
Artikel 1  Toepasselijkheid 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op  
alle aanbiedingen en koopovereenkomsten  
van goederen en/of diensten (te noemen 
“zaken”) waarbij Atlas Copco Internationaal BV 
(hierna te noemen Atlas Copco) als aanbieder 
respectievelijk verkoper optreedt.

1.2  Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen 
alleen schriftelijk worden overeengekomen.

 
Artikel 2  Totstandkoming koopovereenkomsten

2.1  Aanbiedingen 
Een aanbieding van Atlas Copco is vrijblijvend, 
tenzij uitdrukkelijk uit de aanbieding het 
tegendeel blijkt.

2.2 Overeenkomsten. 
Indien de overeenkomst schriftelijk wordt 
aangegaan, komt deze tot stand op de dag 
van ondertekening van het contract door 
Atlas Copco, onderscheidenlijk op de dag 
van verzending van de schriftelijke opdracht- 
bevestiging door Atlas Copco.

2.3 Aanvaarding door Atlas Copco kan via elk 
communicatiemiddel plaatsvinden. Dit geldt 
eveneens indien de bestelling of opdracht van 
Afnemer langs elektronische weg is geplaatst. 
Aanvaarding van de door koper geplaatste 
bestelling kan tevens plaatsvinden door  
verzending van de zaken aan koper.

2.4 Koper aanvaardt door het plaatsen van 
elke vervolgbestelling bij Atlas Copco 
de toepasselijkheid van deze algemene 
voorwaarden.

Artikel 3  Prijzen

3.1 De prijzen zijn netto in euro, exclusief BTW en 
“af magazijn Zwijndrecht”. Indien levering is 
overeengekomen anders dan “af magazijn” zijn 
de extra kosten, waaronder die van transport  
en verzekering voor rekening van koper.

3.2 Indien na de datum van totstandkoming van  
de overeenkomst één of meer der kostprijs- 
factoren een verhoging ondergaan – ook al  
geschiedt dit ingevolge voorzienbare 
omstandigheden – is Atlas Copco gerechtigd  
de overeengekomen prijs dienovereenkomstig 
te verhogen.

3.3 Emballage is, voor zover dit niet zeewaardige 
verpakking betreft, in de prijs inbegrepen. 
Zeewaardige verpakking wordt afzonderlijk in 
rekening gebracht. Emballage wordt nimmer 
terug genomen.

Artikel 4  Levering / Levertijd 

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

4.2 De levertijd gaat in op het laatste der 
navolgende tijdstippen: 
a. de dag van totstandkoming van de 
overeenkomst; 
b. de dag van ontvangst door Atlas Copco  
van de voor uitvoering van de opdracht 
noodzakelijke bescheiden, gegevens, 
vergunningen e.d.; 
c. de dag van de vervulling van de voor het 
aanvangen der werkzaamheden noodzakelijke 
formaliteiten; 
d. de dag van ontvangst door Atlas Copco van 
hetgeen volgens de overeenkomst vóór het 
aanvangen der werkzaamheden bij vooruit - 
betaling dient te worden voldaan. Indien een 
leverings datum of -week is overeengekomen, 

wordt de levertijd gevormd door de periode 
tussen de datum van totstandkoming van de 
overeenkomst en de leveringsdatum 
c.q. -week.

4.3 De levertijd is gebaseerd op het ten tijde van 
het sluiten van de overeenkomst geldende 
werkomstandigheden en op tijdige levering van 
de voordat voor de uitvoering van het werk  
tijdig bestelde materialen niet tijdig worden 
geleverd, wordt de levertijd voor zover naar het 
oordeel van Atlas Copco vereist verlengd.

4.4 Alle door Atlas Copco gehanteerde leverings-
termijnen zijn streeftermijnen en derhalve  
geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders 
is overeengekomen.

4.5 Het product geldt ten aanzien van de levertijd 
als geleverd wanneer het, indien keuring in het 
bedrijf van Atlas Copco is overeengekomen, 
voor keuring en in de overige gevallen wan-  
neer het voor verzending gereed is, een en 
ander nadat de koper daarvan in kennis is ge- 
steld, en onverminderd de gehoudenheid van 
Atlas Copco tot nakoming van zijn eventuele 
montage- en/of installatieverplichtingen.

