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Algemene voorwaarden van 123ATEX.EU B.V. versie, maart 2019  
 

Overweging 
123ATEX.eu B.V. is een multidisciplinair samenwerkingsverband. 123ATEX.eu B.V. omvat een 

netwerk van specialisten op het gebied van ATEX. De samenwerkende specialisten hebben ieder hun 

eigen specialisme.  

123ATEX.eu B.V.  inventariseert bedrijven op de risico’s van explosies. Zij doet dit door het uitvoeren 

van onderzoeken en inspecties. Uit deze onderzoeken en inspecties volgt een adviesgesprek en een 

rapportage. In het rapport worden de door de bedrijven te nemen organisatorische en technische 

maatregelen besproken, teneinde explosierisico’s te verminderen of te vermijden.  

 Daarnaast houdt 123ATEX.eu B.V. zich bezig met het geven aan trainingen aan bedrijven die met 

explosiegevaar te maken hebben.  

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld om duidelijkheid te scheppen omtrent de rechten en 

plichten van partijen ten aanzien van de te verrichten en af te nemen werkzaamheden voortvloeiend 

uit de overeenkomst die verband houden met 123ATEX.eu B.V. en of gelieerde rechtspersonen, 

hierna te noemen 123ATEX.eu.  

Begripsbepalingen 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

- 123ATEX.eu: De Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 123ATEX.eu BV, 

handelend onder de naam 123ATEX.eu, gevestigd te Kloetinge aan de Hemstraat 32 (4481 

BM), en geregistreerd bij de kamer van koophandel onder het nummer: 72593520 en alle 

daaraan gelieerde ondernemingen. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van 

123ATEX.eu of 123ATEX.eu wordt daarmee in voorkomende gevallen tevens bedoeld 

lasthebber. 

- ATEX: ‘Atmosphères Explosibles’ en behelst twee Europese richtlijnen op het gebied van 

explosiegevaar onder atmosferische omstandigheden conform hoofdstuk 153 en 114 van het 

Europees verdrag van Lissabon. 

- Bescheiden: Alle door Opdrachtgever aan 123ATEX.eu ter beschikking gestelde goederen, 

waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de 

opdracht door 123ATEX.eu vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers. 

- Deelnemer is de door Opdrachtgever opgegeven persoon dan wel de persoon die zichzelf heeft 

opgegeven voor deelname aan een door 123ATEX.eu te geven training of opleiding. Deelnemer 

kan ook Opdrachtgever zijn; 

- Know how: Vertrouwelijke kennis terzake diverse bedrijfsgegevens een en ander in de 

ruimste zin en met inbegrip van, maar niet beperkt tot, rapporten, tekeningen, ontwerpen, 

schetsen, modellen, procedures, richtlijnen, methodieken, algoritmes en software, waarin 

deze kennis is of zal worden belichaamd. 

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met 123ATEX.eu is 

aangegaan, of die voornemens is zulks te doen. Opdrachtgever kan tevens lastgever zijn. 

Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van Opdrachtgever is daarmee tevens bedoeld 

een eventuele lastgever. 

- Partij: Zowel 123ATEX.eu als Opdrachtgever 
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- Pbm’s: Persoonlijke Beschermingsmiddelen     

- Persoonsgegevens: Alle op natuurlijke personen herleidbare gegevens in de zin van de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens of de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

- Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door de 

123ATEX.eu uit anderen hoofde wordt verricht, een en ander in de ruimste zin. 

Met ‘zijn’ en ‘hij’ wordt zowel de manspersoon, als de vrouwspersoon bedoeld die op enigerlei wijze 

betrokken is bij de overeenkomst, Mutatis Mutandis. 

Artikel 1 Toepasselijkheid 
a. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door 123ATEX.eu gedane 

aanbiedingen, gesloten overeenkomsten en de ter uitvoering van een en ander verrichte 
feitelijke- en rechtshandelingen. Een exemplaar van deze voorwaarden is gratis te 
downloaden op de website www.123ATEX.eu/voorwaarden.pdf en wordt tevens op eerste 
verzoek kosteloos toegezonden. De toepasselijkheid van elke andere voorwaarde wordt 
hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

b. Deze algemene voorwaarden bestaan uit een algemeen gedeelte, een bijzonder gedeelte I en 
een bijzonder gedeelte II.  

- Het algemene gedeelte bestaat uit de artikelen 1 tot en met 18 van deze 
voorwaarden.  

