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Algemen Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van ATEPS 
Nederland B.V. (hierna te noemen “ATEPS”), een 
besloten vennootschap met kantoor in Helmond 
aan het adres Schootense Dreef 11a, 5708 HZ Hel-
mond, ingeschreven bij de Kamer van Koophan-
del onder nummer 62040693.

I ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden zijn van toepass-
ing op alle door ATEPS te leveren goederen en 
diensten en op alle door ATEPS te verrichten 
werkzaamheden, in de ruimste betekenis, als-
mede op alle aanbiedingen en offertes van ATEPS. 
ATEPS is alleen gebonden aan afwijkingen van 
deze algemene voorwaarden indien zij daarmee 
vooraf uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en 
uitgevoerd door ATEPS, met terzijdestelling van 
het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 
van het Burgerlijk Wetboek.

ATEPS aanvaardt geen gebondenheid aan en 
toepasselijkheid van eventuele inkoop- of ande-
re voorwaarden van de opdrachtgever of enige 
andere wederpartij. Van deze algemene voor-
waarden afwijkende afspraken en/of eigen voor-
waarden van een wederpartij zijn alleen van toe-
passing indien dat vooraf uitdrukkelijk schriftelijk 
door ATEPS is aanvaard. Dergelijke afwijkingen 
hebben alleen betrekking op en gelden alleen 
voor die bepaalde opdracht.

Ale bedingen in deze algemene voorwaarden zijn 
tevens gemaakt ten behoeve van de bestuurders 
van ATEPS en van al degenen die voor ATEPS 
werkzaam zijn en/of bij de uitvoering van de 
opdracht zijn betrokken.

Indien een of meerdere bepalingen van deze al-
gemene voorwaarden op enig moment niet geld-
ig of nietig zou(den) zijn dan wel zou(den) worden 
vernietigd, tast dat de overige bepalingen van 
deze algemene voorwaarden niet aan. De niet 
geldige respectievelijk nietige respectievelijk ver-
nietigde bepaling(en) zullen in dat geval worden 
vervangen door een of meer nieuwe bepalingen 
die zoveel mogelijk overeenkomen met doel en 
strekking van de oorspronkelijke bepaling(en).

Indien ATEPS op enig moment afziet van strikte na-
leving van het bepaalde in deze algemene voor-
waarden, betekent dat niet dat deze algemene 
voorwaarden daarmee niet of niet meer van toe-
passing zijn noch dat ATEPS daarmee het recht 
verliest om in andere gevallen stipte naleving van 
het bepaalde in deze algemene voorwaarden te 
verlangen.

ATEPS is bevoegd deze algemene voorwaarden 
van tijd tot tijd geheel of gedeeltelijk te wijzigen of 
aan te vullen. Wijzigingen en aanvullingen treden 
in werking vanaf de datum van wijziging respecti-
evelijk aanvulling, met dien verstande dat op voor 
die datum tot stand gekomen opdrachten de ten 
tijde van die opdracht geldende voorwaarden van 
toepassing zijn en blijven.

II AANBIEDINGEN
Artikel 2 Aanbiedingen van ATEPS
Alle aanbiedingen en offertes van ATEPS zijn vri-
jblijvend, worden op schriftelijke wijze of langs 
elektronische weg gedaan, zijn voorzien van een 
dagtekening en zijn geldig gedurende 30 dagen 
vanaf datum dagtekening.

Alle in het kader van een aanbieding door ATEPS 
vermelde data en tijdsperioden zijn indicatief ten-
zij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Een aanbieding vermeldt tevens de financiële 
condities waaronder die aanbieding door ATEPS 
aan een opdrachtgever wordt gedaan.

De van een aanbieding deel uitmakende tek-
eningen, technische omschrijvingen, ontwerpen 
en berekeningen die door ATEPS of in opdracht 
van ATEPS vervaardigd zijn, blijven eigendom van 
ATEPS. Zij mogen niet, geheel noch gedeeltelijk, 
zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van ATEPS aan derden ter hand 
worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin, 
geheel noch gedeeltelijk, zonder voorafgaande 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ATEPS 
worden gekopieerd of anderszins vermenigvuld-
igd. Indien geen opdracht wordt verleend, dienen 
bedoelde bescheiden, inclusief alle eventuele 
kopieën en bewerkingen daarvan, binnen 14 da-
gen na een daartoe door ATEPS gedaan verzoek 
Franco aan ATEPS te worden toegezonden.

