ALGEMENE 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 Helmond,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 62040693
I ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op alle door ATEPS te leveren
goederen en diensten en op alle door ATEPS
te verrichten werkzaamheden, in de ruimste
betekenis, alsmede 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
andere voorwaarden van de opdrachtgever
of enige andere wederpartij. Van deze
algemene voorwaarden afwijkende
afspraken en/of eigen voorwaarden van een
wederpartij zijn alleen van toepassing 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
algemene voorwaarden op enig moment niet
geldig 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
vernietigde 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 naleving van het bepaalde in deze
algemene voorwaarden, betekent dat niet
dat deze algemene voorwaarden daarmee
niet of niet meer van toepassing 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
respectievelijk 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
vrijblijvend, 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 tenzij 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
tekeningen, technische omschrijvingen,
ontwerpen en berekeningen die door ATEPS
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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 vermenigvuldigd. Indien geen
opdracht wordt verleend, dienen bedoelde
bescheiden, inclusief alle eventuele kopieën
en bewerkingen daarvan, binnen 14 dagen
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 voorbereidende
werkzaamheden uit, waaronder maar niet
beperkt tot het maken van berekeningen, het
vervaardigen van ontwerpteksten en
tekeningen, enzovoorts. Indien de
aanbieding door de (potentiele)
opdrachtgever niet wordt geaccepteerd
respectievelijk een opdracht aan ATEPS niet
tot stand komt, heeft ATEPS het recht aan de
(potentiële) opdrachtgever kosten in
rekening te brengen voor bedoelde
voorbereidende werkzaamheden, 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 zullen 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 respectievelijk de door ATEPS aan de
opdrachtgever voorgelegde overeenkomst
van opdracht onvoorwaardelijk 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 opgave van
het bedrag dat aan het meer- respectievelijk
minderwerk verbonden is.
2. Minderwerk zal worden verrekend bij de
eindfactuur. Meerwerk dient binnen 14
dagen na factuurdatum door de
opdrachtgever te worden voldaan.
Artikel 5 Verplichtingen van ATEPS
ATEPS zal het werk naar beste kunnen en
naar de bepalingen van de opdracht
uitvoeren. De werkzaamheden 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 bekwame 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 wijziging 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 artikelen 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
verlenen van de opdracht en toestemming
aan ATEPS om de in de aanbieding
respectievelijk opdracht aangegeven
werkzaamheden te verrichten en de daarin
aangegeven goederen te leveren.
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2. De opdrachtgever dient ervoor zorg te
dragen dat de door de opdrachtgever
respectievelijk door ATEPS aangestelde
installateur tijdig kan beschikken over de
voor het werk benodigde gegevens
waaronder goedkeuringen (bijv.
vergunningen en ontheffingen).
3. De opdrachtgever dient
aansluitmogelijkheden ter beschikking te
stellen ten behoeve van de voor het werk
benodigde energie en verdere
nutsvoorzieningen. De benodigde
elektriciteit, gas en water zijn voor rekening
van de opdrachtgever.
4. De opdrachtgever wordt geacht bij het
aanvaarden van de aanbieding
respectievelijk bij het verlenen van de
opdracht toestemming te hebben gegeven
tot gebruik van de in het voorgaande lid
bedoelde aansluitingen en van eventuele bij
het werk beschikbare 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
afronding daarvan van belang zijnde
informatie heeft verschaft aan ATEPS, dat die
informatie juist is, dat hij gerechtigd is tot die
informatie, dat die informatie vrij is van
rechten van derden en dat ATEPS de
informatie vrijelijk kan en mag gebruiken
voor het uitvoeren 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
ontstaat, 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
omstandigheid die voor risico van de
opdrachtgever 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 beperkt
tot het niet tijdig beschikbaar zijn van
aansluitingen van nutsvoorzieningen, meters,
transformatoren etc. en/of noodzakelijke
bouwkundige maatregelen, schorten de
betalingsverplichtingen van de
opdrachtgever aan ATEPS niet op.
9. De opdrachtgever draagt in elk geval (maar
niet limitatief) het risico voor schade
veroorzaakt 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 beschikking 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
tekortkoming 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 beëindigen, behoudens met
voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke
instemming van ATEPS. ATEPS heeft het
recht aan haar instemming voorwaarden te
verbinden.
2. Indien de opdracht tussentijds eindigt
overeenkomstig het bepaalde in het eerste
lid, zullen partijen over en weer meewerken
aan een gezamenlijke vastlegging van de
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feitelijke toestand van het werk op het
moment van tussentijdse beëindiging en de
gevolgen die de tussentijdse beëindiging
heeft voor de betalingsverplichtingen van de
opdrachtgever.
3. Totdat de vastlegging als bedoeld in het
voorgaande lid is afgerond, zal ATEPS waar
nodig maatregelen treffen ter voorkoming en
beperking 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
overeenkomst van opdracht die verschuldigd
zijn tot het moment van eindigen van de
opdracht aan ATEPS tevens de gederfde
winst te vergoeden, 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
mogelijk mee aan de opdrachtgever.
2. Eventuele extra kosten die ATEPS moet
maken in verband met een onvoorziene
omstandigheid die onmiddellijk handelen
vereist, zullen door de opdrachtgever
worden vergoed. Indien de onvoorziene
omstandigheid niet onmiddellijk handelen
vereist, dan zullen 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
vertraging 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 overmacht wordt
onder meer, maar niet limitatief, verstaan:
brand, overstroming, epidemieën waaronder
maar niet beperkt tot COVID-19 en daarmee
vergelijkbare epidemieën, werkstaking,
rellen, oproer, terrorisme,
terrorismedreiging, oorlog, oorlogsdreiging,
transportproblemen, extreme
weersomstandigheden, natuurrampen,

