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Artikel 1: Definities 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
 
Advanced Mechanical Engineers: 
Advanced Mechanical Engineers B.V. en (een) eventuele rechtsopvolger(s) gevestigd aan de Middelweg 6D 
5253 CA te Nieuwkuijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17237465. 
 
Opdrachtgever: 
Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die een opdracht laat uitvoeren door Advanced Mechanical Engineers; 
 
Opdracht: 
Verzoek aan Advanced Mechanical Engineers van de opdrachtgever dat ertoe strekt dat de opdrachtgever 
aan Advanced Mechanical Engineers (een) bepaalde nader in een overeenkomst vast te leggen 
activiteit(en) dan wel werkzaamheden uitbesteedt dan wel wil laten uitvoeren, welke activiteit(en) Advanced 
Mechanical Engineers aanneemt om onder haar regie en verantwoordelijkheid zelfstandig uit te voeren ten 
behoeve van de opdrachtgever; 
 
Overeenkomst: 
Enige overeenkomst tussen de opdrachtgever en Advanced Mechanical Engineers waarin de voorwaarden 
van de opdracht tussen de opdrachtgever en Advanced Mechanical Engineers worden vastgelegd; 
 
Meerwerk: 
Al hetgeen door Advanced Mechanical Engineers naast de in de overeenkomst en/of opdracht voorziene 
activiteit(en) dan wel werkzaamheden door Advanced Mechanical Engineers wordt uitgevoerd; 
 
Partijen: 
Advanced Mechanical Engineers en de opdrachtgever tezamen. 
 
Kantooruren: 
Werktijden op maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur. 
 
 
 

Artikel 2: Werkingssfeer 
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle voorstellen, aanbiedingen, opdrachten en 

(overige) overeenkomsten van Advanced Mechanical Engineers voor zover één en ander betrekking 
heeft op het (zelfstandig) uitvoeren door Advanced Mechanical Engineers van  (een) activiteit(en) zijnde 
(een) opdracht(en), niet zijnde het ter beschikking stellen in de zin van artikel 7:690 BW van personeel, bij 
opdrachtgever waarbij Advanced Mechanical Engineers  -al dan niet op locatie van opdrachtgever 
werkzaamheden zal verrichten ten behoeve van opdrachtgever, onder regie van Advanced 
Mechanical Engineers 

2. Eventuele inkoop- en/of andere (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever zijn nadrukkelijk 
uitgesloten. 

3. Afspraken die afwijken van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig en van toepassing indien en 
voor zover schriftelijk overeengekomen. 

4. Deze Algemene Voorwaarden zullen tevens van toepassing zijn op toekomstige rechtsverhoudingen 
tussen partijen, tenzij deze Algemene Voorwaarden in de tussentijd zijn gewijzigd. In dat geval gelden de 
alsdan vigerende nieuwe Algemene Voorwaarden van Advanced Mechanical Engineers  

5. Deze Algemene Voorwaarden vervangen de eventuele Algemene Voorwaarden van Advanced 
Mechanical Engineers van eerdere datum.  

6. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de desbetreffende overeenkomst en de onderhavige algemene 
voorwaarden prevaleert de inhoud van de overeenkomst. 
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Artikel 3: Aanbiedingen, totstandkoming van de overeenkomst 
1. Offertes behelzen immer een aanbod, dat bij aanvaarding tot de totstandkoming van een 

overeenkomst leidt en kennen een geldigheidstermijn van 4 weken na datum van de offerte. 
2. Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geheel vrijblijvend. Advanced 

Mechanical Engineers is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk aan opdrachtgever heeft 
bevestigd en deze opdrachtbevestiging, door een bevoegd persoon, getekend door Advanced 
Mechanical Engineers is ontvangen of er met de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden als 
genoemd in de overeenkomst is begonnen. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit 
wordt aanvaard, hebben partijen het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de 
aanvaarding te herroepen.  

3. Indien offertes of opdrachtbevestigingen zijn gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte gegevens, 
tekeningen, en dergelijke mag Advanced Mechanical Engineers van de juistheid van die gegevens 
uitgaan.  Eventuele onjuistheden kunnen leiden tot het aanpassen van de opdracht. 

