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Algemene Voorwaarden  

 

van 

 

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A.L.T. Montage B.V., statutair gevestigd 

te Sprang-Capelle, gevestigd en kantoorhoudende te Kaatsheuvel, ingeschreven in het 

Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 21016627 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Artikel 0.  Definities 

De volgende definiëringen hebben (in deze algemene voorwaarden) te gelden: 

0.1 Onder verkoper/opdrachtnemer wordt verstaan: de besloten vennootschappen met 

beperkte aansprakelijkheid A.L.T. Montage B.V., gevestigd te Kaatsheuvel, alsmede A.L.T. Productie 

B.V., gevestigd te Kaatsheuvel, alsmede aan (één van) haar (beide) gelieerde partijen, hierna ook wel 

aangeduid als “ALT”, daaronder begrepen daartoe door voornoemde aangestelde en/of toegelaten 

personen, ALT rechtsgeldig vertegenwoordigend, alle(n) als gebruiker van deze algemene 

voorwaarden. 

0.2 Onder wederpartij/koper/opdrachtgever wordt verstaan: een natuurlijke- en/of 

rechtspersoon, al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, die een of meerdere 

goederen/zaken/diensten van ALT afneemt, aanvaardt en/of accepteert, in gebruik neemt en/of 

anderszins onder zich houdt, dan wel werkzaamheden/diensten/leveringen aan ALT opdraagt, dan 

wel aan wie ALT enige vorm van aanbieding doet en/of met wie een (mogelijke) intentie tot het 

sluiten van een overeenkomst bestaat en/of op enige wijze een overeenkomst is gesloten. 

 

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, 

rechtsbetrekkingen en transacties van/door/met ALT, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 

overeengekomen. Afwijkende bedingen binden ALT slechts na uitdrukkelijke schriftelijke 

akkoordbevinding van haar zijde en alleen voor de overeenkomst waarop die akkoordbevinding 

betrekking heeft.  

1.2 Van een overeenkomst (tot het verrichten van werkzaamheden of het verlenen van diensten) 

tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is sprake indien de opdrachtnemer de opdrachtgever 

schriftelijk een bericht van aanvaarding zendt en/of dit aan de opdrachtgever mondeling meedeelt 

en vergezeld laat gaan met het feitelijk ter hand nemen van de werkzaamheden of voorbereiding van 

de werkzaamheden, en/of indien naar de aard der gedragingen van ALT en wederpartij kan worden 

afgeleid dat zij voornemens zijn - waaronder ook begrepen, calculaties, opnames, bespreking en 

voorbereidingen - dat ALT enige rol in enig proces gaat vervullen. 

1.3 Toepasselijkheid van andere c.q. andersluidende (algemene) voorwaarden dan de door ALT 

gehanteerde, is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.  

1.4 Verwijst een wederpartij of een derde (al dan niet bij aanvaarding) naar zijn, of andere 

(algemene) voorwaarden, dan moeten deze geacht worden door ALT uitdrukkelijk van de hand te zijn 

gewezen. 
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Artikel 2. Offertes 

2.1 Alle door ALT gemaakte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend; zij zijn slechts vast, tot 

veertien dagen na dagtekening c.q. datum uitbrenging tenzij anders aangegeven. De in de offerte 

aangegeven prijzen gelden exclusief Omzetbelasting tenzij anders aangegeven. 

2.2 Indien de offerte of aanbieding is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens 

mag ALT van de juistheid daarvan uitgaan. 

2.3  Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld,  gebaseerd op normale 

omstandigheden en normale werkuren. 

2.4 ALT behoudt zich het recht voor, voor het uitbrengen van een offerte, advies, raming, plan, 

c.q. voor eventueel advies, werkopname, ontwerp, voorbereiding, of andersoortige werkzaamheden 

ter voorbereiding, ter instructie of met welk doel, en wat ook, al dan niet ten bate van de 

wederpartij/derden, kosten in rekening te brengen aan de wederpartij, ook indien geen offerte volgt, 

dan wel uit de offerte geen overeenkomst met ALT voortvloeit zoals waar de offerte op ziet, in 

dezelfde redelijke orde van (financiële) omvang van de offerte, en zoals deze ter zake door ALT (bij 

wederpartij) is neergelegd. Indien ALT van dit recht gebruik zal maken, zal zij dit aangeven. De 

wederpartij verplicht zich reeds nu voor alsdan deze kosten aan ALT te voldoen zoals vermeld op de 

desbetreffende factuur daarvoor.  

 

Artikel 3.  Uitvoering, levering, levertijd, deelleveringen, oplevering 

3.0 Hetgeen heeft te gelden voor levering geldt in deze algemene voorwaarden voor zover van 

mogelijke toepassing evenzeer voor uitvoering en oplevering en omgekeerd. 

3.1  Opdrachtnemer zal een overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de 

eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

3.2  Voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist en/of opdrachtnemer dat 

verlangt, heeft opdrachtnemer het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

3.3  De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en 

gegevens die noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat 

deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden 

verstrekt. Indien de benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt heeft opdrachtnemer het recht de 

uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra 

kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

3.4  De voor de werkzaamheden benodigde zaken zoals gas, water en elektriciteit is voor zorg en 

rekening van opdrachtgever.  

3.5 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen is in de prijs niet inbegrepen - 

hetgeen overigens niet als limitatieve opsomming geldt - de kosten van aansluitingen op het 

hoofdbuizennet van riolering, van gas-, water of het elektriciteitsnet en de extra kosten van afvoer 

van gevaarlijke afvalstoffen , bouwstoffen en/of chemisch afval. 

3.6 Tenzij door opdrachtnemer anders aangegeven, geschiedt levering af fabriek/magazijn van 

opdrachtnemer. 

3.7 Opdrachtnemer zal immer trachten (als blijk) van de uitvoering en/of (op)levering een bon  of 

ander geschrift te laten ondertekenen door de wederpartij en een oplevering te houden met 

opdrachtnemer. Indien dit om wat voor reden ook niet mogelijk is (geweest), en/of niet is geschied, 

dan geldt dit niet als feit dat gezien wordt als niet-levering of niet-uitvoering of niet-opgeleverd-zijn 

of andere vorm van het niet geven van uitvoering aan de overeenkomst door opdrachtnemer; een 
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niet door de wederpartij ondertekende bon of geschrift dan wel het ontbreken daarvan kan niet 

gelden als bewijs voor het feit dat niet geleverd, uitgevoerd of opgeleverd is. 

