Hapert, 2 juni 2019

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder
nr. 56863098
Voor de levering van goederen en diensten aan
ATD MACHINERY B.V.
Smaragdweg 30
5527 LB Hapert
1 Toepasselijkheid
Deze Algemene Inkoopvoorwaarden (hierna aangeduid als de Voorwaarden) zijn van toepassing op
alle met leveringen verband houdende offerteaanvragen, opdrachten en overeenkomsten (hierna
gezamenlijk aangeduid als de Overeenkomst), inclusief de levering van goederen en het verlenen van
diensten aan ATD MACHINERY B.V. (hierna aangeduid als ATD).
De toepasselijkheid van eventueel door de leverancier gebruikte algemene leverings- en/of
verkoopvoorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij ATD uitdrukkelijk de toepasselijkheid van
dergelijke algemene voorwaarden schriftelijk aanvaardt.
2 Totstandkoming van een opdracht
Opdrachten zijn uitsluitend bindend voor ATD indien schriftelijk door ATD geplaatst of bevestigd. ATD
behoudt zich het recht voor een door haar geplaatste opdracht te annuleren indien de leverancier de
opdracht niet binnen een week na ontvangst van de opdracht door middel van een
opdrachtbevestiging schriftelijk heeft bevestigd.
Indien de opdrachtbevestiging afwijkt van de oorspronkelijke opdracht is ATD daar uitsluitend aan
gebonden indien zij uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard met de afwijking akkoord te gaan.
Aanvaarding door ATD van leveringen of verleende diensten en het door ATD uitvoeren van
betalingen voor leveringen of verleende diensten houdt geen erkenning van de afwijkingen in.
3 Prijzen, facturering en betaling
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen voor levering franco op de
overeengekomen plaats van bestemming (Incoterm: Delivery Duty Paid), deugdelijk verpakt
(uitgezonderd verpakking in bruikleen) en inclusief invoerrechten en goederentransportverzekering.
Alle prijzen zijn vast, luiden in de overeengekomen valuta en zijn exclusief btw.
Prijzen zijn inclusief de kosten gemoeid met de naleving van zijn verplichtingen door de leverancier.
De facturen dienen de in de opdracht opgegeven referentienummers te vermelden en elk onderdeel
afzonderlijk te specificeren, vergezeld van onderdeelnummer(s). Ingeval van onvolledige facturen is
ATD gerechtigd de betaling op te schorten. Duplicaten van facturen dienen als zodanig te worden
gemarkeerd.
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Betaling vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, behoudens ingeval van klachten
door ATD ten aanzien van de omvang of kwaliteit van de geleverde goederen of diensten.
ATD is gerechtigd voor rekening van de leverancier een aanbetaling of bankgarantie te verlangen
alvorens de goederen beschikbaar te stellen of een geheel of gedeeltelijk voorschot te voldoen.
4 Wijzigingen in opdrachten
ATD is te allen tijde gerechtigd om, in overleg met de leverancier, de omvang en/of kwaliteit van de
te leveren goederen en/of diensten te wijzigen.
Wijzigingen worden schriftelijk overeengekomen.
Indien de wijzigingen naar de mening van de leverancier gevolgen hebben voor de overeengekomen
vaste prijs en/of de leveringstijd, is de leverancier verplicht ATD daarvan zo snel mogelijk, en uiterlijk
8 dagen na de kennisgeving van de verlangde wijzigingen, schriftelijk in kennis te stellen, alvorens de
gewijzigde aanwijzingen op te volgen.
Indien deze gevolgen voor de prijs en/of leveringstijd naar de mening van ATD zodanig zijn dat in
redelijkheid mag worden aangenomen dat ATD de Overeenkomst nooit zou zijn aangegaan als zij zich
vooraf bewust was geweest van de wijzigingen, is ATD gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
Ontbinding van de Overeenkomst op grond van deze bepaling geeft geen der partijen recht op enige
vergoeding van de geleden schade.
5 Looptijd en beëindiging
De Overeenkomst blijft van kracht totdat alle goederen zijn geleverd en aan alle verplichtingen uit
hoofde van de Overeenkomst (inclusief de garantieverplichtingen) is voldaan.
