
 
 
ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN  
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere op 24 februari 1998 onder nummer 98/042 
A.T.H. Maintenance B.V 
 
Artikel 1: Toepasselijkheid. 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, verkopen en aanneming van werken door A.T.H. Maintenance B.V, behoudens indien en voorzover bij  schriftelijke 
overeenkomst uitdrukkelijk van deze voorwaarden wordt afgeweken. 
 
Artikel 2: Aanbieding en overeenkomst. 
2.1 Aanbiedingen van A.T.H. Maintenance B.V zijn vrijblijvend en binden A.T.H. Maintenance B.V derhalve niet. Dit geldt onder andere voor prijzen, leveringstermijnen, maten, 
afmetingen en afbeeldingen. 
 
2.2 Een door A.T.H. Maintenance B.V uitgebrachte offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen. A.T.H. Maintenance B.V behoudt zich echter het recht voor onverwijld na de 
aanvaarding een zodanige aanbieding te herroepen. (De in de offerte verwerkte gegevens zoals prijslijsten, kwaliteitsaanduidingen en hoeveelheden, zijn zo nauwkeurig mogelijk bepaald, 
doch de Opdrachtgever kan aan die gegevens geen rechten ontlenen. Monsters mogen in kleur en structuur afwijken van de geleverde materialen.) Alle in de offerte verwerkte gegevens 
dienen uitsluitend voor gebruik in het kader van die aanbieding of die opdracht en mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. 
 
2.3 A.T.H. Maintenance B.V baseert zich bij de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst op door de Opdrachtgever vóór, tijdens en/of na totstandkoming van de overeenkomst 
verstrekte gegevens, tekeningen, modellen etc. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens, tekeningen, monsters etc., en is aansprakelijk voor de door 
A.T.H. Maintenance B.V en/of derden geleden, uit de onjuistheid c.q. onvolledigheid van de gegevens, tekeningen, modellen etc., voortvloeiende schade. In voorkomend geval is A.T.H. 
Maintenance B.V gerechtigd haar offerte overeenkomstig de juiste gegevens aan te passen en de  hieraan verbonden kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 
 
2.4 Een overeenkomst met A.T.H. Maintenance B.V komt tot stand doordat deze door haar schriftelijk is bevestigd danwel doordat zij is aangevangen met de feitelijke  uitvoering daarvan. 
 
Artikel 3: Nakoming en risico. 
3.1 A.T.H. Maintenance B.V verplicht zich tot nakoming van de overeenkomst binnen een redelijke termijn. Door haar opgegeven leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen  in de zin 
van artikel 6:83 sub. A BW. De opgegeven termijnen gaan pas in nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens door de  Opdrachtgever aan A.T.H. 
Maintenance B.V zijn verstrekt. 
 
3.2 De Opdrachtgever is niet bevoegd een overeengekomen afleveringsdatum te wijzigen. 
 
3.3 A.T.H. Maintenance B.V is bevoegd de nakoming jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien na het aangaan van de overeenkomst te harer  kennis gekomen 
omstandigheden haar grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen. 
 
 
3.4 Alle leveringen geschieden af fabriek en/of magazijn van A.T.H. Maintenance B.V; verzending van zaken geschiedt voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen. De Opdrachtgever is verplicht de zaak in ontvangst te nemen. De Opdrachtgever is niet bevoegd levering in gedeelten te  weigeren. 
 
3.5 Het risico terzake van de af te leveren zaken gaat over op de Opdrachtgever op het moment waarop deze zaken de terreinen van A.T.H. Maintenance B.V verlaten, danwel  zodra de 
zaken ten behoeve van de Opdrachtgever zijn geïndividualiseerd en daarvan mededeling is gedaan aan de Opdrachtgever. Als zodanige individualisering ten behoeve van de Opdrachtgever 
geldt in ieder geval het aanbieden ter verzending door A.T.H. Maintenance B.V. 
 
3.6 Bij ontbinding van de overeenkomst blijven de zaken voor het risico van de Opdrachtgever, onverminderd hetgeen dienaangaande overigens in deze  Algemene Voorwaarden is 
bepaald. 
 
