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     Algemene Reparatievoorwaarden 
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1. Toepasselijkheid  

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen 

en overeenkomsten tot het verrichten van losse werkzaamheden 

door Atlas Copco Internationaal B.V. (hierna te noemen: “Atlas 

Copco”) op het gebied van reparatie, onderhoud en inspectie van 

Atlas Copco Producten die eigendom zijn van of in gebruik zijn 

bij opdrachtgever (hierna te noemen: “Producten”). Deze 

voorwaarden zijn niet van toepassing op werkzaamheden die 

worden uitgevoerd op grond van een inspectie- of 

onderhoudsplan van Atlas Copco, tenzij in een dergelijk plan 

naar deze algemene reparatievoorwaarden wordt verwezen. 
1.2.  Deze voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene 

verkoop- en leveringsvoorwaarden die Atlas Copco hanteert zie: 

http://www.atlascopco.nl/nl-nl/Atlas-Copco-in-

Nederland/Atlas-Copco-downloads   
1.3.  In geval van tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en 

de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden prevaleren 

deze voorwaarden. 

 

 

2. Kosten uitbrengen offerte 

Indien opdrachtgever, alvorens tot een reparatieopdracht aan 

Atlas Copco te besluiten, aan Atlas Copco verzoekt de omvang 

van de reparatie te onderzoeken en een raming van de repa-

ratiekosten op te geven, dan worden de kosten gemoeid met een 

dergelijk onderzoek en de raming alleen in rekening gebracht als 

opdrachtgever besluit de werkzaamheden niet door Atlas Copco 

te laten uitvoeren. 

 

 

3.Tijd en plaats van de uitvoering van de werkzaam- 

heden 

Bij het aanvaarden van de opdracht doet Atlas Copco opgave van 

het tijdstip waarop of de periode waarin met de werkzaamheden 

zal worden begonnen. In beginsel worden de werkzaamheden 

uitgevoerd op werkdagen tussen 8.15 en 16.45 uur. 

 

 

4. Prijs 

Voor bepaling van de prijs van de werkzaamheden, de gebruikte 

apparatuur en de materialen gelden de tarieven en prijzen zoals 

deze ten tijde van de uitvoering door Atlas Copco worden 

gehanteerd. Deze tarieven worden op verzoek van opdrachtgever 

aan hem toegezonden. 

De prijzen zijn netto in euro exclusief BTW. 

 

 

5. Betaling 

5.1. Betaling van de voor de werkzaamheden verschuldigde prijs 

als bedoeld in artikel 4 geschiedt na uitvoering van de 

werkzaamheden binnen 20 dagen na verzending van de factuur. 

Atlas Copco is gerechtigd om deelfacturen te zenden als de 

werkzaamheden zich over een langere periode dan één week 

uitstrekken. Atlas Copco is gerechtigd te verlangen dat opdracht-

gever voor aanvang of tijdens de uitvoering van de 

werkzaamheden zekerheid stelt voor de betalingen aan Atlas 

Copco in de vorm van een onherroepelijke bankgarantie. 

 

 

 

 

6. Garantie 

6.1. Indien de Producten, binnen een periode van zes 

maanden na uitvoering van de werkzaamheden, gebreken 

blijken te vertonen die het gevolg zijn van gebrekkig 

vakmanschap bij de uitvoering van de werkzaamheden of 

van foutief materiaal dat bij de uitvoering van de 

werkzaamheden is gebruikt, dan zullen ter beoordeling van 

Atlas Copco de Producten worden hersteld of vervangen als 

de opdrachtgever: 

* aantoont dat de instructies van Atlas Copco voor gebruik, 

onderhoud en bediening zijn opgevolgd; én 

* opdrachtgever Atlas Copco schriftelijk van de gebreken in 

kennis stelt binnen 10 dagen na de dag waarop de gebreken 

zijn ontdekt of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen 

worden. 

6.2. Op de werkzaamheden die worden uitgevoerd en de 

materialen die worden geleverd in het kader van de hiervoor 

in artikel 6.1 genoemde garantieverplichting van Atlas 

Copco is lid 1 van dit artikel van overeenkomstige 

toepassing. 