3.8 Het door de wederpartij aanvaarden en/of in gebruik nemen van de levering en/of het 

geïnstalleerde geldt als voldoende bewijs van, en als het uiterlijke moment van (op)levering door 

opdrachtnemer, en akkoordbevinding met de onderhavige zaak, van c.q. door wederpartij. Ook een 

feitelijke overgave van zaken, (als wel handelingen daartoe) die door de wederpartij (zelf) 

is(zijn)/word(en)(t) bewerkstelligd, geld(en)(t) als bewijs van, en als moment van levering van de 

zaken door opdrachtnemer. Indien een zaak door de wederpartij zelf wordt afgehaald dan geldt het 

moment dat de zaak vanuit de fabriek/magazijn aan wederpartij worden overgegeven of (door de 

wederpartij) anderszins uit de macht van opdrachtnemer wordt gebracht als moment van levering.  

3.9  Alle volledige kosten en schaden, voor opdrachtnemer, voortvloeiend uit niet-tijdige in 

ontvangstneming van een (geleverde) zaak door de wederpartij en/of een andere partij, ongeacht de 

reden c.q. oorzaak daarvan, komen voor rekening van de wederpartij. 

3.10 De wederpartij is gehouden zich ervan te vergewissen dat afgeleverde zaken voldoen aan het 

door hem bestelde en of de zaak geschikt is voor het doel waarvoor hij de zaak wenst te gebruiken 

op het moment van levering. Indien de wederpartij hierin afwijkingen constateert is de wederpartij 

gehouden dit direct telefonisch en/of per e-mail onderbouwd aan opdrachtnemer kenbaar te maken. 

Het is de wederpartij niet toegestaan zonder expliciete schriftelijke toestemming van 

opdrachtnemer, reparaties, wijzigingen, vervanging of wat ook, aan zaken welke bij levering 

(vermeende) gebreken vertonen, aan te brengen. 

3.11 Levering, uitvoering en oplevering geschiedt binnen de termijn c.q. rond het tijdstip als 

vermeld in de overeenkomst c.q. als door opdrachtnemer met de wederpartij overeengekomen.  

3.12 Deze termijn, c.q. dit tijdstip van levering c.q. uitvoering c.q. oplevering gelden als een 

termijn c.q. tijdstip van orde. Een overeengekomen termijn is nimmer een fatale termijn en 

overschrijding van de uitvoerings- en/of (op)leveringstermijn c.q. het tijdstip van levering c.q. de 

uitvoering c.q. de oplevering betekent niet dat opdrachtnemer in gebreke en/of verzuim is. Bij niet-

tijdige uitvoering c.q. (op)levering dient de wederpartij opdrachtnemer hiervan onmiddellijk op de 

hoogte te brengen en met opdrachtnemer een redelijke termijn af te spreken waarbinnen 

opdrachtnemer alsnog zal kunnen uitvoeren c.q. (op)leveren. 

3.13  Overschrijding van de uitvoerings- en/of (op)levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op 

schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding van de gesloten overeenkomst.  

3.14 Het is opdrachtnemer toegestaan zaken in deel(op)leveringen uit te voeren en (op) te 

leveren. Deeluitvoering c.q. deel(op)levering betekent niet dat opdrachtnemer in gebreke is met 

uitvoering en/of (op)levering in algemeenheid en/of van overige/andere zaken. Opdrachtnemer is 

bevoegd deeluitvoeringen, en deel(op)leveringen afzonderlijk te factureren. 

3.15 Annulering van hetzij geheel hetzij gedeelte van een verleende opdracht behoeft 

uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. Alle daarmee verbonden kosten zijn 

voor rekening van de opdrachtgever. 

3.16  Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering 

het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen dan wel aan te vullen, zullen 

partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Alle kosten 

en schade waaronder verlies, derving van winst, en misgelopen inkomsten ter zake van het vervallen 

deel van de opdracht komen voor rekening van de opdrachtgever. 
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Artikel 4.  Risico-overgang en vervoer 

4.1 Leveringen en uitvoering geldt conform het gestelde in artikel 3 (e.v.).  

4.2 De wederpartij draagt het risico van de door hem bestelde zaken vanaf het ogenblik waarop 

deze aan hem zijn afgeleverd en/of is geïnstalleerd, waarbij onder moment van levering wordt 

verstaan, ieder moment vanaf het moment dat wederpartij (zich) de beschikking had (had verschaft) 

over de zaken, als beschreven in art. 3.  

4.3 Indien het vervoer niet door of vanwege ALT wordt verzorgd, dan draagt de wederpartij het 

volledige risico van de zaak vanaf het moment waarop deze vanuit de fabriek/magazijn aan 

wederpartij worden overgegeven of (door wederpartij) anderszins uit de macht van ALT wordt 

gebracht. De wederpartij draagt vanaf dat moment alsdan, ook tijdens transport, volledig en enkel 

zelf het risico en de rekening van onder meer breuk/beschadiging, verlies, vermissing, diefstal, en/of 

((on)vrijwillige) vervreemding voor het alsdan volledige optredende schadebedrag voor de 

wederpartij, derden en/of ALT. 

4.4 Is overeengekomen dat de bestelde en/of afgeroepen zaken door ALT vervoerd zullen 

worden, dan zijn de zaken aan de wederpartij afgeleverd op het moment, waarop de zaken door ALT 

op het door de wederpartij op de bestelling aangegeven adres zijn gedeponeerd, al dan niet met 

feitelijke in ontvangst name door de wederpartij. Alsdan bepaalt ALT de wijze van vervoer en sluit die 

een verzekering af ter dekking van het risico van breuk/beschadiging, verlies, vermissing of diefstal 

der zaken tijdens het vervoer. In ieder geval is de wederpartij verplicht het geleverde bij aankomst te 

onderzoeken; ingeval zich (mogelijk) een (verzekerd) evenement als hiervoor bedoeld heeft 

voorgedaan, is de wederpartij verplicht, daarvan onverwijld door de vervoerder aantekening op de 

vrachtbrief of de afleverbon te laten maken, welk document eveneens onverwijld naar ALT moet 

worden verzonden, en terstond met ALT contact op te nemen teneinde deze op de hoogte te stellen.  

4.5 Bovendien geldt alsdan dat, ingeval de zaken niet behouden afgeleverd worden, ALT enkel 

naar haar inzicht, eventueel de beschadigde en/of gebrekkige en/of ontbrekende zaak kan herstellen 

en/of vervangen, dan wel een eventuele verzekeringsuitkering aan de wederpartij door zal betalen; 

ALT is niet gehouden tot enige andere prestatie dan de voornoemde. Ingeval een uitkering uit 

verzekering plaatsvindt, overstijgt deze nimmer de hoogte van het door de verzekeraar uitgekeerde 

bedrag. Ingeval de verzekeraar van ALT niet uitkeert, dan is de door ALT te betalen uitkering ter zake 

beperkt tot enkel het bedrag van schade met betrekking tot de afgeleverde zaak en nimmer hoger 

dan dat deel van het factuurbedrag, dat op die afgeleverde zaak betrekking heeft. 

