Algemene voorwaarden van Actatrio voor verkoop en levering
1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door de besloten
vennootschap Acta Milieu- en Veiligheidstechniek B.V., gevestigd te
(3899 BP) Zeewolde aan de Morseweg 8, KvK-nummer 39056232,
die hierna ook ‘Actatrio’ wordt genoemd. Actatrio is een handelsnaam
van Acta Milieu- en Veiligheidstechniek B.V.
2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Afnemer: de
natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Actatrio opdracht heeft
gegeven tot het leveren van goederen en/of diensten
2. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere rechtsbetrekking tussen Actatrio en Afnemer, waarop Actatrio deze voorwaarden van toepassing
heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door Partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Indien van deze voorwaarden niet is afgeweken, overeenkomstig lid
1, wordt Afnemer geacht deze voorwaarden in hun geheel te hebben
aanvaard.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
overeenkomsten met Actatrio voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Aanbiedingen, Offertes en Overeenkomsten
1. Alle offertes, prijsopgaven, aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden tot
4 weken na de datum van uitbrengen.
2. Overeenkomsten komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding
door Actatrio. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke
bevestiging van Actatrio, dan wel uit het feit dat hij uitvoering geeft
aan de overeenkomst.
3. Ingeval van een verschil tussen de (mondelinge) bestelling of opdracht van Afnemer en de schriftelijke bevestiging van Actatrio, prevaleert deze bevestiging en is deze bevestiging verbindend voor partijen.
4. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het
personeel van Actatrio binden hem niet, voor zover ze door Actatrio
niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit
verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen
procuratie hebben.
5. Elke met Actatrio aangegane overeenkomst wordt aangegaan onder
de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van Afnemer zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.
Afnemer zal toestaan dat Actatrio zo nodig informatie betreffende
hem opvraagt.
6. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens Afnemer aangebracht, die hogere
kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de Afnemer extra in rekening gebracht.
7. Door Afnemer, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde
wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door Afnemer tijdig en
schriftelijk aan Actatrio ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon gegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van Afnemer.
8. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de
veranderingen overeengekomen levertijd door Actatrio buiten zijn
verantwoordelijkheid wordt overschreden.
4. Prijzen
1. De prijzen luiden in euro’s en zijn exclusief BTW, exclusief verpakking- en transportkosten en exclusief eventuele reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
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2. Actatrio is gerechtigd prijsverhoging, onder meer ten gevolge van
wettelijke maatregelen, wijzigingen in valuta, verhoging van fabrieksprijzen, e.a. aan de koper door te berekenen, ook in de periode na
het tot stand komen van de koopovereenkomst en levering.
3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de Afnemer
het recht de overeenkomst te ontbinden. Afnemer is dan verplicht de
kosten te vergoeden die Actatrio reeds gemaakt heeft ter uitvoering
van de overeenkomst.
5. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum,
zonder korting, op een door Actatrio aan te geven wijze, in de valuta
waarin is gefactureerd. In geval van een nieuwe relatie dient de eerste order voorafgaand aan de levering voldaan te worden.
2. Indien koper in gebreke blijft binnen 30 dagen te betalen, wordt hij
geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder ingebrekestelling.
Er wordt vanaf de datum van in gebreke zijn een rente van 1% per
maand berekend. Een gedeelte van een maand wordt als een hele
maand beschouwd.
3. Actatrio is gerechtigd om ingeval van niet-tijdige betaling de koper
alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke invorderingskosten in rekening te brengen. Buitengerechtelijke invorderingskosten bedragen
15% van het gefactureerde bedrag alsmede € 100,00 administratiekosten, exclusief BTW.
4. In geval van liquidatie, (gedeeltelijke) overdracht van de onderneming, faillissement, surseance van betaling, overlijden of aanvraag
schuldsanering van dan wel door Afnemer, zullen de vorderingen van
Actatrio en de verplichtingen van Afnemer jegens Actatrio onmiddellijk opeisbaar zijn.
5. Actatrio is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een
aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Actatrio
de overeenkomst wordt ontbonden heeft Afnemer het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding,
zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval
de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel
uitmaakt.
6. Levertijd en Levering
1. De in aanbieding en/of opdracht bevestigingen genoemde leveringstermijnen zijn te goeder trouw opgegeven, doch zijn niet als bindend
te beschouwen. Overschrijdingen van de leveringstermijn, door welke
oorzaak dan ook, buiten de schuld van en niet aan Actatrio verwijtbaar, geeft de koper geen recht op ontbinding der overeenkomst of
op schadevergoeding of niet nakoming van enige ontstane verplichting.