4. Door Advanced Mechanical Engineers aan de opdrachtgever voor, bij of na de offerte dan wel 
opdrachtbevestiging ter kennis gebrachte afbeeldingen, tekeningen, gewichtsmeldingen, technische 
specificaties en overige gegevens, hebben het karakter van ter aanduiding. Opdrachtgever kan 
daaraan geen rechten ontlenen tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. 

 
 
 

Artikel 4: Prijzen & tarieven 
1. Alle door Advanced Mechanical Engineers opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief B.T.W. en/of 

andere op de goederen en/of diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op 
de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

2. Door Advanced Mechanical Engineers opgegeven prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de ten tijde van 
opgave geldende lonen, sociale werkgeverslasten, belastingen en andere dergelijke factoren. Indien na 
het sluiten van de overeenkomst een of meer van voornoemde factoren wijziging ondergaan, is 
Advanced Mechanical Engineers gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen. 

3. Alle door Advanced Mechanical Engineers vermelde prijzen zijn gebaseerd op uitvoering van de 
overeenkomst gedurende kantooruren. 

4. Indien en voor zover het overeengekomen werk dient te worden verricht buiten de normale kantooruren 
wordt voor deze uren een vergoeding berekend, als volgt: op werkdagen tot 24.00 uur: normaal tarief x 
125%; op werkdagen na 24.00 uur en op zaterdagen: normaal tarief x 150%; op zon- en feestdagen: 
normaal tarief x 200%. 

 
 
 

Artikel 5: Termijnen en uitvoering opdracht/levering 
1. Overeengekomen termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. 
2. Advanced Mechanical Engineers aanvaardt de opdracht onder de inspanningsplicht deze opdracht 

naar beste kunnen uit te voeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en op grond van de 
op dat moment bekendstaande stand der wetenschap. 

3. De opdrachtgever is verplicht aan Advanced Mechanical Engineers op voorhand en gedurende de 
opdracht alle relevante informatie te verstrekken die vereist is voor een goede uitvoering van de 
opdracht.  

4. Indien voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet 
overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Advanced Mechanical Engineers staan of indien 
opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Advanced Mechanical 
Engineers het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst tot een nader door 
Advanced Mechanical Engineers te bepalen datum. Advanced Mechanical Engineers behoudt zich het 
recht voor om de hieraan verbonden extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Advanced 
Mechanical Engineers in rekening te brengen. 
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5. Advanced Mechanical Engineers bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. 
Het staat Advanced Mechanical Engineers vrij om op een door haar in te vullen wijze, binnen de kaders 
van hetgeen is afgesproken, het overeengekomen resultaat te verwezenlijken. 

6. Advanced Mechanical Engineers heeft het recht één of meer van haar verplichtingen uit een met 
opdrachtgever gesloten overeenkomst door (een) derde(n) uit te laten voeren. 

7. Wanneer een gedeelte van een opdracht gereed is, kan Advanced Mechanical Engineers te harer 
keuze dit gedeelte (op-)leveren danwel eerst (op-)leveren wanneer de gehele bestelling gereed is, 
onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde. Indien meer- of extra werk wordt opgedragen nadat 
de overeenkomst tot stand is gekomen wordt de (op-)levertermijn overeenkomstig verlengd, tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen. 

8. Elke gedeeltelijke prestatie, waaronder mede wordt verstaan de levering of uitvoering van onderdelen 
van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welke geval die deellevering wordt 
beschouwd als een op zich staande transactie. In een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 6. 

9. Advanced Mechanical Engineers is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen en gehouden 
minderwerk in mindering te brengen. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Advanced 
Mechanical Engineers hetzij op verzoek of last van de opdrachtgever, hetzij ingevolge nieuwe dan wel 
gewijzigde wettelijke voorschriften, boven de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden wordt 
gepresteerd. Ook reden voor meerwerk ontstaat doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen 
met de werkelijke uitvoering van de diensten, terwijl minderwerk op overeenkomstige wijze wordt 
vastgesteld. Meer- of minderwerk wordt ook indien daaromtrent niets tussen partijen is overeengekomen 
verrekend. Advanced Mechanical Engineers is gerechtigd meer werkzaamheden dan vermeld in de 
opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze 
werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of uitvoering van de opdracht. 
Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van dergelijke 
aanvullende werkzaamheden. Bij voorkeur zal meer- en minderwerk schriftelijk worden bevestigd en 
overeenstemming hieromtrent zal ontstaan middels expliciete aanvaarding. 

