Algemene Voorwaarden – Januari 2021
Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.

Aanbieding: een vrijblijvend aanbod van Artech Machinery tot het sluiten van een koopovereenkomst.

2.

Aflevering: het stellen van de zaak in de macht van koper.

3.

Artech Machinery: Artech Machinery (KvK nummer: 62764926), gevestigd te (3752 ZL) BunschotenSpakenburg aan de Edisonweg 24.

4.

Bestelling: een via de website (www.Artech Machinerymachinery.nl) of per mail (info@Artech
Machinerymachinery.nl) door de koper uitgebrachte opdracht tot koop om door Artech Machinery
aangeboden zaken te leveren en met het oog op deze levering een koopovereenkomst te sluiten.

5.

Koopovereenkomst: de tussen Artech Machinery en koper gesloten overeenkomst tot koop van één of
meerdere zaken.

6.

Koopsom: het totaalbedrag dat koper op basis van de koopovereenkomst aan Artech Machinery is
verschuldigd.

7.

Koper: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument-koper),
een natuurlijk persoon die wel handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf én een rechtspersoon.

8.

Orderbevestiging: de schriftelijke aanvaarding van een aanbieding, bestelling of offerte, waaronder de
ondertekening van een koopcontract.

9.

Offerte: een gespecificeerd en concreet aanbod van Artech Machinery tot het sluiten van een
koopovereenkomst met koper.

10. Overeenkomst buiten de verkoopruimte: de koopovereenkomst die tussen Artech Machinery en koper is
gesloten buiten het bedrijfspand dan wel de vaste verkoopplek van Artech Machinery.
11. Overeenkomst op afstand: de koopovereenkomst die tussen Artech Machinery en koper is gesloten zonder
gelijktijdige, persoonlijke aanwezigheid van partijen en waarbij – tot en met het moment van het sluiten van
de koopovereenkomst – uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op
afstand.
12. Zaken: de bij/door Artech Machinery te koop staande/aangeboden zaken, zoals shovels, minikranen,
trilplaten en overige bouwmachines en aanbouwdelen in de breedste zin van het woord.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten die zijn gesloten tussen Artech
Machinery en kopers, alsmede op alle aanbiedingen en offertes van Artech Machinery.

2.

Indien een koper met betrekking tot (het tot stand komen van) een koopovereenkomst verwijst naar andere
voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen. De algemene
voorwaarden van kopers zijn derhalve niet van toepassing op de door Artech Machinery en kopers gesloten

koopovereenkomsten. Dit is alleen anders indien Artech Machinery hier schriftelijk en ondubbelzinnig mee
heeft ingestemd.
3.

Indien – conform artikel 2.2 – slechts gedeeltelijk van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, tast dit
de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

4.

Indien Artech Machinery de algemene voorwaarden heeft gewijzigd, blijven de bij de reeds overgelegde
offertes en overeengekomen koopovereenkomsten verstrekte algemene voorwaarden van toepassing. Dit is
alleen anders indien de gewijzigde algemene voorwaarden vóór het tot stand komen van de
koopovereenkomst schriftelijk en ondubbelzinnig door koper zijn aanvaard.

5.

Indien (een deel van) enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig is dan wel wordt verklaard
wegens de nietigheid of de vernietiging daarvan, tast dit de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige
(gedeelten van de) bepaling(en) niet aan. Artech Machinery en koper zijn gehouden de bepalingen die nietig
of vernietigd zijn, te vervangen door wel geldige bepalingen, zoveel mogelijk in de geest van hetgeen partijen
beoogden met de ongeldige bepaling(en).

6.

Op alle tussen Artech Machinery en kopers gesloten overeenkomsten, met inbegrip van deze algemene
voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes en koopovereenkomsten

1.

Een koopovereenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan. Een aanbod geschiedt
middels een aanbieding van Artech Machinery, alsmede door het plaatsen van een bestelling door koper. De
aanvaarding geschiedt doordat een aanbod wordt bevestigd middels een orderbevestiging, alsmede doordat
Artech Machinery, na ontvangst van een bestelling, aanvangt met de feitelijke uitvoering van de
koopovereenkomst.

