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Algemene Handelsvoorwaarden 
van 

TwenTech,  Production Equipment & ATE 
 
Algemeen 
TwenTech,  Production Equipment & ATE, hierna te noemen TwenTech is een onderdeel van de 
Mercatel Groep B.V., gevestigd te Enschede, Nederland en is ingeschreven in het handelsregister van 
de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Veluwe en Twente onder nummer 06085386. 
 
Deze Algemene Handelsvoorwaarden hebben betrekking op de handelsaktiviteiten van TwenTech. 
Onder handelsaktiviteiten wordt verstaan de verkoop van en de bemiddeling in nieuwe en gebruikte 
produktieapparatuur en testsystemen voor elektronische produkten, hierna te noemen apparatuur. 
 
Omdat TwenTech zowel apparatuur verkoopt als bij de verkoop van apparatuur tussen verkoper en 
koper bemiddelt, wordt in deze Algemene Handelsvoorwaarden waar nodig onderscheid gemaakt 
tussen de verkoopaktiviteiten en de bemiddelingsaktiviteiten van TwenTech. 
 
1. Aanbiedingen 
1.De door TwenTech gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, met een geldigheidsduur van 10 dagen. 
2.Gebruikte apparatuur wordt uitsluitend onder voorbehoud van tussentijdse verkoop aangeboden,   
   tenzij anders in de aanbieding wordt vermeld. 
3.De aanbiedingen, die TwenTech doet in zijn funktie als bemiddelaar, worden gedaan namens de  
   verkoper van de aangeboden apparatuur, zonder dat zulks expliciet behoeft te worden vermeld. 
 
2. Prijzen 
1.De prijzen genoemd in de aanbiedingen zijn exclusief BTW en overige heffingen van       
   overheidswege. 
2.De prijzen luiden in de valuta, vermeld in de aanbieding. 
3.De prijzen genoemd in de aanbiedingen gelden voor levering af standplaats van de apparatuur op de  
   datum van de aanbieding. 
4.Koerswijzigingen van vreemde valuta ten opzichte van de EURO van meer dan 5% mogen in de te  
   faktureren prijzen worden doorberekend. 
5.Overeengekomen prijzen kunnen worden verhoogd op grond van overheidsvoorschriften en of 
   andere dwingende maatregelen, zonder dat de koper/opdrachtgever daaraan het recht tot ontbinding   
   van de overeenkomst kan ontlenen.  
 
3. Betalingsvoorwaarden 
1.De koper/opdrachtgever is verplicht het faktuurbedrag uiterlijk 3 werkdagen na de in de faktuur  
   vermelde betalingstermijn te voldoen, zonder toepassing van enige niet wettelijke compensatie. 
2.Bij gebreke van betaling na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn is de       
   koper/opdrachtgever in verzuim en is hij vanaf de vervaldatum van de faktuur een vertragingsrente  
   verschuldigd van 1 % van het faktuurbedrag of het nog verschuldigde gedeelte van het     
   faktuurbedrag per maand.  
 
     1 
 
 



                                                                                                     International merchants / brokers 
 
                             Production Equipment & ATE 
 
 
                       Enschede Office                       Tel    + 31-(0)53-4836633 
                       P.O. Box 545                        Fax   + 31-(0)53-4836631 
                       7500 AM  ENSCHEDE                   E-mail  vonderhorst@twentech.com  
                       THE NETHERLANDS 

                                       
  TwenTech,  Production Equipemnt & ATE is a tradename of Mercatel Groep BV 

4. Garantie en aansprakelijkheid 
1.Gebruikte apparatuur wordt zonder garantie verkocht, tenzij in de aanbieding van deze apparatuur  
   door TwenTech  expliciet aard en de duur van de garantie worden vermeld. 
2.Als TwenTech apparatuur namens de verkoper aanbiedt, gelden geen garantiebepalingen van de  
   verkoper tenzij deze expliciet in de aanbieding van apparatuur door TwenTech worden vermeld. 
 
5. Leveringstermijnen 
1.De leveringstermijnen vermeld in de door TwenTech gedane aanbiedingen gelden bij benadering. 
2.Indien de overeengekomen leveringstermijn door TwenTech wordt overschreden, is de    
   koper/opdrachtgever gehouden een latere levering te accepteren, zonder enige vorm van  
   schadevergoeding.  
 
