ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Technische Handelmaatschappij Atlantic B.V., h.o.d.n. Wilmod heating & systems
(Gedeponeerd per 8 maart 2021 bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nummer 27125617)
1. AANBIEDING
1.1 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, uitvoeringen van
opdrachten en leveringen van of door Technische Handelmaatschappij “Atlantic” B.V. , h.o.d.n.
Wilmod heating & systems hierna te noemen: “de verkoper”.
1.2 De verkoper wordt ter zake van opdrachten en leveringen uitsluitend rechtsgeldig
vertegenwoordigd door degenen die als vertegenwoordigingsbevoegd staan ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag.
1.3 Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van cliënt gelden slechts, indien en
voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door de verkoper zijn aanvaard en dan uitsluitend voor de
overeenkomst waarvoor zij zijn aanvaard.
1.4 Alle offertes worden, met eventueel bijbehorende tekeningen, kosteloos ingediend. Tekeningen
blijven eigendom van de verkoper en kunnen ten allen tijde door deze worden teruggevorderd en
mogen zonder schriftelijke toestemming noch geheel, noch gedeeltelijk gekopieerd, gebruikt of aan
derden ter hand gesteld of getoond worden.
1.5 Alle door de verkoper verstrekte offertes en daarin vermelde prijzen en condities worden steeds
geheel vrijblijvend gedaan en zijn berekend op omgaande bestelling.
1.6 Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat- en
gewichtsopgaven, kleine gegevens en promotiemateriaal alsmede andere door de verkoper verstrekte
gegevens binden de verkoper niet.
2. BESTELLINGEN
2.1 Een verstrekte order is voor de verkoper slechts bindend, nadat deze de order schriftelijk heeft
bevestigd. Een eenmaal gegeven order kan door cliënt niet herroepen worden zonder schriftelijke
goedkeuring van de verkoper.
2.2 De verkoper heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren en is niet
aansprakelijk voor schade die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat en/of zal ontstaan
voor cliënt.
2.3 De omvang van de verplichtingen van de verkoper wordt uitsluitend bepaald door de
orderbevestiging. De cliënt wordt geacht deze bevestiging in zijn geheel te hebben geaccepteerd,
indien niet binnen zeven werkdagen na de dagtekening schriftelijke bezwaren ertegen ter kennis zijn
gebracht van de verkoper.
2.4 De verkoper garandeert dat de door haar geleverde goederen als zodanig geen inbreuk maken
op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele
eigendom van derden. Indien niettemin door de vennootschap moet worden erkend of door een
Nederlandse rechter in een rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt
vastgesteld dat enig door de vennootschap geleverd goed wel inbreuk maakt op rechten van een
derde als zo even bedoeld, zal de verkoper te zijner keuze na overleg met de cliënt het betrokken
goed vervangen door een goed dat geen inbreuk maakt op het betrokken recht, of een licentierecht ter
zake verwerven, dan wel het betrokken goed terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor
betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere
schadevergoeding gehouden te zijn. De cliënt verliest evenwel het recht op de zo even aangeduide
prestaties, indien hij de verkoper niet zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als
hiervoor in dit artikel bedoeld heeft ingelicht dat de verkoper in staat is geweest haar rechten ter zake
naar behoren te verdedigen.
3. PRIJS
3.1 De door de verkoper vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W. en omvatten uitsluitend, tenzij het
tegendeel is overeengekomen, de prijs voor de goederen en de kosten van de verpakking.
3.2 De door de verkoper genoemde verkoopprijs is gebaseerd op zijn inkoopprijs en andere
kostenfactoren. Wanneer één of meerdere dezer kostenbestanddelen na de bevestiging van de order,
maar vóór overdracht van de goederen wordt respectievelijk worden verhoogd, heeft de verkoper het
recht die verhogingen aan cliënt door te berekenen.
3.3 Onverminderd de algemene toepasselijkheid van art. 3.2, is zij in het bijzonder van kracht bij
wijziging van lonen en materiaalprijzen, in- en uitvoerrechten en andere rechten, belastingen en
monetaire maatregelen en bij verandering in de wisselkoers van de Euro tegenover vreemde valuta,
waartegen de cliënt de goederen heeft gekocht.

