
Artikel 1    Toepasselijkheid algemene 
inkoopvoorwaarden 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle 
koopovereenkomsten, waarbij Atlas Copco 
Internationaal BV (hierna te noemen Atlas Copco) 
als koper van goederen en/of diensten (te noemen 
“zaken”) van verkoper (leverancier) optreedt. 
Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen 
schriftelijk worden overeengekomen. 
 
Artikel 2   Totstandkoming koopovereenkomsten

1.   Indien een schriftelijke bestelling volgt op een 
aanbieding van de leverancier dan komt de 
overeenkomst tot stand op het moment dat de 
bestelling door Atlas Copco wordt verzonden.

2.  Indien schriftelijke bestelling geschiedt zonder 
een aanbieding of op basis van een vrijblijvende 
aanbieding van leverancier dan komt de 
overeenkomst tot stand indien binnen 14 dagen 
na verzenden van de bestelling geen afschrijving 
van leverancier wordt ontvangen ofwel de zaken 
binnen deze termijn overeenkomstig de bestelling 
worden geleverd.

3.  Een mondelinge bestelling heeft dezelfde 
gevolgen als in artikel 2.1 en 2.2, met dien 
verstande dat de uitvoering van de overeenkomst 
wordt opgeschort totdat de schriftelijke 
bevestiging van de bestelling door Atlas Copco 
wordt verzonden.

Artikel 3   Prijzen

De overeengekomen prijzen zijn in Euro’s, exclusief 
BTW vast en onverrekenbaar, inclusief verpakking 
en verzending, op basis van levering aan het 
Atlas Copco ontvangstmagazijn te Zwijndrecht. 
Prijsverhogingen als gevolg van meerleveringen 
kunnen alleen dan worden doorberekend, indien 
deze door Atlas Copco tevoren schriftelijk werden 
aanvaard.

Artikel 4   Levering 

1.  Bij de interpretatie van de leveringscondities zijn 
de meest recente Incoterms, uitgegeven door 
de Internationale Kamer van Koophandel, van 
toepassing.

2.   Levering geschiedt stipt op het overeengekomen 
tijdstip aan het Atlas Copco ontvangstmagazijn 
te Zwijndrecht, waarbij rekening wordt gehouden 
met de normale openingstijden van Atlas Copco.

3.   Zodra de leverancier weet of moet weten dat 
de levering niet, niet tijdig of niet naar behoren 
zal plaatsvinden geeft hij hiervan onmiddellijk 
schriftelijk bericht aan Atlas Copco onder 
vermelding van de omstandigheden die de 
aanleiding van deze niet-nakoming vormen. 
Onverminderd het bepaalde in artikel 12 
overleggen partijen of, en zo ja, op welke wijze de 
gerezen situatie alsnog naar genoegen van Atlas 
Copco kan worden geregeld.

4.    Indien partijen overeenkomen de levering uit  
te stellen, zal de leverancier afdoende 
maatregelen treffen om de kwaliteit van de  
zaken te handhaven.

5.   De leverancier zal de te leveren zaken 
deugdelijk en goed beschermd tegen 
transportschade verpakken, duidelijk merken 
met het inkoopordernummer en voorzien van 
begeleidende documenten, waarop minimaal het 
inkoopordernummer, de inhoud (soort en aantal) 
en het aantal colli worden vermeld.

 Artikel 5   Eigendom en risico 

De eigendom en het risico van de zaken gaat over 
van leverancier op Atlas Copco bij levering. Indien 
levering wordt uitgesteld dan wel in gevallen van 
vooruitbetaling of deelbetaling kan Atlas Copco 
verlangen dat de eigendom van de zaken op een 
eerder tijdstip overgaat op Atlas Copco. In deze 
gevallen zal de leverancier de zaken en/of de hiervoor 
bestemde materialen en onderdelen aanmerken als 
eigendom van Atlas Copco.

Artikel 6   Wijzigingen 

Atlas Copco is bevoegd te verlangen dat de omvang 
en/of de hoedanigheid van de te leveren zaken wordt 
gewijzigd. Indien zulks naar het oordeel van de 
leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen 
vaste prijs of levertijd zal hij alvorens aan de wijziging 
gevolg te geven Atlas Copco hieromtrent binnen 14 
dagen schriftelijk informeren. Indien deze gevolgen 
voor de prijs en/of de levertijd naar het oordeel van 
Atlas Copco onredelijk zijn ten opzichte van de aard 
en de omvang van de wijziging heeft Atlas Copco 
het recht de overeenkomst te ontbinden door 
middel van een schriftelijke kennisgeving aan de 
leverancier, tenzij dit gelet op de omstandigheden 
kennelijk onredelijk zou zijn. Een ontbinding op grond 
van dit artikel geeft geen der partijen een recht op 
vergoeding van enigerlei schade.
 