Voor het opstellen van een aanbieding en het 
overleg met de (potentiele) opdrachtgever in het 
kader van een aanbieding voert ATEPS voorberei-
dende werkzaamheden uit, waaronder maar niet 
beperkt tot het maken van berekeningen, het 
vervaardigen van ontwerpteksten en tekeningen, 
enzovoorts. Indien de aanbieding door de (po-
tentiele) opdrachtgever niet wordt geaccepteerd 
respectievelijk een opdracht aan ATEPS niet tot 
stand komt, heeft ATEPS het recht aan de (poten-
tiële) opdrachtgever kosten in rekening te bren-
gen voor bedoelde voorbereidende werkzaam-
heden, mits ATEPS de (potentiele) opdrachtgever 
er vooraf schriftelijk op heeft gewezen dat deze 
kosten bij niet tot stand komen van een opdracht 
aan de (potentiele) opdrachtgever in rekening zul-
len worden gebracht.

III TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE 
OVEREENKOMST
Artikel 3 Totstandkoming
Een overeenkomst van opdracht komt tot stand 
tussen ATEPS en de opdrachtgever indien de 
opdrachtgever de aanbieding van ATEPS respec-
tievelijk de door ATEPS aan de opdrachtgever 
voorgelegde overeenkomst van opdracht onvoor-
waardelijk schriftelijk heeft aanvaard dan wel langs 
elektronische weg aan ATEPS heeft bevestigd dat 
hij de aanbieding respectievelijk de overeenkomst 
van opdracht onvoorwaardelijk aanvaardt.

Artikel 4 Meer- en minderwerk
1. Indien sprake is van meer- en minderwerk 

zal ATEPS de opdrachtgever daarvan zo 
spoedig mogelijk in kennis stellen onder op-

gave van het bedrag dat aan het meer- re-
spectievelijk minderwerk verbonden is.

2. Minderwerk zal worden verrekend bij de 
eindfactuur. Meerwerk dient binnen 14 da-
gen na factuurdatum door de opdrachtgever 
te worden voldaan.

Artikel 5 Verplichtingen van ATEPS
ATEPS zal het werk naar beste kunnen en naar de be-
palingen van de opdracht uitvoeren. De werkzaam-
heden worden verricht binnen de normale werktijden 
van ATEPS, tenzij anders overeengekomen. Indien de 
opdracht strekt tot het verlenen van service, zal ATEPS 
zich inspannen om de oorzaak van een door de 
opdrachtgever aan ATEPS gemeld gebrek binnen be-
kwame tijd op te sporen en te verhelpen.

ATEPS zal bij de uitvoering van de werkzaamheden 
waarop de opdracht betrekking heeft, de wettelijke 
voorschriften in acht te nemen zoals die gelden op het 
moment dat tussen ATEPS en de opdrachtgever de 
opdracht tot stand is gekomen. In geval van wijziging 
van de wettelijke voorschriften na de datum waarop de 
opdracht tot stand is gekomen, heeft ATEPS het recht 
om de extra kosten die het gevolg zijn van die wijzig-
ing van de wettelijke voorschriften aanvullend aan de 
opdrachtgever in rekening te brengen.

ATEPS is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht 
derden in te schakelen. ATEPS zal bij de selectie van 
derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. 
ATEPS is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van 
derden. De toepasselijkheid van het bepaalde in de ar-
tikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek 
wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 6 Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever geeft met het aanvaarden 

van de aanbieding respectievelijk het ver-
lenen van de opdracht en toestemming aan 
ATEPS om de in de aanbieding respectiev-
elijk opdracht aangegeven werkzaamheden 
te verrichten en de daarin aangegeven 
goederen te leveren.

2. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dra-
gen dat de door de opdrachtgever respec-
tievelijk door ATEPS aangestelde installateur 
tijdig kan beschikken over de voor het werk 
benodigde gegevens waaronder goed-
keuringen (bijv. vergunningen en ontheffin-
gen).