3.7 Indien A.T.H. Maintenance B.V door omstandigheden die voor rekening komen van de Opdrachtgever: 
niet tot levering van zaken kan overgaan, zijn deze zaken vanaf de vastgestelde leveringsdatum voor rekening en risico van de Opdrachtgever, waarbij eventuele opslagkosten voor rekening 
van de Opdrachtgever komen; 
niet tot het uitvoeren van werken kan overgaan, is de Opdrachtgever, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, een boete aan A.T.H. Maintenance B.V verschuldigd ter grootte van 30 
% van de overeengekomen vergoeding voor de uitvoering van het werk. 
  
Een en ander laat de verdere rechten van A.T.H. Maintenance B.V onverlet. 
 
Artikel 4: Vervoer, verzekering en verpakking. 
4.1 Transport en/of verzending van zaken zal geschieden door middel van een wijze van vervoer c.q. verzending ter keuze van A.T.H. Maintenance B.V, tenzij tussen de  partijen 
uitdrukkelijk schriftelijk enige bijzondere wijze van vervoer c.q. verzending werd overeengekomen. 
 
4.2 A.T.H. Maintenance B.V verzekert het vervoer c.q. de verzending volgens de gebruikelijke verzekeringscondities van de bij hem lopende contractpolis. De kosten van in- en  
uitlading, vervoer c.q. verzending en van verzekering zullen aan de Opdrachtgever afzonderlijk in rekening worden gebracht. 
 
Artikel 5: Bescheiden, hulpmiddelen en adviezen. 
5.1 A.T.H. Maintenance B.V draagt zorg voor hulpmiddelen, gereedschappen en machines, alsmede voor de reinigings- en onderhoudsmiddelen, die voor de uitvoering van  het werk 
nodig zijn. Genoemde zaken blijven eigendom van A.T.H. Maintenance B.V ook al mocht zij hiervoor een bijdrage in de kosten hebben ontvangen van de  Opdrachtgever. Water, gas en 
elektriciteit dienen door de Opdrachtgever beschikbaar te worden gesteld, evenals de benodigde kleedruimte voor het personeel  en de opslagruimte voor gereedschappen en materialen. 
 
5.2 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het risico van verlies en/of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere hulpmiddelen, vanaf het  moment waarop deze op het 
werk zijn aangevoerd en gedurende de tijd dat deze zich buiten de normale werktijden of niet onder direct toezicht van  A.T.H. Maintenance B.V bij de Opdrachtgever bevinden. 
 
5.3 Indien ter plaatse bij de uitvoering van het werk werkzaamheden dienen te worden verricht, die van de normale gang van zaken afwijken (zoals verbouwings-  en/of herstel- en/of 
verhuizingswerkzaamheden), zal de Opdrachtgever A.T.H. Maintenance B.V daarvan tijdig in kennis stellen. De gevolgen van een niet tijdige kennisgeving zijn voor rekening van de 
Opdrachtgever. 
 
5.4 A.T.H. Maintenance B.V is niet gehouden de onder artikel 5.3 genoemde werkzaamheden te verrichten. Worden deze werkzaamheden echter wél door A.T.H. Maintenance B.V  
verricht, dan worden deze werkzaamheden geacht meerwerk te zijn, dat tegen de gebruikelijke door A.T.H. Maintenance B.V hiervoor gehanteerde tarieven in rekening  wordt gebracht. 
 
5.5 Door of in opdracht van A.T.H. Maintenance B.V opgestelde, vervaardigde of ter beschikking gestelde kostenbegrotingen, tekeningen of andere bij aanbiedingen of  leveranties 
behorende bescheiden (waarvan de Opdrachtgever geacht kan worden het vertrouwelijke karakter te kennen), blijven het eigendom van  A.T.H. Maintenance B.V. Zij moeten op eerste 
verzoek aan A.T.H. Maintenance B.V en op kosten van de Opdrachtgever worden geretourneerd, op straffe van een dwangsom van   1.000,-- per dag. De Opdrachtgever garandeert dat 
geen gegevens betreffende de door A.T.H. Maintenance B.V gebezigde fabricage- en/of constructiemethoden  waarvan de Opdrachtgever geacht kan worden het vertrouwelijk karakter te 
kennen, door de Opdrachtgever worden gekopieerd, nagemaakt, aan derden  getoond, bekend gemaakt of gebruikt zonder  voorafgaande schriftelijke toestemming van A.T.H. Maintenance 
B.V. 
 