10. Advanced Mechanical Engineers is te allen tijde gerechtigd nadere betalingszekerheden te verzoeken. 
Indien binnen tien dagen na een daartoe strekkend verzoek opdrachtgever niet tot het verstrekken van 
nadere betalingszekerheid overgaat is Advanced Mechanical Engineers bevoegd verdere uitvoering 
van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. 

 
 
 

Artikel 6: Betaling 
1. De vergoeding die de opdrachtgever aan Advanced Mechanical Engineers verschuldigd is ter zake van 

de uitvoering van de opdracht is nader gespecificeerd in de overeenkomst.  
2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Advanced Mechanical Engineers veelal wekelijks doch 

uiterlijk maandelijks een (gespecificeerde) factuur sturen aan de opdrachtgever (voor werkzaamheden 
verricht in de hieraan voorafgaande periode).  

3. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden iedere door Advanced Mechanical Engineers ingediende 
factuur binnen de termijn van 14 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen op het door Advanced 
Mechanical Engineers aangegeven rekeningnummer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  

4. Indien een factuur niet binnen deze termijn is betaald dan wel is betaald en vervolgens gestorneerd, is 
de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en is de 
opdrachtgever per maand over het niet betaalde bedrag de wettelijke handelsrente/12 aan Advanced 
Mechanical Engineers verschuldigd, waarbij een gedeelte van een kalendermaand tot een volledige 
kalendermaand wordt gerekend. De verschuldigde rente wordt berekend overeenkomstig het bepaalde 
in art. 6:119a BW. 

5. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de betalingsverplichting geheel of gedeeltelijk op te schorten 
of gehele of gedeeltelijke verrekening of korting toe te passen.  

6. Uitsluitend betalingen aan Advanced Mechanical Engineers of aan een door Advanced Mechanical 
Engineers schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend.  
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7. De in het bezit van Advanced Mechanical Engineers zijnde kopie van de door Advanced Mechanical 
Engineers verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van het factuurbedrag en 
van de rente en de dag waarop de renteberekening begint. 

8. Nalatigheid van de opdrachtgever terzake van het afnemen van zaken, of het Advanced Mechanical 
Engineers niet in de gelegenheid stellen de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, laat de 
betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet. 

9. Alle kosten betreffende de inning komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding 
voor buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente 
met een minimum van € 150,00 per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door 
Advanced Mechanical Engineers of door de derde die tot de betaling gerechtigd is, is ingeroepen 
respectievelijk de vordering door Advanced Mechanical Engineers ter incasso uit handen is gegeven, 
zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn. 

 
 
 

Artikel 7: Intellectueel eigendom 
1. Alle rechten van door Advanced Mechanical Engineers zelf tot stand gebrachte offertes, 

opdrachtbevestigingen en producties welke ontstaan tijdens de uitvoering van de opdracht al dan niet 
daarin opgenomen berekeningen, modellen, (technische en overige) ontwerpen, beschrijvingen, 
(technische en overige) tekeningen, schetsen, schema's en andere, al dan niet elektronische, gegevens 
of gegevensverzamelingen berusten bij Advanced Mechanical Engineers, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen. 

2. Door Advanced Mechanical Engineers tot stand gekomen of gepubliceerde bescheiden of 
gegevens(verzamelingen) als bedoeld in lid 1 van dit artikel blijven onvervreemdbaar eigendom van 
Advanced Mechanical Engineers of de ontwerper en mogen niet, in welke vorm ook, aan derden ter 
inzage worden verstrekt, ter beschikking worden gesteld of op andere wijze, al dan niet om niet en al dan 
niet in gebruik, geopenbaard worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Advanced 
Mechanical Engineers of de ontwerper. 

3. Bescheiden of gegevens(verzamelingen) als bedoeld in lid 1 van dit artikel moeten op eerste verzoek van 
Advanced Mechanical Engineers compleet en onbeschadigd worden teruggegeven; indien geen 
overeenkomst tot stand komt moeten zij terstond worden teruggegeven. 