3. De opdrachtgever dient aansluitmogeli-
jkheden ter beschikking te stellen ten beho-
eve van de voor het werk benodigde energie 
en verdere nutsvoorzieningen. De benodig-
de elektriciteit, gas en water zijn voor reken-
ing van de opdrachtgever.

4. De opdrachtgever wordt geacht bij het aan-
vaarden van de aanbieding respectievelijk 
bij het verlenen van de opdracht toestem-
ming te hebben gegeven tot gebruik van de 
in het voorgaande lid bedoelde aansluitin-
gen en van eventuele bij het werk beschik-
bare opslagruimte. De opdrachtgever dient 
als een goed huisvader zorg te dragen voor 
de zaken in de opslagruimte.

5. De opdrachtgever staat er jegens ATEPS 
voor in dat hij naar beste weten alle voor de 
opdracht en de opzet, uitvoering en afrond-
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ing daarvan van belang zijnde informatie 
heeft verschaft aan ATEPS, dat die informatie 
juist is, dat hij gerechtigd is tot die infor-
matie, dat die informatie vrij is van rechten 
van derden en dat ATEPS de informatie vri-
jelijk kan en mag gebruiken voor het uitvo-
eren van de opdracht en al hetgeen daarmee 
samenhangt.

6. De opdrachtgever dient de door derden uit 
te voeren werkzaamheden en/of leveringen 
die niet tot het werk van de ATEPS behoren 
tijdig te laten verrichten, zodat uitvoering 
van het werk door ATEPS en/of door ATEPS 
bij het werk ingeschakelde hulppersonen 
daarvan geen vertraging ondervindt. Indien 
niettemin vertraging in de zin van dit lid ont-
staat, dient de opdrachtgever ATEPS hiervan 
tijdig schriftelijk in kennis te stellen. 

7. Indien de aanvang of voortgang van het werk 
wordt vertraagd of uitloopt door een om-
standigheid die voor risico van de opdracht-
gever komt, komen de daaruit voor ATEPS 
voortvloeiende schade en meerwerkkosten 
voor rekening van de opdrachtgever.

8. Vertragingen die veroorzaakt worden door 
de vertraging of uitloop van werkzaamheden 
door derden, waaronder maar niet bep-
erkt tot het niet tijdig beschikbaar zijn van 
aansluitingen van nutsvoorzieningen, me-
ters, transformatoren etc. en/of noodzakeli-
jke bouwkundige maatregelen, schorten de 
betalingsverplichtingen van de opdracht-
gever aan ATEPS niet op.

9. De opdrachtgever draagt in elk geval (maar 
niet limitatief) het risico voor schade veroor-
zaakt door:

• onjuistheden in de opgedragen 
werkzaamheden;

• onjuistheden in de door de opdrachtgever 
verlangde constructies en werkwijzen;

• gebreken aan de (on)roerende zaak 
waaraan het werk wordt verricht;

• gebreken in materialen of hulpmiddelen 
die door de opdrachtgever ter beschik-
king zijn gesteld;

• onjuistheden in de door of namens de 
opdrachtgever verstrekte gegevens en 
informatie.

10. Indien de opdrachtgever een tekortkoming 
opmerkt bij de (op)levering respectievelijk 
bij de uitvoering van de werkzaamheden 
door ATEPS, dient de opdrachtgever ATEPS 
hiervan terstond en in elk geval binnen 24 
uur nadat de tekortkoming is opgemerkt 
schriftelijk op de hoogte te stellen, met een 
duidelijke omschrijving van de tekortkoming 
en met een redelijke termijn om de tekort-
koming te herstellen.

Artikel 7 Tussentijdse beëindiging van de 
opdracht
1. Het staat de opdrachtgever niet vrij anders dan 

wegens overmacht als bedoeld in artikel 9 de 
opdracht tussentijds te wijzigen, tussentijds te 
ontbinden of anderszins tussentijds te beëindi-
gen, behoudens met voorafgaande uitdrukkeli-
jke schriftelijke instemming van ATEPS. ATEPS 
heeft het recht aan haar instemming voor-
waarden te verbinden. 