5.6 Door A.T.H. Maintenance B.V verstrekte adviezen zijn vrijblijvend en slechts van algemene aard en kunnen A.T.H. Maintenance B.V niet worden tegengeworpen. A.T.H. 
Maintenance B.V is niet  aansprakelijk voor eventuele schade, voortvloeiende uit of samenhangend met door hem verstrekte adviezen, ongeacht of deze adviezen schriftelijk zijn  
vastgelegd. 
 
 
 
 
 
 
Artikel 6: Prijzen. 
6.1 De prijzen van zaken verkocht aan de Opdrachtgever zijn gebaseerd op levering af magazijn, exclusief BTW, en exclusief kosten van in- en uitlading, vervoer  c.q. verzending, 
verzekering, (verzend)verpakking, transportmateriaal, invoerrechten, met invoerrechten vergelijkbare rechten en belastingen. 



 
6.2 Installatie- en reparatiewerkzaamheden alsmede overige werkzaamheden worden op basis van nacalculatie tegen het geldende uurtarief in rekening gebracht.  Vóóraf verstrekte 
prijsopgaven gelden slechts als indicatie. 
 
6.3 A.T.H. Maintenance B.V heeft het recht de prijzen van verkochte, doch (nog) niet geleverde zaken - ook waar het gedeelten van grotere bestellingen betreft - eenzijdig  tussentijds aan 
te passen aan de wisseling van één of meer der kostprijsfactoren. 
 
6.4 A.T.H. Maintenance B.V is gerechtigd om van door de Opdrachtgever bestelde hoeveelheden af te wijken, zij het dat deze afwijking - naar boven of naar beneden -  maximaal 5% mag 
bedragen. 
 
Artikel 7: Betaling. 
7.1 Betaling dient uiterlijk 30 dagen na aflevering van produkten of bij oplevering van werken te geschieden in Nederlands gangbaar geld ten kantore van  A.T.H. Maintenance B.V danwel 
aan een uitvoerend bevoegde functionaris van A.T.H. Maintenance B.V, danwel door bijschrijving op een door A.T.H. Maintenance B.V in Nederland aangehouden bankrekening. Als 
tijdstip van (girale) betaling geldt het tijdstip waarop de bankrekening van A.T.H. Maintenance B.V is gecrediteerd. A.T.H. Maintenance B.V is bevoegd  betaling d.m.v. creditcards te 
weigeren. A.T.H. Maintenance B.V is tevens bevoegd vooruitbetaling of aanbetaling te verlangen. 
 
7.2 Behoudens schriftelijk overeengekomen uitdrukkelijk andersluidend beding, dient betaling van het volledige factuurbedrag door A.T.H. Maintenance B.V te zijn ontvangen  binnen 30 
dagen na verzending van de factuur, zonder dat de Opdrachtgever enig recht op korting of verrekening toekomt. 
 
7.3 A.T.H. Maintenance B.V is altijd gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de overeenkomst voort te gaan, een naar haar oordeel voldoende  zekerheid 
voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen.  Weigering van de Opdrachtgever om de 
verlangde zekerheid te stellen geeft A.T.H. Maintenance B.V het recht de overeenkomst te ontbinden. 
 
7.4 Betalingen worden geacht te zijn gedaan allereerst ter delging van in rekening gebrachte rente en kosten en vervolgens ter delging van de langstlopende  vordering. 
 
Artikel 8: Opeisbaarheid en verzuim. 
8.1 Overschrijding van de voor de Opdrachtgever gestelde betalingstermijn zal de Opdrachtgever onmiddellijk in verzuim doen zijn en leidt tot onmiddellijke  opeisbaarheid zonder enige 
voorafgaande ingebrekestelling zijdens A.T.H. Maintenance B.V noodzakelijk is. 
 
8.2 Vorderingen van A.T.H. Maintenance B.V op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk en integraal opeisbaar en verzuim treedt onmiddellijk in, indien één van de volgende  gevallen zich 
voordoet:  
 
aanvragen van het faillissement of surséance van betaling of aanbieding van een buitengerechtelijk akkoord zijdens de Opdrachtgever; 
 
uitwinning van aan de Opdrachtgever toebehorende zaken en goederen; 
 
A.T.H. Maintenance B.V moet uit mededelingen van de Opdrachtgever kunnen afleiden dat deze niet of niet tijdig zal betalen; 
 
A.T.H. Maintenance B.V heeft goede gronden te vrezen dat de Opdrachtgever niet of niet tijdig zal betalen en de Opdrachtgever niet voldoet aan een schriftelijk aanmaning met opgave van 
die gronden om zich binnen 2 weken bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen. 
 