kernrampen, overheidsmaatregelen, in-, uiten doorvoerverboden, niet aan ATEPS
toerekenbare tekortkomingen van haar
toeleveranciers, computer- en
softwarestoringen, storingen in elektriciteit,
telefonie, nutsvoorzieningen, netwerkverkeer
en internetverbindingen, hacking,
virusaanvallen, en voorts alle
omstandigheden waaronder redelijkerwijs
niet van ATEPS gevergd 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 mededeling
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
moment van de tussentijdse beëindiging en
de gevolgen die de tussentijdse beëindiging
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 opdrachtgever zal
de daaraan verbonden kosten op eerste
verzoek van ATEPS aan ATEPS vergoeden.
5. 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
overeenkomst van opdracht die verschuldigd
zijn tot het moment van eindigen van de
opdracht aan ATEPS tevens 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
uitkomst van die eindafrekening zal tussen
ATEPS en de opdrachtgever worden
verrekend in die zin, dat mocht de
opdrachtgever een hoger bedrag hebben
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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 basis van de opname blijken dat
de opdrachtgever 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
medegedeeld dat het werk voltooid is en de
opdrachtgever aan ATEPS heeft bericht het
werk te hebben aanvaard.
2. Het werk wordt tevens als opgeleverd
beschouwd indien de opdrachtgever niet
binnen 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
opdrachtgever het werk geheel of
gedeeltelijk in gebruik heeft genomen.
3. Indien de opdrachtgever tijdig en
overeenkomstig 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
werkzaamheden 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
alsmede indien er naar het oordeel van
ATEPS reden is te veronderstellen dat de
opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen

niet, niet volledig of niet tijdig zal (kunnen)
nakomen.
3. Indien ATEPS gebruik heeft gemaakt van
(een van) de in de voorgaande leden
genoemde mogelijkheden ende
opdrachtgever 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;
eigendomsvoorbehoud
1. Alle bedragen luiden exclusief
omzetbelasting.
2. Voor alle facturen van ATEPS geldt een
betalingstermijn van 14 dagen na
factuurdatum.
3. Indien de opdrachtgever niet tijdig conform
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
betalingsverplichtingen in verzuim. Aan de
opdrachtgever komt geen opschortingsrecht
toe.
4. Indien enige factuur niet tijdig door de
opdrachtgever is voldaan, is de
opdrachtgever over het openstaande bedrag
automatisch de wettelijke handelsrente
verschuldigd vanaf de datum waarop de
factuur had moeten zijn betaald tot aan de
dag der algehele 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)
factuur integraal te hebben aanvaard. Indien
de opdrachtgever zich beklaagt over een
factuur heeft dat geen gevolgen voor de
opeisbaarheid van de factuur noch voor de
betalingstermijn daarvan.
6. De opdrachtgever doet afstand van het recht
op verrekening of korting.
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7. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen, heeft ATEPS het recht de
door haar in een aanbieding of opdracht
gehanteerde prijzen jaarlijks per 1 januari
aan te passen aan de hand van het door het
Centraal 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 bedoelde
goederen en materialen reeds aan de
opdrachtgever zijn geleverd of zich
anderszins bevinden op het terrein of in de
macht van de opdrachtgever, is de
opdrachtgever 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 totdat al haar
vorderingen volledig zijn voldaan.

-

het gebrek respectievelijk de storing is
ontstaan als gevolg van of vloeit voort uit
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik;

-

de door ATEPS geleverde goederen
functioneren niet naar behoren als gevolg
van fouten, storingen, gedragingen of
anderszins door toedoen van derden
waaronder maar niet beperkt tot
energieleveranciers,
programmaverantwoordelijken 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
redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen
worden, schriftelijk aan ATEPS gemeld;

-

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

-

de opdrachtgever heeft gedurende de
garantietermijn zonder de voorafgaande
uitdrukkelijke 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
betalingsverplichtingen 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 gebrek aan het licht is gekomen, aan haar
zijn gemeld en die aan haar kunnen worden
toegerekend, verhelpen zonder daarvoor
een honorarium in rekening te brengen.
2. ATEPS garandeert dat gedurende een
termijn van twee jaar na oplevering de
technische specificaties 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
huisvader voor de door ATEPS geleverde
goederen gezorgd;

5. De garantieregeling zoals verwoord in de
voorgaande leden is niet van toepassing ten
aanzien van de volgende goederen en
onderdelen: verlichting, inbraak alarm,
brandmelders, sensoren, internet en andere
datacommunicatie apparatuur die door
derden zijn aangeleverd of voor het werk zijn
aangeschaft 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 uitgekeerd door haar verzekeraars
respectievelijk, indien verzekeraars om welke
reden dan ook niet zouden uitkeren, tot
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maximaal EUR 50.000 per gebeurtenis dan
wel, indien dat lager is, tot 50% van het
totaalbedrag van de opdracht.

worden in eerste aanleg voorgelegd aan de
Rechtbank Oost-Brabant.

De aansprakelijkheid van ATEPS voor
gevolgschade, bedrijfsschade, geleden
verlies, gederfde winst en immateriële
schade is uitgesloten.
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 verrichte werkzaamheden.
VII

INTELLECTUELE EIGENDOM

Artikel 15 Rechten van intellectuele
eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom,
waaronder maar niet beperkt tot auteurs- en
naburige rechten, merkrechten, octrooi- en
patentrechten, handelsnaamrechten,
modelrechten en databankrechten en alles
wat daarmee verband houdt, op de door
ATEPS gedane aanbiedingen alsmede op de
door of in opdracht van ATEPS vervaardigde
tekeningen, 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 betaling door opdrachtgever van
hetgeen de opdrachtgever 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
aangetekende post verzonden bericht
waarvan voorafgaand aan het ter post
bezorgen een afschrift aan de wederpartij is
gestuurd door middel van e-mail.
Op deze algemene voorwaarden, alle
aanbiedingen door ATEPS en alle
overeenkomsten van opdracht is het
Nederlandse recht van toepassing.
Eventuele geschillen voortvloeiende uit een
aanbieding, uit een opdracht en/of uit de
toepassing van deze algemene voorwaarden
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