2. Indien de opdracht tussentijds eindigt over-
eenkomstig het bepaalde in het eerste lid, 
zullen partijen over en weer meewerken aan 
een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke 
toestand van het werk op het moment van tus-
sentijdse beëindiging en de gevolgen die de 
tussentijdse beëindiging heeft voor de betal-

ingsverplichtingen van de opdrachtgever.
3. Totdat de vastlegging als bedoeld in het voor-

gaande lid is afgerond, zal ATEPS waar nodig 
maatregelen treffen ter voorkoming en bep-
erking van schade. De opdrachtgever zal de 
daaraan verbonden kosten op eerste verzoek 
van ATEPS aan ATEPS vergoeden.

4. Indien de oorzaak van het niet voltooien 
van de opdracht niet aan ATEPS kan worden 
toegerekend, dient de opdrachtgever naast 
de in het voorgaande lid bedoelde kosten en 
de betalingstermijnen als overeengekomen 
in de aanbieding respectievelijk overeen-
komst van opdracht die verschuldigd zijn tot 
het moment van eindigen van de opdracht 
aan ATEPS tevens de gederfde winst te ver-
goeden, die ATEPS bij voltooiing van de 
opdracht zou hebben genoten.

Artikel 8 Onvoorziene omstandigheden
1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden 

voordoen, deelt ATEPS dat zo spoedig mo-
gelijk mee aan de opdrachtgever.

2. Eventuele extra kosten die ATEPS moet mak-
en in verband met een onvoorziene omstan-
digheid die onmiddellijk handelen vereist, 
zullen door de opdrachtgever worden ver-
goed. Indien de onvoorziene omstandigheid 
niet onmiddellijk handelen vereist, dan zul-
len partijen gezamenlijk de gevolgen van de 
onvoorziene omstandigheid en de verdere 
uitvoering van het werk bepalen 

Artikel 9 Overmacht
1. Indien de uitvoering van de opdracht ver-

traging oploopt door een oorzaak die niet 
aan ATEPS kan worden toegerekend, is 
ATEPS gerechtigd de werkzaamheden op 
te schorten of uit te stellen totdat geen 
sprake meer is overmacht. Onder over-
macht wordt onder meer, maar niet lim-
itatief, verstaan: brand, overstroming, ep-
idemieën waaronder maar niet beperkt tot 
COVID-19 en daarmee vergelijkbare epid-
emieën, werkstaking, rellen, oproer, terror-
isme, terrorismedreiging, oorlog, oorlogs-
dreiging, transportproblemen, extreme 
weersomstandigheden, natuurrampen, 
kernrampen, overheidsmaatregelen, in-, 
uit- en doorvoerverboden, niet aan ATEPS 
toerekenbare tekortkomingen van haar 
toeleveranciers, computer- en software-
storingen, storingen in elektriciteit, telefo-
nie, nutsvoorzieningen, netwerkverkeer en 
internetverbindingen, hacking, virusaanval-
len, en voorts alle omstandigheden waar-
onder redelijkerwijs niet van ATEPS gev-
ergd kan worden dat zij haar verplichtingen 
uit hoofde van de opdracht verder nakomt.

2. Indien uitvoering van de opdracht blijvend 
onmogelijk is door een oorzaak die niet aan 
ATEPS kan worden toegerekend, is zowel 
ATEPS als de opdrachtgever gerechtigd de 
opdracht te beëindigen door middel van 
een daartoe strekkende schriftelijke med-
edeling aan de andere partij onder opgave 
van de redenen van beëindiging.

3. Indien de in het voorgaande lid bedoelde 
situatie zich voordoet, zullen ATEPS en de 
opdrachtgever over en weer meewerken 
aan een gezamenlijke vastlegging van de 
feitelijke toestand van het werk op het mo-
ment van de tussentijdse beëindiging en 
de gevolgen die de tussentijdse beëindig-
ing heeft voor de betalingsverplichtingen 
van de opdrachtgever.

4. Totdat de vastlegging als bedoeld in het 
voorgaande lid is afgerond, zal ATEPS waar 
nodig maatregelen treffen ter voorkoming 
en beperking van schade. De opdracht-
gever zal de daaraan verbonden kosten op 
eerste verzoek van ATEPS aan ATEPS ver-
goeden.