4.6 De levertijd wordt eveneens verlengd met 
de duur van de vertraging die is ontstaan ten 
gevolge van het niet voldoen door de koper 
aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende 
verplichting of van hem te vergen medewerking 
met betrekking tot de uitvoering van de 
overeenkomst.

4.7 Behoudens grove schuld aan de zijde van  
Atlas Copco geeft overschrijding van de  
levertijd de koper geen recht op gehele of 
gedeeltelijke ontbinding van de  
overeenkomst.  
Overschrijding van de levertijd – door welke 
oorzaak dan ook – geeft de koper geen recht  
tot het zonder rechterlijke machtiging verrich- 
ten of doen verrichten van werkzaamheden ter 
uitvoering van de overeenkomst.

4.8 Een op overschrijding van de levertijd gestelde 
contractuele boete moet geacht worden in  
de plaats te komen van een eventueel recht 
van de koper op schadevergoeding. Een 
zodanige boete is niet verschuldigd indien de 
overschrijding van de levertijd het gevolg is  
van overmacht, dan wel een oorzaak als  
bedoeld lid 3 en 9 van dit artikel.

4.9 Onverminderd het in dit artikel bepaalde is  
Atlas Copco gerechtigd de nakoming van  
diens verplichtingen jegens de koper op te 
schorten, zolang de koper niet aan al zijn 
(betalings)verplichtingen uit hoofde van  
enige met Atlas Copco bestaande rechtsver- 
houding heeft voldaan. Deze opschorting  
geldt tot het moment waarop de koper alsnog 
zijn verplichtingen jegens Atlas Copco volledig  
is nagekomen. Een eventueel overeengekomen 
levertijd wordt door de opschorting verlengd 
met de opschortingsduur.

Artikel 5  Risico- en eigendomsovergang 

5.1 Dadelijk nadat de zaak als geleverd geldt  
in de zin van artikel 4 lid 3 en 9, draagt  
de koper het risico voor alle directe en  
indirecte schade, die aan of door deze zaak 
mocht ontstaan, behoudens voor zover aan  
grove schuld van Atlas Copco te wijten. Indien  
de koper na ingebrekestelling in verzuim blijft 
met de afname van de zaak zal Atlas Copco 
gerechtigd zijn de kosten van opslag van de  
zaak aan de koper in rekening te brengen. 
Daarnaast is de koper vanaf de leverdatum tot  
aan de datum van afname de wettelijke rente 
plus 3% over het gehele openstaande bedrag 
verschuldigd zolang geen betaling zoals 

overeengekomen bij de koopovereenkomst  
van de koopprijs heeft plaatsgevonden.

5.2 Onverminderd het in het vorige lid en het  
in artikel 4 lid 3 en 9 gestelde, gaat de  
eigendom van de zaak eerst op de koper  
over wanneer al het door de koper aan 
Atlas Copco uit hoofde van leveringen  
of werkzaamheden verschuldigde, met  
inbegrip van rente en kosten, volledig aan  
Atlas Copco is voldaan.

5.3 Op eerste verzoek van Atlas Copco is koper 
gehouden alternatieve zekerheid ten behoeve  
van Atlas Copco te verstrekken, indien om  
wat voor reden dan ook het eigendomsvoor-
behoud van Atlas Copco tenietgaat. Deze 
alternatieve zekerheid kan bestaan uit het 
vestigen van een bezitloos pandrecht op alle  
in artikel 5.1 bedoelde (roerende) goederen.

5.4 Atlas Copco zal in voorkomend geval gerech-  
tigd zijn tot ongehinderde toegang tot de  
zaak. De koper zal aan Atlas Copco alle 
medewerking verlenen teneinde Atlas Copco  
in de gelegenheid te stellen het in lid 2 
opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te 
oefenen door terugneming van de zaak, met 
inbegrip van de daartoe eventueel benodigde 
demontage.

