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Algemene Voorwaarden Basic Mechatronics B.V. 
Artikel 1: Definities 
1. Gebruiker: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Basic Mechatronics B.V., statutair gevestigd in Lottum in de gemeente Horst aan de Maas,  

geregistreerd in het handelsregister onder nummer 63140063. 
2. Wederpartij: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon in wiens opdracht goederen en/of diensten worden geleverd. 
3. Overeenkomst: de tussen gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst, waarbij gebruiker zich ten behoeve van de wederpartij verplicht tot het leveren van goederen en/of diensten. 
 
Artikel 2: Toepasselijkheid 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en andere aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van gebruiker,voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen 
is afgeweken. 
2. Toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
3. Ingeval enige bepaling uit deze algemene voorwaarden in of buiten rechte wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, dient bijde bepaling van hetgeen tussen partijen rechtens geldt, zo nauw mogelijk te 
worden aangeknoopt bij de vernietigde of nietigverklaarde bepaling. Voorts blijven de overige bepalingen uit de voorwaarden onverkort van kracht. 
 
Artikel 3: Offertes en prijzen 
1. Door de gebruiker uitgebrachte offertes en andere aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is 
gesteld. Wijziging van de offerte kan slechts geschieden middels schriftelijke bevestiging van de gebruiker. 
2. Wanneer gebruiker, nadat er aan de wederpartij een offerte is verstrekt, is aangevangen met de uitvoering van de 
overeenkomst en de wederpartij het geleverde in ontvangst en/of gebruik heeft genomen, dient te worden verondersteld dat dewederpartij de opdracht heeft gegeven conform de in de offerte gegeven 
specificaties en prijs, als ware de offerte door dewederpartij voor akkoord getekend. 
3. De door gebruiker gehanteerde prijzen zijn in euro’s, exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege alsmede 
eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is 
overeengekomen. 
4. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de prijzen gebaseerd op een levering ‘ex works’ (conform Incoterms 2010). ‘Ex 
works’ houdt in dat de gebruiker af magazijn levert; dat betekent dat zij de zaken alleen maar ter beschikking van de 
wederpartij zal stellen en ze niet op een voertuig behoeft te laden. Risico-overgang vindt plaats op het moment dat gebruiker de wederpartij meedeelt dat de zaken gereed zijn om af te halen. De wederpartij is 
verplicht de uitvoerkosten te betalen. 
5. Gebruiker kan niet aan een prijs, offerte of aanbieding worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de prijs, de offerte of aanbieding een kennelijke 
vergissing of verschrijving bevat. 
6. Alle overeenkomsten door ondergeschikten van gebruiker aangegaan, binden gebruiker eerst, indien deze door gebruiker schriftelijk zijn bevestigd in een opdrachtbevestiging of een document van gelijke 
strekking. 
 
Artikel 4: Levering 
1. Tenzij anders is overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn van de gebruiker. De zaken zijn voor risico van de 
wederpartij vanaf het moment van levering ‘ex works’ als bedoeld in artikel 3.4., ook al is de eigendom nog niet op de 
wederpartij overgegaan. 
2. De door gebruiker opgegeven levertijd is slechts bedoeld als bij benadering te zijn opgegeven en betreft derhalve nimmer een fatale termijn. 
3. Gebruiker is na overschrijding van een termijn bedoeld in het vorige lid slechts dan in verzuim indien gebruiker van de 
wederpartij een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin haar nog een redelijke termijn wordt gegeven teneinde tot levering over te gaan en nakoming daarvan binnen deze termijn uitblijft. 
4. Bij overschrijding van deze laatstgenoemde termijn heeft de wederpartij het recht op ontbinding van de overeenkomst. Dewederpartij heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding. 
5. De wederpartij is niet gerechtigd, indien de gebruiker niet tijdig levert, de verplichtingen welke voor haar uit de 
overeenkomst voortvloeien op te schorten. 
6. Indien aflevering op het door de wederpartij opgegeven adres niet kan plaatsvinden wegens weigering van de zending, ofdoor de onmogelijkheid van de wederpartij de zending in ontvangst te nemen, zijn 
de hieruit voortvloeiende kosten voor 
rekening van de wederpartij. Tot deze kosten behoren die van de retourzending, die van de opslag, die van verdere aanbieding alsmede administratiekosten en overige behandelingskosten. 
 