5. Indien de oorzaak van het niet voltoo-
ien van de opdracht niet aan ATEPS kan 
worden toegerekend, dient de opdracht-
gever naast de in het voorgaande lid be-
doelde kosten en de betalingstermijnen 
als overeengekomen in de aanbieding re-
spectievelijk overeenkomst van opdracht 
die verschuldigd zijn tot het moment van 
eindigen van de opdracht aan ATEPS te-
vens de gederfde winst te vergoeden, die 
ATEPS bij voltooiing van de opdracht zou 
hebben genoten.

6. Aan de hand van de opnamestaat zal een 
eindafrekening worden opgesteld. De uit-
komst van die eindafrekening zal tussen 
ATEPS en de opdrachtgever worden verrek-
end in die zin, dat mocht de opdrachtgever 
een hoger bedrag hebben vooruitbetaald 
dan de stand van het werk is op de datum 
waarop de opnamestaat wordt opgemaakt, 
ATEPS het meerdere binnen 14 dagen aan de 
opdrachtgever zal restitueren. Mocht op ba-
sis van de opname blijken dat de opdracht-
gever te weinig aan ATEPS heeft betaald, zal 
de opdrachtgever het nog te betalen bedrag 
binnen 14 dagen aan ATEPS voldoen.. 

Artikel 10 Oplevering
1. Het werk is opgeleverd zodra ATEPS aan 

de opdrachtgever schriftelijk heeft me-
degedeeld dat het werk voltooid is en de 
opdrachtgever aan ATEPS heeft bericht het 
werk te hebben aanvaard.

2. Het werk wordt tevens als opgeleverd bes-
chouwd indien de opdrachtgever niet bin-
nen acht dagen na het in het voorgaande 
lid bedoelde bericht van ATEPS schriftelijk 
onder opgave van redenen aan ATEPS te 
kennen heeft gegeven de oplevering niet te 
aanvaarden alsmede indien de opdrachtgev-
er het werk geheel of gedeeltelijk in gebruik 
heeft genomen.

3. Indien de opdrachtgever tijdig en overeen-
komstig het bepaalde in het voorgaande lid 
te kennen heeft gegeven de oplevering niet 
te aanvaarden, zullen partijen zo spoedig 
mogelijk gezamenlijk het werk opnemen 
en in redelijkheid een opleverstaat maken 
waarin wordt vastgelegd welke werkzaam-
heden nog dienen te worden uitgevoerd om 
de oplevering af te ronden.

IV BETALING
Artikel 11 Vooruitbetaling; zekerheid
1. ATEPS is gerechtigd bij een opdracht met 

een financiële omvang van meer dan EUR 
1.000 voor tenminste 50% van de prijs die 
in het kader van de opdracht is bedongen 
vooruitbetaling te verlangen.

2. ATEPS is voorts gerechtigd om tijdens de 
duur van de opdracht van de opdrachtgever 
zekerheid te verlangen voor de resterende 
betalingstermijnen, indiende opdrachtgever 
zijn betalingsverplichtingen op enig moment 
niet, niet volledig of niet tijdig nakomt als-
mede indien er naar het oordeel van ATEPS 
reden is te veronderstellen dat de opdracht-
gever zijn betalingsverplichtingen niet, niet 
volledig of niet tijdig zal (kunnen) nakomen.
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Exide Technologies, with operations in more than 80 countries, is one of the world’s largest producers and recyclers of lead-acid batteries. Exide Technologies provides 
a comprehensive and customized range of stored electrical energy solutions. Based on over 120 years of experience in the development of innovative technologies, 
Exide Technologies is an esteemed partner of OEMs and serves the spare parts market for industrial and automotive applications.

ATEPS – A company of Exide Technologies – offers an extensive range of energy storage products and services, including Battery Energy Storage Systems (BESS) and 
ultra fast, power-demand, peak shavers, based on Lithium and other battery technologies, combined with industrial grade converters systems and state-of-the-art 
control- and monitoring systems. 

Exide Technologies takes pride in its commitment to a better environment. An integrated approach to manufacturing, distributing and recycling of batteries has been 
developed to ensure a safe and responsible life cycle for all of its products.

 

3. Indien ATEPS gebruik heeft gemaakt van 
(een van) de in de voorgaande leden gen-
oemde mogelijkheden ende opdrachtgev-
er weigert daaraan te voldoen, is ATEPS 
gerechtigd de uitvoering van de opdracht 
op te schorten tot het moment waarop de 
opdrachtgever alsnog aan het verzoek van 
ATEPS heeft voldaan 

Artikel 12 Betalingsverplichtingen; eigen-
domsvoorbehoud
1. Alle bedragen luiden exclusief omzetbelast-

ing.
2. Voor alle facturen van ATEPS geldt een betal-

ingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
3. Indien de opdrachtgever niet tijdig con-

form de in de opdracht overeengekomen 
betalingstermijnen de facturen van ATEPS 
betaalt, is de opdrachtgever zonder nadere 
aankondiging of ingebrekestelling jegens 
ATEPS ter zake van de betalingsverplichtin-
gen in verzuim. Aan de opdrachtgever komt 
geen opschortingsrecht toe.

4. Indien enige factuur niet tijdig door de 
opdrachtgever is voldaan, is de opdracht-
gever over het openstaande bedrag autom-
atisch de wettelijke handelsrente verschuld-
igd vanaf de datum waarop de factuur had 
moeten zijn betaald tot aan de dag der alge-
hele voldoening. Voorts is ATEPS gerechtigd 
aanspraak te maken op een vergoeding voor 
buitenrechtelijke kosten, die wordt gesteld 
op 15% over het openstaande bedrag.

5. Opdrachtgever dient eventuele klachten 
over facturen van ATEPS binnen 14 dagen 
na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd 
aan ATEPS kenbaar te maken, bij gebreke 
waarvan de opdrachtgever geacht wordt de 
(juistheid en verschuldigdheid van de) factu-
ur integraal te hebben aanvaard. Indien de 
opdrachtgever zich beklaagt over een factu-
ur heeft dat geen gevolgen voor de opeis-
baarheid van de factuur noch voor de betal-
ingstermijn daarvan.

6. De opdrachtgever doet afstand van het recht 
op verrekening of korting.

7. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is over-
eengekomen, heeft ATEPS het recht de door 
haar in een aanbieding of opdracht gehan-
teerde prijzen jaarlijks per 1 januari aan te 
passen aan de hand van het door het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek te publiceren 
consumentenprijsindexcijfer (CPI).

8. Totdat de opdrachtgever al het door hem 
aan ATEPS verschuldigde volledig heeft 
voldaan, blijft ATEPS eigenaar van alle door 
ATEPS aan de opdrachtgever geleverde 
goederen met inbegrip van eventuele nog 
niet verwerkte materialen. Indien bedoel-
de goederen en materialen reeds aan de 
opdrachtgever zijn geleverd of zich andersz-
ins bevinden op het terrein of in de macht 
van de opdrachtgever, is de opdrachtgev-
er is verplicht als een goed huisvader zorg 
te dragen voor de betreffende goederen 
en materialen. ATEPS heeft het recht de 
goederen en (verwerkte en/of onverwerkte) 

materialen geheel of gedeeltelijk buiten de 
macht van de opdrachtgever te brengen tot-
dat al haar vorderingen volledig zijn voldaan. 

V GARANTIE
Artikel 13 Gebreken; garantie door ATEPS
1. ATEPS zal eventuele gebreken aan door haar 

geleverde goederen die binnen 18 maanden na 
oplevering schriftelijk en terstond nadat het geb-
rek aan het licht is gekomen, aan haar zijn gemeld 
en die aan haar kunnen worden toegerekend, ver-
helpen zonder daarvoor een honorarium in reken-
ing te brengen.

2. ATEPS garandeert dat gedurende een termijn 
van twee jaar na oplevering de technische spec-
ificaties zoals vermeld in de opdracht worden 
gehaald.

3. De termijnen zoals genoemd in de voorgaande 
leden gelden tenzij ATEPS en de opdrachtgever 
andere termijnen zijn overeengekomen.

