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MB450serie 

De MB450 is een multifunctionele signaalmeter die de 3 belangrijke parameters meet welke 

essentieel zijn voor een gezond binnenklimaat namelijk; temperatuur, relatieve vochtigheid en 

de koolstofdioxide (CO2) concentratie. De CO2 concentratie wordt de laatste jaren steeds meer 

beschouwd als een betrouwbare indicatie voor de kwaliteit van het binnenklimaat. Uit de CO2 

concentratie kan worden afgeleid of een vertrek voldoende wordt geventileerd. Vooral in 

gebouwen waar veel mensen samenkomen, zoals scholen, kinderdagverblijven, kantoren, 

vergaderzalen, ziekenhuizen, bioscopen, theaters en verzorgingscentra, is de ventilatie vaak 

onvoldoende en dus de luchtkwaliteit beneden de maat.  

Door middel van 3 gekleurde LED’s wordt de luchtkwaliteit weergegeven. Bij een CO2 

concentratie hoger dan 2000 ppm kan een akoestisch alarm afgaan om aan te geven dat de 

luchtkwaliteit ver beneden peil is en er geventileerd dient te worden door bijvoorbeeld een 

raam te openen. 

Akoestische alarmering is optioneel, standaard wordt de meter zonder zoemer geleverd. 

Aanpassen grenswaarde instellingen (Belgie) 

De grenswaarde instellingen zoals wij het toestel standaard leveren wijken enigszins af van de 

waarden zoals gespecificeerd in uw aanvraag. Bij opdracht voor leveringen, zullen wij de 

grenswaarden aanpassen naar: 

Groen beneden de 900 ppm 

  Oranje tussen 900 en 1500 ppm 

  Rood      boven de 1500 ppm 

� CO2 signaalmeter voorzien van LCD display 

� Tevens weergave van temperatuur en relatieve vochtigheid 

� Voorzien van 3 LED’s (groen, geel, rood)  

pen een zelfkalibrerend mechanisme 

� Bereik 05.000 ppm 

�  Grenswaarde  Groen beneden de 800 ppm 

 instelling: Oranje tussen 800 en 1200 ppm 

Rood  boven de 1200 ppm 

�  Betreft Nederlandse grenswaarde instelling 

Grenswaarden op verzoek ook anders in te stellen 



ATAL B.V.
Ampèrestraat 35-37, 1446 TR Purmerend
Postbus 783,  1440 AT  Purmerend
Nederland

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij 
de Kamer van Koophandel Utrecht op 25 september 2019 onder nummer 37142092.

Tel:  +31-(0)299-630610
Fax:  +31-(0)299-630611
E-mail: info@atal.nl
Internet: www.atal.nl

K.v.K. nr:  37142092
B.T.W. nr:  NL 81.94.96.509.B01
Bank: ING Bank  rek. nr:  67.49.15.712
IBAN nr:  NL23 INGB 0674 9157 12
BIC:  INGBNL2A

Specificaties 

Gewicht: 145 gram 

Afmetingen: 135 x 90 x 28mm (h x b x d) 

Voeding: 12Vdc (middels netadapter) 

Type CO2 sensor: NDIR single beam sensor 

Meetbereik: 05.000 ppm 

Responsetijd: < 2 minuten 

Nauwkeurigheid: bij 22°C ±30 ppm + 5% van de meetwaarde 

WiFi: Uitsluitend model MB450SDW 

Intern geheugen: Interne SD kaart voor data opslag, uitsluitend model MB450SD/MB450SDW 

Temperatuur Rel. vochtigheid 

Type sensor: Digitaal Type sensor: Digitaal 

Meetbereik: 0 tot 50°C Meetbereik: 595 %R.V. 

Nauwkeurigheid: ± 0,5 °C Nauwkeurigheid: ± 2,5 %R.V. (20 ..80% R.V.) 

Waarom een CO2-meter van ATAL? 

Bij ATAL is meetapparatuur voor het binnenklimaat altijd een speerpunt van onze activiteiten 

geweest. Reeds sinds onze oprichting in 1994 hebben wij apparatuur voor CO2monitoring 

ontwikkeld en geleverd aan overheidsinstellingen waaronder GGDen, LOGO’s, 

kinderdagverblijven, scholen, sportaccommodaties, bedrijven en inmiddels ook aan een 

groeiend aantal particulieren.  

� Ons bedrijf is sinds 1994 gespecialiseerd in de verkoop en distributie van CO2sensoren

en CO2meters voor het binnenklimaat. 

� In de praktijk bewezen kwaliteit; onze instrumenten zijn kwalitatief uitstekend en

hebben aangetoond ook over een langere periode prima te functioneren. 

� Meerdere malen geselecteerd door o.a. GGD Nederland en LOGO’s in Vlaanderen:

ATAL CO2meters zijn voor diverse grootschalige meetprojecten geselecteerd ten 

behoeve van onderzoeken op scholen en kinderdagverblijven in zowel Nederland als 

België. 

� Onze sensoren worden geleverd met minimaal 3 jaar productgarantie. Ook staan onze

ISO-gecertificeerde fabrikanten en onze interne kwaliteitscontrole borg voor een

goed en betrouwbaar product. 

� ATAL beschikt over een eigen CO2-kalibratie testopstelling met gecertificeerde

ijkgassen. Gekwalificeerde medewerkers kunnen de sensoren controleren en zo nodig 

voor u afregelen. 

� Onze sensoren zijn toegepast door vele gerenommeerde onderwijsinstellingen en

kinderopvangorganisaties zoals SKAR, Korein, Forte Kinderopvang, Vlietkinderen,

Impuls Kinderopvang,  Kindergarden Nederland, kindeRdam, KOZV, KIBEO, Agentschap 

Zorg & Gezondheid in Brussel, Vlaamse Logo’s en ISSeP in Luik (desgewenst kunnen op 

aanvraag meerdere referenties worden verstrekt). 
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Dataopslag op SD kaart 

De MB450SD(W) is uitgerust met een 16GB SD kaart voor opslag van de meetgegevens. De 

meetgegevens worden in een txt bestand opgeslagen voor verdere analyse in bijv. Excel of de 

optionele Windows EasyView analyse software (aan te bevelen voor data analyse van 

meerdere dagen/data bestanden). 
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Impressie van de EasyView analyse software voor Windows 

� Importeer meerdere bestanden in één batch 

� Bekijk gegevens in tabel of grafiek 

� Zoomfunctionaliteit 

� Y en X waarde wijzigen 

� Grafiek kopiëren en plakken naar klembord 

� Afdrukfunctie 

� Exporteren naar PDF 

� Combineer databestanden van verschillende meters 



ATAL B.V. levert de volgende producten en diensten, waarop de 
onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn:
1. Leveringen: leveringen van meetinstrumenten, monitoring- 

systemen, dataloggers, (analyse) software, sensoren, 
meet- en regelapparatuur en accessoires, zulks in de ruimste 
zin van het woord;

2. Servicediensten: het installeren, onderhouden, (her)kali-
breren, controleren, repareren, verhuren en in bedrijfstellen 
van meetinstrumenten, evenals het verzorgen van gebruikers- 
instructies en het installeren van software, desgewenst op 
locatie;

1. Onlinedienst: het leveren van een onlinediensten, zoals 
“Online Sensor” of gelijksoortige clouddiensten van andere 
fabrikanten, in combinatie met het leveren van producten, 
zoals draadloze monitoring oplossingen of slimme Internet 
of Things (IoT) sensorenen diensten, zoals het leveren van 
connectiviteit.