Artikel 5: Wijziging in of aanvulling op de opdracht 
1. Het werk omvat enkel de in de aanbieding of offerte gespecificeerde werkzaamheden. 
2. Door de wederpartij na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen en/of aanvullingen in de uitvoering van 
de overeenkomst, moeten door de wederpartij tijdig en schriftelijk aan gebruiker ter kennis zijn gebracht. Een wijziging in 
dan wel aanvulling op de overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel gebruiker als de wederpartij (bij voorkeur 
schriftelijk) is aanvaard. Gebruiker is gerechtigd, bij gebreke van een overeengekomen (vaste) prijs, de kosten voor de 
wijziging en/of aanvulling in de overeenkomst aan de wederpartij in rekening te brengen op basis van de ten tijde van de 
(op)levering geldende tarieven voor de gewerkte uren en gebruikte materialen. 
3. Er is sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door de wederpartij, gebruiker de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Gebruiker is 
gerechtigd de kosten voor meerwerk aan de wederpartij in rekening te brengen op basis van de ten tijde van de (op)levering geldende tarieven voor de gewerkte uren en gebruikte materialen. 
4. Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door gebruiker wordt overschreden. 
 
Artikel 6: Opzegging 
1. De wederpartij is niet toegestaan de aan gebruiker verstrekte opdracht op te zeggen, zonder tegelijkertijd algehele vergoeding van de door gebruiker te lijden schade aan te bieden. Gebruiker zendt de 
wederpartij hiervoor op verzoek van de wederpartij een gespecificeerde eindafrekening. 
2. Onder de lid 1 van dit artikel genoemde schade wordt in ieder geval begrepen de verkoopprijs van de ten behoeve van de overeenkomst aangeschafte materialen en grondstoffen en vergoeding van de 
door de opzegging veroorzaakte 
inkomstenderving. 
3. Bij voortijdige beëindiging door gebruiker, heeft de wederpartij recht op medewerking van gebruiker met betrekking tot de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de 
overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht. 
4. Dit artikel vindt geen toepassing indien de opzegging het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van aan gebruiker toe te rekenen tekortschieten. 
 
Artikel 7: Betaling 
1. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet opeisbare betalingsverplichtingen 
zekerheidstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. 
2. Betaling van het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. 
3. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd betaling van de wederpartij, als zijnde haar opdrachtgever, van de kosten voor de door haar uitgevoerde werkzaamheden te vorderen. Gebruiker heeft dit recht ook 
indien afgesproken is dat een derde voor betaling zal zorgdragen en de betaling van deze derde binnen de betaaltermijn uitblijft. 
4. Bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur dient de wederpartij binnen 5 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan gebruiker mede te delen, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens 
gebruiker vervalt. Bezwaren tegen (de hoogte van)een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 
5. Indien de wederpartij in gebreke blijft met tijdige betaling, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is zij de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Tevens is de wederpartij alsdan gehouden tot 
vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 100,00, tenzij de wet anders 
bepaalt. 
6. Iedere betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de oudste facturen en de lopende rente, ook indien de wederpartij een andere 
volgorde voor toerekening aanwijst. 

 
Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud 
1. Alle door gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomst met gebruiker deugdelijk is nagekomen. 
2. Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is de wederpartij niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud 
vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht gebruiker daarvan onmiddellijk op 
de hoogte te stellen. 
4. De wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden 
tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan 
gebruiker ter inzage te geven. Bij eventuele uitkering van de verzekering is gebruiker gerechtigd tot deze penningen. 
5. Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens gebruiker, is gebruiker gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terstond terug te nemen. De 
teruggenomen zaken zullen worden gecrediteerd voor de marktwaarde ten tijde van het moment van terugname. 
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Artikel 9: Garantie 
1. Indien en voor zover door gebruiker garantie wordt verstrekt, geldt de garantie voor de duur van ten hoogste één jaar na levering. Onder de garantie vallen nimmer de te maken reis- en verblijfskosten die 
gebruiker in redelijkheid dient te maken, deze kosten komen voor rekening van de wederpartij. 
2. De wederpartij kan geen recht uit enige garantie doen gelden, zo lang zij niet aan al haar verplichtingen, zowel financieel als anderszins, ten aanzien van de overeenkomst die ziet op het onder de garantie 
geleverde goed, heeft voldaan. 
 
Artikel 10: Reclame 
1. De wederpartij is verplicht het geleverde onmiddellijk na levering op gebreken te controleren. Bij zichtbare gebreken dient de wederpartij onmiddellijk na ontvangst, doch uiterlijk binnen een termijn van 8 
dagen na levering, schriftelijk en gemotiveerd daarvan aan gebruiker mededeling te doen, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens gebruiker vervalt. Ingebruikneming na constatering van gebreken, 
beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet het recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 
2. Niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval binnen 8 dagen, na ontdekking dan wel nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, schriftelijk en gemotiveerd aan gebruiker te worden gemeld, 
bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens gebruiker vervalt. 
3. De wederpartij dient gebruiker in de gelegenheid te stellen om de klacht te onderzoeken. 
4. In het geval gebruiker van oordeel is dat een reclame terecht is ingediend, heeft gebruiker het recht om naar eigen keuze tot vervanging of herstel van het geleverde over te gaan, dan wel tot creditering 
van een evenredig deel van het gefactureerde bedrag over te gaan. 
5. Op gebruiker rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende reclame indien de wederpartij niet tijdig en volledig aan al haar verplichtingen jegens gebruiker (zowel financieel als 
anderszins) heeft voldaan. 
6. Geen reclame kan worden behandeld indien geleverde zaken niet meer in elk opzicht in exact dezelfde staat verkeren als ten tijde van de levering. 
 