6.3. Voor de Producten die zich in Nederland bevinden, 

omvat deze garantie de kosten van materiaal en arbeidsloon. 

Voor Producten die zich buiten Nederland bevinden, omvat 

deze garantie alleen de kosten van materiaal. Indien de 

opdrachtgever voor zijn rekening de Producten naar Atlas 

Copco verzendt, dan omvat de garantie zowel de kosten van 

materiaal als arbeidsloon. 

6.4. Indien opdrachtgever naar het oordeel van Atlas Copco 

ten onrechte een beroep doet op de garantieverplichting van 

Atlas Copco, dan worden de hieruit voortvloeiende kosten 

voor Atlas Copco aan opdrachtgever in rekening gebracht 

overeenkomstig het in artikel 4 bepaalde. 

 

 

7. Verplichtingen opdrachtgever 

7.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat het 

smeerolieniveau van de Producten op peil wordt gehouden 

en dat steeds voldoende hoeveelheid van de aanbevolen 

smeerolie in voorraad is.  

De opdrachtgever is er voor verantwoordelijk dat de bij de 

Producten behorende gebruiksinstructies strikt worden 

nageleefd. 

7.2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de Producten 

tijdig voor de uitvoering van de werkzaamheden 

beschikbaar zijn en dat de werkzaamheden van Atlas Copco 

kunnen worden uitgevoerd in een werkplaats in Nederland 

waar tenminste, conform wet- en regelgeving omtrent 

arbeidsomstandigheden de volgende voorzieningen 

aanwezig zijn: 

* een hijsinrichting van voldoende capaciteit; 

* elektriciteitsaansluitingen; 

* transportfaciliteiten; 

* verlichting. 

Opdrachtgever is aansprakelijk voor door Atlas Copco 

gemaakte kosten indien deze voorzieningen niet aanwezig 

zijn en Atlas Copco hierdoor de reparatie niet kan uitvoeren. 

 

 

  

 

 

7.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient 

Opdrachtgever tijdens de door Atlas Copco te verrichten 

werkzaamheden zelf zorg te dragen voor vervangende 

perslucht en/of droging. 

 

 

7. Datamonitoring-systeem 

Sommige van de door Atlas Copco geleverde Producten, 

bevatten een data monitoring-systeem en service, 

genaamd SMARTLINK. De data die verkregen wordt via 

SMARTLINK wordt gebruikt door Atlas Copco en door 

Atlas Copco ingeschakelde derden ten behoeve van de 

algemene klantenservice. SMARTLINK kan uitsluitend 

worden uitgelezen, Atlas Copco kan SMARTLINK niet 

van afstand aansturen. Atlas Copco zal alle commercieel 

redelijk inspanningen verrichten om de verkregen data 

tegen onbevoegd gebruik te beschermen. De 

SMARTLINK service wordt geleverd “as is”, derhalve 

zonder enige garantie. 

Het gebruik van SMARTLINK is geheel voor risico van 

de opdrachtgever. Atlas Copco behoudt zich het recht 

voor om naar eigen inzicht, op elk moment, ongeplande 

implementaties van wijzigingen, updates of 

verbeteringen van SMARTLINK door te voeren. Atlas 

Copco kan functionaliteiten en eigenschappen van 

SMARTLINK toevoegen ofverwijderen en kan 

SMARTLINK opschorten of stopzetten om welke reden 

dan ook. 

Atlas Copco geeft geen enkele garantie of waarborg dat 

SMARTLINK altijd beschikbaar is en is dan ook niet 

aansprakelijk in geval van downtime en eventuele 

gevolgen daarvan bij de opdrachtgever. Meer informatie 

over SMARTLINK is te vinden op 

http://www.atlascopco.nl/nl-

nl/compressors/service/Efficiency/Smartlink 

 

 

9. Aansprakelijkheid 

9.1. De aansprakelijkheid van Atlas Copco is beperkt tot 

nakoming van de in artikel 6 van deze voorwaarden 

omschreven garantieverplichting.  
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