6. Totstandkoming 
1.Een leveringsovereenkomst  komt tot stand door schriftelijke bevestiging door TwenTech van een  
   opdracht tot levering, die TwenTech van de koper/opdrachtgever ontvangt. 
2.Is de leveringsovereenkomst gebaseerd op een door TwenTech gedane aanbieding, dan wordt deze  
   aanbieding bestanddeel van de leveringsovereenkomst. 
3.Indien TwenTech de aanbieding, op basis waarvan de koper/opdrachtgever zijn opdracht verstrekt,  
   gedaan heeft namens de verkoper van de apparatuur, komt de leveringsovereenkomst tot stand door  
   schriftelijke bevestiging door de verkoper aan de koper/opdrachtgever. 
 
7. Eigendomsvoorbehoud 
1.Behoudens het gestelde in de leden 2.en 3. zal het eigendom van geleverde apparatuur overgaan op  
   de koper/opdrachtgever bij levering. 
2.TwenTech blijft eigenaar van alle door hem aan koper/opdrachtgever geleverde zaken totdat de  
   koper/opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan. 
3.Indien er bij TwenTech gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de  
   koper/opdrachtgever, is TwenTech bevoegd de levering van de apparatuur uit te stellen, totdat de  
   koper/opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. 
 
8. Intellectueel eigendom, licenties 
1.Behoudens het gestelde in lid 2. berusten alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot  
   door TwenTech geleverde zaken bij TwenTech of bij de verkoper, indien TwenTech als bemiddelaar  
   optreedt. 
2.Indien apparatuur functioneert of mede functioneert door middel van software, is deze software  
   eigendom van de oorspronkelijke fabrikant van de apparatuur. De koper/opdrachtgever is gehouden  
   zich ervan te vergewissen, dat hij, indien hij van de apparatuur gebruik maakt, beschikt over de door  
   de oorspronkelijke fabrikant van de apparatuur afgegeven of af te geven licentie. 
 
9. Overmacht 
1.Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van TwenTech onafhankelijke omstandigheid, die  
   nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. 
2.In het bijzonder gelden als overmacht, voor zover e.e.a. niet reeds is begrepen in lid 1., oorlog,  
   oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige  
   storingen in het bedrijf van TwenTech of in het bedrijf van onze leveranciers. 
3.Bij overmacht heeft TwenTech de keuze om de termijn van levering met de duur van de overmacht  
   te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat  
   TwenTech in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding. 
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10. Wijziging of ontbinding 
1.Wijziging of ontbinding van de overeenkomst door TwenTech of door de koper/opdrachtgever  
   behoeft de schriftelijke instemming van de koper/opdrachtgever of van TwenTech. 
2.Voor ontbinding van de overeenkomst door TwenTech in geval van overmacht is de schriftelijke  
   instemming van de koper/opdrachtgever niet vereist. 
2.Indien de koper/opdrachtgever de overeenkomst wenst te wijzigen of te ontbinden, is hij gehouden  
   alle schade, waarin begrepen door TwenTech gederfde winst en alle kosten voortvloeiende uit de  
   wijziging of ontbinding van de overeenkomst, aan TwenTech te vergoeden. 
 
11. Geschillen 
1.Elk geschil, waaronder begrepen een geschil dat slechts door één partij als zodanig wordt beschouwd  
   en dat voortvloeit uit of verband houdt met een overeenkomst waarop deze Algemene  
   Handelsvoorwaarden van toepassing zijn, zal door overleg tussen TwenTech en de  
   koper/opdrachtgever worden opgelost. 
2.Indien door overleg tussen TwenTech en de koper/opdrachtgever geen oplossing wordt bereikt, zal  
   het geschil ter beslissing worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen wiens ambtsgebied  
   TwenTech is gevestigd. 
 
12. Toepasselijk recht 
1.Op elke overeenkomst tussen TwenTech en koper/opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
 
13. Depot 
1.Deze Algemene Handelsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel en Fabrieken  
   voor de Veluwe en Twente, in Enschede. 
 
14. Geldigheid 
1.Deze Algemene Handelsvoorwaarden zijn bestanddeel van iedere aanbieding van TwenTech en 
   worden van kracht op het moment van aanbieding. 
2.Deze voorwaarden gelden uitsluitend voor de verkoop van en de bemiddeling in apparatuur. 
3.Deze voorwaarden prevaleren boven eventuele voorwaarden van de koper/opdrachtgever, voorzover 
   hiervan niet uitdrukkelijk is afgeweken met schriftelijke toestemming van beide partijen. 
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