Artikel 6  Betaling 

6.1 Betaling geschiedt na levering, binnen 20 
dagen na factuurdatum, tenzij deelbetalingen 
op tijdstippen voorafgaande aan de levering 
uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Alsdan 
geschiedt de betaling, na ontvangst van de 
factuur, voor of op het overeengekomen  
tijdstip. Bij niet tijdige betaling is koper van 
rechtswege in verzuim zonder dat enigerlei 
ingebrekestelling is vereist en is koper 
gehouden tot vergoeding van de wettelijke  
rente plus 3% over het verschuldigde bedrag  
voor de duur van het verzuim en tevens alle  
op de inning van zijn vordering vallende 
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, 
waarbij de buitengerechtelijke kosten 
redelijkerwijs op 15% van het openstaande 
bedrag worden gesteld, onverminderd het  
recht van Atlas Copco om de werkelijke 
gemaakte kosten, waaronder eventuele 
gerechtelijke kosten, aan de koper in rekening 
te brengen, indien deze het aldus berekende 
bedrag te boven mochten gaan. Alle  
betalingen dienen zonder enige aftrek of 
verrekening te geschieden ter kantore van  
Atlas Copco of op een door Atlas Copco aan  
te wijzen rekening.

6.2 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toesteming  
van Atlas Copco is het de koper niet toege- 
staan zijn betalingsverplichting jegens  
Atlas Copco te verrekenen met een vordering 
van de koper op Atlas Copco, uit welke hoofde 
dan ook.

6.3 Atlas Copco heeft het recht op ieder moment 
vooruitbetaling, contante betaling, dan wel 
zekerheid voor de betaling van de koper te 
verlangen.

 
Artikel 7  Inspectie, keuring, beproeving 

7.1   De zaken worden door Atlas Copco zorgvuldig 
geïnspecteerd en getest voor aflevering.  
Indien extra inspecties, keuringen of 
beproevingen zijn overeengekomen bepaalt 
Atlas Copco het tijdstip waarop deze kunnen 
worden uitgevoerd en geeft daarvan bericht 
aan koper. Koper of een door hem aangewezen 
vertegenwoordiger heeft de bevoegdheid bij  
de inspectie, keuring of beproeving aanwezig  
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te zijn. De inspectie, keuring of beproeving  
wordt uitgevoerd ongeacht of de koper van  
zijn hiervoor genoemde bevoegdheid gebruik 
maakt. De resultaten worden koper ter 
beschikking gesteld.

7.2    Indien de inspectie, keuring of beproeving 
geheel of gedeeltelijk moet geschieden  
door één of meer personen die niet in  
dienst zijn van Atlas Copco en deze niet 
verschijnen op het hiervoor genoemde  
tijdstip, dan wordt de inspectie, keuring of 
beproeving geacht te hebben plaatsgehad  
ten genoegen van Koper, tenzij deze binnen  
3 dagen na kennisneming van niet verschijning 
stelt dat inspectie, keuring of beproeving  
alsnog dient plaats te vinden.

7.3  Indien en voorzover keuring c.q. inspectie  
in het bedrijf van Atlas Copco door  
Atlas Copco niet is overeengekomen, zal de 
koper de zaken keuren binnen uiterlijk  
5 dagen na de levering als bedoeld in artikel 4  
lid 3 en 9, tenzij uitdrukkelijk een langere  
termijn is overeengekomen.

7.4    Indien deze termijn zonder schriftelijke en 
gespecificeerde melding van gegronde  
klachten is verstreken, worden de zaken  
geacht te zijn geaccepteerd.

7.5    Onverminderd de gehoudenheid van  
Atlas Copco tot nakoming van zijn garantie- 
verplichtingen zal de acceptatie volgens de 
voorgaande leden elke vordering van de koper 
terzake van een tekortkoming in de prestatie  
van Atlas Copco uitsluiten.

7.6    De aanwezigheid van een gebrek geeft de  
koper nimmer recht tot opschorting of 
verrekening van zijn betalingsverplichtingen  
met betrekking tot geleverde of ter beschik- 
king gestelde goederen, producten of verrichte 
werkzaamheden en/of diensten.