Artikel 7   Betaling 

Betaling van de prijs geschiedt uiterlijk 30 dagen na 
het einde van de maand van levering en na ontvangst 
van alle bijbehorende documentatie waaronder 
de factuur. Op de factuur (in 2-voud) dient het 
inkoopnummer vermeld te zijn. Indien deelbetalingen 
of vooruitbetaling zijn overeengekomen is Atlas 
Copco bevoegd, alvorens betaling plaatsvindt, naast 
of in plaats van eigendomsoverdracht te verlangen 
dat de leverancier een onvoorwaardelijke en 
onherroepelijke bankgarantie doet afgeven door een 
voor Atlas Copco acceptabele bankinstelling om de 
nakoming van zijn verplichtingen zeker te stellen.
 
Artikel 8   Kwaliteit, garanties, keuring

1.   Leverancier garandeert dat de zaken voldoen aan 
de eisen van de overeenkomst, beschikken over 
de eigenschapen die zijn toegezegd, vrij zijn van 
gebreken, geschikt zijn voor het doel waarvoor 
zij zijn bestemd en tenminste voldoen aan de 
wettelijke eisen en overige overheidsvoorschriften 
zoals deze gelden ten tijde van de levering.

2.   Atlas Copco heeft het recht de zaken of 
delen daarvan door daartoe door Atlas Copco 
aangewezen personen of instanties te laten 
onderzoeken en beproeven, zowel tijdens de 
productie en samenbouw als voorafgaande aan de 
levering of daarna. De leverancier verleent hiertoe 
toegang tot de plaatsen waar de zaken worden 
geproduceerd of zijn opgeslagen en verleent 
medewerking aan de gewenste onderzoekingen 
en beproevingen en verstrekt de benodigde 
documentatie en inlichtingen. Tevens zal Atlas 
Copco toestemming hebben de werkvoortgang 
te controleren, zowel bij de leverancier als bij 
diens toeleveranciers, die bij de leverancier een 
contract hebben voor de toelevering van materiaal 
of zaken bestemd voor deze inkooporder. Deze 
keuringen of controles zullen niet van invloed zijn 
op de verplichtingen of de aansprakelijkheid van 
de leverancier volgens de inkoopovereenkomst. 
Indien leverancier dit verlangt heeft hij het recht  
bij de keuring aanwezig te zijn.

3.  Indien de zaken, ongeacht de resultaten van een 
eerdere keuring, niet blijken te voldoen aan het 
bepaalde in artikel 8.1 zal leverancier voor zijn 
rekening de zaken ter keuze van Atlas Copco op 
eerste aanzegging of herstellen of vervangen, 
tenzij Atlas Copco de voorkeur geeft aan 
ontbinding van de overeenkomst op wijze zoals 
bepaald in artikel 12. In spoedeisende gevallen 
en daarnaast indien, na overleg met leverancier, 
redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de 
leverancier niet, niet tijdig of niet naar behoren 
voor herstel of vervanging kan of zal zorg dragen 
heeft Atlas Copco het recht herstel of vervanging 
voor rekening van leverancier zelf uit te voeren of 
door derden te laten uitvoeren.

Artikel 9    Hulpmiddelen, modellen, tekeningen enz.

Atlas Copco is en blijft eigenaresse van de door 
haar ten behoeve van de bestelling ter beschikking 
gestelde dan wel op kosten van Atlas Copco door de 
leverancier aangemaakte of aangeschafte modellen, 
mallen, tekeningen of andere hulpmiddelen. De 
leverancier is verplicht deze zaken zodanig te 
merken, dat het eigendomsrecht van Atlas Copco 
kan worden vastgesteld. De leverancier zal dergelijke 
hulpmiddelen in goede staat houden en voor zijn 
rekening tegen alle risico’s verzekeren zolang zij 
onder zijn hoede zijn. Hij zal de hulpmiddelen bij de 
laatste levering aan Atlas Copco verzenden, tenzij 
deze hem andere instructies geeft. De leverancier zal 
de hulpmiddelen die ter beschikking gesteld zijn door 
of aangemaakt zijn op kosten en/of met know-how 
van Atlas Copco niet mogen (laten) gebruiken voor 
enig ander doel dan de uitvoering van de door Atlas 
Copco geplaatste bestelling.