4. Indien de opdrachtgever handelt in strijd met het in dit artikel bepaalde zal hij aan Advanced 
Mechanical Engineers zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een direct 
opeisbare, niet voor korting of verrekening door de opdrachtgever vatbare, boetesom verbeuren van € 
5.000,=,onverminderd het recht van Advanced Mechanical Engineers om naast de hiervoor bedoelde 
boete volledige schadevergoeding te vorderen indien de schade meer bedraagt dan de boetesom. 

 
 
 

Artikel 8: Beëindiging van de overeenkomst 
1. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij partijen schriftelijk 

anders zijn overeengekomen. De overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het 
verstrijken van de overeengekomen tijd dan wel doordat een vooraf vastgesteld objectief bepaalbare 
gebeurtenis zich voordoet (waaronder het voltooien van een opdracht). Indien tussen partijen een 
overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan, komen partijen in de overeenkomst een 
opzegtermijn overeen.  

2. Advanced Mechanical Engineers is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere aanmaning of 
ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden en de vordering(en) van Advanced Mechanical 
Engineers op de opdrachtgever is/zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: 
a. Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Advanced Mechanical Engineers omstandigheden 

ter kennis komen die Advanced Mechanical Engineers goede grond geven te vrezen dat de 
opdrachtgever niet aan zijn verplichting(en) zal voldoen; 
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b. Indien de opdrachtgever in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichting(en) onder de 
overeenkomst, welke niet-voldoening zodanig is dat deze opzegging van de overeenkomst 
rechtvaardigt.  

In de genoemde gevallen, doch niet hiertoe beperkt, is Advanced Mechanical Engineers bevoegd de 
verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot opzegging van de overeenkomst 
over te gaan, een en ander onder gehoudenheid van de opdrachtgever de hierdoor door Advanced 
Mechanical Engineers geleden schade te vergoeden.  

3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Advanced 
Mechanical Engineers  zich bij de uitvoering van de opdracht bedient of zich pleegt te bedienen, welke 
van dien aard zijn dat de uitvoering van de opdracht onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of 
onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden 
gevergd, is Advanced Mechanical Engineers bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te 
ontbinden. 

 
 
 

Artikel 9: Advanced Mechanical Engineers als gemachtigde van de 
opdrachtgever 
1. Advanced Mechanical Engineers treedt op als gemachtigde van de opdrachtgever indien en voor 

zover de opdrachtgever Advanced Mechanical Engineers daartoe schriftelijk heeft aangewezen. Het 
ontbreken van een schriftelijke machtiging kan de adviseur niet worden tegengeworpen, indien en zover 
Advanced Mechanical Engineers bewijst dat de opdrachtgever anderszins uitdrukkelijk toestemming 
heeft gegeven, dan wel dat het optreden als gemachtigde uit de gegeven omstandigheden of de aard 
van de opdracht voortvloeit. 

 
 
 

Artikel 10: Aansprakelijkheid van Advanced Mechanical Engineers 
voor toerekenbare tekortkomingen 
1. Advanced Mechanical Engineers is jegens de opdrachtgever aansprakelijk: 

a. Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming en 
b. De opdrachtgever Advanced Mechanical Engineers schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij 

heeft gesommeerd om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen 
en bovendien 

c. Advanced Mechanical Engineers aan deze sommatie niet of niet tijdig heeft voldaan. 
2. Maakt Advanced Mechanical Engineers bij de vervulling van de opdracht gebruik van een andere 

persoon, dan is Advanced Mechanical Engineers op gelijke wijze aansprakelijk als voor zijn eigen 
tekortkomingen, tenzij de andere persoon door de opdrachtgever is voorgeschreven. 

 
 
 

Artikel 11: Aansprakelijkheidsduur en vervaltermijnen 
1. Elke aansprakelijkheid van Advanced Mechanical Engineers vervalt door verloop van vijf jaren vanaf de 

dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd. 
2. De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien de 

opdrachtgever niet met bekwame spoed nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had 
behoren te ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed Advanced Mechanical Engineers in gebreke 
heeft gesteld. 

3. Het vorderingsrecht uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt door verloop van twee jaren 
na de schriftelijke en met redenen omklede ingebrekestelling. 
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4. De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien deze wordt 
ingesteld later dan één jaar vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is 
geëindigd. 

5. Voor de toepassing van het bepaalde in de leden 1 en 4 wordt als dag waarop de opdracht is 
geëindigd, aangemerkt de dag waarop Advanced Mechanical Engineers de einddeclaratie ter zake 
van de opdracht heeft verzonden. 