Artikel 8  Gebruikseigenschappen, garanties

8.1 De waarden van de gebruikseigenschappen 
zoals door Atlas Copco met betrekking tot 
apparatuur opgegeven, zijn gebaseerd op de 
ervaringen van Atlas Copco en zijn zodanig 
als Atlas Copco zou verwachten onder 
omstandigheden van de standaardtesten van 
Atlas Copco. Deze testen zijn gebaseerd op 
internationaal aanvaarde normen.

8.2 Het is de verantwoordelijkheid van koper om 
te bepalen of de capaciteit en de gebruiks- 
eigenschappen van de persluchtapparatuur 
geschikt en wettelijk toegelaten zijn voor  
het gebruik dat koper beoogt. Atlas Copco 
aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijk- 
heid.

8.3 Indien de apparatuur bij levering niet in staat 
blijkt de waarden (met inachtneming van de  
bij deze waarden vermelde toleranties), als 
bedoeld onder a. te behalen, dan zal koper  
Atlas Copco in de gelegenheid stellen om 
binnen redelijke termijn zodanige maatregelen 
te treffen dat alsnog aan deze waarden wordt 
voldaan. Indien dit laatste niet mogelijk  
blijkt zullen ter keuze van Atlas Copco, ofwel  
de apparatuur worden vervangen door 
apparatuur die wel aan de overeengekomen 
waarden voldoet, ofwel de apparatuur door  
Atlas Copco worden teruggenomen onder 
restitutie van dat gedeelte van de koopprijs 
dat reeds is voldaan, zonder dat Atlas Copco 
overigens tot enigerlei schadevergoeding is 
gehouden.

8.4 Onverminderd het in de vorige leden gestelde 
is Atlas Copco tot geen andere verplichting 
gehouden met betrekking tot de door haar 
geleverde zaken dan voortvloeit uit haar 
garantieverplichting zoals hierna omschreven 
en/of omschreven in het door haar bij de zaken 

geleverde garantiebewijs, mits de daarin  
voor gestelde voorwaarden worden in acht  
genomen.

8.5 Indien apparatuur binnen een periode van  
12 maanden na levering, als bedoeld in artikel  
4 lid 3, gebreken blijken te vertonen door 
gebruik van foutief materiaal of gebrekkig 
vakmanschap, dan zullen ter keuze van 
Atlas Copco, deze zaken worden hersteld of 
vervangen mits: 
a. de koper respectievelijk de eindverbruiker 
de instructies van Atlas Copco voor gebruik, 
onderhoud en bediening heeft opgevolgd, 
b. het gebrek niet het gevolg is van onjuist of 
onoordeelkundig gebruik of van aan de zaken 
ondeskundig verrichte handelingen en 
c. Atlas Copco door de koper respectievelijk 
de eindverbruiker schriftelijk van de gebreken 
in kennis is gesteld binnen 5 dagen na de dag 
waarop de gebreken zijn ontdekt of redelijker- 
wijs hadden kunnen worden ontdekt.

8.6 Buiten de garantie vallen eveneens gebreken, 
die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk 
het gevolg zijn van: 
a. gebruik van de zaken op een andere wijze  
dan het voorziene normale gebruik, 
b. normale slijtage, 
c. reparatie door derden, waaronder begrepen 
de koper respectievelijke de eindgebruiker, 
d. door Atlas Copco van derden betrokken 
onderdelen, voorzover de derde geen garantie 
aan Atlas Copco heeft verstrekt.

8.7 Voor zaken, die zich in Nederland bevinden 
omvat deze garantie de kosten van materiaal  
en arbeidsloon, voor zover de reparatie plaats 
vindt in de werkplaats van Atlas Copco.  
Voor zaken die zich buiten Nederland bevinden  
om vat deze garantie alleen de kosten van 
materiaal. Indien de koper respectievelijk de 
eindgebruiker voor zijn rekening de zaken 
verzendt naar een Nederlandse vestiging van  
Atlas Copco en verzending en ontvangst 
plaatsvinden over  eenkomstig de instructies 
van Atlas Copco, dan omvat de garantie  
zowel de kosten van materiaal als  
arbeidsloon.