Artikel 1. Definities
1. Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene  

Voorwaarden.
2. ATAL B.V., gevestigd aan Ampèrestraat 35, 1446 

TR Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 37142092, ook te vinden op  
https://www.atal.nl.

3. Dienst(en): diensten zoals beschreven in de Order- 
bevestiging.

4. Producten: alle producten zoals beschreven in de Order-
bevestiging.

5. Intellectuele Eigendomsrechten: rechten (van intellectu-
ele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot  
auteursrechten (waaronder uiteraard het auteursrecht dat 
rust op software), databankrechten, domeinnamen, handels- 
naamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, 
octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

6. Offerte: een schriftelijk, digitaal of mondeling besproken 
aanbod van ATAL B.V. 

7. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon al 
dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die 
aan ATAL B.V. een opdracht heeft verstrekt die door ATAL 
B.V. middels een Orderbevestiging is bekrachtigd.

8. Orderbevestiging: De feitelijke overeenkomst tussen ATAL 
B.V. en Opdrachtgever, waarin de order welke is om-
schreven in de offerte of het mondeling besproken aanbod 
wordt aanvaard door de Opdrachtgever en waarbij deze 
opdracht door ATAL B.V. middels deze Orderbevestiging 
wordt bekrachtigd.

9. Partij(en): ATAL B.V. en Opdrachtgever tezamen of afzon-
derlijk.

10. Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die  
gerelateerd is aan een Partij en informatie waarvan een 
Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, 
naar de aard van de informatie of onder de omstandig- 
heden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als  
vertrouwelijk dient te worden behandeld.

Artikel 2. Toepasselijkheid en interpretatie
1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken 

deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende 
met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering 
van de Orderbevestiging. De Algemene Voorwaarden zijn 
eveneens van toepassing op alle volgende Offertes, Order-
bevestigingen en overeenkomsten tussen Opdrachtgever 
en ATAL B.V. 

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voor-
waarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever 
die afwijken van, of niet voorkomen in, de Algemene Voor-
waarden zijn enkel van toepassing op de Orderbevestiging 
voor zover Partijen dit schriftelijk overeenkomen.

4. Voor het geval dat Opdrachtgever gebruik maakt van de 
onlinedienst “Online Sensor” van ATAL B.V. zijn naast deze 
Algemene Voorwaarden tevens de Cloudvoorwaarden van 
toepassing.

5. In geval van strijdigheid van bepalingen geldt de volgende 
rangorde:

           a. Orderbevestiging;
            b. Cloudvoorwaarden, indien Opdrachtgever gebruik 
           maakt van de onlinediensten van ATAL B.V.;
           c. Algemene voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
1. Alle Offertes en andere aanbiedingen van ATAL B.V. zijn, 

tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. 
ATAL B.V. is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk 
of via e-mail heeft bevestigd of daadwerkelijk met de uit- 
voering van de opdracht is begonnen.

2. Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt ge- 
offreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs; 
de daadwerkelijk door ATAL B.V. of door haar ingeschakelde 
derden gewerkte uren en de daadwerkelijk door ATAL B.V. 
gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

3. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting 
tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig 
gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

4. Alle door ATAL B.V. opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., 
verpakkings , koeriers- en verzendkosten, reis- en verblijf- 
kosten, parkeergelden e.d., en/of andere op de goederen 
en/of diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of 
rechten, onvoorziene externe kosten daaronder begrepen, 
tenzij op de Orderbevestiging uitdrukkelijk anders is aange-
geven.

5. De prijzen in de Offertes zijn uitsluitend van toepassing op 
de daarbij aangegeven hoeveelheden.

6. Indien een opdracht uitblijft, behoudt ATAL B.V. zich het  

recht voor de gemaakte ontwerp , teken  en calculatie- 
kosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een 
en ander slechts dan, wanneer van een diepgaande studie 
van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg 
met Opdrachtgever naar gebruik en billijkheid berekend.

7. Ten aanzien van alle aangeboden zaken gelden, naast  
hetgeen daaromtrent in de Offerte, catalogi en brochures 
staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties; 
met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten  
aanzien van nuances in de opgegeven kleuren van de  
apparaten. Geringe afwijkingen van de in de Offerte,  
catalogi en brochures voorkomende afbeel-dingen en/of 
beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke 
afwijkingen ontslaan de Opdrachtgever nimmer van zijn 
verplichtingen uit de overeenkomst.

8. Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande 
kennisgeving en ook na verzending van de Orderbeves-
tiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal ATAL 
B.V. gerechtigd zijn om sinds de totstandkoming van de 
overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaats-
gevonden opgetreden verhogingen van inkoopprijzen,  
lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoor-
waarden, evenals verhogingen van andere tarieven,  
rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige 
wijziging in wisselkoersen, welke voor ATAL B.V. kosten-
verhogend zijn, aan de Opdrachtgever door te berekenen. 

9. Eventuele montage  of installatiewerkzaamheden zijn slechts 
in de opgegeven prijzen begrepen indien dit uitdrukkelijk 
staat vermeld. Voormelde installatie zal hetzij door ATAL 
B.V., hetzij door hiertoe door ATAL B.V. aangestelde derden 
worden verricht. De kosten van bouwkundige werkzaam-
heden, hak, breek, boorwerkzaamheden en aanleg van 
elektriciteit zijn in de opgegeven prijzen nimmer begrepen.

10. Bij installatiewerkzaamheden zijn ontwerpen, afbeeldingen, 
tekeningen, opgave van maten en gewichten zo nauw- 
keurig mogelijk, doch niet absoluut bindend; kleine onver-
mijdelijke verschillen bij de uitvoering kunnen ATAL B.V. op 
geen enkele wijze worden tegengeworpen. De uitvoering 
zal geschieden in de normale werktijden.