- Omvatten de aanbiedingen of de gesloten overeenkomsten tevens of uitsluitend 
uitvoerende werkzaamheden op locatie, dan zijn naast het algemene gedeelte de 
bepalingen uit het bijzondere gedeelte I ‘Uitvoerende werkzaamheden op locatie’, 
zoals bedoeld in de artikelen 19 tot en met 22 van toepassing. 

- Omvatten de aanbiedingen of de gesloten overeenkomsten tevens of uitsluitend 
trainingen of opleidingen, dan zijn naast het algemene gedeelte de bepalingen uit 
het bijzondere gedeelte II ‘Trainingen en/ of opleidingen’, zoals bedoeld in de 
artikelen 23 tot en met 26 van toepassing 

c. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bijzondere gedeelten en het algemene gedeelte -en 
voor zover deze elkaar niet kunnen completeren- prevaleren de bepalingen uit het van 
toepassing zijnde bijzondere gedeelte. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden 
zoals vastgesteld in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, dan prevaleren de 
voorwaarden zoals vastgesteld in de overeenkomst.  

d. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel 
of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige in deze algemene 
voorwaarden genoemde bepalingen volledig van kracht. Partijen zullen in zo’n geval in 
overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde 
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de 
oorspronkelijke bepalingen wordt nagestreefd.  

e. Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op 
werkzaamheden van de bestuurders en werknemers van 123ATEX.eu. Wanneer 123ATEX.eu 
derden inhuurt voor de uitvoering van de werkzaamheden, dan zijn de bepalingen van deze 
algemene voorwaarden mede ten behoeve van deze derde bedongen, dit voor zover deze 
derde daar een beroep op zou willen doen.  

f. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze 
algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze 
bepalingen. 

g. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden 
geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene 
voorwaarden. 

http://www.123atex.eu/voorwaarden
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h. Indien 123ATEX.eu niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit 
niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat 123ATEX.eu in enigerlei mate 
het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze 
voorwaarden te verlangen. 

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen 
a. Alle offertes en aanbiedingen van 123ATEX.eu zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een 

termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de 
offerte of aanbieding, 14 dagen na dagtekening, geen rechten meer worden ontleend. 

b. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende 
offerte door 123ATEX.eu retour is ontvangen, of met de uitvoering van de werkzaamheden is 
begonnen, dan wel uit een andere verklaring blijkt dat de overeenkomst tot stand is 
gekomen.  

c. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van 
overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder 
begrepen verzend- en administratiekosten, reis- en verblijfkosten, board en lodgingkosten, 
additionele en/of kosten te maken voor projectspecifieke persoonlijke 
beschermingsmiddelen, tenzij anders aangegeven. 

d. 123ATEX.eu kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de 
Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een 
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

e. Een samengestelde prijsopgave verplicht 123ATEX.eu niet tot het verrichten van een 
gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.  

Artikel 3 Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging 

overeenkomst;  
a. De overeenkomst tussen 123ATEX.eu en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor de tijd van 

de overeenkomst die is gesteld in de aanbieding of voor de tijd die partijen uitdrukkelijk, 
anders schriftelijk overeenkomen. 

b. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden, of voor de levering van bepaalde zaken 
een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij 
overschrijding van een vooraf afgesproken termijn, dient de Opdrachtgever 123ATEX.eu 
eerst schriftelijk in gebreke te stellen. 123ATEX.eu dient daarbij een redelijke termijn te 
worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 

c. 123ATEX.eu zal de overeenkomst op grond van een inspanningsverplichting, naar beste 
inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en 
ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.  

d. 123ATEX.eu heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De 
toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

e. 123ATEX.eu is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus 
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.  

f. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke 
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen 
tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Wijzigingen of 
aanvullingen kan consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. 
123ATEX.eu zal voor zover dit in redelijkheid van 123ATEX.eu kan worden verwacht- vooraf 
prijsopgaaf van de wijziging doen.  

g. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan zal 123ATEX.eu daaraan pas uitvoering geven 
nadat de Opdrachtgever akkoord is de herziende aanbieding. Het niet of niet onmiddellijk 
uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst leidt nimmer tot wanprestatie van 123ATEX.eu en 
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is voor de Opdrachtgever dan ook geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te 
annuleren. 

h. 123ATEX.eu is nimmer verplicht om een verzoek tot wijziging van de initiële overeenkomst 
(zondermeer) te aanvaarden.  

i. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden zijn verricht ten behoeve 
van Opdrachtgever, die niet vallen onder de initiële werkzaamheden zoals overeengekomen, 
dan wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekening in de administratie van 
123ATEX.eu en/of de aan haar gelieerde (rechts-)persoon het vermoeden ontleend dat deze 
werkzaamheden krachtens incidentele opdracht zijn verricht, onverminderd het recht van 
123ATEX.eu met andere middelen dit bewijs te leveren.  