8.8 Indien ten tijde van herstel of vervanging  
van de zaken van de oorspronkelijke garantie- 
termijn meer dan zes maanden zijn verstreken, 
wordt de garantieperiode voor de vervangen  
of herstelde onderdelen verlengd en wel tot  
zes maanden na levering van de vervangen  
of herstelde onderdelen.

8.9 Voor tweedehands zaken wordt geen garantie 
verleend tenzij zulks uitdrukkelijk in de 
overeenkomst is vermeld.

8.10  In geval van niet-behoorlijke of niet-tijdige 
nakoming van enige verplichting door  
de koper is Atlas Copco niet gehouden tot  
enige garantieverplichting.

Artikel 9  Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van Atlas Copco is 
beperkt tot nakoming van de in artikel 8 van 
deze voorwaarden omschreven garantie- 
verplichtingen.

9.2 Behoudens grove schuld aan de zijde van  
Atlas Copco en behoudens het bepaalde in  
de voorgaande zin is alle aansprakelijkheid  
van Atlas Copco, zoals voor bedrijfsschade, 
andere indirecte schade en schade als  
gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, 
uitgesloten. Atlas Copco is derhalve ook  
niet aansprakelijk voor: 
a. schending van octrooien, licenties of  
andere rechten van derden als gevolg van  
door of vanwege de koper verstrekte  
gegevens; 
b. beschadiging of verlies, door welke oorzaak 

ook, van door de koper ter beschikking  
gestelde grondstoffen, halffabrikaten,  
modellen, gereedschappen en andere zaken.

9.3 Indien Atlas Copco, zonder de montage in 
opdracht te hebben, wel bij de montage  
hulp en bijstand – van welke aard ook –  
verleent, geschiedt dit voor risico van de  
koper.

9.4 Uitsluitend indien in rechte mocht komen  
vast te staan dat Atlas Copco, ondanks het 
gestelde in lid 1 en 2, toch aansprakelijk is  
voor enige schade, is de totale aansprakelijk- 
heid van Atlas Copco beperkt tot vergoeding 
van directe schade tot maximaal een bedrag 
gelijk aan de voor die prestatie en/of levering 
bedongen prijs (exclusief omzet- belasting). 
Indien de overeenkomst (hoofdzakelijk) een 
duurovereenkomst is met een  
looptijd van meer dan een jaar, wordt het 
hiervoor bedoelde bedrag gesteld op het  
totaal van de vergoedingen (exclusief 
omzetbelasting) bedongen voor één jaar.  
In geen geval zal de totale vergoeding  
voor directe schade per jaar echter meer 
bedragen dan 100.000 euro (één honderd- 
duizend euro). Onder directe schade in de zin 
van dit artikel wordt uitsluitend verstaan: 
a. de redelijke kosten die de koper heeft 
gemaakt om de prestatie van Atlas Copco 
aan de gesloten overeenkomst te laten 
beantwoorden; 
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling 
van de oorzaak en de omvang van de schade, 
voorzover de vaststelling betrekking heeft op 
directe schade in de zin van dit artikel; 
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming 
of beperking van schade, voor zover de koper 
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot 
beperking van directe schade in de zin van dit 
artikel.

9.5 De totale aansprakelijkheid van Atlas Copco  
voor schade door dood of lichamelijk letsel  
of voor materiële beschadiging van goederen  
zal in geen geval meer bedragen dan het  
bedrag dat onder de verzekering van  
Atlas Copco wordt uitgekeerd.

9.6 Aansprakelijkheid van Atlas Copco voor  
indirecte schade, daaronder begrepen 
gevolgschade, gederfde winst, gemiste 
besparingen, schade door bedrijfsstagnatie  
en enige andere schade dan die bedoeld  
in artikel 9.4 en 9.5 is te allen tijde  
uitgesloten.

9.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig  
recht op schadevergoeding is steeds dat  
de koper de schade zo spoedig mogelijk na  
het ontstaan daarvan schriftelijk bij  
Atlas Copco meldt.