2.

Een aanvaarding die afwijkt van een aanbod dient te worden bestempelt als een nieuw aanbod, alsmede als
een verwerping van het oorspronkelijke aanbod, tenzij de afwijkende aanvaarding slechts op ondergeschikte
punten afwijkt van het oorspronkelijke aanbod. In laatstgenoemd geval komt er derhalve een
koopovereenkomst tot stand, tenzij tegen de verschillen onverwijld bezwaar wordt gemaakt.

3.

Een door Artech Machinery verstrekte offerte, alsmede uitgebrachte aanbieding, dient te worden bestempelt
als een vrijblijvend aanbod, met dien verstande dat dit aanbod nog onverwijld na aanvaarding kan worden
herroepen. Dit is alleen anders indien de offerte/aanbieding is voorzien van een termijn waarvoor het
onderhavige aanbod geldig is.

4.

Een door koper geplaatste bestelling kan enkel schriftelijk worden herroepen indien dit bericht Artech
Machinery heeft bereikt vóórdat de orderbevestiging is verzonden. Deze bepaling geldt niet voor een
consument-koper.

5.

Een koopovereenkomst kan enkel worden gewijzigd indien de wederpartij hiermee schriftelijk en
ondubbelzinnig instemt, met dien verstande dat de hiermee in verband staande kosten voor rekening van de
partij zijn die het voorstel tot wijziging heeft gedaan.

6.

Artech Machinery behoudt zich alle rechten voor uit hoofde van intellectuele en industriële eigendommen.

Artikel 4. Prijzen

1.

Alle prijzen luiden in de munteenheid EUR (lees: euro) en zijn – tenzij anders aangegeven – exclusief btw.

2.

De prijzen zijn exclusief verzendkosten, alsmede invoer-/uitvoerrechten en dergelijke kosten. Deze kosten
komen voor rekening van de koper. Deze bepaling geldt niet voor een consument-koper.

3.

De prijzen zijn onder voorbehoud van druk-, spel en zetfouten, hetgeen betekent dat aan de prijzen geen
rechten kunnen worden ontleend.

4.

De prijzen op de website van Artech Machinery zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van wijzigingen.
Bovendien zijn prijzen zoals weergegeven in folders, catalogi, etc. gebaseerd op de omstandigheden zoals
deze golden ten tijde van het drukken van deze stukken. Deze prijzen binden Artech Machinery slechts
gedurende een periode van 30 dagen na datum uitgifte van de stukken.

Artikel 5. Betaling

1.

De koopsom dient ten tijde en ter plaatse van aflevering, althans uiterlijk de dag van aflevering, onmiddellijk
worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.

Indien de betaling geschiedt middels facturatie, dient de koopsom binnen veertien dagen na factuurdatum
te zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.

Artech Machinery kan een koper verplichten tot vooruitbetaling (van een gedeelte) van de koopsom. Voor
een consument-koper kan de vooruitbetaling hoogstens 50% van de koopsom bedragen.

4.

Indien de betaling giraal geschiedt, geldt de dag waarop Artech Machinery het onderhavige bedrag op haar
rekening heeft bijgeschreven gekregen als de dag van betaling.

5.

Voornoemde dan wel overeengekomen (afwijkende) termijnen dienen te worden bestempeld als termijnen
in de zin van artikel 6:83a BW, hetgeen betekent dat door het verstrijken van de overeengekomen termijn
koper zonder ingebrekestelling in verzuim treedt en derhalve de wettelijke handelsrente is verschuldigd tot
aan de dag der algehele betaling. Dit betekent eveneens dat koper vanaf het moment waarop hij in verzuim
treedt buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is. Deze kosten bedragen 15% van de opeisbare
vordering, met een minimum van € 340,-, exclusief omzetbelasting. De consument-koper is de
incassokosten – conform de Staffel Buitengerechtelijke incassokosten – pas verschuldigd nadat is voldaan aan
de in artikel 6:96 lid 6 BW bepaalde voorwaarden.

Artikel 6. Levering en risico

1.