2. Bij niet tijdige levering dient Afnemer Actatrio binnen zeven dagen
schriftelijk in gebreke te stellen en Actatrio een redelijke termijn te
stellen haar verplichtingen alsnog na te komen. Het verzuimen van
Actatrio vangt aan indien nakoming binnen die redelijk termijn uitblijft,
tenzij het nakomen niet aan haar verwijt.
3. Levering geschiedt af magazijn te Zeewolde. Actatrio is niet verantwoordelijk voor transport en verzekering van de goederen en de kosten van transport zijn voor rekening van Afnemer, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders overeengekomen. Bij levering af magazijn gaat het
risico van goederen over op Afnemer op het moment van inladen.
4. Diensten van Actatrio aan Afnemer worden verricht op basis van de
omschrijving van de dienstverlening in de overeenkomst. Dienstverlening verplicht Actatrio tot een inspanningsverbintenis, doch nimmer
tot een resultaatsverbintenis.
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5. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd.
6. Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door Afnemer zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn
rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.
7. Verhuur
1. Indien Actatrio materialen of hulpmiddelen verhuurt aan Afnemer,
gelden daarvoor de volgende bepalingen, onverminderd de overige
bepalingen uit deze overeenkomst.
2. Actatrio garandeert een goede werking bij normaal gebruik van de
door haar aan Afnemer verhuurde zaken. Indien wettelijk vereist en
technisch mogelijk wordt door Actatrio bij elke verhuurde zaak een
geldig testrapport aan Afnemer overlegd.
3. Indien de verhuurde zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout
vertoont heeft Afnemer recht op herstel van deze zaak of kan de Actatrio er voor kiezen om de zaak te vervangen. De garantie geldt niet
indien schade het gevolg is van onjuiste behandeling dan wel het niet
juist opvolgen van instructies. Onder een onjuiste behandeling wordt
onder meer verstaan het door Actatrio wijzigen en/of combineren van
de verhuurde zaken met niet door Actatrio geleverde en/of verhuurde
zaken en/of met niet-originele onderdelen.
4. De door Actatrio aan Afnemer verstrekte garantie als bedoeld in lid 1
geldt uitsluitend voor het repareren en/of vervangen van hetgeen ondeugdelijk is dan wel ondeugdelijk functioneert.
5. Huurprijzen zijn gebaseerd op een gebruik van minimaal 1 week.
6. Bij algemene huurprijsaanpassingen is Actatrio, na kennisgeving
daarvan aan de Afnemer en met inachtneming van een termijn van 1
week gerechtigd, een hogere huurprijs aan de Afnemer in rekening te
brengen. De Afnemer is gerechtigd binnen bedoelde termijn van 1
week de huurovereenkomst deswege te beëindigen, echter met dien
verstande dat als laatste dag van huur alsdan zal gelden de dag
voorafgaande aan die waarop de hogere huurprijs van kracht zou
worden. Indien de Actatrio de overeenkomst niet binnen vier weken
na kennisgeving beëindigt, wordt de Afnemer geacht akkoord te zijn
gegaan met de huurverhoging.
7. Het risico van de verhuurde zaken berust geheel bij de Afnemer.
8. Actatrio draagt (indien zij dat nodig acht) zorg voor verzekering van
de gehuurde zaken tegen diefstal. Hiervoor zal bij elke verhuur een
percentage van 9% over de huurwaarde in rekening worden gebracht. Voor overige schade is Actatrio niet gehouden zich te verzekeren.
9. Voor eventuele gevolgschade en bedrijfsschade, die zich voordoet
als gevolg van storing, beschadiging of tenietgaan van de verhuurde
zaken, is Actatrio nimmer aansprakelijk.
10. Tijdens transport zijn de verhuurde zaken niet verzekerd en zijn de
verhuurde zaken voor rekening van de Afnemer.
11. De Afnemer is zelf aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt aan en
door de verhuurde zaken. In voorkomende gevallen zal Afnemer, Actatrio zo nodig vrijwaren en/of schadeloos stellen voor vorderingen
van derden.
8. Annuleren
1. Indien Afnemer de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af
te nemen, is hij verplicht de door Actatrio reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende
prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en
is hij overigens jegens Actatrio gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Afnemer zal eveneens aan Actatrio
als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de
overeengekomen prijs. Afnemer is voorts verplicht Actatrio te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van annulering van de
opdracht en/of weigering van de goederen.
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2. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt
Actatrio zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
9. Overmacht
1. Actatrio heeft het recht, indien zich voor of tijdens de uitvoering van
de overeenkomst omstandigheden voordoen, die al dan niet voorzienbare overmacht ten gevolge hebben, waardoor Actatrio in redelijkheid niet meer aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst kan
voldoen, de overeenkomst te beëindigen, dan wel de leveringstermijn
op te schorten. In dat geval zal Afnemer nimmer aanspraak kunnen
maken op enige schadevergoeding.