In aanvulling op de eventueel op grond van het toepasselijk recht bestaande rechten tot beëindiging
is elk der partijen te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen
door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij, indien de andere partij wezenlijk
tekortschiet in de naleving van de Overeenkomst en indien het mogelijk is deze tekortkoming te
herstellen, de tekortkoming niet binnen 14 dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving
daartoe heeft hersteld, of indien de andere partij een faillissementsaanvraag indient, zijn
onderneming ontbindt, of insolvabel wordt.
De volgende gebeurtenissen worden in ieder geval aangemerkt als wezenlijke tekortkomingen in de
naleving van de Overeenkomst en vormen derhalve gerechtvaardigde beëindigingsgronden:
- De goederen voldoen niet aan de in de opdracht gegeven omschrijving, of de hoeveelheid wijkt af
van de in de opdracht opgegeven hoeveelheid;
- De overeengekomen leveringstermijn is overschreden, ook ingeval van een niet-toerekenbare
tekortkoming in de naleving;
- Weigering van de goederen na (her)inspectie.
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ATD is verder te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst door middel van een schriftelijke
kennisgeving met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de leverancier zijn onderneming heeft
overgedragen aan een derde.
Ingeval van beëindiging gaat het risico en het eigendom van reeds geleverde goederen onmiddellijk
over op de leverancier. De goederen staan alsdan ter beschikking van de leverancier en dienen door
de leverancier te worden opgehaald. De leverancier is alsdan verplicht de reeds door ATD met
betrekking tot deze leveringen voldane bedragen onmiddellijk te restitueren.
De artikelen met betrekking tot garantie, vrijwaring, geheimhouding en overige artikelen die naar
hun aard worden geacht de Overeenkomst te overleven, blijven ook na beëindiging van de
Overeenkomst van kracht.
Indien zich omstandigheden voordoen op grond waarvan ATD gerechtigd is de Overeenkomst te
beëindigen, is ATD nog steeds gerechtigd vergoeding te eisen van de leverancier voor de door haar in
verband daarmee geleden en nog in de toekomst te lijden schade. ATD is hiertoe tevens gerechtigd
indien zij in plaats van de Overeenkomst te beëindigen naleving daarvan vordert. ATD is niet
verplicht tot vergoeding van enige als gevolg van de beëindiging geleden schade.
6 Levering
Alle leveringen zijn franco op de overeengekomen plaats van bestemming (Incoterm: Delivery Duty
Paid), overeenkomstig de alsdan toepasselijke Incoterms, onverminderd de bepalingen van deze
Voorwaarden.
De overeengekomen leveringstermijn(en), en overige in de Overeenkomst genoemde termijn(en) zijn
fatale termijnen en zijn van toepassing op de gehele levering, inclusief de bijbehorende tekeningen
en overige documentatie. Indien zich omstandigheden voordoen waardoor de overeengekomen
leveringsdatum(s) of termijn(en) naar verwachting zullen worden overschreden, stelt de leverancier
ATD daarvan onmiddellijk in kennis.
Ingeval van vertraging in de levering is ATD gerechtigd tot een vooraf gefixeerde schadevergoeding
gelijk aan 1% van de prijs van de vertraagde goederen voor elke dag dat de levering is vertraagd, met
een maximum van 15% van de prijs van de vertraagde goederen. Het voorgaande is onverminderd
het recht van ATD om aanvullende vergoeding te vorderen voor de als gevolg van de vertraging van
de leverancier geleden schade.
7 Verpakking en verzending
De leverancier is verplicht de te leveren goederen deugdelijk te verpakken en verzekeren. De
leverancier is daarnaast verplicht ervoor te zorgen dat de goederen op deugdelijke wijze worden
vervoerd en/of dat het transport deugdelijk wordt uitgevoerd, de plaats van bestemming in goede
staat bereikt en op veilige wijze wordt gelost. Het vervoer dient plaats te vinden op europallets, met
inachtneming van overige aanwijzingen. De leverancier is verplicht de zending te markeren met de
door ATD bij de opdracht opgegeven referentienummers en zich nauwgezet te houden aan de
bestaande milieuvereisten en de overige door ATD ten aanzien van de te leveren goederen, de
verpakking en beveiliging opgelegde vereisten. ATD behoudt zich het recht voor een zending te
weigeren indien niet aan deze vereisten is voldaan.
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8 Eigendom / risico / aanvaarding
De zending is voor risico van de leverancier tot het moment van aankomst op de overeengekomen
plaats van bestemming en tot deze schriftelijk door een daartoe gemachtigde persoon namens ATD
onder vermelding van zijn/haar naam is aanvaard. Het eigendom van de zending gaat over op ATD op
het moment van overhandiging.