4. LEVERTIJD
4.1 De levertijd gaat in op de datum van de orderbevestiging door de verkoper indien op die dag alle
gegevens, nodig voor de uitvoering van de bestelling, door de cliënt aan de verkoper zijn verstrekt en
alle technische details, nodig voor die uitvoering, tussen cliënt en verkoper zijn vastgesteld, dan wel
nadat eventueel reeds overeengekomen betalingen hebben plaatsgevonden. Zijn nog niet alle
gegevens verstrekt dan wel alle technische details vastgesteld of zijn de reeds overeengekomen
betalingen nog niet gedaan, dan gaat de levertijd eerst in op de datum waarop deze gegevens c.q.
technische details zijn verstrekt of vastgesteld dan wel deze betalingen hebben plaatsgevonden.
4.2 Opgave van de levertijd geschiedt steeds zo nauwkeurig mogelijk, doch kan niet beschouwd
worden bindend te zijn. Bij overschrijding van deze termijn zal de verkoper in overleg treden met de
cliënt.
4.3 Overschrijding van de leveringstermijn geeft de cliënt derhalve geen recht, ook niet na
ingebrekestelling, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen dan wel
enige voor de cliënt uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting geschorst of vervallen te achten.
5. BETALINGSVOORWAARDEN
5.1 Betalingen dienen plaats te hebben ten kantore van de verkoper of door storting op diens
bankrekening. De cliënt wordt geacht een factuur en de schuld te hebben erkend indien hij daartegen
niet onmiddellijk na ontvangst schriftelijk heeft geprotesteerd.
5.2 Tenzij anders overeengekomen, dient de betaling contant zonder korting bij overdracht van de
goederen te geschieden, onverschillig of al het verkochte of slechts een deel daarvan overgedragen
wordt. De verkoper behoudt zich evenwel het recht voor, om onder rembours te leveren.
5.3 Bij gebreke van betaling op het overeengekomen tijdstip is de cliënt over het factuurbedrag c.q.
het restantbedrag ingaande op de factuur datum een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij
een deel van de maand als een gehele maand zal worden gerekend, een en ander zonder dat enige
aanmaning, sommatie of in gebrekestelling is vereist.
5.4 Inhouding van betaling of verrekening door cliënt uit welken hoofde ook, is onder geen enkele
omstandigheid geoorloofd.
5.5 Indien de cliënt, nadat hij door de verkoper behoorlijk in gebreke is gesteld, nalatig blijft aan zijn
betalingsverplichtingen te voldoen, komen eventueel gerechtelijke en/of buitengerechtelijke
incassokosten (dit laatste voor een minimum ad EUR 750,--), daaronder begrepen honorarium voor
rechtskundige raadslieden, te zijnen laste.
5.6 Zolang de cliënt de door hem verschuldigde koopsom, voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan, is
de verkoper gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
5.7 De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de cliënt aan alle verplichtingen
jegens verkoper, waaronder eventueel verplichtingen tot betaling van rente en kosten heeft voldaan.
Cliënt verplicht zich om de goederen gedurende deze periode deugdelijk te onderhouden en te
verzekeren tegen alle calamiteiten. Indien dezelfde soort goederen geleverd zijn op één of meer
onbetaalde facturen, worden de bij de cliënt aanwezige goederen geacht te zijn geleverd
op de onbetaalde facturen.
5.8 Zolang de goederen eigendom blijven van de verkoper, mag de cliënt de goederen slechts in zijn
normale bedrijfsuitoefening be- of verwerken of doorverkopen mits na schriftelijke toestemming van
de verkoper waaraan voorwaarden kunnen worden gesteld. Het is cliënt niet toegestaan de goederen
te verpanden. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt de cliënt, zonder dat een nadere
ingebrekestelling is vereist, een terstond opeisbare boete ad EUR 25.000,-- en is de verkoopprijs
terstond ten volle opeisbaar, onverminderd de verdere aanspraken van de verkoper en in het
bijzonder de aanspraak op schadevergoeding.
