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1. Toepasselijkheid  

1.1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle over-

eenkomsten, waarbij  Atlas Copco Internationaal B.V. (hierna te 

noemen: “Atlas Copco”) onderhoud uitvoert van Atlas Copco- 

Producten (hierna te noemen: “Producten”) die eigendom zijn 

van of in gebruik zijn bij opdrachtgever. Deze overeenkomsten 

worden in deze voorwaarden tevens aangeduid als onderhouds-

plannen. 

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. Omvang van de werkzaamheden 

2.1. Atlas Copco verzorgt gedurende de looptijd van de 

overeenkomst, afhankelijk van het door de opdrachtgever 

opgegeven aantal draaiuren, regelmatige inspectie van de 

producten en het noodzakelijke onderhoud inclusief revisies en 

het verhelpen van eventuele storingen. Herstel en vervanging 

van onderdelen is daaronder begrepen, mits dit voortvloeit uit 

normaal gebruik van de Producten bij de opgegeven omge-

vingscondities en aangetoond wordt dat de gebruiksinstructies 

van Atlas Copco zijn opgevolgd. De werkzaamheden worden in 

beginsel uitgevoerd op werkdagen tussen 08.15 en 16.45 uur. 

2.2. Indien zulks in de overeenkomst is aangegeven wordt naast 

regelmatige inspectie als bedoeld in artikel 2.1 ook een 

permanente controle en bewaking van de conditie van de 

Producten uitgevoerd door registratie van meetgegevens via 

Smartlink. De gegevens worden geanalyseerd door Atlas Copco 

en vastgelegd in een regelmatige rapportage aan de op-

drachtgever. 

 

 

3. Looptijd, tussentijdse opzegging, verlenging van de 

overeenkomst 

3.1. De looptijd van de overeenkomst wordt als volgt bepaald: 

vanaf het moment van het sluiten van de overeenkomst tot 31 

december daaropvolgend en vervolgens aaneensluitend 

gedurende vijf kalenderjaren. 

3.2. De overeenkomst kan door de opdrachtgever tussentijds 

worden beëindigd met ingang van ieder kalenderjaar, mits de 

schriftelijke opzegging Atlas Copco bereikt voor 1 november 

van het jaar daaraan voorafgaand en mits de opdrachtgever Atlas 

Copco een redelijke schadeloosstelling betaalt binnen 20 dagen 

na verzending van de schriftelijke opzegging. 

De schadeloosstelling bedraagt de helft van het tarief voor het 

lopende jaar.  

Indien de tijdige betaling van de hiervoor genoemde 

schadeloosstelling uitblijft, heeft de opzegging geen effect en 

duurt de overeenkomst voort. 

3.3. De overeenkomst wordt na het verstrijken van de looptijd 

als bedoeld in artikel 3.1 stilzwijgend verlengd met een periode 

van vijf jaar, tenzij één  van de partijen schriftelijk voor 1 

november van het jaar waarin de overeenkomst eindigt aan de 

andere partij te kennen geeft geen verlenging te wensen. 

 

 

4. Prijs 

4.1. De  prijs van  de werkzaamheden als bedoeld in artikel 

2  is  netto  in  euro  exclusief BTW  en wordt  per Product 

per  jaar in   de   overeenkomst opgenomen en  voorts  voor   

ieder  volgend   kalenderjaar  aangepast.   De  prijs  wordt  

voor  wat  betreft de component  arbeidsloon  bepaald  aan  

de  hand  van  de contractlonen binnen  FME-CWM  (de  

werkgeversorganisatie voor  de  technologische   industrie)  

en  de contractloonprognose van het CPB. 

 

 

 

 

 

De prijs wordt voor wat betreft de component 

materiaalkosten bepaald aan de hand van het CBS 

indexcijfer voor de gemiddelde stijging van de 

materiaalkosten. De cijfers zijn gebaseerd op statline, de 

elektronische databank van CBS (producentenprijzen, 

industrie, SBI 2010, afzet, index 2010=100). 

Gedurende de looptijd van de overeenkomst bericht Atlas 

Copco twee maanden voor de aanvang van een nieuw 

kalenderjaar opdrachtgever over de aldus aangepaste prij-

zen. 

4.2. De prijs is gebaseerd op het in de overeenkomst 

aangegeven aantal draaiuren per jaar. Meer draaiuren 

worden door Atlas Copco afzonderlijk in rekening gebracht. 

Dit geldt ook voor kosten die het gevolg zijn van afwijkende 

omgevingscondities alsmede afwijkingen op de 

installatievoorschriften van Atlas Copco. 

 

 

5. Betaling 

5.1. Betaling door de opdrachtgever van de voor de 

werkzaamheden verschuldigde prijs als bedoeld in artikel 

4.1 geschiedt jaarlijks voor aanvang van het jaar waarin de 

werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen 20 dagen 

na ontvangst van een factuur van Atlas Copco. 

5.2. Overige betalingen die opdrachtgever uit hoofde van de 

overeenkomst verschuldigd is, geschieden binnen 20 dagen 

na verzending van een factuur door Atlas Copco. 

 

 

6. Melding van storingen 

Indien één of meer Producten waarvoor het onderhoudsplan 

van toepassing is niet naar behoren functioneren, geeft de 

opdrachtgever hiervan binnen 24 uur kennis aan Atlas 

Copco onder opgave van type en serienummer van het 

product of de Producten alsmede van de naam van de 

contactpersoon binnen het bedrijf van opdrachtgever. Atlas 

Copco draagt er zorg voor dat binnen 24 uur na ontvangst 

van de melding een storingsmonteur ter plaatse is die er naar 

streeft de storing op een zo kort mogelijke termijn te 

verhelpen. 

 

 

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. Opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming 

van Atlas Copco geen werkzaamheden aan de Producten 

uitvoeren,  geen veranderingen, uitbreidingen of 

voorzieningen aanbrengen, noch dit door derden laten doen.  

7.4. Indien de in dit artikel genoemde verplichtingen door 

de opdrachtgever niet worden nageleefd ofwel de producten 

anderszins onzorgvuldig zijn of worden behandeld, is Atlas 

Copco gerechtigd de hierdoor 

 

 

  

 

 

noodzakelijk geworden werkzaamheden te verrichten en 

in rekening te brengen op basis van de Algemene  

reparatievoorwaarden van Atlas Copco, dan wel de 

overeenkomst te ontbinden op de wijze zoals vermeld in 

artikel 13 van de Algemene verkoop- en 

leveringsvoorwaarden. 

7.5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient 

Opdrachtgever tijdens de door Atlas Copco te verrichten 

werkzaamheden zelf zorg te dragen voor vervangende 

perslucht en/of droging. 

7.6. Afvoer van verpakkingsmateriaal, materialen en 

smeerlmiddelen zijn voor verantwoording van 

opdrachtgever. 

 

 

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 
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