9.8 Een reeks van samenhangende schade- 
veroorzakende gebeurtenissen geldt voor de 
toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.

9.9 De koper is gehouden Atlas Copco te  
vrijwaren, respectievelijk schadeloos te 
stellen, terzake van alle aanspraken van 
derden tot vergoeding van schade, waarvoor 
de aansprakelijkheid van Atlas Copco in deze 
voorwaarden in de verhouding met de koper  
is uitgesloten.

Artikel 10  Overmacht

10.1 Onder overmacht in de zin van artikel 4 wordt 
verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering 
van de overeenkomst die Atlas Copco of de 
koper niet kan worden toegerekend, omdat  
zij niet te wijten is aan de schuld van  
Atlas Copco of de koper, noch krachtens de  
wet, rechtshandeling of in het verkeer  
geldende opvattingen voor rekening van  
Atlas Copco of de koper komt.
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10.2 In geval van tijdelijke overmacht, waaronder 
begrepen de situatie dat een door de koper 
besteld product tijdelijk niet leverbaar is,  
is Atlas Copco gerechtigd de beoogde 
leveringstermijn in de zin van artikel 4 te 
verlengen met de tijd, gedurende welke  
de tijdelijke overmacht voortduurt.

10.3 In geval van blijvende overmacht,  
waaronder wordt verstaan een omstandigheid 
waarop Atlas Copco of de koper geen  
invloed heeft, noch redelijkerwijs kan  
hebben en die de levering of terbeschikking- 
stelling van producten respectievelijk de ver- 
richting van werkzaamheden en/of diensten 
onmogelijk maakt, is Atlas Copco  
respectievelijk de koper gerechtigd de 
overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. 
In geval van overmacht kan de koper geen 
vergoeding van door hem geleden schade van 
Atlas Copco vorderen.

Artikel 11  Geheimhouding, intellectuele 
eigendom

11.1 Alle rechten van intellectuele of industriële 
eigendom alsmede soortgelijke rechten,  
ter zake van of met betrekking tot door  
Atlas Copco aan de koper geleverde en/of ter 
beschikking gestelde goederen of producten 
dan wel ten behoeve van de koper verrichte 
werkzaamheden en/of diensten komen 
uitsluitend toe aan Atlas Copco.

11.2 De koper is verplicht tot geheimhouding 
tegenover derden van alle tekeningen, 
beschrijvingen, specificaties, modellen, 
constructies, schema’s, technische bescheiden 
en andere bedrijfsinformatie alsmede  
know-how in de ruimste zin van het woord, 
afkomstig van Atlas Copco die op enigerlei  
wijze te zijner kennis zijn gebracht of gekomen.

11.3 Geen enkele bepaling in de met de koper 
gesloten overeenkomst of daaruit voort- 
vloeiende overeenkomsten tussen  
Atlas Copco en de koper strekt tot gehele  
of gedeeltelijke overdracht aan de koper  
van rechten als bedoeld in artikel 11.1,  
tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeen- 
gekomen. De koper erkent deze rechten  
en zal zich van iedere vorm van (in)directe 
inbreuk op deze rechten onthouden op  
straffe van verbeurte van een in zijn geheel 
opeisbare boete van 25.000 euro voor elke 
overtreding of elke week dat de overtreding 
voortduurt, onverminderd de Atlas Copco 
overigens terzake toekomende rechten, 
waaronder het recht op nakoming en/of  
volledige schadevergoeding.

11.4 Indien de koper merkt dat derden inbreuk  
maken op de in artikel 11.1 bedoelde rechten,  
is de koper verplicht dit terstond schriftelijk  
aan Atlas Copco mede te delen. De koper  
zal zonder schriftelijke toestemming van  
Atlas Copco op geen enkele wijze zelf in of 
buiten rechte tegen een dergelijke inbreuk 
optreden. Indien Atlas Copco beslist in of  
buiten rechte tegen inbreukmakende derden  
op te treden, zal de koper daaraan op kosten  
van Atlas Copco alle door Atlas Copco  
gevraagde medewerking verlenen.