6. Voor de toepassing van het bepaalde in de leden 1 en 4 wordt voor de opdracht een object 
betreffende, als de dag waarop de opdracht is geëindigd, aangemerkt de dag waarop het object is of 
wordt geacht te zijn opgeleverd, mits deze oplevering geschiedt voor de in lid 5 bedoelde dag. 

7. Wordt de opdracht door een consument ontbonden, dan wordt voor toepassing van het bepaalde in de 
leden 1 en 4 als dag waarop de opdracht is geëindigd, aangemerkt de dag waarop de ontbinding 
plaatsvond. 

 
 
 

Artikel 12: Overige bepalingen verband houdende met 
aansprakelijkheid 
1. De opdrachtgever is gehouden Advanced Mechanical Engineers te vrijwaren en schadeloos te stellen 

terzake van aanspraken tot schadevergoeding, welke derden ten laste van Advanced Mechanical 
Engineers mochten maken, indien de schade van derden is veroorzaakt door schending van octrooien 
en/of auteursrechten, door gebruik van tekeningen, gegevens, materialen of onderdelen, dan wel door 
toepassing van werkwijzen, welke aan Advanced Mechanical Engineers door of vanwege de 
opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt of voorgeschreven. 

2. Advanced Mechanical Engineers verplicht zich de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde 
gegevens, bescheiden, 3D modellen, tekeningen en ontwerpen als een goed huisvader te bewaren. 
Advanced Mechanical Engineers aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de opslag van 
bovengenoemde gegevens gedurende de looptijd van de opdracht. Na afloop van de looptijd van de 
opdracht stelt Advanced Mechanical Engineers bovengenoemde gegevens ter beschikking aan de 
opdrachtgever. Advanced Mechanical Engineers behoeft bovengenoemde gegevens niet te 
archiveren. Advanced Mechanical Engineers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien 
opdrachtgever niet binnen 3 dagen na afloop van de opdracht de bovengenoemde gegevens heeft 
opgevraagd. Advanced Mechanical Engineers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor 
teloorgang van bovengenoemde gegevens door brand, diefstal of breuk e.d. voor zover niet door de 
verzekering gedekt. 

3. Advanced Mechanical Engineers BV is niet aansprakelijk voor schade welke voortkomt uit het gebruik 
van elektronische communicatiemiddelen waaronder, doch niet beperkt tot, fysieke datadragers als 
DVD, USB-sticks, CD, E-mail, ftp-servers, Dropbox, of commerciële datatransferpartijen. Opdrachtgever 
erkent dat er aan het gebruik van dergelijke elektronische communicatiemiddelen risico’s verbonden zijn 
als, maar niet beperkt tot, vervorming, vertraging, virusinfecties of privacy- of 
geheimhoudingaangelegenheden.  Advanced Mechanical Engineers BV en opdrachtgever zullen al 
hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het 
optreden van voornoemde risico’s 

4. Data uit projecten, welke worden uitgevoerd op onze locatie en waarvan de gegevens op de server van 
Advanced Mechanical Engineers tijdens het project aanwezig zijn, leveren wij éénmalig aan de 
opdrachtgever aan bij afsluiting van het project doch uiterlijk binnen één maand na de laatste factuur. 
Deze aflevering zal veelal digitaal plaatsvinden middels een in overleg vastgestelde methode. Deze data 
waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, 3D modellen, tekeningen, berekeningen, keuzeschema’s, 
documentatie, constructiegegevens en rapporten zal na een periode van drie maanden na aanlevering 
van de data van de servers van Advanced Mechanical Engineers worden verwijderd, tenzij hierover 
vooraf afwijkende schriftelijke afspraken zijn gemaakt.  Advanced Mechanical Engineers BV aanvaardt 
geen verantwoordelijkheid voor het bewaren van de data, of het kunnen aanleveren van data na de 
genoemde termijnen. 
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Artikel 13: Schadevergoeding 
1. Is Advanced Mechanical Engineers krachtens het bepaalde in artikel 10 aansprakelijk, dan is hij 

gehouden tot vergoeding van de door opdrachtgever dientengevolge geleden directe schade. 
Gevolgschade is expliciet uitgesloten. 