11. De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij 
de Offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven 
slechts een algemene voorstelling van de aangeboden 
artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de wer-
kelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, 
afbeeldingen, beschrijvingen, tekeningen of maten, maar 
waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de 
technische en esthetische uitvoering, verplichten ATAL 
B.V. niet tot enige vergoeding en geven de Opdrachtgever 
niet het recht de ontvangst te weigeren of niet, niet tijdig of 
minder te betalen.

12. Modellen, afbeeldingen, technische omschrijvingen,  
tekeningen, ontwerpen, berekeningen en maten maken 
deel uit van de overeenkomst, indien en voor zover in de 
overeenkomst daarnaar is verwezen. Indien modellen, af-
beeldingen of tekeningen afwijken van de technische om-
schrijving prevaleert de technische omschrijving.

13. Aanbiedingen en leveringen van niet standaard- of maat-
werk software zijn gebaseerd op gegevens, zoals door 
Opdrachtgever verstrekt en hebben uitsluitend betrekking 
op door ATAL B.V. schriftelijk genoemde toepassingen en 
specificaties. Besprekingen aangaande werking en inhoud 
van dergelijke soft-ware worden schriftelijk vastgelegd en 
door Opdrachtgever voor akkoord getekend. Bij gebreke 
van een dergelijke verslaglegging geschiedt ontwikkeling 
van deze software voor risico van Opdrachtgever. Wijziging 
op reeds goedge-keurde verslagen worden extra in rekening 
gebracht op basis van nacalculatie.

14. Ontwikkeling van niet standaard- of maatwerksoftware  
dient te worden gezien als een inspanningsovereenkomst 
en niet als een resultaatovereenkomst. Alle ontwikkelings- 
kosten, waarop bij Offerte niet kon worden gerekend, die 
ontstaan ten gevolge van wijzigingen in de specificaties van 
Opdrachtgever tijdens de ontwikkeling of die mochten ont-
staan tijdens de implementatie van de ontwikkelde software 
worden derhalve aan Opdrachtgever doorberekend.

Artikel 4. Opdrachten
1. Een opdracht kan bestaan uit:
           a. Leveringen: leveringen van meetinstrumenten, monitoring-          
            systemen, dataloggers, (analyse) software, sensoren, meet-
           & regelapparatuur accessoires, zulks in de ruimste zin van 
           het woord;
            b. Servicediensten: het installeren, onderhouden, repareren,
           (her)kalibreren, controleren, verhuren en in bedrijfstellen  
           van meetinstrumenten, het verzorgen van een gebruikers- 
           instructie en het installeren van software, des gewenst op
           locatie bij de (eind)gebruiker;
           c. Onlinedienst: het leveren van een onlinediensten, zoals 
           “Online Sensor” of vergelijkbare clouddiensten van andere 
           fabrikanten, in combinatie met het leveren van producten,  
           zoals draadloze monitoring oplossingen en slimme Internet 
           of Things (IoT) sensoren) en diensten, zoals het leveren 
           van connectiviteit.
2. Een bestelling of opdracht bindt de Opdrachtgever. ATAL 

B.V. is eerst gebonden door verzending van de Order- 
bevestiging. Indien de Opdrachtgever niet binnen acht  
dagen na verzending van de Orderbevestiging zijn  
bezwaren aan ATAL B.V. kenbaar heeft gemaakt, wordt de 
Orderbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig 
weer te geven.

3. De door Opdrachtgever na het verstrekken van een op-
dracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daar-
van, moeten door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan 
ATAL B.V. ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling, 
per E-mail of per telefoon opgegeven, dan is het risico van 

de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van 
de Opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door 
ATAL B.V. zijn bevestigd.

4. Indien de Opdrachtgever de gegeven opdracht geheel 
of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden de volledige  
vergoeding voor de overeengekomen dienst of levering te 
voldoen.

5. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke 
aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de  
Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzak-
en dan waarop bij prijsopgave en/of Orderbevestiging kon 
worden gerekend, worden Opdrachtgever extra in rekening 
gebracht.

6. Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen 
of gegeven opdrachten, zowel voordat de levering heeft 
plaatsgevonden, als nadat de levering heeft plaats-
gevonden, binden ATAL B.V. eerst na schriftelijke accep-
tatie. Bij een dergelijke acceptatie behoudt ATAL B.V. het 
recht voor om een bedrag in rekening te brengen in het 
kader van waardevermindering en/of het opnieuw op voor-
raad nemen van de geleverde apparatuur (zgn.“re-stock-
ing”). ATAL B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor 
om voor “re-stocking” een vergoeding (een re-stocking 
fee) te berekenen van minimaal 25% van de nettowaarde 
van de geleverde apparatuur. Het herroepingsrecht geldt 
in geen geval voor maatwerkproducten en producten, die 
geen deel uitmaken van het kernassortiment van ATAL B.V. 
Opdrachtgever heeft een termijn van 14 dagen na de dag 
van ontvangst van de gehele bestelling om aan ATAL B.V. 
te laten weten dat hij de bestelling of de opdracht wil wijzigen 
of annuleren. 

7. Schriftelijke opdrachten van de Opdrachtgever dienen 
vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de 
te verrichten werkzaamheden.

8. ATAL B.V. behoudt zich het recht voor meer werkzaam-
heden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de 
Orderbevestiging uit te voeren en aan Opdrachtgever in 
rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het 
belang zijn van de Opdrachtgever en/of voor de goede uit-
voering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig 
mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze 
aanvullende werkzaamheden.

9. In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van een 
huurovereenkomst door huurder minder dan 24 uur voor 
het overeengekomen aanvangstijdstip van de huur blijft 
het volledig overeengekomen huurbedrag voor de volle 
periode van de huur verschuldigd; in geval van annulering 
langer dan 24 uur voor het aanvangstijdstip van de huur 
is 75% van het volledig overeengekomen huurbedrag voor 
de volle huurperiode verschuldigd, ook al is met de an- 
nulering genoegen genomen. Indien het ATAL B.V. lukt om 
het gereserveerde materiaal gedurende de gehele of een 
gedeelte van de gereserveerde periode krachtens analoge 
overeenkomst aan derden te verhuren, zal ATAL B.V. de 
huurder voor de deswege ontvangen bedragen onder aftrek 
van eventueel gemaakte kosten crediteren.

10. Opdrachten die tot gevolg hebben dat regelmatig repeter-
ende, al dan niet licht van elkaar afwijkende werkzaam-
heden dienen te worden verricht, worden geacht te zijn 
gegeven voor onbepaalde tijd.

11. Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient 
ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen 
van tenminste drie maanden.

12. Een overeenkomst aangegaan voor een bepaalde periode 
wordt stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode als 
aanvankelijk overeengekomen indien Opdrachtgever niet 
binnen drie maanden voor afloop van de contractperiode 
schriftelijk te kennen geeft de overeenkomst te willen  
ontbinden.