5.9 Ingeval de cliënt de aan de verkoper in eigendom behorende goederen zal hebben be- of
verwerkt, dan strekt het eigendomsrecht van de verkoper zich tevens uit tot deze be- of verwerkte
goederen, totdat cliënt aan alle op hem rustende verplichtingen jegens verkoper heeft voldaan. Indien
de cliënt de goederen zonder toestemming van de verkoper heeft verkocht, is hij verplicht het recht op
de koopprijs en/of andere met de overdracht aan derde samenhangende rechten terstond en zonder
dat enige andere handeling is vereist, aan de verkoper over te dragen, onverminderd hetgeen in de
overige bepalingen van dit artikel is bepaald.
5.10 De verkoper behoudt zich het recht voor om zowel tijdens als na de totstandkoming der
overeenkomst zekerheid, tot betaling der koopsom te verlangen, waarvoor de kosten ten laste van de
cliënt komen. Blijft de cliënt in gebreke om binnen een daartoe door de verkoper gestelde termijn de
verlangde zekerheid te verstrekken, dan kan zij de overeenkomst zonder enige nadere
ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan opschorten,
onverminderd het recht op betaling van de reeds geleverde goederen, alsmede op schadevergoeding.

5.11 In geval cliënt enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet tijdig nakomt,
een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surseance van betaling vraagt, of een vergelijkbare
procedure ondergaat, in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf sluit of overdraagt c.q. ontbindt,
alsmede indien beslag te zijnen laste wordt gelegd, is elke vordering van de verkoper op de cliënt
terstond en in haar geheel opeisbaar. Tevens heeft de verkoper dan het recht om de overeenkomst
voor zover nog niet (geheel) uitgevoerd zonder andere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst
te ontbinden en de reeds geleverde, nog niet betaalde goederen terug te nemen, dit alles
onverminderd het recht op schadevergoeding, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten.
6. LEVERINGEN
6.1 Levering van goederen heeft plaats, ook al zijn de prijzen van de verkoper gesteld op basis van
vrachtvrije aanvoer ter plaatse van bestemming, inclusief invoerrechten en omzetbelasting bij invoer:
a. voor goederen welke uit voorraad worden geleverd: af werkplaatsen of magazijnen van de
verkoper; b. voor goederen welke niet uit voorraad worden geleverd: ter plaatse waarop de eigendom
van de goederen door de fabrikant aan de verkoper wordt overgedragen. Het door de goederen
gelopen risico is vanaf het tijdstip van levering voor rekening van de cliënt.
6.2 De keuze van het vervoermiddel is aan de verkoper, indien daaromtrent bij de bestelling of order
geen bijzondere voorschriften door de cliënt zijn gegeven.
6.3 De goederen reizen onverzekerd, tenzij de cliënt tijdig aan de verkoper heeft verzocht de
goederen tijdens het vervoer te verzekeren op kosten van de cliënt.
6.4 De verkoper heeft het recht goederen welke gereed zijn voor het vervoer, doch door oorzaken
onafhankelijk van zijn wil, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening
en risico van de cliënt op te slaan of te doen opslaan. De betalingsverplichtingen van de cliënt blijven
gelden, als had de levering reeds plaatsgehad.

7. MONTAGE
7.1 In de koopprijzen zijn de kosten van montage niet begrepen.
7.2 Heeft de verkoper zich in afwijking van het vorengaande lid tot montage van de goederen
verplicht, dan is hij slechts aansprakelijk voor de goede werking van de geleverde machines,
apparaten e.d. indien:
1
montage en inwerkingstelling geschiedt volgens zijn aanwijzingen, waarbij hij het recht
heeft een door hem aan te wijzen monteur met de leiding van de werkzaamheden te
belasten. In dit geval komen reiskosten en kosten voor logies, voeding e.d. van deze
monteur voor rekening van de cliënt die tevens zorg dient te dragen voor een goed
en passend verblijf;
2
de ruimte, waarin de montage moet plaatshebben, door de gesteldheid en aard geen
hinderlijke invloed uitoefent en behoorlijk verlicht en afgesloten kan worden;
3
de fundamenten, waarop de machine of apparaten moeten worden opgesteld, vóór de
aanvang van de werkzaamheden voldoende droog zijn en in staat om de belasting te
dragen.
