ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
1. Algemeen
a) Onze verkopen en leveringen zijn uitsluitend onderworpen aan de hiernavolgende
algemene verkoopsvoorwaarden van ATL-RENTING BV (hierna “ATL-RENTING”)
met uitsluiting van alle andere.
b) Iedere overeenkomst ondertekend door de vertegenwoordigers, agenten en
aangestelde van ATL-RENTING zijn slechts bindend voor ATL-RENTING na
schriftelijke goedkeuring door de directie. Een wijziging in de overeenkomst is
enkel mogelijk mits schriftelijke aanvullende overeenkomst.
c) Elke annulering van een bestelling moet schriftelijk gebeuren en is slechts geldig
mits schriftelijk aanvaarding door ATL-RENTING. In geval van annulering zal de
klant gehouden zijn tot betaling van de vergoedingen bepaald in artikel 5.
2. Levering en aanvaarding van de goederen
a) De levering door ATL-RENTING geschiedt op één van haar servicepunten/depots.
b) De leveringstermijnen zijn ten alle tijden indicatief en worden enkel bij wijze van
inlichting verstrekt. De leveringstermijnen zijn derhalve niet bindend, tenzij dit
uitdrukkelijk werd overeengekomen. Vertragingen in de uitvoering van de
bestelling kan nooit een aanleiding zijn voor de klant tot schadevergoeding of tot
ontbinding van de overeenkomst.
c) De klant wordt door de ATL-RENTING schriftelijk in kennis gesteld op welke datum
de bestelling kan afgehaald worden. Uiterlijk op het moment van de afhaling zal
het materiaal gecontroleerd worden door de klant. De in ontvangstname door de
klant houdt de aanvaarding in en betekent een afstand vanwege de klant van al
zijn aanspraken, behoudens hetgeen vermeld is onder de titel “waarborg”.
d) Door het eenvoudig verstrijken van een termijn van 8 dagen na de aangekondigde
leveringsdatum is de klant, zonder dat hiertoe enige aanmaning vereist is, in
gebreke om de bestelling af te nemen. ATL-RENTING is dan gerechtigd, doch niet
verplicht, om toepassing te maken van het uitdrukkelijke ontbindend beding zoals
omschreven in artikel 5.
e) ATL-RENTING is gemachtigd om de levering op te schorten zolang alle bestaande
facturen niet zijn voldaan. Bij wanbetaling heeft ATL-RENTING een retentierecht
op alle goederen in haar bezit.
f) In ieder geval zijn alle verplaatsings-, verzendings- en vervoerkosten ten laste van
en op eigen risico van de klant. De afhaling en aanvaarding door een derde, al dan
niet tewerkgesteld door de klant, op instructie van de klant wordt geacht
rechtstreeks door de klant te zijn verricht en geschiedt op diens eigen risico.
g) ATL-RENTING zal niet verantwoordelijk zijn eventuele gevolgen van overmacht
(staking, lock-out en dergelijke), hetzij bij ATL-RENTING zelf, hetzij bij leveranciers
e/o invoerbronnen. In dit geval is ATL-RENTING gerechtigd, ofwel de
leveringstermijn evenredig te verlengen, ofwel af te zien van de bestelling bij enkel
aangetekend schrijven, zonder enig recht van schadevergoeding uit welke hoofde
ook voor de koper.
3. Prijs
a) Alle prijzen worden vermeld exclusief BTW. Indien de prijs niet uitdrukkelijk
overeengekomen is, wordt deze door ATL-RENTING vastgesteld volgens de
gebruikelijke normen. Alle offertes en overeenkomsten zijn gebaseerd op de
thans geldende waarden van lonen, grondstoffen, diensten, etc. Indien deze
opwaartse wijzigingen ondergaan, houden wij ons het recht voor de meegedeelde
prijzen evenredig aan te passen.
b) Indien de overeengekomen plaats van levering zich bevindt buiten de terreinen
van ATL-RENTING zullen leveringskosten afzonderlijk aangerekend worden aan de
klant.
c) Tenzij anders overeengekomen zijn alle kosten voor registratie, keuring,
verzekering en alle andere kosten en/of taksen betreffende o.a. de
inverkeerstelling steeds ten laste van de klant.
d) Opties buiten contractuele afspraken door de klant mondeling of schriftelijk
aangevraagd en/of bevestigd, zullen volledig ten laste en verantwoordelijkheid
vallen van de klant, zelfs al heeft ATL-RENTING deze meerwerken omwille van
welke aard ook, niet schriftelijk tegen bevestigd, maar wel de werken uitgevoerd.