13. ATAL B.V. zal zich maximaal inspannen om de service- 
diensten conform de bepalingen in de Offerte en de Order-
bevestiging uit te voeren. 

14. Overeenkomsten ten aanzien van de servicediensten dienen 
te allen tijde worden gezien als een inspanningsovereen-
komst en niet als een resultaatovereenkomst.

Artikel 5. Leveringen en uitvoering van de opdracht
1. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt  

verstaan de levering van onderdelen van een samen- 
gestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval 
die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande 
transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden 
overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk “betaling”.

2. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van ATAL 
B.V., tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander  
onverminderd het gestelde in artikel 6.

3. Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, 
daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden 
bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel 
extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De 
Opdrachtgever geeft ATAL B.V. enige speling ten aanzien 
van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als on-
herroepelijk en fataal indien de Opdrachtgever ATAL B.V. 
bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen 
van een vertraging heeft ingelicht en dit door ATAL B.V. 
schriftelijk is bevestigd.

4. Zodra aan de Opdrachtgever is bericht, dat de door hem 
bestelde apparatuur voor hem ter beschikking liggen, dient 
deze binnen tien dagen door hem te worden afgenomen, bij 
gebreke waarvan ATAL B.V. het recht heeft aan Opdracht-
gever opslagkosten in rekening te brengen of de overeen-
komst van rechtswege als ontbonden te beschouwen met 
behoud van het recht op schadevergoeding. ATAL B.V. is 
gerechtigd om de facturatie af te ronden binnen 10 dagen, 
nadat de Opdrachtgever in kennis is gesteld dat de appa-
ratuur voor hem ter beschikking ligt.  

A L G E M E N E  V O O R W A A R D E N

van de besloten vennootschap ATAL B.V. gevestigd te Purmerend, nader te noemen ATAL, zoals gedeponeerd bij de  
Kamer van Koophandel Utrecht op 25 september 2019 onder nummer 37142092



5. Indien Opdrachtgever de apparatuur niet binnen de lid 
4 van dit artikel gestelde termijn afneemt, komen alle 
schaden aan de apparatuur, voorzover deze niet door de 
verzekeraar van ATAL B.V. worden gedragen, voor reken-
ing van de Opdrachtgever.

6. De door ATAL B.V. te leveren apparatuur wordt altijd voor 
rekening en risico van de Opdrachtgever verzonden, 
behoudens in die gevallen, waarin het totaal met de  
opdracht gemoeide bedrag franco levering wettigt, een 
en ander uitsluitend ter beoordeling van ATAL B.V.

7. Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze 
van verzending gevolgd, tenzij vooruit anders is over-
eengekomen. Bij een afwijkende wijze van verzending 
komen de gemaakte meerkosten voor rekening van de 
Opdrachtgever. ATAL B.V. beslist te allen tijde welke 
vervoerder wordt ingeschakeld voor de levering.  

8. Het aannemen van de goederen door de vervoerder, 
zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt 
als bewijs, dat de emballage in goede staat was.

9. Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en 
voorzover de op locatie van ATAL B.V. te behandelen 
apparatuur, alsmede de voor de uitvoering van de op-
dracht benodigde gegevens, op de overeengekomen 
tijd bij ATAL B.V. worden afgeleverd en voorts de door 
Opdrachtgever zelf of voor diens rekening door derden 
uit te voeren werkzaamheden op tijd zijn verricht. Indien 
tengevolge van niet tijdige levering/uitvoering van werk 
door Opdrachtgever de opdracht slechts kan worden 
uitgevoerd door inschakeling van extratransport, over-
werk, spoedbestelling e.d., zal ATAL B.V. daartoe, zonder 
voorafgaand overleg met Opdrachtgever, gerechtigd zijn 
en zullen de daardoor ontstane kosten voor rekening van 
Opdrachtgever komen. Bij niet  tijdige levering door de 
Opdrachtgever is ATAL B.V. gerechtigd de datum van uit-
voering van de opdracht nader vast te stellen. Controle 
op tijdige levering van het apparatuur en/of gegevens, 
dient door Opdrachtgever te geschieden.

10. De levering van software geeft slechts recht op het niet 
exclusieve gebruik van de betrokken programma’s, voor 
het overeengekomen aantal gebruikers op de overeen- 
gekomen locaties. 

11. Op de levering van standaardsoftware van derden 
zijn de bepalingen als vermeld in de Software Licentie  
Overeenkomst van de producent van deze software van 
toepassing.

12. Alle leveringstijden worden door ATAL B.V. steeds bij  
benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leverings- 
termijn vangt aan zodra de Orderbevestiging is  
verzonden en bovendien alle naar het oordeel van ATAL 
B.V. eventueel benodigde gegevens, tekeningen en 
materialen door Opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. 
Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de Opdracht-
gever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeen-
komst en zal Opdrachtgever evenmin het recht geven  
ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding 
te vorderen.

13. Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig 
is dat van de Opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen 
is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de Opdracht-
gever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te  
annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan ATAL B.V.  
kennisgeeft, onverminderd het recht van ATAL B.V. om 
binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde ken-
nisgeving de betreffende goederen alsnog te leveren. 
Opdrachtgever kan vorderen dat ATAL B.V. omgaand 
uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst 
te maken.

14. Bij verhuur zal het verhuurde onder alle omstandigheden 
onvervreemdbaar eigendom blijven van ATAL B.V. Indien 
Opdrachtgever zich niet houdt aan de bepalingen van 
deze Algemene Voorwaarden heeft ATAL B.V. het recht 
het huurcontract tussentijds te ontbinden, het verhuurde 
weer in bezit te nemen en tot invordering van de huur-
som over de gehele overeengekomen huurperiode over 
te gaan.

15. Overschrijding van de overeengekomen huurtermijn is 
alleen geoorloofd indien ATAL B.V. daartoe schriftelijk 
toestemming heeft gegeven. In geval van overschrijd- 
ing van de huurtermijn is Opdrachtgever per dag een 
vergoeding verschuldigd overeenkomstig de overeen- 
gekomen dagprijs.

16. De Opdrachtgever is  zonder uitdrukkelijke toestemming 
daartoe zijdens ATAL B.V.  niet gerechtigd zijn rechten uit 
de huurovereenkomst voortvloeiende aan derden over te 
dragen. De Opdrachtgever ontleent aan de huurovereen-
komst slechts het recht om persoonlijk van het gehuurde 
gebruik te maken op de aangegeven locaties, tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen.

17. Indien de Opdrachtgever enige voor hem uit een overeen-
komst met ATAL B.V. voortvloeiende verplichting niet stipt 
nakomt, heeft ATAL B.V. het recht de nakoming van alle 
verplichtingen tegenover de Opdrachtgever op te schort-
en en zelfs alle overeenkomsten met de Opdrachtgever 
geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, 
zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechter- 
lijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht 
op schadevergoeding. Hetgeen door Opdrachtgever aan 
ATAL B.V. verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar. 