Artikel 12   Overdracht van rechten en 
verplichtingen

Atlas Copco heeft het recht de nakoming  
van zijn verplichtingen en/of uitoefening van  
zijn rechten uit deze overeenkomst over te  
dragen aan een of meer derden. Atlas Copco  
geeft van een zodanige overdracht schriftelijk  
kennis aan de koper.

Artikel 13  Niet nakoming, ontbinding

13.1 Atlas Copco heeft het recht de overeenkomst 
met de koper met onmiddellijke ingang voor 
de toekomst door middel van een schriftelijke 
kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande 
ingebrekestelling te ontbinden c.q. verdere 
leveranties respectievelijk verrichting van 
werkzaamheden en/of diensten te staken 
zonder tot enige schadevergoeding gehouden 
te zijn, onverminderd eventuele hem verder 
toekomende rechten, indien: 
a. de koper ondanks deugdelijke ingebre- 
kestelling toerekenbaar tekortschiet in 
de nakoming van enige op hem rustende 
verplichting; 
b. aan de koper (al of niet voorlopig)  
surseance van betaling wordt verleend of  
de koper in staat van faillissement wordt 
verklaard, de koper een verzoek tot  
toepassing van een schuldsaneringsregeling 
indient of de koper onder curatele of bewind 
wordt gesteld; 
c. ten laste van de koper beslag wordt gelegd 
op diens goederen ter zake van substantiële 
schulden en dit beslag langer dan twee 
maanden wordt gehandhaafd; 
d. de koper zijn bedrijfsvoering geheel of 
gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert  
en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Atlas Copco ingrijpend wijzigt of aan een  
derde overdraagt.

13.2 Alle vorderingen die Atlas Copco in deze 
gevallen op koper mocht hebben zullen  
terstond en ten volle opeisbaar zijn.

13.3 Atlas Copco is wegens voornoemde  
beëindiging van de overeenkomst jegens de 
koper nimmer tot enige schadevergoeding of 
betaling gehouden, onverminderd het recht  
van Atlas Copco op volledige schadevergoeding 
wegens schending door de koper van zijn 
verplichtingen als hiervoor bedoeld en onver 
minderd Atlas Copco overigens terzake 
toekomende rechten.

Artikel 14  Vertraging, annulering

14.1 Indien en voor zover de koper afname van  
de zaak wenst op te schorten, is de koper  
over de gehele vertragingsperiode aan  
Atlas Copco opslagkosten verschuldigd.  
Dit onverminderd de verplichting van koper  
om de volledige koopsom te betalen aan  
Atlas Copco overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 6. De opslagkosten zullen maandelijks 
aan koper worden gefactureerd.

14.2 Indien en voor zover de koper afname van de 
zaak, althans een in de koopovereenkomst 
opgenomen zaak wenst te annuleren, is 
de koper aan Atlas Copco een vergoeding 
verschuldigd gelijk aan de door Atlas Copco  
tot het moment van annulering gemaakte 
kosten, zulks met een minimum van 30%  
van de koopprijs.

14.3 Annulering dient te geschieden middels 
aangetekende brief van koper aan het adres  
van Atlas Copco.

 
Artikel 15  Toepasselijk recht, geschillen

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

15.2 Behoudens de toepasselijkheid van  
lid 3 van dit artikel zullen alle geschillen die 
mochten ontstaan naar aanleiding van een  
overeenkomst, waarop onderhavige leverings- 
voorwaarden geheel of ten dele van 

toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere 
overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn  
van zodanige overeenkomst, bij uitsluiting 
worden berecht door de bevoegde rechter  
te ‘s-Gravenhage, tenzij Atlas Copco verkiest  
de rechter te adiëren welke de wet aanwijst.

15.3 Voorzover de in het vorige lid omschreven 
geschillen volgens de regels van Nederlandse 
burgerlijk procesrecht behoren tot de absolute 
competentie van de kantonrechter, zal de 
Rechtbank, sector Kanton het geschil kunnen 
beslechten.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden


