
 

  

 

 
 
 
 

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALTRAD SERVICES B.V. 
 
Artikel 1. Toepasselijkheid 
1. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten 

waarbij Altrad Services B.V. optreedt als koper van zaken en/of diensten. 
2. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen plaatsvinden indien zulks schriftelijk is overeengekomen. 
3. Altrad Services B.V. aanvaardt uitdrukkelijk geen leveringsvoorwaarden of andere voorwaarden van de 

verkoper. 
 
 
Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst 
1. Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten komen tot stand door aanbod en aanvaarding 

ongeacht of dit in mondelinge, schriftelijke (inclusief digitaal) vorm plaatsvindt. 
2. Iedere aanbieding gedaan door verkoper geschiedt onherroepelijk en onvoorwaardelijk. 
3. Indien de aanvaarding afwijkt van het door verkoper uitgebrachte aanbod, is verkoper toch gebonden, 

tenzij verkoper onverwijld bezwaar maakt tegen de verschillen. 
4. Tenzij schriftelijk is overeengekomen, is Altrad Services B.V. in verband met door haar verzochte 

aanbiedingen geen kosten aan verkoper verschuldigd. 
 
 
Artikel 3. Prijzen 
1. De prijzen zijn vast en luiden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, in Euro’s, exclusief 

omzetbelasting, en zijn gebaseerd op de leveringsconditie DDP en op de overeengekomen plaats van 
levering. 
 
 

Artikel 4. Levering 
1. Voor de interpretatie van leveringscondities zijn van toepassing de meest recente Incoterms, uitgegeven 

door de Internationale Kamer van Koophandel. 
2. In dit artikel wordt onder levering mede verstaan een levering in gedeelten. 
3. De levering moet plaatsvinden op de overeengekomen locatie en het overeengekomen tijdstip afgeladen 

in magazijn. Leveringstermijnen gelden als fatale termijnen.  
4. Verkoper geeft onverwijld schriftelijk bericht aan Altrad Services B.V. zodra hij weet of vermoedt dat hij 

de overeenkomst niet zal kunnen nakomen. Verkoper geeft daarbij de (mogelijke) oorzaken van de niet 
nakoming aan. Alsdan zullen verkoper en Altrad Services B.V. overleggen op welke wijze de ontstane 
situatie tegemoet zal worden getreden, met dien verstande dat de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid 
ter zake bij Altrad Services B.V. ligt, onverminderd de rechten die Altrad Services B.V. aan de wet en 
overeenkomst kan ontlenen en onverminderd het recht van Altrad Services B.V. om daarnaast aan 
verkoper een boete op leggen tot een maximum van 5% van de koopprijs van de gehele order. 

5. Indien Altrad Services B.V. - buiten afkeuring - om welke reden dan ook niet in staat is de te leveren zaken 
in ontvangst te nemen op het overeengekomen tijdstip geraakt Altrad Services B.V. niet in verzuim. 
Alsdan zullen de zaken voor risico van verkoper blijven en verkoper zal de zaken als kenbaar eigendom 
(zulks in afwijking van art. 6 lid 1) van Altrad Services B.V. bewaren en verzekeren ten genoegen van 
Altrad Services B.V.. 

6. Tijdens de opslag zal verkoper alle redelijke maatregelentreffen om achteruitgang in kwaliteit van de 
zaken te voorkomen.  

7. Verkoper zal de te leveren zaken doen vergezeld gaan van de verkoopdocumenten, alle voorhanden 
zijnde documentatie die bestemd is om de zaken naar behoren te kunnen gebruiken alsmede eventuele 
inspectie-, beproevings-, keuring-, controle- en garantiebewijzen. 

8. Verkoper zal de voor Altrad Services B.V. geldende veiligheids- en overige voor hem geldende huisregels 
in acht nemen. Altrad Services B.V. zal deze regels hem des verzocht ter inzage geven.  

9. Keuring, inspectie, controle en/of beproeving van zaken overeenkomstig het bepaalde in artikel 8, houdt 
levering noch inontvangstneming noch risico-overgang in. 

  



 

  

 

 
 
 
 
Artikel 5. Verpakking & Verzending 
1. De te leveren zaken dienen deugdelijk te zijn verpakt en overeenkomstig de aanwijzingen van Altrad 

Services B.V. te zijn gemerkt. 
2. Alle verpakking, met uitzondering van - als zodanig door verkoper gekenmerkte - leenverpakking, wordt 

op het moment van levering eigendom van Altrad Services B.V.. Altrad Services B.V. kan van dit recht op 
eigendomsverkrijging afstand doen en verkoper verplichten tot terugneming van de verpakking. 

3. Terugzending van leenverpakking en van verpakking waarvan Altrad Services B.V. de eigendom niet 
wenst, is voor rekening en risico van verkoper en geschiedt naar een door verkoper op te geven 
bestemming. Indien verkoper geen bestemming opgeeft, heeft Altrad Services B.V. het recht de zaken te 
zenden naar het adres van verkoper. 

4. Verkoper is aansprakelijk voor schade ontstaan door of in verband met het feit dat de verpakking niet 
voldoet aan het gestelde in het eerste lid. 

 
 
Artikel 6. Eigendom & Risico 
1. De eigendom van en het risico voor de te leveren zaken en/of diensten gaan over op het moment van 

levering, zodra de zaken op de overeengekomen plaats van levering door Altrad Services B.V. in ontvangst 
zijn genomen dan wel de diensten zijn uitgevoerd, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 8, lid 3. 

2. In afwijking van het gestelde in het eerste lid gaat de eigendom van onderscheidene te leveren zaken 
over op het moment van aanbetaling van die zaken dan wel op het moment dat Altrad Services B.V. de 
eigendomsovergang verlangt en dat voorafgaat aan de levering. Verkoper zal alsdan de desbetreffende 
zaken merken als kenbaar eigendom van Altrad Services B.V. en Altrad Services B.V. vrijwaren tegen 
verlies, beschadiging en uitoefening van rechten door derden. De zaken zijn voor risico van verkoper 
tussen het moment van eigendomsovergang en feitelijke levering. Verkoper is verplicht de in de vorige 
zin bedoelde zaken tegen alle risico’s en voor zijn rekening te verzekeren.  

3. Altrad Services B.V. heeft het recht, alvorens betaling plaats vindt, naast of in plaats van de 
eigendomsoverdracht te verlangen dat verkoper voor zijn rekening een onvoorwaardelijke en 
onherroepelijke bankgarantie doet afgeven door een voor Altrad Services B.V. aanvaardbare 
bankinstelling, ter zekerheidstelling van de nakoming van de verplichtingen van verkoper.  

4. Zaken die door Altrad Services B.V. aan verkoper zijn afgegeven ter reparatie, ver- of bewerking zijn en 
blijven eigendom van Altrad Services B.V., maar verblijven bij verkoper voor zijn rekening en risico. 

5. Verkoper garandeert dat hij de vrije en onbezwaarde eigendom heeft ten aanzien van de door hem te 
leveren en/of geleverde zaken en dat de zaken niet op enigerlei wijze zijn bezwaard en vrij zijn van 
pandrechten (tenzij schriftelijk anders overeengekomen), alsmede dat daarop geen andere beperkte 
rechten rusten en dat evenmin een contractuele gehoudenheid bestaat om daarop beperkte rechten te 
vestigen. 

 
 
Artikel 7. Kwaliteit en specificatie 
1. Door de verkoper wordt gegarandeerd dat de te leveren zaken en/of diensten: 

a) geschikt zijn voor het doel waarvoor bestemd, indien deze bestemming hetzij voortvloeit uit de 
aard van de levering, hetzij is medegedeeld; 

b) conform de specificatie als omschreven in de opdracht zijn; 
c) voldoen aan de eisen, voortvloeiende uit de in Nederland geldende wetten of andere geldende 

voorschriften, in het bijzonder milieubepalingen ten aanzien van de stoffen waarvan de zaken of de 
verpakking ervan zijn vervaardigd en ten aanzien van voorgeschreven markeringen. 

d) deugdelijk zijn en vrij van constructie-, fabricage-, montage- en materiaalfouten. 
2. Verkoper is verplicht om op schriftelijk verzoek van Altrad Services B.V. alle veranderingen in de opdracht 

uit te voeren die technisch mogelijk zijn. Wijzigingen in prijs of levertijd die dit tot gevolg hebben worden 
ten spoedigste, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen schriftelijk medegedeeld. Leidt deze wijziging tot een 
nieuwe prijs of levertijd, dan heeft Altrad Services B.V. het recht om ongewijzigde levering te vorderen, 
dan wel voor hem aanvaardbare wijzigingen in prijs en levertijd te verlangen. 

3. Verkoper mag zonder schriftelijke toestemming van Altrad Services B.V.de opdracht of een deel daarvan 
niet aan derden overdragen of uitbesteden. Uitbesteding laat de verplichtingen die de verkoper uit 
hoofde van de overeenkomst jegens Altrad Services B.V. heeft onverlet. 

 
  



 

  

 

 
 
 
 
Artikel 8. Keuring 

1. Altrad Services B.V. heeft te allen tijde het recht de bestelde zaken en/of diensten voor de levering, waar 
dan ook, te inspecteren of te keuren. Inspectie of goedkeuring ontslaat de verkoper niet van enige 
garantie en/of aansprakelijkheid als deze voortvloeit uit de overeenkomst. 

2. Altrad Services B.V. heeft het recht van verkoper te verlangen haar rapporten van testen en 
controles, c.q. materiaal-attesten ter beschikking te stellen. 

3. Inontvangstneming, noch betaling van de zaken en/of diensten houdt aanvaarding van de deugdelijkheid 
in. Indien mocht blijken dat de zaken en/of diensten niet overeenstemmen met de bestelling, specificaties 
en/of tekeningen, dan wel de hierin omschreven eisen, is Altrad Services B.V. gerechtigd de overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, dan wel herlevering te vragen binnen een door Altrad 
Services B.V. te noemen termijn, een en ander onverminderd het recht op schadevergoeding. De 
deugdelijkheid van het geleverde zal na iedere afzonderlijke levering worden beoordeeld. Verkoper kan er 
zich derhalve niet op beroepen dat eerder geleverde, gelijksoortige zaken en/of diensten wel zijn 
goedgekeurd.  

4. Klachten over de deugdelijkheid van het geleverde zullen binnen een termijn van dertig werkdagen 
schriftelijk aan verkoper kenbaar worden gemaakt welke termijn ingaat op de dag dat Altrad Services 
B.V. redelijkerwijze de deugdelijkheid van het geleverde heeft kunnen beproeven. 

 
 
Artikel 9. Facturering & Betaling 
1. De facturering vindt, onder vermelding van het ordernummer, plaats aan het opgegeven factuuradres na 
2. levering van de zaken en/of diensten, volledig gespecificeerd naar aantal en soort. 
3. Betalingstermijn is 60 dagen na factuurdatum, mits de zaken zijn ontvangen en/of diensten zijn 

uitgevoerd en Altrad Services B.V. voor afloop van de genoemde termijn op goede gronden geen bezwaar 
heeft gemaakt tegen de wijze van uitvoeren van de overeenkomst. Betaling van de koopsom houdt in 
geen enkel opzicht afstand van enig recht in. 

4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het verkoper verboden zijn vorderingen op Altrad Services 
B.V. aan derden te cederen, te verpanden of, onder welke titel dan ook, in eigendom over te dragen. 

5. Het is verkoper verboden zijn vorderingen op te schorten of te verrekenen. 
 
 
Artikel 10. Garantie 
1. Verkoper garandeert de deugdelijkheid van het geleverde gedurende een termijn van achttien maanden 

na ingebruikneming, doch uiterlijk vierentwintig maanden na levering. Deze garantie geldt niet voor 
normale slijtage of onoordeelkundig gebruik. 

2. Indien Altrad Services B.V. op de garantiebepaling een beroep doet, zal verkoper na de schriftelijke 
melding van Altrad Services B.V. de gebreken binnen 5 werkdagen herstellen, dan wel kosteloos tot 
herlevering overgaan. Bij gebreke daarvan is Altrad Services B.V. gerechtigd het gebrek zelf zo spoedig 
mogelijk op kosten van verkoper te herstellen. 

3. Voor hetgeen ter vervanging wordt geleverd, gaat de garantietermijn opnieuw in op de dag van 
vervanging. 

4. Verkoper garandeert dat de door hem geleverde zaken en/of diensten geen inbreuk maken op 
intellectuele eigendomsrechten van derden, of onrechtmatig zijn jegens zulke derden. 

5. Verkoper garandeert dat eventuele door verkoper ingeschakelde derden, geen rechten van 
intellectuele eigendom als bedoeld in artikel 15 lid 1 op de door verkoper geleverde zaken en/of 
diensten kunnen doen gelden. 

  



 

  

 

 
 
 
 
Artikel 11. Aansprakelijkheid 
1. Verkoper is gehouden tot vergoeding van alle schade, zowel directe als indirecte, die Altrad Services B.V. 

lijdt door of in verband met de uitvoering door verkoper van de overeenkomst. 
2. Verkoper vrijwaart Altrad Services B.V. tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade als in 

het eerste lid bedoeld. In dit lid zijn onder derden mede te verstaan personeel van Altrad Services B.V. en 
van verkoper en zij die in opdracht van Altrad Services B.V. dan wel van verkoper werkzaam zijn. Hetzelfde 
geldt voor aanspraken van derden in verband met gebrekkige producten in de zin van artikel 6:158 e.v. 
Burgerlijk Wetboek alsmede enige beweerdelijke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten ten aanzien 
van de door verkoper geleverde zaken en/of diensten. 

3. Altrad Services B.V. is niet aansprakelijk voor schade of verlies voor wat betreft materialen, materieel, 
gereedschappen e.d., alles in de meest uitgebreide zin des woord, van verkoper, ook niet indien zulks 
samenhangt met gedragingen van Altrad Services B.V.-personeel en ingeschakelde derden/hulppersonen. 

4. Verkoper is verplicht zich tegen zijn aansprakelijkheid en risico’s als in de vorige leden omschreven te 
verzekeren en desgevraagd de betreffende polis aan Altrad Services B.V. ter beschikking te stellen. 

5. Verkoper vrijwaart Altrad Services B.V. voor elke aansprakelijkheid inzake de Wet Ketenaansprakelijkheid. 
 
 
Artikel 12.Overmacht 
1. In geval van overmacht aan de zijde van verkoper, heeft Altrad Services B.V. de keuze om hetzij de 

nakoming van haar verbintenissen voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij de 
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden (zie artikel 14 lid 4). 

2. Voor rekening en risico van verkoper komen in ieder geval, doch niet uitsluitend: werkstaking, 
stiptheidsacties, ziekte, in/uit/doorvoerverbod, transportproblemen, niet-nakoming van de verplichtingen 
van toeleveranciers en productiestoringen bij verkoper. 

3. Op straffe van verval van het beroep op overmacht, dient verkoper Altrad Services B.V. onverwijld, doch 
uiterlijk binnen 3 werkdagen na het ontstaan van die overmacht situatie, daarvan schriftelijk op de hoogte 
te stellen. 

 
 
Artikel 13. Ter beschikking gestelde zaken 
1. Alle zaken welke aan verkoper ter beschikking zijn gesteld, zoals tekeningen, modellen, matrijzen en 

gereedschappen blijven eigendom van Altrad Services B.V. en deze zullen op verzoek van Altrad 
Services B.V. onmiddellijk aan hem worden geretourneerd. Zonder schriftelijke toestemming mogen zij 
niet worden gekopieerd of vermenigvuldigd, noch in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, geheel of ten 
dele aan derden ter inzage worden gegeven of afgestaan, dan wel voor derden worden gebruikt. De 
tekeningen, modellen, matrijzen en gereedschappen die door verkoper zijn vervaardigd zijn eveneens 
eigendom van Altrad Services B.V. en de prijs daarvan wordt geacht in de koopsom van de zaken te zijn 
begrepen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