Artikel 11: Opschorting en ontbinding van de overeenkomst 
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: 
a) de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; 
b) gebruiker na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen; 
c) de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van haar 
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 
d) er sprake is van liquidatie van de wederpartij, (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging -indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste 
van de wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken; 
e) zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van gebruiker kan worden 
gevergd. 
2. Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar 
zaanspraken uit de wet en overeenkomst. 
4. Indien gebruiker overgaat tot opschorting of ontbinding, is gebruiker op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade, dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 
 
Artikel 12: Overmacht 
1. Het tekortschieten in de nakoming van een verplichting door gebruiker is niet aan gebruiker toerekenbaar in geval van ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de werknemers van 
gebruiker of door haar ingeschakelde derden. Gebruiker doet onverwijld mededeling aan de wederpartij. 
2. Het tekortschieten in de nakoming van een verplichting door gebruiker is voorts niet toerekenbaar indien dit het gevolg is van, althans verband houdt met, een al dan niet voorzienbare buiten de macht van 
gebruiker gelegen omstandigheid. Als zodanige omstandigheid geldt in ieder geval, maar niet uitsluitend: onvolledige, niet tijdige of niet nakoming door 
leveranciers van hun verplichtingen jegens gebruiker, ongeacht de reden of oorzaak daarvan, oorlog of een daarop gelijkende 
omstandigheid, mobilisatie, oproer, sabotage, terreur, brand, blikseminslag, im- of explosie dan wel uitstroming van 
gevaarlijke gassen of stoffen, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, epidemieën, staking, bezetting, boycot of 
blokkade. 
3. Indien gebruiker tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst zonder dat dit aan haar kan worden toegerekend en is nakoming blijvend onmogelijk, dan kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang 
worden ontbonden. Wanneer nakoming niet blijvend onmogelijk is, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat een periode van twee maanden waarin nakoming onmogelijk is, is verstreken. De wederpartij 
kan geen aanspraak maken op enigerlei schadevergoeding. 
4. Indien aan de nakoming van de overeenkomst na een situatie van overmacht extra kosten zijn verbonden, is gebruiker 
bevoegd deze extra kosten in redelijkheid aan de wederpartij in rekening te brengen. 
5. Indien gebruiker ten tijde van het intreden van het tekortschieten als gevolg van overmacht haar verplichtingen 
voortvloeiende uit de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen, 
respectievelijk het na te komen gedeelte van de overeenkomst separaat te factureren. 
 
Artikel 13: Aansprakelijkheid 
1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat gebruiker is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. 
3. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
a) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking 
heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 
b) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten 
beantwoorden, voor zoveel deze aan gebruiker toegerekend kunnen worden; 
c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten 
hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
5. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. 
6. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot 
maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het 
bedrag der uitkering van haar verzekeraar in 
voorkomend geval. 
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of haar leidinggevende ondergeschikten. 
 
Artikel 14: Intellectuele eigendom 
1. Gebruiker behoudt zich alle rechten van intellectueel eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de 
uitvoering van de overeenkomst, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectueel eigendom heeft of geldend kan maken. 
2. Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen en andere 
geestesproducten van gebruiker, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van gebruiker is verkregen. 
Wederpartij heeft het recht schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen of voor haar eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de overeenkomst en slechts onder de 
voorwaarde dat de verschuldigde vergoeding voor deze werkzaamheden is voldaan. 
 
Artikel 15: Vrijwaring 
1. De wederpartij vrijwaart gebruiker voor mogelijke aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de 
overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan gebruiker toerekenbaar is. 
2. De wederpartij is gehouden om gebruiker zowel in als buiten rechte bij te staan indien gebruiker wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar 
in dat geval verwacht mag worden. Indien de wederpartij in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen dan is gebruiker, zonder nadere 
ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de wederpartij. 
 
Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
1. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende 
zaken, gesloten te Wenen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
2. Onverminderd het recht van gebruiker een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter 
van de vestigingsplaats van gebruiker. 

	

 
	