2. Tot de directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of 
winstderving, waardevermindering van producten evenmin als bedragen die in de uitvoeringskosten 
zouden zijn begrepen als de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd. 

3. Advanced Mechanical Engineers is bevoegd om in goed overleg met de opdrachtgever voor eigen 
rekening tekortkomingen, waarvoor hij aansprakelijk is, te herstellen of de uit die tekortkomingen 
voortvloeiende schade te beperken of op te heffen. 

4. Advanced Mechanical Engineers is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor de directe schade 
door deze geleden als gevolg van een bevoegdheidsoverschrijding van Advanced Mechanical 
Engineers onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 1. Bij de vaststelling van de schadevergoeding in 
gevolge het in de vorige volzin bepaalde wordt, naast de overige van belang zijnde feiten en 
omstandigheden, rekening gehouden met de mate, waarin de opdrachtgever door de gevolgen van 
de bevoegdheidsoverschrijding is gebaat. 

5. Indien een voorgeschreven persoon als bedoeld in artikel 10 lid 2 niet, niet tijdig of niet deugdelijk 
presteert en Advanced Mechanical Engineers het redelijkerwijs nodige heeft gedaan om nakoming 
en/of schadevergoeding te verkrijgen, zal de opdrachtgever de voor Advanced Mechanical Engineers 
ontstane extra onkosten aan hem vergoeden, voor zover deze hem niet zijn vergoed door deze persoon. 
Daartegenover zal Advanced Mechanical Engineers, op eerste verzoek van de opdrachtgever, aan 
deze zijn vordering op deze persoon cederen tot aan het door de opdrachtgever aan hem vergoede 
bedrag. 

6. Indien toekenning van de in de voorgaande leden bedoelde schadevergoeding in de gegeven 
omstandigheden, waaronder de technische aspecten, de relatieve omvang van de opdracht binnen 
een project, de aard en de ernst van de tekortkoming en de draagkracht van partijen, tot voor een of 
beide partijen kennelijk onaanvaardbare gevolgen zou leiden kan het scheidsgerecht dan wel de 
rechter een andere schadevergoeding vast stellen. 

7. Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd, is de adviseur slechts aansprakelijk 
indien en voor zover de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove onzorgvuldigheid van Advanced 
Mechanical Engineers. 

8. Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is Advanced Mechanical Engineers bij opdrachten die 
betrekking hebben op de uitvoering van een object alleen aansprakelijk voor schaden die niet worden 
gedekt door een gebruikelijke CAR-verzekering of daarmee gelijk te stellen andere verzekering(en). 

9. Indien en voor zover de opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden risico heeft verzekerd, is hij 
gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en Advanced Mechanical Engineers te 
vrijwaren voor verhaalsaanspraken van de verzekeraar. 

 
 
 

Artikel 14: Omvang van de schadevergoeding 
1. De door Advanced Mechanical Engineers te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot een bedrag 

gelijk aan de advieskosten (waaronder begrepen reken- en tekenkosten) met een maximum van € 
500.000 conform de dekking van de door Advanced Mechanical Engineers BV afgesloten 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel bedraagt bij opdrachten, waarbij de opdrachtgever 
consument is en de advieskosten (waaronder begrepen reken- en tekenkosten) per opdracht lager zijn 
dan € 75.000, de te vergoeden schade maximaal € 75.000. 
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Artikel 15: Overige bepalingen verband houdende met 
schadevergoeding 
1. Het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding vermindert niet diens verplichtingen te betalen 

conform de opdracht. 
2. In geval dat een in dienst bij Advanced Mechanical Engineers zijnde persoon de werkzaamheden 

uitvoert bij de opdrachtgever is Advanced Mechanical Engineers met inachtneming van het overig in dit 
hoofdstuk bepaalde slechts verantwoordelijk voor het beschikbaar zijn van deze persoon met de 
overeengekomen kwaliteit voor de overeengekomen periode. 

3. Behoudens het bepaalde in het vorige lid is Advanced Mechanical Engineers niet aansprakelijk voor 
vergoeding van schade van de opdrachtgever of derden (mede)veroorzaakt door de ter beschikking 
gestelde persoon/personen. 

4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor en vrijwaart Advanced Mechanical Engineers ter zake van 
vorderingen tot vergoeding van schade van derden veroorzaakt door de bij de opdrachtgever 
werkende persoon/personen. 