7.3 Voor rekening van de cliënt zijn het maken en leveren van timmer-, schilder-, metsel-, graaf- en
ruw smeedwerk, fundaties en beschermingen. Voorts dient de cliënt op eigen rekening te zorgen voor
de nodige werklieden (die niet in dienst van de verkoper treden), de nodige hulpwerktuigen,
elektriciteit, water, stroom, gas, kleine gereedschappen en hulpmaterialen als poetskatoen, olie,
hennep enz.
7.4 Indien de monteur tengevolge van omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de verkoper, niet
regelmatig met de montage kan doorgaan, draagt de cliënt de hieruit voortvloeiende kosten.

8. GARANTIE
8.1 Met inachtneming van het hierna sub. 8.3 gestelde, garandeert de verkoper een goede constructie
en uitvoering van het door hem geleverde materiaal gedurende een termijn van twaalf
achtereenvolgende maanden (bij dag- en nachtbedrijf zes maanden), ingaande op de datum van de

factuur, met dien verstande en onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde, dat de verkoper
zich verplicht, met uitsluiting van elke andere aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, alle
delen, die gedurende deze termijn onbruikbaar worden, uitsluitend ten gevolge van ondoelmatige
constructie, gebrekkige uitvoering of slecht materiaal, zo spoedig mogelijk gratis te vervangen of te
herstellen, dan wel de kosten daarvan te vergoeden; een en ander ter keuze van de verkoper. Deze
kosten zullen niet hoger zijn dan de prijs van een dergelijk onderdeel franco ter plaatse door de
verkoper geleverd. Het optreden van een gebrek dient door cliënt onverwijld, doch uiterlijk binnen
twee dagen na het ontdekken van dit gebrek, schriftelijk aan de verkoper te worden medegedeeld.
8.2 Voor gebreken, ontstaan door onvoldoende montage of toezicht, slechte bediening, overbelasting,
instructies, overmacht of andere oorzaken buiten de schuld van de verkoper, is de verkoper niet
aansprakelijk.
8.3 Ten aanzien van door de verkoper geleverde goederen of producten van derden, gaan de garantie
verplichtingen van de verkoper niet verder dan die, welke de fabrikanten van die goederen of
producten tegenover de verkoper hebben aanvaard: alsdan gelden de garantieverplichtingen van de
verkoper slechts in zoverre, als die fabrikanten hun garantie verplichtingen nakomen tegenover de
verkoper.
8.4 Werkzaamheden zonder schriftelijke toestemming van de verkoper door de cliënt aan de
geleverde goederen uitgevoerd, ontheffen de verkoper van zijn garantieverplichtingen.
8.5 De cliënt kan geen recht op garantie doen gelden zolang niet voldaan is aan de
betalingsverplichtingen, voor zover die bestonden ten tijde van het ontstaan van het gebrek. De cliënt
mag geen betaling weigeren op grond van het feit dat de verkoper zijn garantieverplichtingen niet, nog
niet, of nog niet ten volle is nagekomen.
9. AANSPRAKELIJKHEID
9.1 De verkoper is niet aansprakelijk voor schade, kosten en interesten, welke het gevolg zijn van niet,
niet-volledig, dan wel niet tijdig nakomen door de verkoper van zijn leveringsverplichtingen, indien dit
het gevolg is van omstandigheden die buiten de wil van de verkoper gelegen zijn, zelfs als deze
omstandigheden te voorzien waren geweest. Indien die omstandigheden van dien aard zijn, dat
uitvoering of verdere uitvoering van de order binnen redelijke tijd niet mogelijk is, is de verkoper
gerechtigd, de order te annuleren, zonder deswege tot schadevergoeding aan de cliënt gehouden te
zijn. Als zulke omstandigheden kunnen worden aangemerkt: staking, uitsluiting, brand- of
waterschade, natuurrampen en andere van de wil van verkoper onafhankelijke omstandigheden,
mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, overheidsmaatregelen, het onklaar geraken van
productiemiddelen, gebrek aan arbeidskrachten, stagnatie in de aanvoer van materialen enz.