4.6 ALT is gerechtigd, indien zij een naar haar inzicht daartoe aanleiding gevende situatie met 

betrekking tot levering en/of installatie van een zaak, constateert, van levering en/of installatie af te 

zien. Zij zal daarvan terstond mededeling doen aan de wederpartij en met de wederpartij in overleg 

bepalen of alsnog geleverd moet worden en onder welke condities. ALT zal daar immer betrachten 

het belang van de wederpartij zo goed mogelijk als mag worden verwacht, in acht te nemen.  

4.7 Vervoer door of vanwege ALT geschiedt enkel tegen de door ALT vastgestelde tarieven. De 

wederpartij is verantwoordelijk voor een goede bereikbaarheid en berijdbaarheid van de laad- en 

loslocatie. Ter beoordeling hiervan is enkel het oordeel van ALT c.q. (een) door haar 

ingeschakelde(n), waaronder de chauffeur, bepalend.  

4.8 De wederpartij is verplicht maatregelen te nemen om voorspoedig laden en lossen van zaken 

mogelijk te maken. Bij gebreke hiervan is ALT gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de 

wederpartij te laden en lossen, en zo nodig op te (doen) slaan, waarmede aan de plicht van levering 

door ALT is voldaan. 
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4.9 Indien de wederpartij het voornoemde in vorige artikelen op enige andere wijze wenst, dan 

worden de daaruit voortvloeiende kosten doorberekend aan de wederpartij. 

 

Artikel 5.  Technische eisen 

5.1 Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland dienen te worden gebruikt, is ALT 

er verantwoordelijk voor, dat die te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die 

worden gesteld door wetten of bepalingen in het land waar de zaken moeten worden gebruikt, 

indien en voor zover er in het voortraject van totstandkoming van de koop van gebruik in het 

buitenland, door de wederpartij uitdrukkelijk schriftelijk melding is gemaakt aan ALT en daarbij is 

aangegeven welke specificaties hebben te gelden. Ook alle andere technische eisen die door een 

wederpartij aan de te leveren zaak (en eventueel ermee samenhangende werkzaamheden) worden 

gesteld en welke afwijken van de normale eisen/richtlijnen, dienen uiterlijk bij het sluiten van de 

overeenkomst door de wederpartij nadrukkelijk aan ALT te worden gemeld. 

 

Artikel 6. Monsters, modellen, toonbeelden en voorbeelden 

6.1 Indien door ALT een monster, model, toonbeeld of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt 

dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheid van de te 

leveren zaken kunnen afwijken van het monster, model toonbeeld of voorbeeld, tenzij uitdrukkelijk 

schriftelijk anders is vermeld, dat exact zou worden geleverd volgens het monster, model, toonbeeld 

of voorbeeld. 

 

Artikel 7. Wijzigingen 

7.1 ALT is bevoegd, zaken te leveren en/of te installeren die afwijken van hetgeen is 

overeengekomen, indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking en/of 

bijbehorende documentatie, welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke 

voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van/aan een zaak, die tenminste een gelijke 

kwaliteit inhouden.   

 

Artikel 8. Gebreken, klachten, klachttermijn, reclames 

8.1 De wederpartij dient alle afgeleverde en/of geïnstalleerde zaken direct bij aflevering of, 

indien dat op dat moment beslist onmogelijk is, zo spoedig mogelijk daarna, te onderzoeken. Hierbij 

dient de wederpartij na te gaan of het geleverde volledig aan de overeenkomst beantwoordt, te 

weten: 

- of de juiste zaken, en aantallen en hoeveelheden zijn geleverd; 

- of de afgeleverde zaak wat betreft alle kwalitatieve aspecten overeenstemt met hetgeen  is 

overeengekomen; 

- of de afgeleverde zaak voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze 

ontbreken - aan de eisen, die gesteld mogen worden aan een normaal gebruik en/of 

handelsdoeleinden. 

8.2 Worden er zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de wederpartij deze 

binnen twee dagen na aflevering schriftelijk aan ALT te melden. 

8.3 Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen veertien dagen na ontdekking, doch 

uiterlijk binnen zes maanden na aflevering, schriftelijk te melden aan ALT. 

8.4 Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op door ALT gedane of niet gedane 

leveringen, op haar facturen, of anderszins, moeten onder nauwkeurige opgave van de aard en de 
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oorzaak en reden(en) van de klacht schriftelijk bij ALT worden ingediend binnen zeven dagen nadat 

de zaken aan de wederpartij (gelden te) zijn afgeleverd dan wel de factuur is verzonden. Na verloop 

van de hiervoor gestelde termijn is reclameren niet meer mogelijk. Een klacht ontslaat de 

wederpartij niet van zijn betalingsverplichtingen, noch schort een klacht enige verplichting op. 

8.5 De wederpartij verplicht zich zijn volledige medewerking te verlenen aan al hetgeen ALT 

noodzakelijk acht om de gegrondheid van de klacht na te trekken, waaronder begrepen inspectie van 

leveringen door of vanwege ALT. Onverkort blijft ook dan overigens de in lid 4 van dit artikel gestelde 

termijn van toepassing voor tijdige melding door de wederpartij. ALT is niet verplicht binnen zeven 

dagen de in dit artikel bedoelde natrekking te hebben uitgevoerd; ALT zal hiertoe alsdan een 

redelijke termijn bepalen en wederpartij is verplicht met deze termijn in te stemmen.  

8.6 Zaken mogen niet door de wederpartij worden teruggestuurd zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van ALT. 

8.7 Het verlenen van voornoemde toestemming betekent of impliceert niet de erkenning dat de 

klacht gerechtvaardigd is. Na verkregen toestemming moeten de zaken, tenzij deze beschadigd 

ontvangen zijn, in ongeschonden staat en in originele verpakking aan ALT worden teruggezonden op 

kosten en voor risico van de wederpartij. Teruggezonden zaken houdt ALT onder zich voor rekening 

en risico van de wederpartij.  