Artikel 10   Octrooien, licenties enz.

Tenzij Atlas Copco een bepaalde constructie heeft 
voorgeschreven garandeert de leverancier dat 
gebruik, waaronder begrepen is doorverkoop, van 
de door hem geleverde zaken geen inbreuk zal 
opleveren op octrooi-merkenrechten of enige ander 
rechten van derden. De leverancier is gehouden 
Atlas Copco te vrijwaren van aanspraken die hieruit 
voortvloeien en hij zal Atlas Copco alle kosten, 
schaden en interesten vergoeden die het gevolg zijn 
van enige inbreuk.

Artikel 11   Aansprakelijkheid

1.   De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die 
door Atlas Copco of door derden worden geleden 
als gevolg van een gebrek in zijn product waardoor 
het product niet de veiligheid biedt die men mag 
verwachten.

2.   De leverancier is aansprakelijk voor schade die 
door Atlas Copco of derden wordt geleden als 
gevolg van handelen of nalaten van hemzelf, 
zijn personeel of degenen die door hem bij de 
uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. 

3.   De leverancier vrijwaart Atlas Copco van 
aanspraken vanderden op vergoeding van schade 
op grond van aansprakelijkheid als bedoeld in 
artikel 11.1 en 11.2 en zal op eerste verzoek 
van Atlas Copco een schikking treffen met de 
schadelijdende dan wel in rechte zich in plaats van 
of gezamenlijk met Atlas Copco verweren tegen 
aanspraken als hiervoor bedoeld.

4.   De leverancier zal zich tegen de aansprakelijkheid 
als bedoeld in dit artikel genoegzaam verzekeren 
en verleent Atlas Copco desgewenst inzage in  
de polis.

Geldig vanaf 1 juli 2017
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Artikel 12   Beëindiging

Indien de leverancier één of enige van zijn 
verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst 
of van nadere overeenkomsten die daaruit 
voortspruiten niet, niet tijdig of niet behoorlijk 
nakomt alsmede ingeval van faillissement, surséance 
van betaling en van stillegging of liquidatie van de 
onderneming van leverancier wordt hij geacht van 
rechtswege in verzuim te zijn en heeft Atlas Copco 
het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling 
en zonder rechtelijke tussenkomst eenzijdig 
geheel of gedeeltelijk te beëindigen door middel 
van een schriftelijke kennisgeving aan leverancier, 
zonder tot enige schadevergoeding gehouden te 
zijn, onverminderd eventuele Atlas Copco verder 
toekomende rechten en onverminderd het recht 
van Atlas Copco op volledige schadevergoeding. 
Alle vorderingen die Atlas Copco in deze gevallen 
op leverancier mocht hebben of verkrijgen, zullen 
terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 13   Toepasselijk recht, geschillen

a.   Op de overeenkomst en eventuele nadere 
overeenkomsten is het Nederlandse recht van 
toepassing.

b.  Behoudens de toepasselijkheid van lid c van 
dit artikel en onverminderd de mogelijkheid tot 
het vragen van een voorlopige voorziening in 
kort geding aan de President van de bevoegde 
Arrondissementsrechtbank zullen alle geschillen 
die mochten ontstaan naar aanleiding van 
een overeenkomst, waarop onderhavige 
leveringsvoorwaarden geheel of ten dele van 
toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere 
overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn 
van zodanige overeenkomst, met uitsluiting 
van de gewone rechter worden beslecht door 
een scheidsgerecht. Dit scheidsgerecht wordt 
benoemd overeenkomstig de statuten van de 
Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid 
en –Handel, gevestigd te ’s-Gravenhage, en doet 
uitspraak met inachtneming van de statuten van 
die Raad.

c.   Voorzover de in het vorige lid omschreven 
geschillen volgens de regels van Nederlands 
burgerlijk procesrecht behoren tot de absolute 
competentie van de kantonrechter, zal uitsluitend 
de bevoegde kantonrechter in het arrondissement 
Dordrecht het geschil kunnen beslechten.
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