Artikel 4 Prijs 
a. Indien 123ATEX.eu met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, 

dan is 123ATEX.eu niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of 

deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om 

die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of 

verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs 

van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de 

overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 

b. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer 

bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, 

dan is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te 

ontbinden indien:  

a. de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op 123ATEX.eu rustende 

verplichting ingevolge de wet;  

b. bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de 

overeenkomst zal plaatsvinden; of,  

c. bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie 

maanden na de koop zal plaatsvinden. 

Voorgaande geldt slechts, tenzij 123ATEX.eu alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van de 
oorspronkelijke aanbieding uit te voeren en tenzij 123ATEX.eu namens Opdrachtgever diensten of 
zaken heeft ingekocht. 

Artikel 5 Betaling  
a. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, via bankovermaking 

en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door 123ATEX.eu 

aangegeven.  

b. 123ATEX.eu is gerechtigd deelfacturen te sturen. 

c. Bij gebreke van betaling binnen de onder artikel 5 lid a genoemde termijn, is de 

Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en staan 123ATEX.eu alle daaruit voortvloeiende 

rechten en actiën ter beschikking. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% 

per maand, tenzij de wettelijke rente, zoals bedoeld in art 6:119 en 6:119a BW, hoger is, in 

welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal 

worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van 

voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

d. 123ATEX.eu heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in 

de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen 

rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.  
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e. Kosten ten gevolge van buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening 

van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het 

te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,- per factuur. De Opdrachtgever is over de 

verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 

f. Voor het geval 123ATEX.eu haar vordering in gerechtelijke procedure aanhangig heeft 

gemaakt, is Opdrachtgever gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten, 

onverminderd de aanspraken van 123ATEX.eu ter zake buitengerechtelijke kosten, volledig 

te vergoeden. Hieronder zijn begrepen alle kosten voor zover deze een eventuele 

proceskostenveroordeling van Opdrachtgever op grond van artikel 237 e.v. Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.  

g. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van facturen. Bezwaren tegen de 

hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.  

h. Bij beëindiging van de overeenkomst zal 123ATEX.eu haar eindafrekening opmaken van de 

door haar reeds verrichte werkzaamheden. De in dit artikel genoemde bepalingen zijn 

onverminderd van toepassing.  

i. Wanneer er meer Opdrachtgevers bij de overeenkomst zijn betrokken, zijn zij allen hoofdelijk 

aansprakelijk voor de betaling van de facturen en alle andere uit de overeenkomst 

voorvloeiende verplichtingen. 

j. Wanneer de gemaakte kosten of investeringen niet tot het gewenste resultaat hebben 

geleid, zal dit niet leiden tot creditering, althans, ontslaat dit Opdrachtgever niet van zijn 

betalingsverplichting jegens 123ATEX.eu. 

Artikel 6 Gegevens Opdrachtgever 
a. Opdrachtgever is verplicht om alle gegevens, zulks niet beperkt tot informatie, kennis en 

wijzigingen, waarvan 123ATEX.eu aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de 

Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor een 

correcte uitvoering van de overeenkomst; compleet, op eerste verzoek, tenminste tijdig en in 

de gewenste vorm en op de gewenste wijze, aan 123ATEX.eu te verstrekken. Dit geldt ook 

indien de gegevens van een derde afkomstig zijn.  

b. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 

123ATEX.eu zijn verstrekt, heeft 123ATEX.eu het recht de uitvoering van de overeenkomst op 

te schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in 

rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de 

Opdrachtgever de gegevens aan 123ATEX.eu ter beschikking heeft gesteld. 123ATEX.eu is 

niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat 123ATEX.eu is uitgegaan van 

door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens. 

c. Enkel indien en voor zover Opdrachtgever dit verzoekt, worden de ter beschikking gestelde 

bescheiden geretourneerd, behoudens het bepaalde onder artikel 7. 