De te leveren zaken worden zo snel mogelijk aan koper geleverd, maar niet eerder dan nadat:

a.
b.

de koopovereenkomst tot stand is gekomen;
Artech Machinery de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens heeft ontvangen;
én
de koopsom is voldaan, tenzij betaling geschiedt middels facturatie dan wel schriftelijk andere afspraken
zijn overeengekomen.

c.

2.

De door Artech Machinery opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en zijn derhalve niet te beschouwen
als fatale termijnen. De levering aan een consument-koper geschiedt in ieder geval binnen dertig dagen na
het tot stand komen van de koopovereenkomst.

3.

De te leveren zaken worden geacht te zijn geleverd, alsmede voor risico van de koper te zijn, van de aflevering
af. Dit moment is:
a. bij levering ter bedrijf van Artech Machinery: op het moment van feitelijke machtsverschaffing;

b.

bij levering op een andere locatie: op het moment dat de zaken zijn geladen op/in het vervoersmiddel,
doch bij een consument-koper pas op het moment dat de zaken op de overeengekomen bezorglocatie
zijn afgeladen van het vervoersmiddel.

4.

Indien – in een geval als bedoeld in artikel 6.3 sub a – op verzoek van een koper bij het laden van zaken
gebruik wordt gemaakt van de diensten van (een medewerker van) Artech Machinery, geschiedt dit geheel
op risico van de koper. Deze bepaling geldt niet voor de consument-koper.

5.

Koper is gehouden de zaken op het overeengekomen tijdstip af te nemen/in ontvangst te nemen, bij gebreke
waarvan de hiermee in verband staande kosten (zoals vervoer en opslag) voor zijn rekening komen en de
zaken geacht worden in goede staat en conform de koopovereenkomst te zijn afgeleverd.

Artikel 7. Onderzoeks- en klachtplicht

1.

Koper dient op het tijdstip van aflevering de geleverde zaken te inspecteren en/of te onderzoeken op
eventuele gebreken, waarna een bewijs van aflevering wordt ondertekend. Op dit bewijs worden de gebreken
vermeld. Indien er op dit bewijs geen gebreken zijn vermeld, wordt vermoed dat de zaken in goede staat en
conform de koopovereenkomst zijn geleverd.

2.

Koper dient Artech Machinery kennis te geven van gebreken binnen een termijn van twee weken nadat hij
het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken. Voor de consument-koper geldt een
termijn van twee maanden na de ontdekking van het gebrek.

3.

De kennisgeving geschiedt in ieder geval schriftelijk, onder vermelding van een uitdrukkelijke en specifieke
omschrijving van de gebreken.

4.

Indien de klacht gegrond wordt bevonden, draagt Artech Machinery zorg voor herstel dan wel vervanging van
de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn, tenzij dit onmogelijk is of niet van Artech Machinery kan
worden gevergd.

Artikel 8. Herroeping

1.

Indien koper zijn bestelling – behoudens de wijze zoals bepaald in artikel 3.4 – herroept, is koper een bedrag
van 25% van de koopsom, met een minimum van € 150,-, verschuldigd aan Artech Machinery. Deze bepaling
geldt niet voor een consument-koper.

2.

Consument-koper kan de koopovereenkomst die tot stand is gekomen op afstand of buiten de verkoopruimte
zonder opgave van redenen ontbinden gedurende een periode van veertien dagen vanaf de dag waarop hij
of een door hem aangewezen derde (die niet de vervoerder is):
a. de zaken heeft ontvangen;
b. de laatste zaak heeft ontvangen, indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere zaken heeft
besteld die afzonderlijk worden geleverd;
c. de laatste zending of de laatste zaak heeft ontvangen indien de levering van de zaken bestaat uit
verschillende zendingen of onderdelen.

3.

Gebruikmaking van het herroepingsrecht geschiedt door het ingevulde modelformulier of een andere
daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring te zenden aan Artech Machinery. Artech Machinery bevestigt
de ontvangst van de verklaring te allen tijde schriftelijk. Het modelformulier is opgenomen als bijlage I.

4.