2. Afnemer heeft bij tijdelijke overmacht niet het recht de overeenkomst
te ontbinden. In geval van tijdelijke of blijvende overmacht van Actatrio kan Afnemer nimmer aanspraak maken op vergoeding van enige
door hem geleden schade.
3. Als overmacht wordt onder meer beschouwd: alle onvrijwillige bedrijfsstoringen of belemmeringen, zoals brand, natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstaking, nagenoeg algehele ziekte van werknemers en verder in het algemeen
alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van Actatrio vallen.
10. Eigendomsvoorbehoud
1. Afnemer wordt slechts onder opschortende voorwaarden eigenaar
van de door Actatrio geleverde of nog te leveren zaken. Actatrio blijft
eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken, zolang Afnemer
de vorderingen van Actatrio ter zake van de tegenprestaties van de
overeenkomst niet betaald heeft, waaronder begrepen vorderingen
ter zake van rente en kosten.
2. Afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan de Actatrio dan wel aan en door Actatrio aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Actatrio haar eigendomsrechten wil
uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van
Actatrio zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
3. Indien derden beslag leggen op (een deel van) de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, een dergelijk beslag aankondigen, dan
wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Afnemer verplicht Actatrio terstond daarvan op de hoogte te stellen.
4. Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze
verzekering op eerste verzoek van Actatrio aan haar ter inzage te geven.
5. Ingeval Afnemer enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken niet nakomt, is Actatrio zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde, als
de nieuwe gevormde zaken, terug te nemen. Afnemer machtigt Actatrio de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
11. Reclame
1. Afnemer is verplicht terstond na de levering van de goederen deze
grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Actatrio terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien Afnemer
niet binnen 2 dagen na de dag van de levering Actatrio wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan
wordt Afnemer geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd,
in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
2. Actatrio dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te
controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
3. Eventuele reclames dienen binnen 2 dagen na ontvangst der goederen schriftelijk en in details aan Actatrio te worden opgegeven. Indien
beschadiging wordt geconstateerd ten gevolge van het transport,
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dient dit bij aankomst aan de vervoerders te worden gemeld en op
het vervoersbewijs te worden aangetekend.
4. Wordt niet binnen 2 dagen geklaagd, dan vervallen de rechten van
Afnemer op herstel of schadevergoeding.
12. Garantie
1. Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeursof groothandelgarantie gelden slechts de door deze Actatrio gestelde
garantiebepalingen.
13. Retentierecht
1. Wanneer Actatrio goederen van de Afnemer onder zich heeft, is hij
gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van
alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij
Afnemer voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Actatrio heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de Afnemer nog betalingen verschuldigd is.

•

Afnemer in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of een besluit tot ontbinding heeft genomen dan
wel zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk overdraagt aan derden,
overlijdt of een verzoek tot schuldsanering heeft ingediend.
3. Handelingen door Partijen verricht na beëindiging van de overeenkomst, zullen niet worden uitgelegd als een stilzwijgende verlening
van die overeenkomst.
16. Geschillen
1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.
2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten,
hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel
van de Burgerlijke Rechter, die bevoegd is in de vestigingsplaats van
Actatrio, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

14. Aansprakelijkheid
1. Actatrio is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Afnemer,
die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Actatrio toe
te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade , waartegen Actatrio verzekerd
is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
2. Actatrio is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte
bedrijfsschade, stagnatieschade, verlies van orders, winstderving,
bewerkingskosten e.d.
3. De maximale aansprakelijkheid van Actatrio is beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen.
15. Opschorting en Ontbinding
1. Actatrio kan een overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder dat
daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, ontbinden dan wel als
ontbonden beschouwen, onverlet de overige bepalingen van deze
voorwaarden en de overeenkomst, indien:
• Afnemer enige verplichting uit hoofde van de betreffende of
voorgaande overeenkomst(en) niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk nakomt.
• Na het sluiten van de overeenkomst aan Actatrio omstandigheden ter kennis komen die Actatrio goede grond geven te vrezen
dat Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen;
• Actatrio Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd
heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid
uitblijft dan wel onvoldoende is, ondanks sommatie;
• Afnemer of Actatrio blijvend in de onmogelijkheid verkeren om
na te komen;
• Zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen
en/of zaken waarvan Actatrio 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 door de Actatrio in
redelijkheid niet meer kan worden gevergd;
• Afnemer overgaat tot staking. Overdracht van zijn onderneming
of een belangrijk gedeelte daarvan, dan wel de zeggenschap in
zijn onderneming verliest;
• Afnemer het (statutaire) doel van zijn onderneming wijzigt;
2. Een overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en van rechtswege, zonder dat daarvoor enige opzegging of andere mededeling is
vereist, wanneer:
• Partijen deze overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen, op het overeengekomen moment;
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