8.8 Speciaal bestelde en/of op maat gemaakte zaken, (waaronder ook losse artikelen) zijn niet 

van reclame uitgesloten, doch kunnen uitsluitend worden gereclameerd mits er een gegronde klacht 

ten aanzien van dat artikel, enkel gerelateerd aan louter een ondeugdelijke staat waarin het artikel 

verkeert - en aldus niet gerelateerd aan een eventuele (kennelijk gebleken) onjuiste, doch ten 

aanzien van het artikel, evenwel deugdelijke specifieke eigenschap - aan ten grondslag ligt. Speciaal 

bestelde artikelen worden, enkel tenzij van het voornoemde sprake is, door ALT niet retour 

genomen.  

8.9 Niet-verwisselbare zaken (waaronder ook losse artikelen) worden door ALT niet retour 

genomen en er wordt door ALT geen vergoeding en/of restitutie in geld of anderszins voor gegeven. 

Verwisselbare zaken (artikelen), kunnen enkel worden verwisseld; verwisselbare zaken (artikelen) 

worden door ALT niet retour- of ingenomen onder betaling of restitutie van enig geldbedrag of 

anderszins. 

8.10 Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door opdrachtgever geconstateerd wordt 

dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate afwijkt van dat wat is 

overeengekomen, of indien de opdrachtgever aan de hand van een tevoren tussen partijen 

overeengekomen kwaliteitsnormering  constateert  dat het resultaat van de verrichte 

werkzaamheden beneden het afgesproken niveau blijft, zal de opdrachtgever ALT direct hiervan 

schriftelijk in kennis stellen. 

8.11 Indien een klacht gegrond is zal de opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten 

zoals is overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste 

dient uitdrukkelijk door opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de 

overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts 

aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17 (aansprakelijkheid). 

 

Artikel 9  Betaling 

9.1 ALT is te allen tijde gerechtigd uitsluitend tegen contante betaling of onder rembours te 

leveren.  
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9.2 Indien na het sluiten en/of tot stand komen van enige overeenkomst, ALT ter kennis 

gekomen omstandigheden haar goede grond geven te vrezen dat de wederpartij zijn betalings- en/of 

andere verplichtingen niet zal nakomen, is ALT bevoegd levering en verzending uit te stellen, totdat 

de wederpartij naar haar inzicht genoegzame zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen 

heeft verschaft. De wederpartij is alsdan aansprakelijk voor de door ALT door vertraagde (af-)levering 

en verzending geleden en te lijden schade en dient deze schade volledig, op eerste aantoning, aan 

ALT te vergoeden. ALT is de wederpartij op generlei wijze enige vergoeding verschuldigd. 

9.3 Tenzij ALT gebruik heeft gemaakt van haar in lid 1 omschreven bevoegdheden, is de 

wederpartij verplicht het door hem verschuldigde binnen de op de factuur vermelde termijn ten 

kantore van ALT of op een door ALT aan te wijzen bank- of girorekening, netto en in door ALT 

aangegeven valuta, te voldoen.  

9.4 Nalatigheid van de wederpartij ter zake van het afnemen van zaken, dan wel geschillen met 

betrekking tot de levering, laten de betalingsverplichting van de wederpartij onverlet en onverkort. 

9.5 Indien door ALT in gedeelten wordt geleverd en/of uitgevoerd, is ALT bevoegd per 

deellevering en/of deeluitvoering te factureren en is ALT niet tot verdere leveringen en/of uitvoering 

verplicht dan nadat de op de reeds gedane deelleveringen/uitvoering betrekking hebbende facturen 

zijn betaald, onverminderd het overige in de leden van dit artikel bepaalde.  

9.6 Indien de wederpartij op de vervaldag niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is 

hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. Bij gebreke van tijdige betaling is de 

wederpartij, zonder aanmaning of ingebrekestelling, rente verschuldigd gelijk aan de dan actuele 

wettelijke handelsrente dan wel wettelijke rente, vermeerderd met 3 procentpunten over het 

onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom.  

9.7 Van het vorenstaande wordt slechts afgeweken voor zover dwingende wetsbepalingen dat 

bepalen. 

9.8 De wederpartij is nimmer gerechtigd zijn betalingsverplichting op enige wijze te verrekenen 

dan wel op te schorten, dan wel te korten op betalingen. 

9.9 Indien ALT op enig moment ter kennis gekomen omstandigheden hem goede grond geven te 

vrezen dat de wederpartij zijn betalings- en/of andere verplichtingen niet zal nakomen, waaronder 

begrepen bij wederpartij het overlijden, (voorgenomen) stilleggen, (voorgenomen) liquidatie, 

(voorgenomen/op handen zijnde) faillissement, (voorgenomen) surséance, (voorgenomen) 

toepassing van schuldsanering, (voorgenomen) onder curatelestelling, het (aankomend) verlies van 

vrije beschikking(sbevoegdheid) over (een deel van) het vermogen van en door de wederpartij alsook 

beslagen daarop, alsook (voorgenomen) (rechts)handelingen en/of (trans)acties aan zijde van de 

wederpartij die zulk een bedoelde en/of een bepaalde omstandigheid doen vermoeden, worden alle 

vorderingen van ALT op de wederpartij, onmiddellijk, ineens en ten volle opeisbaar. 

9.10  ALT is gerechtigd (een) vordering(en) die zij van een wederpartij heeft te vorderen of zal 

hebben te vorderen, of aan de wederpartij is, of zal zijn verschuldigd, te verrekenen met vorderingen 

die ALT of enige andere onderneming waaraan ALT gelieerd is, uit welken hoofde ook, te eniger tijd 

van wederpartij en/of een aan wederpartij, gelieerde partij, heeft te vorderen dan wel aan hem is 

verschuldigd.  

9.11 ALT is gerechtigd ingeval een wederpartij zijn (betalings)verplichting(en) niet nakomt, 

nagekomen is of vermoedelijk niet na zal (kunnen) komen, zijn vordering op die wederpartij, als 

vatbaar voor regres en/of subrogatie, bij derden - al dan niet gelieerd aan de wederpartij - die al dan 

niet met betrekking tot de onderhavige vordering(en), een verbintenis en/of overeenkomst met de 

aanvankelijke wederpartij waren aangegaan en/of hiertoe de (mogelijke) intentie hadden, in te 
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dienen, op te vorderen en te verhalen onder dezelfde condities en met toepasselijkheid van dezelfde 

bepalingen als die golden ten aanzien van de (aanvankelijke) wederpartij. 

9.12 Betaling dient te geschieden zonder enige korting of verrekening. Door wederpartij gedane 

betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, 

in de tweede plaats van alle opeisbare facturen in volgorde van datum, zelfs al vermeldt wederpartij 

dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

9.13  ALT heeft het recht een redelijke aanbetaling vooraf in rekening te brengen als ook een 

zekerheidsstelling tot nakoming van de overeengekomen betalingsvoorwaarden te eisen.  