9.2 Evenmin is de verkoper aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten, welke het gevolg zijn
van daden of nalatigheden van personen in dienst van de verkoper, bij werkzaamheden buiten de
werkplaatsen van de verkoper. De cliënt is gehouden, de verkoper en in zijn dienst staande personen
tegen alle vorderingen van derden te vrijwaren en schadeloos te stellen.
9.3 Behoudens de verplichting van de verkoper om ingeval van materiaal en/of fabricagefouten,
ontstaan vóór het transport, te zorgen voor kosteloze vervanging of herstel, dan wel restitutie van de
koopprijs als bedoeld in art. 8.1, is de verkoper nimmer uit welke hoofde dan ook voor enige, door de
cliënt of derden geleden of te lijden schade, aansprakelijk.
9.4 De aansprakelijkheid jegens cliënt vervalt in elk geval indien cliënt de verkoper niet binnen zeven
dagen na ontdekking van het gebrek of na het tijdstip waarop het gebrek redelijkerwijs ontdekt had
kunnen worden per aangetekende brief van het bestaan van dit gebrek op de hoogte heeft gesteld
teneinde dit te kunnen onderzoeken.
9.5 De eventuele aansprakelijkheid van de verkoper voor schade van de cliënt is in elk geval beperkt
tot maximaal de door verkoper voor het schadeveroorzakend feit van haar verzekeraar te ontvangen
uitkering, vermeerderd met het eigen risico van de verkoper, of indien het schadeveroorzakend feit
niet is gedekt door een verzekering, maximaal het factuurbedrag van de geleverde goederen.
9.6 Aansprakelijkheid jegens derden, voortvloeiende direct of indirect uit de aanwezigheid en/of
(mede)gebruik van de door de verkoper geleverde goederen, is steeds voor rekening van de cliënt en
deze zal de verkoper zo nodig ter zake vrijwaren.
9.7 Iedere aanspraak van de cliënt jegens verkoper verjaart en vervalt na afloop van een (1) jaar na
de levering van de desbetreffende goederen.
10. RECLAMES
10.1 De cliënt wordt geacht de door de verkoper geleverde goederen en/of diensten terstond na
ontvangst te hebben goedgekeurd.

10.2 Klachten omtrent gebreken ten aanzien van de geleverde goederen en/of diensten dienen binnen
zeven dagen na levering bij aangetekende brief ter kennis te worden gebracht van de verkoper, bij
gebreke waarvan elk recht van de cliënt ter zake is vervallen.
10.3 In geval van afkeuring van de goederen en/of diensten zal de verkoper in de gelegenheid worden
gesteld de afgekeurde goederen en/of diensten te herstellen/opnieuw te leveren dan wel alsnog
conform de opdracht uit te voeren.
10.4 Verwerkte goederen worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat de cliënt nog enig
reclamerecht toekomt.
10.5 Eventuele reclames laten de betalingsverplichtingen van de cliënt onverlet.
11. GEHEIMHOUDING
De cliënt is ervan op de hoogte dat de door verkoper geleverde apparatuur en de daarbij behorende
documentatie vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van de verkoper bevat. De cliënt zal die
vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen strikt geheim houden en slechts openbaren aan die van
haar werknemers en adviseurs die kennis van deze informatie en bedrijfsgeheimen nodig hebben voor
de uitoefening van hun taken voor de cliënt en zich vooraf schriftelijk verplicht hebben tot
geheimhouding van die informatie en bedrijfsgeheimen. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde
verbeurt de cliënt, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, een terstond opeisbare boete ad
EUR 25.000,--, onverminderd de verdere aanspraken van de verkoper en in het bijzonder de
aanspraak op schadevergoeding.
12. SLOTBEPALINGEN
12.1 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, waarop deze
algemene voorwaarden toepasselijk zijn of naar aanleiding van andere overeenkomsten, welke
daarmee verband houden, zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank
te Den Haag onverminderd het recht van hoger beroep en cassatie.
12.2 Op alle verbindingen tussen de verkoper en de cliënt is bij uitsluiting Nederlands recht van
toepassing.