18. Ten onrechte aan ATAL B.V. geretourneerde goederen 
blijven ter beschikking en voor risico van Opdrachtgever; 
eventuele vervoers  en/of opslagkosten komen voor zijn 
rekening.

19. ATAL B.V. is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met 
de Opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit 
te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar 
in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening 
van ATAL B.V. een goede of efficiënte uitvoering van de  
opdracht bevordert.

20. Het is Opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de 
uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode 

van zes maanden na afloop van de opdracht, op eniger-
lei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met door 
of namens ATAL B.V. bij of voor Opdrachtgever te werk 
gesteld personeel, zulks op straffe van een niet voor mat-
iging vatbare boete van € 1.000,-  voor elke overtreding, 
per week dat de overtreding voortduurt.

21. Indien ATAL B.V. apparatuur of andere goederen, teke-
ningen of gegevens (al dan niet door ATAL B.V. vervaar-
digd of samengesteld) van de Opdrachtgever onder zich 
heeft, is zij gerechtigd die apparatuur, goederen, teke-
ningen en/of gegevens onder zich te houden totdat alle 
kosten die ATAL B.V. gemaakt heeft ter uitvoering van  
opdrachten van diezelfde Opdrachtgever -ongeacht of 
deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op 
andere apparatuur, goederen, tekeningen en/of gegevens 
van de Opdrachtgever- geheel door Opdrachtgever 
zijn voldaan, tenzij de Opdrachtgever voor die kosten  
genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot  
retentie heeft ATAL B.V. ook in geval de Opdrachtgever in 
staat van faillissement komt te verkeren.

22. ATAL B.V. verplicht zich de haar opgedragen werkzaam-
heden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij 
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet ver-
wezenlijken van het door de Opdrachtgever beoogde doel.

23. Indien tijdens de uitvoering van een door ATAL B.V. 
aangenomen opdracht blijkt, dat ten gevolge van aan 
ATAL B.V. onbekende omstandigheden of door over-
macht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft ATAL B.V. 
het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt ge-
wijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten 
gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer  of 
mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, 
terwijl de Opdrachtgever gehouden is de door ATAL B.V. 
reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaam-
heden te vergoeden.

24. Indien ATAL B.V. een opdracht in onderaanneming uit-
voert, is zij -tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is over-
eengekomen- gerechtigd om rechtstreeks contact op te 
nemen met de aanbesteder over de technische uitvoering 
van de opdracht.

Artikel 6. Overschrijding leveringstermijnen 
1. Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door 

de Opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde in-
tredende wordt vertraagd, kan door ATAL B.V. een deel 
van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en in 
verhouding tot het afgewerkte gedeelte evenals de voor 
de gehele opdracht reeds gemaakte kosten worden ge-
factureerd op de termijnen waarop, indien geen vertrag-
ing zou zijn opgetreden, zou zijn gefactureerd. Mochten 
deze termijnen niet van tevoren uitdrukkelijk zijn over-
eengekomen, dan zal het vorenbedoelde kunnen worden 
gefactureerd onmiddellijk na het verstrijken van de voor 
de uitvoering van de opdracht in kwestie normaliter  
benodigde tijd.

2. De met ATAL B.V. overeengekomen termijnen zijn door 
de Opdrachtgever steeds als indicatief en nimmer als 
fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uit-
drukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

3. Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, (als 
hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, 
overstroming, gesloten luchtvaart, scheepvaart en andere 
stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk 
beperking of stopzetting van de leveringen door open-
bare nutsbedrijven of andere energie- of datacommuni-
catiebedrijven, het optreden van tot dan toe onbekende 
virussen, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk 
en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden 
van werknemersorganisaties, waardoor produceren on-
mogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet 
levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten 
aan ATAL B.V. door derden en andere onvoorziene om-
standig-heden, ook in het land van herkomst der materi-
alen en/of halffabricaten, welke de normale bedrijfsgang 
storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of 
redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan ATAL B.V. van 
het nakomen van de overeengekomen termijn of van de 
uitvoeringsplicht, zonder dat de Opdrachtgever uit dien 
hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of 
interesten kan doen gelden.

4. Ingeval van overmacht zal ATAL B.V. daarvan onverwijld 
mededeling doen aan de Opdrachtgever, in welk geval 
Opdrachtgever na ontvangst van de mededeling ge-
durende acht dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk 
te annuleren, echter met de verplichting ATAL B.V. het 
reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

Artikel 7. Klachten en garantie
1. ATAL B.V. is niet aansprakelijk voor druk , schrijf  en/

of telfouten en/of onduidelijkheden in Offertes, Order- 
bevestigingen en/of andere documentatie, noch ook voor 
de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van Offertes, 
Orderbevestigingen of andere documentatie geldt de uit-
leg van ATAL B.V. als bindend.

2. Het indienen van klachten is slechts schriftelijk en binnen 
acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk.

3. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige 
artikel vermelde termijn hadden kunnen worden gecon-
stateerd, moeten onmiddellijk na constatering  doch  
uiterlijk negentig dagen na ontvangst van de apparatuur  
aan ATAL B.V. worden gemeld, terwijl het gebruik zoveel 
mogelijk dient te worden beperkt.

4. Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het 
recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

5. Opdrachtgever zal alle door ATAL B.V. voor onderzoek 
van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door 
het verstrekken van monstermateriaal en/of door ATAL 
B.V. in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek 
in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of 
kwantiteit van de geleverde prestatie.

6. Indien ATAL B.V. een gebrek aan het geleverde aange-
toond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos te 
herleveren, hetzij de Opdrachtgever alsnog een in onder- 
ling overleg vast te stellen korting op de overeenge-
komen prijs verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de 
Opdrachtgever op verzoek van ATAL B.V. de ondeugd- 
elijk bevonden apparatuur franco aan haar retourneren.

7. Bij herlevering zal rekening worden gehouden met het 
profijt dat de Opdrachtgever inmiddels van het geleverde 
heeft gehad en zal daarvoor een billijke vergoeding aan 
de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

8. ATAL B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid 
voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het 
geleverde door schuld of toedoen van Opdrachtgever of 
derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

9. Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk 
heeft ATAL B.V. niet; met name zal ATAL B.V. in geen 
geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfs- 
schade of gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, 
niet juiste of niet tijdige uitvoering van de opdracht. 

10. Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden 
of leveranties schort de betalingsverplichting van de 
Opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaam-
heden/leveranties niet op.