 

Artikel 10.  Gevolgen van niet tijdige betaling 

10.1 Onverminderd het bepaalde in art. 14 (Eigendomsvoorbehoud) heeft ALT direct de 

mogelijkheid de overeenkomst direct en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de 

wederpartij, die de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig heeft 

voldaan, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of 

door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn 

vermogen of een deel ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst 

voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en, enkel naar inzicht van ALT, genoegzaam 

zekerheid stelt voor voldoening daarvan. 

10.2 Door de ontbinding worden alle bestaande vorderingen van ALT op de wederpartij, 

onmiddellijk volledig opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle alsdan door ALT geleden en 

te lijden schade.  

10.3 Indien de wederpartij niet, niet tijdig, of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke 

voor hem uit enige met ALT gesloten overeenkomst voortvloeien alsmede ingeval van stillegging of 

liquidatie van de zaken van de wederpartij of diens overlijden, is ALT gerechtigd de overeenkomst 

geheel of gedeeltelijk te ontbinden (en het door ALT geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te 

vorderen) zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist en/of betaling 

van het uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst te vorderen en/of voor verdere levering 

vooruitbetaling te eisen. In deze gevallen worden de op de wederpartij bestaande vorderingen van 

ALT onmiddellijk opeisbaar conform het gestelde in artikel 10.2 voorgaand. De wederpartij is 

aansprakelijk voor alle alsdan door ALT geleden en te lijden schade. 

 

Artikel 11. Zekerheid  

11.1  Ten aanzien van de zaken die onder het uitgebreide eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, is 

de wederpartij uitdrukkelijk niet bevoegd de zaken te verpanden of op andere wijze, onder welke 

titel ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik aan een ander over te dragen of te zijner 

beschikking te stellen, tenzij ALT hem schriftelijk en uitdrukkelijk anders bericht. De onbevoegdheid 

dan wel het verbod heeft verbintenisrechtelijke als wel goederenrechtelijke werking.   

11.2 De wederpartij die handelt in strijd met het bepaalde in het eerste lid verbeurt ten gunste 

van ALT een direct opeisbare boete voor iedere handeling die onder een van de aldaar vermelde 

verboden valt. De boete is gelijk aan tweemaal het factuurbedrag. Een en ander laat onverlet en 

onverminderd het recht van ALT, om naast de boete vergoeding van de door ALT geleden en te lijden 

schade te vorderen.  

11.3 ALT is bevoegd door een onafhankelijke accountant controle te doen uitoefenen in de 

boeken van de wederpartij teneinde aldus te kunnen nazien op de naleving van het in dit artikel en 

deze algemene voorwaarden in zijn geheel gestelde, bepaalde. 
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Artikel 12. Beëindiging van de overeenkomst 

12.1 De vorderingen van ALT zijn tevens onmiddellijk en volledig opeisbaar in de navolgende 

gevallen: 

-  indien ALT de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te 

stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit, dan wel, is naar inzicht ALT in onvoldoende 

mate gesteld; 

-  na het sluiten van de overeenkomst aan ALT ter kennis gekomen omstandigheden geven ALT 

goede grond te vrezen dat  de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. 

12.2 In de genoemde gevallen is ALT bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te 

schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het 

recht van ALT om schadevergoeding te vorderen. 

12.3 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan 

ALT zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien 

aard zijn  dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of 

onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan 

worden vereist, is ALT eveneens bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 

 

Artikel 13.  Garantie 

13.1 ALT garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van fabricage- en montagefouten 

gedurende de periode tot drie maanden na levering. 

13.2 Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de zaken gebreken vertonen, is ALT 

verplicht deze binnen een redelijke termijn nadat wederpartij dit gebrek aan ALT heeft gemeld, te 

herstellen.  

13.3 In afwijking en/of aanvulling op lid 1 geldt, dat voor zover zaken betrokken zijn van derden, 

de garantie niet korter doch ook niet langer, en niet verder doch ook niet minder ver strekt, dan door 

de leverancier c.q. fabrikant aan opdrachtnemer, is gegeven.  

13.4 De zaken die plegen te worden thuisbezorgd, worden aan huis gerepareerd; alle andere 

zaken dienen ter reparatie bij ALT te worden aangeboden. 

13.5 ALT kan ervoor kiezen de zaak te vervangen indien herstel voor haar op bezwaren stuit. 

13.6 De wederpartij kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de koopovereenkomst 

vorderen, indien: 

-  ALT tot tweemaal toe een poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen, deze 

pogingen beide volledig vruchteloos zijn geweest en het gebrek voldoende ernstig is om vervanging 

of ontbinding te rechtvaardigen, of 

-  indien de wederpartij aantoont, dat de zaak zoveel gebreken vertoont, dat deze niet aan de 

overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen. 

13.7 Iedere garantie vervalt onmiddellijk, indien de wederpartij de schade mogelijk (heeft) 

veroorzaakt door een onjuiste behandeling, en/of onoordeelkundig gebruik, van de gegarandeerde 

zaak, daaraan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer, reparaties of 

wijzigingen (waaronder aan instellingen) heeft verricht of laten verrichten, en indien wederpartij niet 

aan haar betalingsverplichtingen voldoet. 

13.8 De wederpartij dient aan te tonen, dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek 

vertoont, waarvoor deze garantie geldt. 
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13.9 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, wordt geen garantie gegeven op goederen die 

op het moment van levering (in hoofdzaak) niet nieuw waren.  

13.10 Buiten de garantie vallen tevens: 

- kleine, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, 

vorm en dergelijke die geen afbreuk  doen aan de deugdelijkheid; 

- beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden welke niet door of vanwege opdrachtnemer 

aan het geleverde zijn uitgevoerd; 

- beschadigingen als gevolg van een tijdelijke of blijvende schadelijke verandering in het milieu. 

