blijven elgendom van A.T.C. tot dat de wederpartij volledig aan al zijn 

betalingsverplicht- ingen aan A.T.C. heeft voldaan. Zonder medewerking van A.T.C. is de wederpartij voor 

betaling niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of de eigendom daaivan over te dragen en blijft 

A.T.C. elgenaar, 

11.2 Elke betaling door de wederpartij geldt als betaling op de oudste uitstaande factuur,  

Artikel 12: Betaling en Zekerheidsstelling 

12.1 De koopprijs, Incluslef mogelijke (vrachtjkosten en omzetbelastlng, voor hetgeen conform de overeenkomst 

Is geleverd of verrichf, is opeisbaar op de vervaldag. De vervaldag is de dertigste dag na die, waarop de 

desbetreffende factuur is verzonden aan de wederpartij, De wederpartij is wegens niet tijdige betaling in 

gebreke, zonder dat hiertoe schriftelijke.aanmaning of ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is vanaf de 

vervaldag van de factuur. zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. over het speisbate 

bedrag rente verschuldigd. Die rente loopt vanaf onder lid 1 bepaalde veivaldag tot aan het tijdstip der 

algemene voldoen- ing, De rente voet bedraagt 1.5% per maand of een deel van een maand. A.T.C. is 

gerechtigd de ontvangen bstaiingen primair aan te vvenden voor het afboeken van de vereallen rente en 

kosten alvorens over te gaan tot afboeken van de betalingen op de verschuldigde hoofdsom. 

12.3 Indien naar het oordeel van A.T.C. termen daartoe aanwezig zijn, is deze te alien tijde gerechtigd te 

vorderen dat de wederpartij zekerheid voor de betaling stelt. Bij gebreke van het stellen van zodanige 

zekerheid heeft A.T.C, het recht om de uitvoering van de gesioten overeenkomst op te schorten, ook indien 

levering op afroep is overeengekomen, of om de overeenkomst op te schorten, of om de overeenkomst 

zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen terwijl A.TC. 

niet gehouden is tot vergoeding van enige schade. De prijs van hetgeen reeds geleverd is. wordt alsdan 

terstond opeisbaar. Daarnaast is A.TC. gerechtigd voor de verdere leveringen contante 

betaling te vorderen, ook al zou anders zijn overeengekomen, 

12.4 Bij niet betaling door de wederpartij is A.T.C. gerechtigd om zonder voorafgaande aanzegging verdere 

leveranties op te schorten, 

12.5 De wederpartij die het door hem verschuidigde niet tijdig heeft voldaan, is verplicht aan A.T.C. de kosten 

gemaakt tot inning der vordering te vergoeden, waaronder mede zijn begrepen de bultengerechtelijke - en 

gerechteiijke kosten en de 

eventuele executiekosten. De bultengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde 

bedrag. 

Artikel 13: Ontbinding 

13.1 Daar waar het A.T.C, conform deze voorwaarden is toegestaan de overeenkomst te ontbinden, als 

ontbonden te beschouwen danwel de prestatie op te schorten, is te verstaan dat dit plaats vindt zonder 

rechterlijke tussenkomst en zonder dat nadere ingebrekestelling zal zijn vereist. 

13.2 Wederpartij heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te 

schorten indien hij zelf reeds in het verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen. Gehele of 

gedeeltelijke ontbinding danwel opschorting van verplichtingen door de wederpartij kan eerst geschieden 

nadat wederpartij A.T.C. schriftelijk in verzuim heeft gesteld en aan A.T.C. een redelijke termijn heeft gegund 

em,alsriog zijn verplichtingen na te kerneii danwel iekort- 

koniingen te herstellen, 

Artikel 14: Toepasselijk Recht 

14,1 Alie met A.T.C. aangegane overeenkomsten worden beheerst door het Nederlandse Recht, waarop deze 

algemene voorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen 

te verzetten, als afwijking gelden. Aile geschillen voortviceiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe 

dan ook genaamd, zullen worden ondefworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is ih 

de vestigingsplaats van A.T.C. tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten,  

Artikel 1S: Deponering van de voorwaarden 

15.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Almelo. 

15.2 De voorwaarden worden voor of bij net sluiten van de Overeenkomst aan de wederpartij ter hand gesteld, 

behoudens de gevallen dat dit praktisch niet uitvoerbaar is. 

15.3 Op verzoek wordt door AT.C. aan belanghebbende kosteloos een exemplaar toegezonden.  