11. ATAL B.V. is gehouden deugdelijke producten te leveren 
en garandeert derhalve de deugdelijkheid van de door 
haar geleverde producten; desondanks is ATAL B.V.  
nimmer gehouden een verdergaande garantie te  
verstrekken, dan de door de fabrikant van de geleverde 
apparatuur of toebehoren aan ATAL B.V. verstrekte  
garantie. Garantie wordt slechts verleend op het juist 
functioneren van de geleverde componenten op zich; 
op de juiste werking van andere componenten die op de  
geleverde componenten zijn aangesloten en op de  
wisselwerking hiertussen wordt geen garantie gegeven.

12. Bij reparatie wordt slechts garantie verleend op de 
vervangen onderdelen, voorzover de fabrikant van de 
desbetreffende onderdelen hierop garantie verleent. Op 
de reparatie zelf wordt nimmer garantie gegeven. In geval 
er door ATAL B.V. service wordt geleverd in het kader 
van de verstrekte garantie, kunnen wel verzendkosten 
(nationaal en internationaal) aan Opdrachtgever worden 
doorbelast.

13. Bij levering van elektronica wordt slechts garantie gege-
ven op het volgens de bijbehorende productomschrijving 
correct werken van het desbetreffende apparaat zelf. Op 
de eventuele storingen van het geleverde op andere ap-
paraten evenals op de storingen van andere apparaten 
op het geleverde wordt geen garantie verleend.

14. Indien ATAL B.V. ter voldoening aan haar garantie- 
verplichting onderdelen van apparatuur of software 
vervangt, worden de vervangen onderdelen resp. de oude 
versie van de software haar eigendom en dienen door Op-
drachtgever aan ATAL B.V. te worden geretourneerd.

15. De garantie vervalt indien:
           a. de gebruikers  en onderhoudsvoorschriften niet 
           nagekomen worden;
           b. de Opdrachtgever het onderhoud of de reparatie  
           aan derden heeft toevertrouwd, tenzij deze derden 
           hiertoe door ATAL B.V. zijn aangesteld;
              c. schade aan en/of gebreken in de constructie van de ap- 
   paratuur zijn ontstaan door schuld, opzet, on- 
           achtzaamheid en/of nalatigheid van de Opdrachtgever 
           en/of derden;
           d. indien Opdrachtgever of derden zonder voorkennis en
    toestemming van ATAL B.V. wijzigingen in appa- 
           ratuur en/of software hebben aangebracht, tenzij de ab
             solute noodzaak tot het uitvoeren van de wijzigingen zich 
           heeft voorgedaan en kan worden aangetoond.
16. Indien software en/of sensoren worden gebruikt in com-

binatie met verkeerde of defecte hardware, of indien 
hardware wordt gebruikt in combinatie met niet geëigen-
de software, kan door Opdrachtgever geen aanspraak 
worden gemaakt op enigerlei garantie. 

17. Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken zoals 
krassen, deuken e.d. zijn geen klachten mogelijk, anders 
dan direct na levering.

18. Opdrachtgever zal nimmer op grond van klachten of ge-
breken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorder-
en, noch tijdens, noch na afloop van de garantieperiode.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. ATAL B.V. draagt geen enkele aansprakelijkheid voor 

schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook 
ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of 
grove schuld, door Opdrachtgever te bewijzen en dan 
nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door 
ATAL B.V. te verrichten werkzaamheden of leveringen, of 
een evenredig deel daarvan.

2. ATAL B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- 
of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan het 
door haar of door haar bemiddeling geleverde.

3. Voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van 
de wet niet mogelijk is, is ATAL B.V. jegens Opdracht-
gever slechts aansprakelijk voor directe schade als 
gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakom-
ing van de Orderbevestiging. Het maximale bedrag dat 
in geval van aansprakelijkheid zal worden uitgekeerd is 
beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 
het nettobedrag dat Opdrachtgever in het kader van de 
Orderbevestiging heeft betaald. 

4. In geen geval aanvaardt ATAL B.V. aansprakelijkheid voor 
schade die is ontstaan door onzorgvuldig of onvoorzichtig 
gebruik, dan wel gebruik in strijd met de gebruiksaan- 
wijzingen van het geleverde of door de ongeschiktheid 
van het geleverde voor het doel waarvoor Opdrachtgever 
het heeft aangeschaft en/of gebruikt.

5. ATAL B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor 
de eventuele aanwezigheid van virussen op de door 
haar geleverde informatiedragers of op via het Internet 



geleverde of binnengehaalde gegevens of software.  
Opdrachtgever dient de aangeleverde informatiedragers, 
gegevens of software zelf op aanwezigheid van virussen 
te testen. ATAL B.V. sluit tevens alle aansprakelijkheid uit 
voor schade die ontstaan is naar aanleiding van een hack 
op een sensor, die is gekoppeld aan het internet.

6. Voor de door ATAL B.V. via Internet, haar Intranet Sites 
of andere sub-sites van ATAL B.V. beschikbaar gestelde 
informatie, freeware en shareware wordt door ATAL B.V. 
geen enkele aansprakelijkheid genomen. ATAL B.V. aan-
vaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van 
de beschikbare informatie of voor het juist functioneren van 
de aanwezige software, noch voor de gevolgen hiervan.

7. Opdrachtgever is gehouden ATAL B.V. schadeloos te 
stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot 
schadevergoeding welke derden tegen ATAL B.V. in-
stellen terzake van schade ontstaan door of met het 
geleverde.

8. Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk 
voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtsper-
sonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich 
hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van 
de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting.

9. Door het geven van een opdracht tot ontwikkeling van 
software, verklaart Opdrachtgever, dat geen inbreuk op 
het auteursrecht of intellectueel eigendomsrecht van 
derden wordt gemaakt en vrijwaart hij ATAL B.V. in en 
buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als an-
dere, uit de ontwikkeling van de software voortvloeiende.

10. ATAL B.V. verplicht zich de door Opdrachtgever ter ver-
werking of inbouw geleverde materialen alsmede de van 
Opdrachtgever ontvangen tekeningen/ontwerpen als een 
goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of 
breuk e.d. voor zover niet door de verzekering gedekt.

11. De standaard software wordt geleverd “as is”; ATAL 
B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die 
ontstaat door onjuist gebruik of het functioneren van de 
programmatuur.

12. Opdrachtgever is gehouden voor niet-standaard software 
een acceptatietest te ontwikkelen. ATAL B.V. aanvaardt 
geen enkele aansprakelijkheid voor gebreken en/of on-
volkomenheden aan de ontwikkelde software, voorzover 
deze niet door de acceptatietest aan het licht zijn ge-
komen.

13. De aanwezigheid van fouten (bugs) in niet-standaard 
software die de functionaliteit van de software niet be-
lemmeren geven Opdrachtgever nimmer het recht de 
betrokken software geheel of gedeeltelijk af te keuren. 
De aansprakelijkheid van ATAL B.V. gaat nimmer verder, 
dan in een volgende versie van de software deze fouten 
te verhelpen.