 

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud 

14.1  De door ALT geleverde zaken blijven eigendom van ALT totdat de wederpartij alle 

verplichtingen uit alle met ALT gesloten overeenkomsten is nagekomen, alsook eventuele 

vorderingen wegens niet-nakoming van de overeenkomst(en) door de wederpartij aan ALT heeft 

voldaan, waaronder ook eventuele bijkomende kosten, schadevergoedingen en rente. De eigendom 

gaat eerst over op de wederpartij indien en zodra hij aan alle op dat moment bestaande 

verplichtingen jegens ALT heeft voldaan. Er geldt een doorlopend uitgebreid eigendomsvoorbehoud, 

niet aan een specifieke zaak gebonden, van toepassing zolang ALT enige vordering op de wederpartij 

heeft of zal hebben, ten aanzien van alle aan wederpartij geleverde zaken ook voor zover die zaken 

door de wederpartij specifiek wel aan ALT betaald zijn, al dan niet terwijl deze en andere zaken 

onbetaald zijn gebleven, ongeacht of zaken nog in de macht van wederpartij verkeren. De 

wederpartij dient de algemene toepasselijkheid van uitgebreid eigendomsvoorbehoud immer aan 

zijn afnemer - zijn wederpartij - kenbaar te maken, alsook te vermelden aan die afnemer dat ALT er 

bij die afnemer en derden een beroep op kan doen en alsdan de za(a)k(en) bij die afnemer/derden 

kan opvorderen c.q. betaling van de vordering van ALT op zijn wederpartij, kan vorderen van de 

afnemer/derde(n). Op uitgebreid eigendomsvoorbehoud behoeft ALT geen expliciet beroep te doen; 

het uitgebreid eigendomsvoorbehoud is te allen tijde van kracht en wordt door de wederpartij 

uitdrukkelijk aanvaard en gerespecteerd. 

14.2 Behoudens uitdrukkelijk afwijkend schriftelijk beding behoudt ALT de eigendom van de zaken 

eveneens voor, voor hetgeen de wederpartij aan ALT verschuldigd is of wordt uit hoofde van eerdere 

of latere overeenkomsten krachtens welke ALT zaken heeft geleverd of zal leveren en/of naast de 

levering werkzaamheden heeft verricht of zal verrichten, dan wel uit hoofde van tekortschieten van 

de wederpartij in de nakoming van een overeenkomst als voornoemd, eveneens indien de 

wederpartij voor zijn verplichtingen als voornoemd genoegzaam zekerheid heeft gesteld. 

14.3 De door ALT afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen 

mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt c.q. doorverkocht. 

Overigens, ook verwijzend naar, en, onverkort en onverminderd de toepasselijkheid van art. 11.1 van 

deze algemene voorwaarden, is de wederpartij niet bevoegd de zaken te verpanden en/of er 

anderszins enig (beperkt) recht op te doen/laten vestigen. 

14.4 Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er naar inzicht ALT gegronde vrees 

bestaat dat hij zulks niet zal doen, is ALT gerechtigd ook reeds geleverde zaken, waarop op enige 

wijze/vorm haar eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden, die de zaak voor koper 

houden, weg te (doen) halen. De wederpartij is verplicht hieraan direct en alle medewerking te 

verschaffen op straffe van een direct opeisbare boete van 10 % van het volledige aan ALT 

verschuldigde bedrag, per dag. 
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14.5 De wederpartij verplicht zich, zonder dat ALT daartoe behoeft te verzoeken, alle aanspraken 

van de wederpartij met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te 

verpanden aan ALT op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:329 BW alsook de vorderingen 

die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder 

eigendomsvoorbehoud van ALT geleverde zaken te verpanden aan ALT op de manier die wordt 

voorgeschreven in art. 3:329 BW, en iedere afnemer van al het vorenstaande aantoonbaar schriftelijk 

op de hoogte te stellen. 

14.6 Zolang de eigendom van de door ALT geleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan, 

is de wederpartij verplicht de zaken, naar behoren tegen schade, brand, vervreemding en diefstal te 

verzekeren. De wederpartij is desgevraagd verplicht aan ALT de polis en bewijzen van betaling van de 

verzekeringspremie ter inzage te verstrekken. Ongeacht of uitkering uit verzekering op enig moment 

(noodzakelijk) volgt, is de wederpartij immer voor het volledige bedrag van de (ontstaande) 

openstaande vordering van ALT op de wederpartij, aansprakelijk, alsook voor overige schade indien 

die blijkt. 

14.7 De wederpartij is verplicht onverwijld telefonisch, per e-mail en schriftelijk mededeling te 

doen van aanspraken van derden op onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken alsmede van 

pogingen van derden om onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in hun macht te krijgen of 

daarop beslag te leggen c.q. enig (pand)recht te vestigen. De wederpartij is voorts verplicht de 

mededeling als voornoemd onverwijld schriftelijk aan ALT te bevestigen.  

14.8 Zodra ALT dit op enig moment wenselijk acht zal zij het in uitvoering brengen van zijn 

eigendomsvoorbehoud bewerkstelligen zonder dat alsdan het inroepen c.q. een termijnstelling 

vereist zal zijn. Een in kennisstelling, doch alsdan terstond, aan de wederpartij per telefoon, e-mail, 

fax en/of geschrift is voldoende. De wederpartij zal aan de tenuitvoerlegging onmiddellijk zijn 

volledige medewerking verlenen. 

14.9 De wederpartij is verplicht, de volledige vorm, strekking en reikwijdte als in dit volledige 

artikel vermeld ten aanzien van eigendomsvoorbehoud van ALT, bekend te maken aan iedere 

opvolgende wederpartij - afnemer - van wederpartij, ongeacht of tussen hem en die opvolgende 

wederpartij - afnemer - daadwerkelijk een overeenkomst met de wederpartij komt te ontstaan, met 

de uitdrukkelijke vermelding dat er ingevolge de bepalingen in deze voorwaarden, sprake is van een 

kettingbeding. Ingeval dit kettingbeding niet wordt gerespecteerd door de c.q. een (opvolgende) 

wederpartij, dan is de wederpartij in eerste lijn aansprakelijk voor alle door ALT geleden c.q. te lijden 

schade. Bij in gebreke zijn met de hier bedoelde kennisgeving aan derden omtrent het 

eigendomsvoorbehoud door de wederpartij aan zijn wederpartij - afnemer - verbeurt de wederpartij 

ten gunste van ALT een direct opeisbare boete voor iedere overtreding/ieder nalaten. De boete is 

gelijk aan tweemaal het factuurbedrag van de levering waarop het eigendomsvoorbehoud van 

toepassing is/was. 

14.10 De wederpartij geeft, bij levering aan zijn afnemer van zaken waarop eigendomsvoorbehoud 

rust, ALT hiervan kennis alsook dat de betaling van die zaken door die wederpartij, terstond aan ALT 

vervalt als wel dat ALT - secundair - gerechtigd is, betaling bij de wederpartij van wederpartij, en 

zover nodig, in verdere opvolgingslijn van wederpartij/afnemer, op te vorderen dan wel uitvoering te 

geven aan het eigendomsvoorbehoud van ALT. Voorts geldt onverkort de toepasselijkheid van lid 15. 