d. Opdrachtgever garandeert dat alle door hem aangeleverde informatie vrij is van 

auteursrechten en andere rechten. 123ATEX.eu heeft hiertoe geen onderzoekplicht, de 

volledige verantwoordelijkheid hieromtrent ligt bij Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart 

123ATEX.eu volledig voor claims van derden terzake. 

e. Opdrachtgever garandeert de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens 

en bescheiden en vrijwaart 123ATEX.eu voor schade te dienaanzien.  
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Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 
a. 123ATEX.eu is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten -waaronder 

begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken, of de overeenkomst te ontbinden, 

indien: 

I. de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet 

tijdig nakomt; 

II. 123ATEX.eu na het sluiten van de overeenkomst ter haar kennis gekomen 

omstandigheden 123ATEX.eu goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de 

verplichtingen niet zal nakomen; 

III. de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te 

stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze 

zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 

IV. door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van 123ATEX.eu 

kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk 

overeengekomen condities zal nakomen; 

V. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de 

overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen 

die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in 

redelijkheid niet van 123ATEX.eu kan worden gevergd. 

b. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van 123ATEX.eu op de 

Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien 123ATEX.eu de nakoming van de 

verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 

c. Indien 123ATEX.eu tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden 

tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan, ook niet als blijkt 

dat de opschorting of ontbinding was gebaseerd op een onjuist rechtsgrond.   

d. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is 123ATEX.eu gerechtigd tot 

vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade, daaronder begrepen de kosten die 

daardoor direct en indirect ontstaan. 

e. Indien de Opdrachtgever haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet 

nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is 123ATEX.eu gerechtigd de 

overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting 

zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de 

Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling 

is verplicht. 

f. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van 

beslaglegging ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere 

omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan 

beschikken, staat het 123ATEX.eu vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang 

op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting 

zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van 

123ATEX.eu op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 8 Overmacht 
a. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden, condities en/of gebeurtenissen, die niet 

door 123ATEX.eu kunnen worden beïnvloed, die plaatsvinden buiten de schuld of nalatigheid 

van 123ATEX.eu, zoals vakbondstakingen, epidemieën, computervirus, programmacrash, 

oorlog (verklaard of niet verklaard), terrorisme, blokkades, embargo’s, oproer, 
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demonstraties, opstanden, branden, storm en/of andere extreme weersomstandigheden 

en/of andere spelingen van de natuur. 

b. Indien 123ATEX.eu haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk 

kan nakomen ten gevolge van overmacht, zoals, maar niet beperkt tot stagnatie in de 

geregelde gang van zaken binnen haar onderneming, worden die verplichtingen opgeschort 

tot op het moment dat 123ATEX.eu alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te 

komen zonder dat 123ATEX.eu in verzuim komt en zonder dat zij tot enige schadevergoeding 

verplicht is.  

c. 123ATEX.eu kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de 

overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder 

der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding 

van schade aan de andere partij. 

Artikel 9 Klachten en reclame 
a. Een reclame of klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het 

factuurbedrag dient ter stond na ontdekking, maar in ieder geval binnen veertien dagen na 

de verzenddatum van de factuur, de stukken of de informatie waarover Opdrachtgever 

reclameert, aan 123ATEX.eu kenbaar worden gemaakt. Bij gebreke waarvan de verrichte 

werkzaamheden en/of de factuur definitief zonder protest is aanvaard. 

b. Een reclame of klacht als bedoeld in artikel 9 lid a, schort de betalingsverplichting van 

Opdrachtgever niet op.  

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud  
a. De door in het kader van de overeenkomst 123ATEX.eu geleverde (advies)goederen -

daaronder begrepen adviesproducten- blijven eigendom van 123ATEX.eu totdat de 

Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met 123ATEX.eu gesloten overeenkomst(en) 

deugdelijk is nagekomen. 

b. Het door 123ATEX.eu geleverde, dat ingevolge artikel 10 lid a onder het 

eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel 

worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het 

eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 

c. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag 

worden om de eigendomsrechten van 123ATEX.eu veilig te stellen. Indien derden beslag 

leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen 

vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om 123ATEX.eu daarvan 

onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, 

ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op 

eerste verzoek aan 123ATEX.eu ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de 

verzekering is 123ATEX.eu gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de 