14. De aanwezigheid van fouten (bugs) in standaard soft-
ware die de functionaliteit van de software niet belem-
meren geven Opdrachtgever nimmer het recht de be-
trokken software geheel of gedeeltelijk af te keuren. De 
aansprakelijkheid van ATAL B.V. gaat nimmer verder, dan 
te trachten de producent van de betrokken software te 
bewegen in een volgende versie van de software deze 
fouten te verhelpen.

15. De wijze van gebruik en opstelling van het gehuurde zijn 
voor rekening en risico van de Opdrachtgever. ATAL B.V. 
aanvaardt ten deze geen enkele aansprakelijkheid.

16. Bij verhuur is ATAL B.V. nooit aansprakelijk voor schade 
ten gevolge van stilstand, storing of slecht functioneren 
van het gehuurde of gedeelten daarvan. In geen geval zal 
de aansprakelijkheid van ATAL B.V. verder gaan dan het 
opnieuw ter beschikking stellen van apparatuur.

17. Voor onjuistheden in de opgave van vrachten, rechten 
en onkosten door derden aan ATAL B.V. of voor wijziging 
daarvan, is ATAL B.V. niet aansprakelijk.

18. Adviezen worden door ATAL B.V. naar beste weten en 
geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen 
enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of 
indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar 
gegeven adviezen.

Artikel 9. Productaansprakelijkheid
1. Ter voorkoming van onjuist en/of onzorgvuldig gebruik 

van de door ATAL B.V. geleverde producten is Opdracht-
gever, indien hij handelt in een beroep of bedrijf en de 
door ATAL B.V. geleverde producten in het kader van 
zijn bedrijfsuitoefening aan derden verkoopt, verhuurt, 
least of op andere wijze aan derden ter beschikking stelt, 
gehouden zijn respectieve wederpartijen een goede en 
duidelijke productomschrijving en gebruikershandleiding 
ter beschikking te stellen.

2. Indien Opdrachtgever de door ATAL B.V. geleverde pro-
ducten niet aan de eindgebruiker ter beschikking stelt, 
maar aan afnemers als bedoeld in artikellid 10.1, is hij 
gehouden in de overeenkomst(en) met deze afnemer(s) 
dezelfde bedingen op te nemen, als in dit hoofdstuk zijn 
vermeld.

3. Indien en voorzover ATAL B.V. uit hoofde van product-
aansprakelijkheid zoals bedoeld in artikelen 6:185 – 
6:193 van het Burgerlijk Wetboek gehouden is schade te 
vergoeden ontstaan of veroorzaakt door een door haar 
gefabriceerd, geleverd of in de EU geïmporteerd “gebrek-
kig product”, zal zij deze schade in zijn geheel kunnen 
verhalen op Opdrachtgever, indien deze het gestelde in 
de artikelen 10.1 en 10.2 niet is nagekomen.

4. Indien Opdrachtgever wel heeft voldaan aan het gestelde 
in de artikelleden 10.1 en 10.2, dan zal een ieder, ATAL 
B.V., alsmede iedere volgende leverancier, verhuurder, 
etc. als bedoeld in de artikelleden 10.1 en 10.2, gehoud-
en zijn een gelijk gedeelte van de schade te vergoeden.

5. Indien ATAL B.V. uit hoofde van de productaansprakelijk-
heid wordt aangesproken tot vergoeding van de gehele 
schade en ATAL B.V. gedwongen wordt deze claim te 
honoreren, heeft zij overeenkomstig artikellid 10.4 een 

regres op ieder van de volgende afnemers/leveranciers 
zoals bedoeld in artikelleden 10.1 en 10.2.

6. Voor het geval op de tegen ATAL B.V. gerichte vorder-
ing tot vergoeding van productschade van toepassing is 
het recht van een EU-lidstaat die gebruik heeft gemaakt 
van mogelijke limiteringopties uit Europese wet- en regel- 
geving, sluit ATAL B.V., voor het geval een contractspartij 
uit hoofde van aansprakelijkheid ageert, elke aansprake-
lijkheid c.q. gehoudenheid tot vergoeding van product- 
schade, die de betreffende limiet te boven gaan, uit.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
1. De eigendom van de te leveren goederen gaat  niet- 

tegenstaande de feitelijke aflevering  eerst op Opdracht-
gever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit 
alle met ATAL B.V. gesloten overeenkomsten is nagekomen: 
a. de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde 
goederen zelf;

           b. de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de 
            overeenkomst(en) door ATAL B.V. verrichte of te verrichten 
           diensten;
           c. eventuele vorderingen wegens niet nakoming door 
           Opdrachtgever van (een)overeenkomst(en).
2. Ter zake van de sub 1 van dit hoofdstuk bedoelde 

goederen behoudt ATAL B.V.  voor zoveel als mogelijk 
is  tevens het (mede)eigendomsrecht tot zekerheid van 
al haar openstaande vorderingen jegens Opdrachtgever, 
indien deze goederen zijn verwerkt of bewerkt, dan wel 
anderszins door enig handelen van Opdrachtgever bij 
gebreke van deze betaling aan de eigendom van ATAL 
B.V. zouden worden onttrokken.

3. Opdrachtgever wordt tot wederopzegging gemachtigd de 
geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfs- 
uitoefening aan derden te verkopen en te leveren, met dien 
verstande, dat hij op eerste verzoek van ATAL B.V. de uit 
deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderin-
gen aan ATAL B.V. zal cederen. Opdrachtgever verleent 
ATAL B.V. reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht 
om tot inning van de betreffende vordering(en) over te 
gaan.

4. Op de goederen mogen door Opdrachtgever geen pand- 
rechten, van wat voor aard dan ook, worden gevestigd, 
terwijl de Opdrachtgever evenmin de goederen mag doen 
strekken tot zekerheid van een vordering van een derde.

5. ATAL B.V. is te allen tijde gerechtigd de geleverde 
goederen bij Opdrachtgever of diens houders weg te 
(doen) halen, indien Opdrachtgever zijn verplichtingen  
jegens ATAL B.V. niet nakomt. Opdrachtgever dient  
hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een 
boete van € 1.000 voor elke dag, dat hij in gebreke blijft.

Artikel 11. Intellectueel Eigendom
1. Het gebruiksrecht van te leveren software gaat  niettegen-

staande de feitelijke aflevering  eerst op Opdrachtgever 
over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle 
met ATAL B.V. gesloten overeenkomsten is nagekomen:  
a. de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde soft-
ware zelf;

           b.de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de
            overeenkomst(en) door ATAL B.V. verrichte of te verrichten
           diensten;
           c. eventuele vorderingen wegens niet nakoming door 
           Opdrachtgever van (een)overeenkomst(en).
2. Na volledige betaling overeenkomstig het gestelde sub 

11.1 komt aan Opdrachtgever -met inachtneming van 
het in de navolgende artikelen gestelde- het overeen- 
gekomen gebruiksrecht van de geleverde software toe.