 
 
Artikel 14. Beëindiging 
1. Altrad Services B.V. heeft de bevoegdheid de overeenkomst tussentijds te beëindigen door middel van 

een schriftelijke kennisgeving aan verkoper. Onmiddellijk na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving, 
dient verkoper de uitvoering van de overeenkomst te staken. Altrad Services B.V. en verkoper zullen 
alsdan overleg plegen over de gevolgen van een zodanige beëindiging. 

2. Indien verkoper tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst alsmede in geval van zijn faillissement 
of surséance van betaling en in geval van stillegging, liquidatie of overname of enige daarmee 
vergelijkbare toestand van de onderneming van verkoper, is verkoper van rechtswege in verzuim en heeft 
Altrad Services B.V. het recht: 
a) De overeenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te beëindigen door middel van een schriftelijke 

kennisgeving aan verkoper,  
b)  betalingsverplichtingen op te schorten en  
c)  de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor rekening en risico van verkoper aan 

derden op te dragen, alles zonder dat Altrad Services B.V. tot enige schadevergoeding gehouden is, en 
onverminderd eventuele aan Altrad Services B.V. verder toekomende rechten.  

3. Alle vorderingen die Altrad Services B.V. uit hoofde van dit artikel op verkoper mocht hebben of 
verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn. 

4. Indien de verkoper zich beroept op niet-toerekenbaarheid van de tekortkoming (overmacht), zijn het 
tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing.  



 

  

 

 
 
 
 

Artikel 15 Intellectuele eigendomsrechten 
1. Alle in het kader van een overeenkomst ontstane eigendomsrechten, daaronder begrepen maar niet 

beperkt tot auteursrechten, modelrechten, merkrechten, octrooirechten en databankrechten, die kunnen 
ontstaan of zullen worden uitgeoefend, een en ander in de meest ruime zin des woord, berusten bij Altrad 
Services B.V.. 

2. In geval in het kader van de uitvoering van een overeenkomst door verkoper specificaties, tekeningen, of 
andere documenten worden opgesteld, c.q. werken tot stand worden gebracht of wanneer de verkoper, 
al dan niet met gebruikmaking van zaken van Altrad Services B.V., een nieuwe zaak vormt, dan wel 
anderszins intellectuele eigendomsrechten ontstaan, komen deze aan Altrad Services B.V. toe en worden 
de (intellectuele) eigendomsrechten reeds nu voor alsdan aan Altrad Services B.V. overgedragen. Voor 
zover rechtens vereist hebben deze inkoopvoorwaarden te gelden als een akte in de zin van de 
Auteurswet. Verkoper verplicht zich hierbij om alle eventuele (aanvullende) leveringshandelingen op 
eerste verzoek van Altrad Services B.V. uit te voeren.  

 
 
Artikel 16. Geheimhouding  
1. Verkoper is verplicht tot absolute geheimhouding tegenover derden ten aanzien van alle, hem ingevolge 

de opdracht ter kennis gekomen bedrijfsaangelegenheden in de ruimste zin des woord, hieronder 
begrepen modellen, tekeningen, schema's, constructies, knowhow enz.  

 
 
Artikel 17. Toepasselijk Recht & Geschillen  
1. Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van  

toepassing.  
2. Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst tussen Altrad Services B.V. en verkoper 

mochten ontstaan worden, tenzij de wet dwingend anders bepaalt, berecht voor de bevoegde rechter in 
Rotterdam.  

3. In afwijking van het gestelde in het tweede lid, heeft Altrad Services B.V. het recht te bepalen dat het 
geschil door arbitrage wordt beslecht. In dat geval zal arbitrage plaatsvinden overeenkomstig het 
Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) te Rotterdam.  

4. Indien deze voorwaarden in een andere taal dan de Nederlandse taal zijn vertaald, geldt bij interpretatie-
geschillen de Nederlandse tekst.  

 

 