8.3 De Opdrachtgever is verplicht ten minste de volgende schade die A.T.H. Maintenance B.V ten gevolge van het verzuim lijdt aan A.T.H. Maintenance B.V te vergoeden, zonder dat  
daartoe enige voorafgaande aanmaning of ingebrekkestelling is vereist: 
 
A. de vertragingsrente over de tijd dat het verzuim heeft geduurd ten belope van 1,5% per maand, opeisbaar voor iedere maand of ieder gedeelte van een maand  dat het verzuim van de 
Opdrachtgever voortduurt, waarbij na afloop van iedere maand het rentedragend bedrag wordt vermeerderd met de over die maand  verschuldigde rente; 
 
B. gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten ten belope van 15% met een minimum van  250,--, te berekenen over de factuurwaarde, danwel - naar  
 keuze van A.T.H. Maintenance B.V - de daadwerkelijke gemaakte incassokosten. 
8.4 A.T.H. Maintenance B.V is bevoegd opeisbare vorderingen tot betaling op de Opdrachtgever te verrekenen met vorderingen die de Opdrachtgever op hem mocht hebben,  ook indien 
deze laatste vorderingen niet opeisbaar mochten zijn. 
 
Artikel 9: Ontbinding. 
9.1 A.T.H. Maintenance B.V is bevoegd een overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke, aan de Opdrachtgever gerichte, verklaring: 
 
indien de Opdrachtgever in verzuim is de gefactureerde prijs inclusief de inmiddels verschuldigd geworden rente en kosten te betalen; 
 
indien de Opdrachtgever geleverde zaken niet in ontvangst neemt op de voor aflevering bepaalde dag; 
 
in de gevallen genoemd in artikel 8.2. 
 
9.2 Voorts wordt de overeenkomst ontbonden door terugname van zaken onder inroeping van het eigendomsvoorbehoud overeenkomstig artikel 12. De  overeenkomst zal in dat geval 
ongedaan worden gemaakt, met verrekening van alle door A.T.H. Maintenance B.V terzake gemaakte kosten en van de door de Opdrachtgever verschuldigd geworden schadevergoeding. 
 
9.3 De Opdrachtgever is gehouden aan de volledige schade te vergoeden die A.T.H. Maintenance B.V lijdt als gevolg van de ontbinding van de overeenkomst. Deze schade  beloopt ten 
minste het totaal van de navolgende bedragen: 
 
A. de overeenkomstig artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden berekende vertragingsrente, vermeerderd met incassokosten; 
 
B. de overeenkomstig artikel 3 en 4 van deze Algemene Voorwaarden verschuldigd geworden bedragen voor verzekering, vervoer en verpakking, zowel voor de  levering als voor de 
terugname van de zaken; 
 
C. winstderving. 
 
 De Opdrachtgever is deze bedragen opeisbaar verschuldigd zonder daartoe een voorafgaand aanmaning of ingebrekestelling is vereist. 
 
9.4 De Opdrachtgever is, behoudens het bepaalde in artikel 10.3, niet gerechtigd een opdracht te annuleren. Indien A.T.H. Maintenance B.V niettemin met deze annulering  instemt, zal de 
Opdrachtgever ten minste 30% van de overeengekomen totaalprijs of bij gebreke daarvan, 30% van de offerteprijs te verlangen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 10: Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht). 
10.1 Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt onder overmacht verstaan elke van de wil van A.T.H. Maintenance B.V onafhankelijke omstandigheid - ook al was ten  tijde van het 
tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk maakt. De volgende  omstandigheden zullen in ieder geval 
gelden als overmacht aan de zijde van A.T.H. Maintenance B.V: 



 
oorlog. burgeroorlog, oorlogsgevaar, oproer; 
 
werkstaking en/of uitsluiting bij A.T.H. Maintenance B.V; 
 
overheidsmaatregelen die de handel van A.T.H. Maintenance B.V verbieden of aanmerkelijk beperken en/of hinderen; 
 
niet en/of niet tijdige levering aan A.T.H. Maintenance B.V door zijn toeleverancier(s); 
 
staking of vertraging bij vervoer ingeschakeld door A.T.H. Maintenance B.V; 
 
ziekte van personeel bij de produktie-afdeling van A.T.H. Maintenance B.V waardoor een normale bedrijfsuitvoering niet mogelijk is; 
 
bedrijfsstoringen bij A.T.H. Maintenance B.V door welke oorzaak dan ook. 
 