14.11 Enig, doch ook alle, volledig(e) schade(n) en/of gevolg(en) en/of enige (andere) vorm van 

kosten enig verband houdend met het (niet) respecteren c.q. (onjuist of niet) geven van uitvoering 

aan dit artikel van eigendomsvoorbehoud, en/of het onmogelijk (ge)worden (zijn) van uitvoeren van 

het beroep op eigendomsvoorbehoud, als ook ingeval van gevolg en/of uitvoering geven aan (het 
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beroep op) enige vorm(en) van eigendomsvoorbehoud in welke zin ook voor ALT, ongeacht of dit 

voor de wederpartij vrijwillig of onvrijwillig, actief, of passief, is geschied, is/zijn voor volledige 

rekening en risico van de wederpartij en leveren een op het moment van verschijnen, terstond 

volledig opeisbare vordering van ALT op de wederpartij op als wel dat wederpartij daarbij ten gunste 

van ALT een direct opeisbare boete voor iedere overtreding/ieder nalaten verbeurt. De boete is gelijk 

aan tweemaal het factuurbedrag van de levering waarop het eigendomsvoorbehoud van toepassing 

is/was. Wederpartij aanvaardt al deze bepalingen uitdrukkelijk. 

 

Artikel 15. Prijsverhoging 

15.1 Indien ALT met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is ALT niettemin gerechtigd 

tot verhoging van de prijs: ALT mag stijgingen in de prijzen en/of kosten, ongeacht hun aard, 

doorberekenen aan de wederpartij. Indien de prijsverhoging echter meer dan 20 % bedraagt heeft de 

wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. 

 

Artikel 16. Incassokosten 

16.1 Is de wederpartij in gebreke en/of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn 

verplichtingen jegens ALT, dan komen alle kosten van ALT ter verkrijging van voldoening van haar 

vordering voor rekening van wederpartij. In ieder geval is de wederpartij verschuldigd, over de 

openstaande som waarin ook wordt begrepen de oplopende rente als bedoeld in art. 9.6, conform 

de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK) vanaf 1 juli 2012, welke staffel de daarvoor 

geldende indexeringen volgt en thans - per 1 mei 2014 - neerkomt op:                                 

Hoofdsom t/m  Toepasselijk percentage    Maximum 

€ 2.500,--  15% over de hoofdsom     € 375,-- (met een 

minimum van € 40,--) 

€ 5.000,--  € 375,-- + 10% over (hoofdsom minus € 2.500,--) € 625,-- 

€ 10.000,--  € 625,-- + 5% over (hoofdsom minus € 5.000,--)  € 875,-- 

€ 200.000,--  € 875,-- + 1% over (hoofdsom minus € 10.000,--) € 2.775,-- 

Boven de € 200.000,-- € 2.775,-- + 0,5% over (hoofdsom minus € 200.000,--) € 6.775,-- 

16.2 Buiten het vorenstaande is ALT gerechtigd overige en verdere tot volledige schadevergoeding 

te vorderen naast de kosten van ALT ter verkrijging van voldoening zowel buiten als in rechte, in alle 

instanties. Gerechtelijke kosten omvatten alle door ALT gemaakte proceskosten en gerelateerde 

kosten en verschotten, ook voor zover deze een proceskostenveroordeling volgens de daarvoor 

gebruikelijke tarieven overtreffen.  

 

Artikel 17.  Aansprakelijkheid 

17.1 Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in het artikel 

over de garantie. 

17.2 Doet zich onverhoopt bij de uitvoering van een overeenkomst, waaronder mede begrepen is 

het niet uitvoeren daarvan, een gebeurtenis voor die tot aansprakelijkheid van ALT leidt, dan is die 

aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van ALT gedane uitkering en 

slechts voor zover de verzekering (aansprakelijkheid) dekt. Indien de verzekering in dit geval geen 

dekking biedt en/of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van ALT beperkt tot maximaal 

dat gedeelte van de factuur waarop de onderhavige zaak betrekking heeft, hetgeen enkel ter 

beoordeling door ALT is gehouden. 
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17.3 Idem geldt ter zake van bijkomende dienstverlening of wat ook en in het geval van 

productaansprakelijkheid. 

17.4 ALT is niet aansprakelijk voor schade en kosten aan de zijde van wederpartij en/of derden 

waaronder bedrijfs- en/of gevolgschade ingeval van een niet-tijdige en/of een niet-deugdelijke 

levering en is nimmer verplicht tot enige vergoeding dienaangaande. 

17.5 De wederpartij vrijwaart ALT voor alle aanspraken wegens schade door wederpartij of 

derden, opgetreden doordat door wederpartij en/of derden niet aan de genoemde verplichtingen is 

voldaan.  

17.6 Indien de wederpartij, ALT aansprakelijk wenst te stellen voor enige schade, hoe ook 

genaamd of uit welken hoofde ook ontstaan, is hij verplicht uit eigener beweging aan ALT aan te 

tonen dat hij de geleverde zaken op verantwoorde wijze heeft behandeld, een en ander in 

verhouding tot de aard van de zaak.  

17.7 Ieder door, vanwege en/of via ALT gegeven advies met betrekking tot opslag, vervoer, 

gebruik of toepassing van de door ALT geleverde zaken is geheel vrijblijvend. ALT is nimmer 

aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd of ontstaan, die direct dan wel indirect het gevolg is van 

het (niet-)opvolgen van een dergelijk advies. 

17.8 Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove 

schuld van ALT of haar leidinggevenden of ondergeschikten. 

17.9 In alle gevallen waarin ALT een beroep op het in het voorgaande bepaalde toekomt, kunnen 

eventueel aangesproken werknemers en hulppersonen van ALT eveneens een beroep daarop doen, 

als was dit door de betrokken werknemers en hulppersonen bedongen.  

17.10 Voor zover ALT werkzaamheden aanneemt die door (een) onderaannemers/een derde(n) c.q. 

andere(n), door die onderaannemer en/of ALT ingeschakelde derden worden uitgevoerd is de 

aansprakelijkheid van ALT hier secundair en gelimiteerd. De onderaannemer/derde is primair 

aansprakelijk voor de door hem uitgevoerde werkzaamheden. 