9 Overmacht
Voor de strekking van deze Voorwaarden betekent “niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht)”
datgene wat daaronder volgens de algemeen toepasselijke Nederlandse wetgeving wordt verstaan.
De leverancier is niet gerechtigd zich te beroepen op overmacht ingeval van niet-nakoming door
onderaannemer(s) van de leverancier of ingeval van storingen in machines of productie, of ingeval
van stakingen in de onderneming van de leverancier.
ATD is gedurende of na afloop van een geval van overmacht gerechtigd een opdracht geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, zonder gerechtelijke tussenkomst, door middel van een eenvoudige
kennisgeving aan de leverancier, indien ATD niet langer een redelijk belang heeft bij de zending,
zonder dat ATD gehouden is tot het voldoen van enige schadevergoeding.
10 Kwaliteit en Garantie
De leverancier garandeert dat de levering:
- van goede kwaliteit is, vervaardigd met toepassing van de hoogste mate van vakmanschap en
nauwkeurigheid en vrij van materiaal-, constructie- en ontwerpfouten en ingeval van de levering van
diensten, dat deze worden uitgevoerd door vakkundige medewerkers met gebruikmaking van nieuw
materieel;
- volledig in overeenstemming is met de bepalingen van de Overeenkomst, de productspecificaties
van de leverancier en de door ATD verstrekte specificaties, volledig is en geschikt voor het doel
waarvoor de levering is bestemd overeenkomstig de aard van het geval of zoals blijkt uit de
opdracht;
- voldoet aan de in Nederland toepasselijke wettelijke voorschriften en overige (internationale)
overheidsvoorschriften.
Waar in de Overeenkomst wordt verwezen naar technische, veiligheids-, kwaliteits- of overige
voorschriften en naar documenten die niet aan de Overeenkomst zijn gehecht, wordt de leverancier
geacht daarmee bekend te zijn, tenzij de leverancier ATD onmiddellijk van het tegendeel in kennis
stelt. ATD verstrekt de leverancier alsdan aanvullende informatie ten aanzien van deze voorschriften
en documenten. De leverancier dient voor eigen rekening toe te zien op verkrijging van alle voor de
uitvoering van de Overeenkomst benodigde toestemmingen, vergunningen of licenties en op de
tijdige naleving van de voorwaarden van de Overeenkomst.
Indien de leverancier zich er binnen 24 maanden na de datum van een levering van bewust wordt dat
de levering niet voldoet aan de hierboven vermelde kwaliteits- en garantiebepalingen, dient de
leverancier, voor eigen risico, op verzoek en naar keuze van ATD de levering binnen twee weken te
vervangen, herstellen of opnieuw uit te voeren.
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De leverancier is aansprakelijk voor alle kosten gemoeid met de inspectie, levering, vervanging en/of
reparatie van de betreffende zendingen en/of goederen en voor de demontage van eindproducten
voor zover dit noodzakelijk is om de corrigerende werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Hierin is
tevens een vergoeding begrepen van de tijd die door medewerkers of aannemers van ATD is besteed
aan de corrigerende maatregelen.
Indien de leverancier de garantieverplichtingen niet nakomt, is ATD gerechtigd, voor rekening van de
leverancier, de zending te vervangen, herstellen of opnieuw uit te voeren, al dan niet met de hulp
van derden. ATD stelt de leverancier zo snel mogelijk in kennis als zij gebruik wenst te maken van dit
recht.
De hierboven omschreven garanties zijn opnieuw van toepassing op de vervangen, herstelde of
opnieuw uitgevoerde onderdelen van een zending.
11 Aansprakelijkheid
De leverancier is aansprakelijk voor en vrijwaart ATD tegen elk persoonlijk letsel en elke schade aan
eigendommen veroorzaakt door of als gevolg van geleverde goederen. De aansprakelijkheid heeft
tevens betrekking op schade aan goederen van derden, gederfde winst en overige door ATD of
derden geleden indirecte schade. Dezelfde aansprakelijkheid rust op de leverancier met betrekking
tot de door de leverancier uitgevoerde diensten. De leverancier vrijwaart ATD tegen
aansprakelijkheid van derden en stelt ATD daarvoor waar nodig schadeloos.