4. De verplichtingen van ATEPS zoals vermeld in 
de voorgaande leden vervallen in de volgende 
gevallen:

• de opdrachtgever heeft niet als goed huisvad-
er voor de door ATEPS geleverde goederen 
gezorgd;

• het gebrek respectievelijk de storing is ont-
staan als gevolg van of vloeit voort uit onoor-
deelkundig of oneigenlijk gebruik;

• de door ATEPS geleverde goederen function-
eren niet naar behoren als gevolg van fouten, 
storingen, gedragingen of anderszins door 
toedoen van derden waaronder maar niet 
beperkt tot energieleveranciers, programmav-
erantwoordelijken en andere derden;

• het gebrek respectievelijk de storing is niet 
terstond dan wel binnen uiterlijk 48 uur nadat 
het gebrek/de gebreken ontdekt zijn of re-
delijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, 
schriftelijk aan ATEPS gemeld;

• het gebrek respectievelijk de storing is vero-
orzaakt door van buiten komende oorzaken 
waaronder maar niet beperkt tot vandalisme, 
diefstal of weersinvloeden;

• de opdrachtgever heeft gedurende de garan-
tietermijn zonder de voorafgaande uitdrukke-
lijke schriftelijke toestemming van ATEPS aan 
een derde opdracht verstrekt, van welke aard 
dan ook, om aan de goederen voorzieningen 
te treffen;

• gedurende de garantieperiode wordt geen 
periodiek onderhoud verricht aan apparatuur 
die onderhoud behoeft;

• de opdrachtgever heeft niet aan zijn betal-
ingsverplichtingen voldaan.

5. De garantieregeling zoals verwoord in de 
voorgaande leden is niet van toepassing ten 
aanzien van de volgende goederen en on-
derdelen: verlichting, inbraak alarm, brand-
melders, sensoren, internet en andere data-
communicatie apparatuur die door derden 
zijn aangeleverd of voor het werk zijn aan-
geschaft en door derden zijn gefabriceerd. 
Hiervoor gelden de garantievoorwaarden 
die horen bij de betreffende goederen en 
onderdelen.

VI BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 14 Aansprakelijkheid ATEPS
De aansprakelijkheid van ATEPS is beperkt tot het 
bedrag dat in het betreffende geval wordt uitge-
keerd door haar verzekeraars respectievelijk, in-
dien verzekeraars om welke reden dan ook niet 
zouden uitkeren, tot maximaal EUR 50.000 per 
gebeurtenis dan wel, indien dat lager is, tot 50% 
van het totaalbedrag van de opdracht.
De aansprakelijkheid van ATEPS voor 
gevolgschade, bedrijfsschade, geleden verlies, 
gederfde winst en immateriële schade is uit-
gesloten.

De opdrachtgever vrijwaart ATEPS tegen 
aanspraken van derden die voortvloeien uit of 
verband houden met de opdracht en/of de door 
ATEPS geleverde goederen respectievelijk ver-
richte werkzaamheden.

VII INTELLECTUELE EIGENDOM
Artikel 15 Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom, waar-
onder maar niet beperkt tot auteurs- en naburige 
rechten, merkrechten, octrooi- en patentrechten, 
handelsnaamrechten, modelrechten en databank-
rechten en alles wat daarmee verband houdt, op 
de door ATEPS gedane aanbiedingen alsmede op 
de door of in opdracht van ATEPS vervaardigde te-
keningen, berekeningen, modellen, goederen en 
werken komen uitsluitend toe aan ATEPS.

De in het voorgaande lid bedoelde rechten gaan 
door de oplevering en/of door de volledige betal-
ing door opdrachtgever van hetgeen de opdracht-
gever verschuldigd is aan ATEPS niet over op de 
opdrachtgever.

VIII SLOTBEPALINGEN
Artikel 16 Toepasselijk recht; bevoegde rechter
Telkens waar in deze algemene voorwaarden 
sprake is van een schriftelijke kennisgeving dient 
daaronder te worden verstaan een per aangete-
kende post verzonden bericht waarvan vooraf-
gaand aan het ter post bezorgen een afschrift aan 
de wederpartij is gestuurd 
door middel van e-mail.

Op deze algemene voorwaarden, alle aanbiedin-
gen door ATEPS en alle overeenkomsten van 
opdracht is het Nederlandse recht van toepassing.

Eventuele geschillen voortvloeiende uit een aan-
bieding, uit een opdracht en/of uit de toepassing 
van deze algemene voorwaard worden in eerste 
aanleg voorgelegd aan de Rechtbank Oost-Bra-
bant. 
-----------------------------------------------------------------
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