17.11 Overigens gelden voor aansprakelijkheid de wettelijke regels. 

 

Artikel 18. Overmacht 

18.1 Onder overmacht wordt verstaan, omstandigheden, die de nakoming van de verbintenis 

verhinderen of in ernstige mate belemmeren en/of onredelijk bemoeilijken, zodat de nakoming 

redelijkerwijs niet verwacht kan worden, en die niet aan ALT zijn toe te rekenen. Hieronder zullen 

(indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of bemoeilijken) mede 

zijn begrepen, stakingen in bedrijven van ALT en/of andere bedrijven dan die van ALT, wilde of 

politieke stakingen, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen en/of hulpstoffen en 

andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken en/of 

diensten, stagnatie bij toeleveranciers, vervoerders of andere derden waarvan ALT afhankelijk is, 

alsmede iedere (andere) vorm van (overige) onvoorzienbare problemen.  

18.2 ALT heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die 

(verdere) nakoming verhinderd, intreedt, nadat ALT haar verbintenis had moeten nakomen, alsook 

zich pas na het moment dat zij haar verbintenis had moeten nakomen, op overmacht te beroepen. 

18.3 Tijdens de overmacht-situatie worden de leverings- en andere verplichtingen van ALT 

opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door ALT 

niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst 

zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en zonder dat een verplichting tot schadevergoeding 

ontstaat. 
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18.4 Indien ALT bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft 

voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds 

geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden, de 

afzonderlijke factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.  

 

Artikel 19.  Recht van substitutie  

19.1 ALT is gerechtigd deze overeenkomst, onder haar verantwoordelijkheid, te doen uitvoeren 

door een onderaannemer c.q. een door deze en/of  ALT aangewezen derde. De aansprakelijkheid van 

ALT is hier secundair en gelimiteerd zoals omschreven in artikel 17.10 in deze algemene 

voorwaarden. 

 

Artikel 20. Intellectueel eigendom en auteursrecht 

20.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en/of auteursrechten welke ten aanzien van de 

(vervaardiging van de) door ALT verstrekte offertes, aanbiedingen en overeenkomsten en daarin 

opgenomen afbeeldingen, schetsen, ontwerpen, modellen, voorbeelden, toonbeelden, monsters, ten 

aanzien van door ALT voortgebrachte proeven of proefmodellen, samenstellingen, concepten, 

ontwikkelingen, en ten aanzien van door  ALT te leveren en/of verwerken zaken en artikelen, alles in 

de ruimste zin des woords, kunnen worden uitgeoefend, blijven exclusief bij ALT rusten hetgeen 

betekent dat afwijking daarvan een inbreuk op recht van ALT betekent, waarvoor de wederpartij 

althans de (doende of latende) pleger, kan worden aangesproken, ongeacht de vraag of ter zake door 

opdrachtnemer kosten in rekening zijn gebracht of verweven. 

20.2  Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, 

schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de 

opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden 

verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht. Dit is niet van toepassing 

indien en voor zover dit zaken betreft uitsluitend bedoeld om aan derden bekend te maken. 

20.3 Voor zover het vestigen van enig recht door ALT enige handeling van de wederpartij vereist, 

verplicht de wederpartij zich onmiddellijk en onvoorwaardelijk hieraan zijn medewerking te verlenen. 

20.4 Het vestigen van rechten op het in lid 1 en 2 van dit artikel bedoelde door anderen dan ALT, 

is nimmer toegestaan. 

20.5 Bij het geven van een opdracht tot productie van door de auteurswet of enig industrieel 

eigendomsrecht beschermde objecten verklaart opdrachtgever  dat er geen inbreuk op dit recht van 

derden wordt gemaakt en vrijwaart hij opdrachtnemer in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel 

materieel als  immaterieel. 

 

Artikel 21.   Bijzondere bepalingen 

21.1  Conform de door de ARBO-wet vereiste voorzieningen zal opdrachtgever voor eigen rekening 

en risico zorgdragen voor geschikte behuizing en deugdelijke sanitaire voorzieningen  voor personeel 

van opdracht-nemer. 

21.2 Opdrachtgever zal zorgdragen  dat op de bouwplaats de nodige afsluitbare droge 

opslagplaatsen voor materiaal, gereedschappen en andere goederen aanwezig zijn. 

21.3 Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen draagt opdrachtgever de 

aansprakelijkheid voor risico's en schaden aan materialen en gereedschappen die voor de uitvoering 

van de werkzaamheden door opdrachtnemer zijn aangevoerd, van welke aard ook, zoals 

ontvreemding, brand, waterschade, molest of beschadiging. 
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Artikel 22.   Meer- en minderwerk 

22.1  Het werk  omvat alleen datgene wat in de overeenkomst  schriftelijk is vastgelegd.  Alle 

wijzigingen hetzij door bijzonder opdracht door opdrachtgever, hetzij gevolge een wijziging in het 

ontwerp of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet conform de werkelijke uitvoering van de 

bouw, of doordat van geschatte aantallen wordt afgeweken, behoren wanneer daaruit meerdere 

kosten ontstaan beschouwd te worden als meerwerk en voor zover daaruit minder kosten ontstaan 

als minderwerk. Dit met inachtneming van het daaromtrent ook overigens in deze algemene 

voorwaarden gestelde. 

22.2 Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst 

geldende prijsbepalende factoren. Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende 

factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. 

22.3  De opdrachtnemer is gehouden, zodra het haar bekend is, melding aan de opdrachtgever te 

maken van meer- en minderwerk. 

 

Artikel 23. Geschillen, toepasselijk recht en jurisdictie 

23.1 Er is sprake van een geschil indien één der partijen verklaart dat zulks het geval is. Ingeval 

een geschil, stellen partijen elkaar daaromtrent onverwijld en per omgaande, alsook per omgaande 

bovendien schriftelijk en met redenen omkleed, in kennis. Correspondentie in vervolg ten aanzien 

van het geschil geschiedt uitsluitend schriftelijk. 

23.2 Ingeval een geschil wordt in onderling overleg tussen partijen getracht in der minne een 

oplossing ter beslechting van het geschil te vinden waarbij de termen van redelijkheid en billijkheid 

alsmede de in het algemene zakelijke verkeer en in de branche geldende algemene opvattingen de 

uitgangspunten vormen.  

23.3 Te allen tijde is (ter zake alle rechtsbetrekkingen met betrekking tot ALT) uitsluitend 

Nederlands recht van toepassing. 

23.4 Eventuele geschillen tussen partijen, welke niet onderling door partijen kunnen worden 

beslecht, zullen ter beslechting uitsluitend worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de 

Bouw tenzij in het voorkomend geval, de Wet anders voorschrijft. 

 

24. Wijziging van deze voorwaarden 

24.1 ALT is te allen tijde gerechtigd deze (algemene) voorwaarden geheel of gedeeltelijk te 

wijzigen (c.q. aan te vullen, en/of bepalingen te schrappen). Wijzigingen treden in werking op 

aangekondigde moment van in werking treden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