Opdrachtgever zich er jegens 123ATEX.eu bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen 

aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. 

d. Voor het geval 123ATEX.eu zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, 

geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming 

aan 123ATEX.eu en door 123ATEX.eu aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden 

waar de eigendommen van 123ATEX.eu zich bevinden en deze terug te nemen. 
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Artikel 11 Geheimhouding en auteursrechten 
a. Zowel Opdrachtgever als 123ATEX.eu garanderen dat alle informatie, zulks niet beperkt tot 

gegevens en know how, die van de andere partij ontvangen wordt, vertrouwelijk behandeld 

zal worden en geheim zal blijven. Voorgaande behoudens de wettelijke verplichting tot 

openbaarmaking van bepaalde gegevens. 

b. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de in de vorige lid bedoelde informatie, al 

dan niet met inschakeling van derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

123ATEX.eu, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.  

c. 123ATEX.eu is gerechtigd de door haarzelf opgestelde teksten, tekeningen, ontwerpen, 

beelden, opnames en andere producten, op een externe schijf op te slaan, te gebruiken en te 

verwerken. 123ATEX.eu zorgt er daarbij voor dat er geen directe of indirecte informatie over 

de natuurlijke- dan wel rechtspersoon wordt vrijgegeven. 

d. 123ATEX.eu behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond 

van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. 123ATEX.eu heeft het recht 

de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor 

andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van 

de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 

e. De door 123ATEX.eu geleverde (technische) uitwerkingen -een en ander in de breedste zin 

van het woord-  zijn alleen bestemd voor de Opdrachtgever en voor de (technische) 

doelstellingen van de Opdrachtgever zelf. Niets van de door 123ATEX.eu gemaakte 

producten, mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 123ATEX.eu -en anders 

dan waarvoor het gebruik bestemd is- openbaar worden gemaakt. Ook mag geen van de 

door 123ATEX.eu gemaakte producten worden gewijzigd, verveelvoudigd; waaronder 

begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige 

digitale, elektronische, optische of andere vorm. De 123ATEX.eu geleverde producten en 

diensten mogen niet doorverkocht worden aan derden. Eén en ander tenzij uitdrukkelijk 

schriftelijk anders is overeengekomen en voor zover het de doel en strekking van de 

opdracht niet voorbij gaat.  

Artikel 12 Aanschaf van zaken en diensten 

In geval van inkoop van zaken of diensten door 123ATEX.eu ten behoeve van de uitvoering van 

de werkzaamheden, wordt de betreffende inkoop volledig voor rekening en risico van 

Opdrachtgever verricht. De (in/verkoop-) voorwaarden van de oorspronkelijke leverancier c.q. 

dienstverlener zijn back tot back van toepassing op de overeenkomst tussen 123ATEX.eu en 

diens Opdrachtgever.  

Artikel 13 Aansprakelijkheid  
a. In alle gevallen zijn de verplichtingen van 123ATEX.eu als inspanningsverbintenis te 

kwalificeren. 123ATEX.eu zal naar beste weten en kennis handelen. Een verbintenis zal alleen 

als resultaatsverbintenis gelden indien dit schriftelijk is overeengekomen. 

b. Alle handelingen en werkzaamheden waaronder begrepen het verstrekken van adviezen zijn 

voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij anders bepaald. 

c. 123ATEX.eu is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat 

123ATEX.eu is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of 

onvolledige gegevens.  

d. Indien 123ATEX.eu aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de 

aansprakelijkheid van 123ATEX.eu beperkt tot maximaal drie maal de factuurwaarde van de 
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order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, 

zulks met een maximum van € 50.000,-. Indien de opdracht langer dan een halfjaar 

doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan 

het totaalbedrag dat het bureau in het kader van de opdracht in de laatste 1 maand vóór het 

ontstaan van de schade van opdrachtgever heeft ontvangen.  

e. 123ATEX.eu is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt 

uitsluitend verstaan 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, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 

123ATEX.eu aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan 123ATEX.eu 

toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van 

schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking 

van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.  

f. 123ATEX.eu is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen 

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.  

g. Opdrachtgever vrijwaart 123ATEX.eu tegen alle aanspraken van derden, en zal 123ATEX.eu 

de kosten vergoeden die zij maakt of zal maken in verband met het verweer tegen dergelijke 

aanspraken van derden, die verband houden met dan wel voortvloeien uit door 123ATEX.eu 

verrichte werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst(en) met Opdrachtgever.  

h. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle 

vorderingen en verweren jegens 123ATEX.eu en de door 123ATEX.eu bij de uitvoering van 

een overeenkomst betrokken hulppersonen, één jaar.  

i. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de 

schade te wijten is aan opzet of grove schuld van 123ATEX.eu of zijn leidinggevende 

ondergeschikten.  

Artikel 14 Persoonsgegevens 
a. 123ATEX.eu zal alle inspanningen verrichten die redelijkerwijs van haar verwacht kan worden 

om persoonsgegevens vertrouwelijk te houden.  

b. Voor zover nodig zijn verwerkingen van persoonsgegevens met doelomschrijving door 

123ATEX.eu aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.  

c. Opdrachtgever geeft 123ATEX.eu voor een goede uitvoering van de verstrekte opdracht 

en/of voor zover nodig toestemming voor gebruik c.q. verwerking van zijn/haar 

persoonsgegevens. 

d. Tenzij 123ATEX.eu zulks verplicht is op grond van de wet zullen geen persoonsgegevens aan 

derden worden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.  

e. Voor vragen over onder andere (het doel van) de registratie, het gebruik van de 

persoonsgegevens en/of voor het doorgeven van wijzigingen of voor het maken van bezwaar 

tegen (verder) gebruik of registratie van zijn/haar persoonsgegevens dient Opdrachtgever 

c.q. de betrokkene zich schriftelijk te wenden tot het kantoor van 123ATEX.eu te Kloetinge.  

Artikel 15 Wijzigingsbeding 

123ATEX.eu heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. 123ATEX.eu zal Opdrachtgever 

daarvan schriftelijk in kennis stellen. Opdrachtgever heeft alsdan het recht de overeenkomst 

binnen twee maanden na deze kennisgeving te beëindigen. Wanneer er binnen twee maanden 

geen reactie volgt wordt de wijziging als geaccepteerd gekwalificeerd en daarmee 

onherroepelijk. 
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Artikel 16 Boetebeding 

Wanneer Opdrachtgever in strijd handelt met het bepaalde in artikel 11 van deze algemene 

voorwaarden, verbeurt Opdrachtgever ten gunste van 123ATEX.eu een boete voor een bedrag 

van € 10.000,-- (zegge: tienduizend euro) voor iedere overtreding, vermeerderd met een bedrag 

van € 10.000,-- (zegge: tienduizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. De 

boete is gemaximeerd tot € 1.000.000,--. (zegge: één miljoen euro) De boete is onmiddellijk 

opeisbaar, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin 

van art. 6:80 BW e.v. nodig is. Deze boete is verschuldigd bij zowel een toerekenbare als niet 

toerekenbare tekortkoming en onverminderd alle andere eventuele rechten of vorderingen van 

123ATEX.eu, daaronder in elk geval het recht van 123ATEX.eu een volledige schadevergoeding te 

vorderen. 

Artikel 17 Evergreen clausule 

Om er voor te zorgen dat ook na het einde van de overeenkomst sommige bepalingen geldig 
blijven, is er op deze plek een evergreen clausule opgenomen. De bepalingen van de artikelen 11, 
16 en 17 blijven ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht.  

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen 
a. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij 123ATEX.eu partij is, is uitsluitend het Nederlands recht 

van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland 

uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar 

woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 

b. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en 123ATEX.eu worden uitsluitend beslecht door de 

bevoegde rechter binnen het arrondissement waar 123ATEX.eu gevestigd is. Tenzij de wet 

dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft 123ATEX.eu het recht het geschil voor te 

leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

c. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben 

ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Bijzondere voorwaarden I. Uitvoerende werkzaamheden op locatie 

Artikel 19 Bepalingen omtrent de locatie waar het werk wordt uitgevoerd 

a. Tenzij expliciet anders overeengekomen, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor en zal 
zorgdragen voor het verkrijgen van alle vergunningen, licenties en andere goedkeuringen, die 
nodig zijn voor het project, het werk en de locatie. Zulks tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen. 

b. De Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de locatie goed toegankelijk is, dat het materieel en 
de personen behoorlijk en veilig kunnen worden gemobiliseerd en dat het project en/of de 
diensten kunnen aanvangen op de overeengekomen datum en kunnen worden uitgevoerd 
zonder onderbreking of belemmering.  

c. De Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de werkomstandigheden op de locatie (in het 
bijzonder met betrekking tot veiligheid en gezondheid) goed en volledig in overeenstemming 
zijn met de vereiste maatstaven en de plaatselijke regelgeving.  

d. De partijen zullen handelen in overeenstemming met alle wetten, regelingen, besluiten en/of 
andere vereisten en instructies van overheden en/of andere autoriteiten. 