10.2 In geval van overmacht is A.T.H. Maintenance B.V bevoegd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor een periode van 30 dagen. 
 A.T.H. Maintenance B.V is niet aansprakelijk jegens de Opdrachtgever voor diens schade ten gevolge van niet of niet tijdig presteren van A.T.H. Maintenance B.V indien en voorzover  
dit niet of niet tijdig presteren te wijten is aan overmacht. 
 
10.3 Een overmachtssituatie aan de zijde van A.T.H. Maintenance B.V geeft de Opdrachtgever eerst het recht de overeenkomst te ontbinden indien deze overmachtssituatie  langer dan 30 
dagen heeft geduurd. 
 
Artikel 11: Garantie en klachten. 
11.1 A.T.H. Maintenance B.V staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken en/of uitgevoerde werkzaamheden. Alle gebreken in de door A.T.H. Maintenance B.V  
geleverde zaken danwel verrichte werkzaamheden zullen, naar keuze van A.T.H. Maintenance B.V, worden hersteld, vervangen, of vergoed, danwel zullen de werkzaamheden opnieuw 
worden uitgevoerd, indien de Opdrachtgever aantoont dat deze gebreken uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het gevolg zijn van aan  A.T.H. Maintenance B.V verwijtbare onzorgvuldige 
afwerking of gebruik van slecht materiaal. A.T.H. Maintenance B.V zal bij gegronde claim onder deze garantiebepaling niet  gehouden zijn tot betaling van schadevergoeding. 
 
11.2 De in sub. 11.1 genoemde garantie geldt tot maximaal 6 maanden na aflevering van de zaken c.q. aanvang van de werkzaamheden. Ieder beroep op de  garantie dient - op straffe van 
verval van rechten - te worden gedaan binnen 14 dagen nadat de  
 
 
Opdrachtgever het gebrek heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren. Indien A.T.H. Maintenance B.V een beroep op de garantie na het verstrijken van deze termijn toch 
in behandeling neemt, wordt zij niet geacht  haar rechten te hebben prijsgegeven. 
 
11.3 Bij vervanging van onderdelen wordt A.T.H. Maintenance B.V eigenaar van de te vervangen onderdelen. Evenmin is de Opdrachtgever bevoegd in dat geval de  overeenkomst te 
ontbinden. 
 
11.4 De in sub. 11.1 genoemde garantie geldt niet: 
 
A. voor niet door A.T.H. Maintenance B.V geleverde zaken; 
 
B. voor gebreken die geheel of ten dele het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit der toegepaste materialen; 
 
C. indien A.T.H. Maintenance B.V - in overleg met de Opdrachtgever - gebruik heeft gemaakt van door de Opdrachtgever aangeleverde of gebruikte materialen of door de  Opdrachtgever 
voorgeschreven constructies tenzij schriftelijk anders is overeengekomen; 
 
D. indien en voorzover A.T.H. Maintenance B.V zich bij de uitvoering van de overeenkomst heeft gebaseerd op door de Opdrachtgever overeenkomstig artikel 2.3 verstrekte  
 informatie; 
 
E. voor gebreken die het gevolg zijn van onjuiste, onduidelijke of onvolledige informatie zijdens de Opdrachtgever, waaronder informatie met betrekking tot het  gebruiks- of 
toepassingsdoel van de zaken; 
 
F. voor gebreken die zijn ontstaan als gevolg van slijtage of van onzorgvuldig gebruik of onderhoud door de Opdrachtgever; 
 
G. voor onderhoudsadviezen. 
 
11.5  De in sub. 11.1 bedoelde garantie vervalt, ook indien de daar genoemde termijn nog niet is verstreken, op het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is met  een van zijn verplich-
tingen uit hoofde van de overeenkomst. 
 
11.6 Zaken door de Opdrachtgever afgehaald bij de fabriek en/of de magazijnen van A.T.H. Maintenance B.V worden geacht door de Opdrachtgever te zijn geïnspecteerd, zodat  over 
zichtbare gebreken van deze zaken niet kan worden geklaagd door de Opdrachtgever. 
 
Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud. 
12.1 A.T.H. Maintenance B.V behoud zich de eigendom voor van door haar aan de Opdrachtgever geleverde zaken totdat de Opdrachtgever aan A.T.H. Maintenance B.V. heeft voldaan al 
 hetgeen hij aan A.T.H. Maintenance B.V is verschuldigd ter zake van krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte of te verrichten 
werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst, zoals de kosten van verpakking, verzekering, vervoer/verzending 
en verschuldigd geworden BTW, alsmede verschuldigd geworden vertragingsrente, incassokosten en schadevergoeding. 
 
12.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te bezwaren of daarop een (stil) pandrecht te (laten) vestigen. 
 
12.3 De opdrachtgever zal de zaken die uit hoofde van dit beding eigendom zijn gebleven van A.T.H. Maintenance B.V slechts mogen verkopen aan derden in het kader van  een normale 
uitoefening van zijn bedrijf. Bij verkoop op krediet in de normale uitoefening van het bedrijf is de Opdrachtgever verplicht van zijn afnemers een  eigendomsvoorbehoud te bedingen op de 
voet van het bepaalde in dit artikel. 
 
De opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van  A.T.H. Maintenance B.V te bewaren. De 
Opdrachtgever is verplicht, de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand -, ontploffings- en waterschade  alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze 
verzekeringen aan A.T.H. Maintenance B.V op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de  Opdrachtgever op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde 
verzekeringen zullen, zodra A.T.H. Maintenance B.V te kennen geeft dit te wensen, door de  Opdrachtgever aan hem worden verpand op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW., tot 
meerdere zekerheid van de vorderingen van A.T.H. Maintenance B.V tegen de  Opdrachtgever. 
 
12.4 De Opdrachtgever verbindt zich vordering die hij terzake van door A.T.H. Maintenance B.V onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken tegen zijn afnemers verkrijgt  niet aan 
derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A.T.H. Maintenance B.V. 
 
12.5 A.T.H. Maintenance B.V heeft het recht, zodra een van de gevallen zoals genoemd in artikel 8.2 zich voordoet, zaken die eigendom zijn gebleven van A.T.H. Maintenance B.V bij 
de  Opdrachtgever terug te nemen. De Opdrachtgever is verplicht terugname van zaken door A.T.H. Maintenance B.V mogelijk te maken en A.T.H. Maintenance B.V daartoe vrije 
toegang  te verschaffen tot gebouwen, opslagplaatsen en terreinen van de Opdrachtgever gedurende de normale kantooruren. 
 
 
 
 
Artikel 13: Aansprakelijkheid. 
13.1 De aansprakelijkheid van A.T.H. Maintenance B.V voor directe schade is per gebeurtenis qua omvang beperkt tot maximaal het in rekening gebrachte factuurbedrag (inclusief 
B.T.W.). A.T.H. Maintenance B.V is niet aansprakelijk voor gevolgschade. Deze beperking van de aansprakelijkheid komt te vervallen indien sprake is van opzet en/of grove schuld van 
A.T.H. Maintenance B.V en/of haar leidinggevende ondergeschikten. 
 



13.2 De Opdrachtgever is gehouden alle maatregelen (waaronder ook preventieve maatregelen) te nemen die schade - door welke oorzaak dan ook ontstaan -  kunnen beperken. In 
afwijking van artikel 13.1 is A.T.H. Maintenance B.V niet aansprakelijk voor schade die door de Opdrachtgever ingevolge de vorige volzin redelijkerwijze beperkt had kunnen worden. 
 
13.3 De Opdrachtgever is gehouden A.T.H. Maintenance B.V te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van  schade 
waarvoor de aansprakelijkheid van A.T.H. Maintenance B.V in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten. In het bijzonder is de  Opdrachtgever gehouden 
A.T.H. Maintenance B.V te vrijwaren voor elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens A.T.H. Maintenance B.V ter zake van het gebruik van door de Opdrachtgever ter 
beschikking gestelde tekeningen, monsters, modellen of modelplaten of andere zaken respectievelijk gegevens, danwel voor schending van octrooien en andere intellectuele rechten van 
derden. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende. 
 
Artikel 14: Toepasselijk recht. 
Elke rechtsverhouding tussen A.T.H. Maintenance B.V en de Opdrachtgever zal worden geregeerd door Nederlands recht. 
 
Artikel 15: Bevoegdheid. 
Alle geschillen voortvloeiende uit of ontstaan in verband met overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en A.T.H. Maintenance B.V zullen met uitsluiting van elke andere rechtsprekende 
instantie  worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht. 