3. ATAL B.V. behoudt het auteursrecht van de door haar 
ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, 
specificaties, systeembeschrijvingen en calculaties, ook 
wanneer Opdrachtgever hierop een opdracht geeft.

4. Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, 
computerprogramma’s, systeem  en programmabeschrij- 
vingen, documentatie, tekeningen, schetsen en calculat-
ies slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze 
niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, 
hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch 
op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te 
handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.

5. Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals o.a. 
auteursrecht en copyright, met betrekking tot de van ATAL 
B.V. afkomstige of door ATAL B.V. gebruikte computer-
programma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, 
etc. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de  
opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend  
onvervreemdbaar eigendom van ATAL B.V., een en an-
der ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de 
computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, 
adviezen, etc. van de Opdrachtgever zelf of van in-
geschakelde derden. De uitoefening van deze rechten  
openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder 
begrepen  is zowel tijdens als na de uitvoering van de 
opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan ATAL B.V. voor-
behouden.

6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van 
een ontwerp van ATAL B.V. te wijzigen, te herhalen of 
te vermenigvuldigen, ook niet wanneer het slechts een 
deel van het ontwerp van ATAL B.V. betreft, zonder de uit- 
drukkelijke schriftelijke toestemming van ATAL B.V. ATAL 
B.V. kan aan een dergelijke toestemming voorwaarden 
verbinden, het betalen van een geldelijke vergoeding 
daaronder begrepen.

7. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoort 
het uitvoeren van een onderzoek naar bestaande octrooi- 
rechten van derden niet tot de opdracht.

8. ATAL B.V. heeft voor promotionele doeleinden het recht 
van het uitwendige en inwendige van een naar haar 
ontwerp verwezenlijkt project beschrijvingen, foto’s of  
andere afbeeldingen te maken en deze te verveelvoudi-
gen en openbaar te maken.

Artikel 12. Privacy
1. ATAL B.V. zal persoonsgegevens, die worden verstrekt 

door Opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de uit-
voering van de overeenkomst. Zo kunnen er persoons-
gegevens van contactpersonen van Opdrachtgever in het 
klantbestand van ATAL B.V. worden opgenomen, zodat 
ATAL B.V. de juiste gegevens heeft om in contact te 
komen met de Opdrachtgever wanneer dit voor de tenuit-
voerlegging van de Orderbevestiging nodig is.  

2. Betrokkken worden middels het privacystatement van 
ATAL B.V. geïnformeerd over hoe ATAL B.V. omgaat het 
verwerken van persoonsgegevens. Het privacystatement 
is via de volgende link te vinden: https://www.atal.nl/me-
dia/downloads/brochures/ATAL/privacy-statement.pdf 

3. Indien Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt  
middels de onlinedienst van ATAL “OnlineSensor” blijft 
Opdrachtgever verwerkingsverantwoordelijke in de zin 
van de Algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG) en is ATAL B.V. verwerker. Indien gewenst kan 
Opdrachtgever een door ATAL aangeleverde verwerkers-
overeenkomst sluiten. 

4. Betrokkenen worden middels het privacystatement voor 
OnlineSensor van ATAL B.V. geïnformeerd over hoe ATAL 
B.V. omgaat met het verwerken van persoonsgegevens. 
Het privacystatement is via de volgende link te vinden: 
https://www.onlinesensor.nl/img/onlinesensor-priva-
cy-statement-20180409.pdf

Artikel 13. Betaling
1. Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over 

een periode langer dan een maand of indien het met de 
opdracht gemoeide bedrag naar de mening van ATAL 
B.V. daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. 
vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. ATAL 
B.V. is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betal-
ingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te 
verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht 
te verlangen.

2. Alle betalingen dienen te geschieden binnen dertig  
dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige  
aftrek in Euro, onverminderd het recht van ATAL B.V. om 
voor speciale acties en kortingsaanbiedingen een kortere 
betalingstermijn te hanteren. ATAL B.V. heeft het recht, 
maar niet de plicht, om buitenlandse Opdrachtgevers in 
buitenlandse valuta te factureren.

3. Indien in een langere kredietgeving dan dertig dagen  
na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten 
onrechte wordt genomen, is Opdrachtgever rente over 
het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of 
gedeelte van een maand, ingaande op de datum van 
opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een 
periode van een jaar zal door Opdrachtgever tevens 
over de alsdan verschenen rente voornoemde rente  
verschuldigd zijn. Indien en voorzover het wettelijke rente- 
percentage hoger is dan het hier genoemde percentage, 
wordt de wettelijke rente berekend.

4. Bij facturen beneden de € 500 kan door ATAL B.V. een 
bedrag aan administratiekosten in rekening worden ge-
bracht.

5. Indien kredietgeving ten onrechte wordt genomen, kan 
door ATAL B.V. een bedrag aan administratiekosten in 
rekening worden gebracht.

6. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, 
welke ATAL B.V. moet maken ter effectuering van haar 
rechten, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Deze  
kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag 
met een minimum van € 200.

7. Indien Opdrachtgever de opdracht in onderaanneming 
door ATAL B.V. doet uitvoeren, zal Opdrachtgever op 
eerste verzoek van ATAL B.V. zijn uit deze transactie ver-
kregen vordering(en) op derden aan ATAL B.V. cederen. 
Opdrachtgever verleent ATAL B.V. reeds nu voor alsdan 
onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende 
vordering(en) over te gaan.

8. Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn 
sub 2 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft ATAL B.V. het 
recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlan-
gen dat de Opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, 
of een door ATAL B.V. te bepalen gedeelte van de over-
eengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te 
krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betaling-
stermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien 
ATAL B.V. aanleiding ziet zulks te verlangen.

Artikel 14. Geschillen
1. Op de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van 

toepassing.
2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders 

wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten 
ontstaan naar aanleiding van de Algemene Voorwaarden 
worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse recht- 
er in het arrondissement waar ATAL B.V. gevestigd is.

3. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden 
ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de 
identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail 
voldoende vaststaat.

4. Indien een bepaling in de Orderbevestiging of Algemene 
Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldig-
heid van de gehele Orderbevestiging of Algemene Voor-
waarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging 
(een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel 
als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oor-
spronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

5. ATAL B.V. is gerechtigd om zijn rechten en plichten die 
voortvloeien uit de Orderbevestiging over te dragen aan 
een derde partij die ATAL B.V. of de bedrijfsactiviteiten 
van ATAL B.V. overneemt.