12 Industriële en intellectuele eigendommen
De leverancier garandeert dat de levering geen inbreuk maakt op de octrooirechten of andere
industriële of intellectuele eigendomsrechten van derden. De leverancier vrijwaart ATD tegen elke
vordering van derden met betrekking hiertoe. ATD is gerechtigd tot alle industriële en intellectuele
eigendomsrechten die voortvloeien uit of het gevolg zijn van de uitvoering van de Overeenkomst met
de leverancier, diens medewerkers of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de
Overeenkomst door de leverancier.
13 Modellen, vormen, tekeningen, hulpmiddelen, etc.
Alle hulpmiddelen zoals modellen, vormen, tekeningen, op maat gemaakte software en/of overige
hulpmiddelen die door ATD zijn aangeschaft of vervaardigd of door de leverancier voor ATD en/of
voor de rekening van ATD worden aangeschaft, blijven of worden het eigendom van ATD.
De leverancier verbindt zich deze hulpmiddelen in goede staat te houden en te verzekeren tegen de
gebruikelijke risico’s zolang zij zich in zijn macht bevinden. De leverancier verbindt zich deze
hulpmiddelen op verzoek van ATD in goede staat aan ATD te retourneren. Het is de leverancier niet
toegestaan deze hulpmiddelen te (laten) gebruiken voor of in verband met andere doeleinden dan
de levering van goederen aan ATD, tenzij ATD de leverancier hiervoor vooraf schriftelijk toestemming
heeft gegeven.
14 Informatieplicht
De leverancier is verplicht ATD alle informatie te verstrekken met betrekking tot de levering die voor
ATD van belang kan zijn, zoals alle documentatie die noodzakelijk is om de goederen op de juiste
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wijze te installeren en gebruiken. ATD is gerechtigd deze documentatie in verband met de verkoop
en het onderhoud van de goederen te gebruiken en distribueren. De leverancier verstrekt ATD op
haar verzoek alle informatie over het land van herkomst van de goederen, de juiste
tariefclassificatiecodes van de goederen en of de goederen zijn voor tweeërlei gebruik
overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van uitvoercontroles.
De leverancier verstrekt ATD op haar verzoek een berekening van haar CO2 Scope 1- en 2-uitstoot.
15 Geheimhouding
Het is de leverancier niet toegestaan vertrouwelijke informatie zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van ATD bekend te maken aan derden, noch deze te gebruiken voor enig ander
doeleinde dan de juiste uitvoering van de levering. Tot deze informatie behoort technische
informatie en alle data, tekeningen, prijsconstructies, kosten en verkoopinformatie die de leverancier
verkrijgt van ATD (hierna aangeduid als Informatie), met uitzondering van die informatie die (a) al in
het bezit was van de leverancier voorafgaand aan bekendmaking op grond van een Overeenkomst;
(b) al publiekelijk bekend was of wordt zonder dat de geheimhoudingsverplichtingen van deze
Voorwaarden zijn geschonden; of (c) onafhankelijk is ontwikkeld door de medewerkers van de
leverancier zonder toegang te hebben tot de Informatie.
16 Geschillen
Alle geschillen tussen de partijen – ook geschillen die door slechts een der partijen als zodanig
worden beschouwd maar die voortvloeien uit of verband houden met een Overeenkomst, waarvan
deze Voorwaarden deel uitmaken – worden voor zover mogelijk in redelijk overleg onderling door de
partijen opgelost.
Wanneer de partijen er niet in slagen tot een gezamenlijke oplossing te komen, worden geschillen
die zich buiten de rechtsmacht van de kantonrechter bevinden voorgelegd aan de bevoegde
rechtbank in het district waarin ATD haar vestigingsplaats heeft.
Op de Overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
17 Overige bepalingen
De Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen ten aanzien van het onderwerp
ervan.
Eventuele wijzigingen in de Overeenkomst dienen schriftelijk te worden vastgelegd en te worden
ondertekend door de daartoe gemachtigde vertegenwoordigers van de partijen.
De leverancier is verplicht een afdoende algemene of productaansprakelijkheidsverzekering in stand
te houden in verband met aansprakelijkheid van de leverancier in verband met of als gevolg van de
uitvoering van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. De leverancier verstrekt ATD op haar verzoek
afschriften van de betreffende verzekeringspolissen.
Het is de leverancier niet toegestaan de Overeenkomst zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van ATD geheel of gedeeltelijk over te dragen of te cederen aan derden. Het is ATD
toegestaan de Overeenkomst of een deel ervan te cederen aan een vennootschap die is gelieerd aan
ATD.
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