Artikel 20 Aansprakelijkheid en verzekering 

a. In de gevallen waarbij 123ATEX.eu gebruikt maakt van de door Opdrachtgever ter 
beschikking gestelde goederen, zoals, maar niet beperkt tot: equipment, voertuigen, 



  

  
 

Pagina 11 van 13 
 

materieel en materiaal, is 123ATEX.eu in geen geval aansprakelijk voor eventueel aan deze 
goederen ontstane schade. Opdrachtgever vrijwaart 123ATEX.eu daaromtrent.  

b. Opdrachtgever garandeert dat zij de aan 123ATEX.eu toevertrouwde goederen volledig 
WA(M) en Casco verzekerd heeft, zulks met een maximaal eigen risico van € 2.500,- (zegge: 
vijfentwintighonderd euro). Op deze verzekering zal 123ATEX.eu als medeverzekerde worden 
aangemerkt. Opdrachtgever zal 123ATEX.eu vrijwaren voor claims van derden en zowel 
Opdrachtgever zelf als haar verzekeraar zullen zich onthouden van elke regresacties tegen 
123ATEX.eu en of de door 123ATEX.eu ingehuurde derden.     

c. Opdrachtgever garandeert dat Opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst 
een transport, CAR (Construction All Risks), EAR (Erection All Risk) of vergelijkbare 
verzekering zal sluiten en die tenminste adequate dekking geeft terzake van materieel verlies 
en/of zaakschade en/of letsel. De verzekering dient dekking te bieden -mede namens 
123ATEX.eu- met een maximaal eigen risico van € 2.500,- (zegge: vijfentwintighonderd euro) 

d. De verzekeringen genoemd in artikel 20 lid b en c zullen in alle gevallen primair zijn ten 
opzichte van de verzekeringen van 123ATEX.eu. De verzekering zoals genoemd in artikel 20 
lid b en c zal bepalen dat de verzekeraars afstand doen van elk recht van subrogatie jegens 
123ATEX.eu. 123ATEX.eu zal als medeverzekerde vermeld worden in de polis.  

e. Bij gebreke van een onder artikel 20 lid b en c genoemde verzekering, dient elke schade te 
worden afgewikkeld, als ware deze verzekering wel had bestaan.  

f. Partijen zullen voorts alle verplichte wettelijke verzekeringen uitnemen welke door de van 
toepassing zijnde wetgeving wordt voorgeschreven. 

Artikel 21 Vergunningen en andere te maken kosten 

a. Indien door 123ATEX.eu of door 123ATEX.eu ingeschakelde derden in het kader van de 
opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever, of een door 
de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door 
die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.  

b. Alle door 123ATEX.eu gemaakte kosten, welke worden gemaakt in verband met het 
uitvoeren van de werkzaamheden, komen volledig voor rekening van de Opdrachtgever. 
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt hieronder in ieder geval verstaan: 

- vergunningen 
- ontheffingen 
- boetes en dwangsommen  
- waarborgen 
- en (andere) door de overheid in rekening gebrachte kosten 

c. Het tijdig, volledig en correct regelen en realiseren van noodzakelijke vergunningen en 
andere officiële documenten geschiedt volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever. 
123ATEX.eu geeft geen enkele garantie hieromtrent.  

d. 123ATEX.eu is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het ontbreken van een geldige 
(transport)vergunning of ontheffing, en/of vertragingen en opschortingen die daaruit 
ontstaat. 

e. Wanneer door opdrachtgever vervoersfaciliteiten (o.a. helikopter, boot) voor het aan boord 
brengen van de door 123ATEX.eu ingezette medewerkers naar een offshore basis regelt, 
zorgt opdrachtgever kosteloos voor alle vervoersmodaliteiten, alsmede alle relevante reis- en 
annuleringsverzekeringen ten bate van 123ATEX.eu en/of de door hem ingezette 
medewerkers. Zulks tenzij anders overeengekomen. 

f. Wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden het noodzakelijk is dat obstakels 
geheel of gedeeltelijk verwijderd worden, worden deze obstakels enkel en alleen verwijderd 
en/of teruggeplaatst voor rekening en risico van Opdrachtgever. Ook het verwijderen van 
flora en fauna geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever.  
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Artikel 22 Persoonlijke Beschermingsmiddelen 
a. 123ATEX.eu zal alle door haar ingeschakelde medewerkers voorzien van een basisset CE-

gekeurmerkt en ISO/EN-genormeerde kleding en pbm’s. Onder een basisset pbm’s wordt 

verstaan: 

- Helm 

- Handschoenen 

- Veiligheids(zonne)bril 

- Werkschoenen 

- High Visibility hes en/of jas 

b. Opdrachtgever is verplicht om alle door 123ATEX.eu ingezette medewerkers op lokatie CE-

gekeurmerkt en ISO/EN-genormeerde -doelmatige en passende- projectspecifieke kleding en 

pbm’s ter beschikking te stellen, zoals maar niet beperkt tot: - zwemvesten, - speciale helms, 

- val-, klim- en intergraalgordels/harnas inclusief goedgekeurde touwen, kettingen en 

carabines etc, overalls met speciale coating. 

  

Bijzondere voorwaarden II. Trainingen en/ of opleidingen 

Artikel 23 Gebruik gereedschappen en materialen 
a. Indien bij uitvoering van de opdracht gebruik wordt gemaakt van materieel dat toebehoort 

aan de opdrachtgever of deelnemer, garandeert opdrachtgever zorgt te dragen voor een 
volledige cascoverzekering, alsmede een WAM- en werkrisicoverzekering, welke mede 
dekking biedt voor schade c.q. letsel aan de persoon die het materieel bedient. De 
verzekering biedt dekking tijdens activiteiten met trainings- en opleidingsdoeleinden, zoals 
maar niet beperkt tot activiteiten waaromtrent de overeenkomst met 123ATEX.eu is 
gesloten. 123ATEX.eu wordt als verzekerde op de polis aangemerkt. Zowel opdrachtgever als 
diens verzekeraar vrijwaren 123ATEX.eu voor alle schade en aanspraken als gevolg van 
schade aan, met of door het materieel. Geen eigen risico is van toepassing. In alle gevallen 
gelden de onder dit artikel genoemde verzekeringen primair ten opzichte van andere 
verzekeringen,  

b. Wanneer opdrachtgever onder de overeenkomst handelt in de hoedanigheid van 

verhuurder, dan gelden de voorwaarden onder dit artikel onverminderd, waarbij 

opdrachtgever ‘verhuurder’, en 123ATEX.eu ‘huurder’ dient te worden genoemd. Mutatis 

Mutandis. 

Artikel 24 Faciliteiten omtrent de training/ opleiding 
a. Tenzij anders overeengekomen, zorgt opdrachtgever voor de faciliteiten omtrent de training/ 

opleiding, zoals, maar niet beperkt tot: 

- beamer 

- locatie/ lokaal 

- te gebruiken equipment 

- doelmatige en adequate kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen voor de 

deelnemers, zoals bedoeld onder artikel 22 lid a en b 

- verteringen, consumpties 

Artikel 25 Annulering of beëindiging door 123ATEX.eu 
a. Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn voor een training of opleiding, of indien er sprake 

is van overmacht, heeft 123ATEX.eu het recht de Werkzaamheden te annuleren. 123ATEX.eu 

informeert de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk of en op welk ander moment de door 
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123ATEX.eu uit te voeren Werkzaamheden zal plaatsvinden of dat 123ATEX.eu de 

Overeenkomst beëindigt.  

b. 123ATEX.eu is niet gehouden een schadevergoeding te betalen aan de Opdrachtgever 

vanwege de in dit artikel genoemde opschorting en annulering.    

c. In geval van volledige annulering door 123ATEX.eu en door een aan 123ATEX.eu toe te 

rekenen omstandigheid, heeft Opdrachtgever recht op teruggave van de kosten; zulks na 

rato van de annulering. 

Artikel 26 Uitsluiting Deelnemer 
a. 123ATEX.eu heeft het recht een Deelnemer die door zijn of haar gedrag of anderszins het 

normale verloop van de Werkzaamheden verhindert, van verdere deelname uit te sluiten. Dit 

neemt niet weg dat de Afnemer het volledige bedrag verschuldigd blijft.  

 