 
 
 

Artikel 16: Opdrachtgever is consument 
Indien de opdrachtgever consument is, is het bepaalde in de artikelen 10 t/m 15 van overeenkomstige 
toepassing, tenzij het bepaalde als onredelijk bezwarend kan worden aangemerkt. 
 
 
 

Artikel 17: Reclames 
1. Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op door Advanced Mechanical Engineers gedane of 

niet gedane leveringen of werkzaamheden of op facturen, moeten bij Advanced Mechanical Engineers 
binnen 14 dagen na de uitvoering van de opdracht schriftelijk worden ingediend. Opdrachtgever dient 
Advanced Mechanical Engineers in staat te stellen de klacht te onderzoeken en relevante informatie 
beschikbaar te stellen. 

2. Een reclame ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de 
opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op. Opdrachtgever zal nimmer uit 
hoofde van reclames of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen. 

 
 
 

Artikel 18: Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) 
1. Indien Advanced Mechanical Engineers door omstandigheden, opgekomen buiten schuld en risicosfeer 

van Advanced Mechanical Engineers na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar 
verplichtingen na te komen, is Advanced Mechanical Engineers bevoegd de uitvoering van de 
overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. Eventueel door of namens de 
opdrachtgever gestelde betalingszekerheden dienen overeenkomstig te worden verlengd. Advanced 
Mechanical Engineers zal in contact treden met de opdrachtgever en de maximale periode zal in alle 
redelijkheid worden bepaald, bij een onacceptabele periode, welke schriftelijk zal worden gefundeerd, 
voor de opdrachtgever is deze vrij de opdracht te ontbinden en elders onder te brengen. 

2. Indien Advanced Mechanical Engineers door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, 
blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 

3. Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld worden in elk geval doch niet uitsluitend gerekend oorlog, 
oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, 
uitsluiting, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en 
het geval dat Advanced Mechanical Engineers door haar eigen leveranciers –om welke reden ook- niet 
tot levering in staat wordt gesteld.  
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Artikel 19: Ontbinding 
1. Onverminderd de overige bepalingen in de algemene voorwaarden wordt de overeenkomst 

ontbonden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het 
tijdstip waarop de opdrachtgever, die de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet 
volledig heeft voldaan, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling 
aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid 
over zijn vermogen of een deel ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze 
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en zekerheid stelt voor voldoening 
daarvan. 

2. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem 
uit enige in deze voorwaarden bedoelde, met Advanced Mechanical Engineers gesloten, overeenkomst 
voortvloeien alsmede in geval van opschorting van betalingen, stillegging of liquidatie van de zaken van 
de opdrachtgever of diens overlijden, is Advanced Mechanical Engineers gerechtigd de overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, (en het door Advanced Mechanical Engineers  geleverde, voor 
zover nog niet betaald, terug te vorderen) -zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat 
ingebrekestelling is vereisten/ of betaling van het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen 
en/of voor verdere levering vooruitbetaling te eisen. In deze gevallen worden over en weer bestaande 
vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door Advanced 
Mechanical Engineers geleden en te lijden schade. 

3. Een gelijke bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst als omschreven in lid 3 van dit artikel met 
dezelfde gevolgen als daar omschreven heeft Advanced Mechanical Engineers, indien door de 
opdrachtgever danwel één van zijn werknemers of hulppersonen voor het sluiten van de overeenkomst 
of tijdens de duur van de overeenkomst enig voordeel, hoe ook genaamd of van welke aard ook, is of 
wordt aangeboden of verschaft aan één van haar werknemers of hulppersonen alsmede indien in strijd 
met het in artikel 1.bepaalde gehandeld wordt. 

 
 
 

Artikel 20: Geheimhouding en concurrentiebeding 
1. Opdrachtgever verplicht zich zowel vóór en gedurende het bestaan van de overeenkomst alsook nadat 