Consument-koper zendt of overhandigt de door hem ontvangen zaken onverwijld – doch in ieder geval
binnen veertien dagen na het uitbrengen van de in artikel 8.3 bedoelde verklaring – aan Artech Machinery
dan wel aan een door laatstgenoemde gemachtigde derde, tenzij Artech Machinery heeft aangeboden de

zaken op te halen. De kosten van het terugzenden van de zaken komen voor rekening van de consumentkoper.
5.

Artech Machinery vergoedt na rechtsgeldige herroeping van de overeenkomst onverwijld – maar in ieder
geval binnen veertien dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot ontbinding – alle van de
consument-koper ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten.

6.

Tenzij Artech Machinery heeft aangeboden de zaken bij de consument-koper op te halen, is zij bevoegd de
betaling – zoals beschreven in artikel 8.5 – op te schorten tot het moment waarop de zaken door haar zijn
ontvangen of de consument-koper heeft aangetoond dat hij de zaken heeft teruggezonden.

7.

Consument-koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van de zaken als een behandeling van de
zaken verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.

Artikel 9. Exoneratie

1.

Artech Machinery is jegens koper niet gehouden tot het vergoeden van enige schade, behoudens gevallen
waarin sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Artech Machinery. Deze bepaling
geldt niet voor de consument-koper.

2.

Artech Machinery is jegens koper evenmin gehouden tot het vergoeden van enige schade indien de oorzaak
van het ontstaan van de schade niet aan Artech Machinery valt toe te rekenen/is te verwijten dan wel de
oorzaak hiervan is te rechtvaardigen, bijvoorbeeld in het geval van overmacht of een (on)bevoegd gegeven
ambtelijk bevel.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

1.

Door het leveren van de zaken verschaft Artech Machinery koper de macht over de zaken. Dit betekent dat
de koper houder is van de zaken en slechts eigenaar van de zaken wordt onder de opschortende voorwaarde
dat de koopsom – zowel uit de onderhavige als andere (eerdere) tussen partijen gesloten
overeenkomsten – aan Artech Machinery is voldaan.

2.

Koper is tot op het moment dat hij alle in artikel 10.1 verschuldigde bedragen volledig aan Artech Machinery
heeft voldaan, slechts bevoegd de geleverde zaken te gebruiken voor zover dit in het kader van de normale
bedrijfsuitoefening nodig is, maar hij mag de zaken in ieder geval niet vervreemden, aan een ander verhuren
dan wel in gebruik geven, bezwaren met enig (beperkt) recht en/of in pand geven ten behoeve van een derde.

3.

Zolang koper niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen ingevolge artikel 10.1, is Artech Machinery bevoegd
de geleverde zaken op te eisen middels revindicatie. De hiermee in verband staande kosten komen voor
rekening van koper en creditering zal geschieden op basis van de dagwaarde van de zaken.

4.

Koper is – zolang Artech Machinery eigenaar is van de geleverde zaken – verplicht de aan hem onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van
Artech Machinery te houden.

5.

Koper is – zolang Artech Machinery eigenaar is van de geleverde zaken – verplicht Artech Machinery
onmiddellijk op de hoogte te brengen indien:
a.

hij failliet is verklaard;

b. de schuldsanering dan wel surseance van betaling op hem van toepassing is verklaard;

c.

6.

op de geleverde zaken (mogelijk) beslag wordt gelegd of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (een
onderdeel van) de zaken.

In de in artikel 10.5 genoemde gevallen is koper verplicht de beslaglegger, bewindvoerder en/of curator
onmiddellijk op de hoogte te brengen van de eigendomsrechten van Artech Machinery.

Artikel 11. Verjaring en verval

1.

Iedere rechtsvordering van koper – waaronder in ieder geval tot nakoming van een verbintenis en vergoeding
van schade –verjaart in tegenstelling tot de wettelijke verjaringstermijnen naar verloop van één jaar. De
verjaringstermijn vangt aan conform het wettelijke aanvangstijdstip.

2.

In afwijking van artikel 11.1 zijn rechtsvorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden
rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de koopovereenkomst beantwoordt, verjaart door verloop
van zes maanden na de overeenkomstig artikel 7.2 gedane kennisgeving. Deze termijn bedraagt voor de
consument-koper twee jaar.
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