de overeenkomst om welke reden dan ook zal zijn geëindigd, op geen enkele wijze aan welke derde 
dan ook enige mededeling te doen van gegevens betreffende bedrijfsaangelegenheden van de 
andere partij in de ruimste zin des woords, waaronder begrepen gegevens betreffende voorschriften, 
modellen, tekeningen, schema’s, ontwerpen, gegevens(verzamelingen) e.d. alsook gegevens 
betreffende de onderneming en de klanten danwel het bestaan, de aard en de inhoud van de 
(concept-)overeenkomst, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de partij wiens gegevens 
het betreft. Indien opdrachtgever handelt in strijd met het in dit artikel bepaalde zal hij aan de andere 
partij, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding en direct opeisbare, niet voor 
korting of verrekening vatbare, boetesom verbeuren van € 5.000,=, onverminderd het recht van 
laatstbedoelde partij om naast de hiervoor bedoelde boete volledige schadevergoeding te vorderen. 
De geheimhouding van Advanced Mechanical Engineers naar derden is niet van toepassing voor zover 
deze gegevens al bekend waren voor aanvang van de werkzaamheden of redelijkerwijs verworven 
hadden kunnen zijn vanuit openbare informatiebronnen. In die situaties waarbij op grond van wet- of 
regelgeving of een rechterlijke uitspraak Advanced Mechanical Engineers verplicht is bepaalde 
informatie te verstrekken, en Advanced Mechanical Engineers zich niet kan beroepen op 
verschoningsrecht zal deze informatie worden verstrekt en komt lid 1 te vervallen. 

2. Het is opdrachtgever niet toegestaan tijdens of binnen twaalf maanden na uitvoering van de opdracht 
rechtstreeks en/of middellijk een dienstverband en/of zakelijke werkrelatie, direct of indirect, aan te gaan 
met de bij de uitvoering van de opdracht betrokken werknemer(s) van Advanced Mechanical Engineers. 
Ongeacht of deze werknemers met Advanced Mechanical Engineers een vast dienstverband hebben of 
dat deze werknemers slechts voor de duur van de opdracht door Advanced Mechanical Engineers zijn 
aangetrokken, op verbeurte van een boete van € 25.000,= per overtreding alsmede € 350,= per dag voor 
iedere dag dat de werkzaamheden c.q. het dienstverband, c.q. de zakelijke werkrelatie met de 
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voormalige werknemer van Advanced Mechanical Engineers voortduurt.Dit onverminderd het recht van 
Advanced Mechanical Engineers naast de boete de werkelijk geleden schade te vorderen. 

 
 
 

Artikel 21: Geschillen 
1. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen Advanced 

Mechanical Engineers en de opdrachtgever waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, 
zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement 
waarin Advanced Mechanical Engineers statutair is gevestigd.  Advanced Mechanical Engineers 
behoudt zich het recht voor om voor de wettelijk bevoegde rechter te kiezen waar dit in een specifiek 
geschil wenselijk zou zijn. 

2. Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle voorstellen, aanbiedingen, opdrachten en (overige) 
overeenkomsten tussen Advanced Mechanical Engineers en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands 
recht van toepassing. 

3. De toepasselijkheid van Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
 
 

Artikel 22: Slotbepaling 
Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, 
zullen deze Algemene Voorwaarden voor het overige volledig van kracht blijven. Enige bepaling die niet 
rechtsgeldig is of rechtens niet kan worden toegepast, zal worden vervangen door een bepaling die zoveel 
mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen bepaling. 
 

mailto:info@amengineers.nl

	Artikel 1: Definities
	Artikel 2: Werkingssfeer
	Artikel 3: Aanbiedingen, totstandkoming van de overeenkomst
	Artikel 4: Prijzen & tarieven
	Artikel 5: Termijnen en uitvoering opdracht/levering
	Artikel 6: Betaling
	Artikel 7: Intellectueel eigendom
	Artikel 8: Beëindiging van de overeenkomst
	Artikel 9: Advanced Mechanical Engineers als gemachtigde van de opdrachtgever
	Artikel 10: Aansprakelijkheid van Advanced Mechanical Engineers voor toerekenbare tekortkomingen
	Artikel 11: Aansprakelijkheidsduur en vervaltermijnen
	Artikel 12: Overige bepalingen verband houdende met aansprakelijkheid
	Artikel 13: Schadevergoeding
	Artikel 14: Omvang van de schadevergoeding
	Artikel 15: Overige bepalingen verband houdende met schadevergoeding
	Artikel 16: Opdrachtgever is consument
	Artikel 17: Reclames
	Artikel 18: Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)
	Artikel 19: Ontbinding
	Artikel 20: Geheimhouding en concurrentiebeding
	Artikel 21: Geschillen
	Artikel 22: Slotbepaling