In dit geval zal de klant zonder enige vorm van protest van welke aard ook de
kosten betreffende deze werkzaamheden aanvaarden.
4. De betaling
a) De facturen zijn steeds contant betaalbaar. Tenzij anders overeengekomen is de
klant gehouden om binnen de 7 kalenderdagen na ondertekening van de
overeenkomst een aanbetaling te verrichten van minstens 15 % van de prijs.
b) Wanneer na het opmaken van de overeenkomst, ATL-RENTING verneemt dat de
klant zich in een toestand bevindt waaruit blijkt dat de betaling niet genoegzaam
verzekerd lijkt, is ATL-RENTING gerechtigd om toepassing te maken van het
ontbindend beding zoals omschreven in artikel 5. en/of een betalingsgarantie te
eisen.
c) Bij wanbetaling op de vervaldag is de klant automatisch, van rechtswege en zonder
ingebrekestelling alsdan de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW verschuldigd over
het opeisbare bedrag.
d) Ieder protest tegen een factuur dient schriftelijk te gebeuren via aangetekend
schrijven binnen de 5 werkdagen na factuurdatum. De klant is tot betaling
gehouden niettegenstaande klacht/eis zijnentwege.
Partijen komen overeen dat enkel ATL-RENTING (of een met ATL-RENTING
verbonden onderneming in de zin van art. 5 WVV) zich, ook na samenloop, kan
beroepen op schuldvergelijking tussen de bedragen die ATL-RENTING aan de klant
verschuldigd zou zijn met bedragen die de klant (of een met de klant, zowel in
recht als in feite verbonden onderneming) aan ATL-RENTING (of een met ATLRENTING verbonden onderneming) verschuldigd zou zijn, om welke reden en op
grond van welke oorzaak of welke overeenkomst ook. De klant kan zich niet
beroepen op schuldvergelijking, tenzij met het uitdrukkelijk, voorafgaand en
schriftelijk akkoord van ATL-RENTING.
e) Wanneer een betalingstermijn wordt toegestaan, geschiedt zulks onder
uitdrukkelijke voorwaarde dat onmiddellijk geaccepteerde waarden aan ATLRENTING NV worden afgeleverd. De bank- en discontokosten vallen ten laste van
de klant. Deze geaccepteerde waarden brengen geen schuldvernieuwing teweeg
en de intresten en forfaitaire vergoedingen zoals hoger omschreven blijven
verschuldigd. Bij de minste wanbetaling (weze het van een andere factuur), faling
vereffening of concordaat, is het volledig verschuldigde bedrag onmiddellijk
opeisbaar. Wanneer betalingstermijnen worden toegekend, verbindt de klant zich
ertoe geen enkel gelijkaardig goed te verwerven van een concurrerende firma
vóór de volledige betaling van de facturen. Tot op het ogenblik van de volledige
betaling van het factuurbedrag, de intresten en eventueel ander aankleven, is de
koper verplicht het geleverde te verzekeren tegen brand, diefstal en eigen schade
voor een waarde van deze bedragen, en dient ATL-RENTING als begunstigde in de
verzekeringspolis opgenomen te worden, en staat hij aan ATL-RENTING NV het
recht af het niet betaalde saldo te innen op de uit te keren vergoedingen.
f) De klant verklaart een exemplaar van de factuurvoorwaarden te hebben
ontvangen en ze te aanvaarden. Enkel geprotesteerde facturen zullen als
afzonderlijk geschil behandeld worden volgens de factuurvoorwaarden. De nietbetaling, weze het gedeeltelijk, der prijs op de vervaldag van een factuur, maakt
het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen, facturen van
rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning onmiddellijk opeisbaar. Heeft de
klant meerdere vervallen schulden ten overstaan van ATL-RENTING dan geschiedt
de toerekening van een gedeeltelijke betaling volgens de keuze van ATL-RENTING.
Neemt ATL-RENTING ter zake geen initiatief dan gebeurt de toerekening op die
schuld, waarvan ATL-RENTING het meest belang heeft dat zij wordt voldaan. Een
verklaring van toerekening vanwege de huurder die met het voorgaande strijdt, is
van geen waarde. ATL-RENTING bewijst op onweerlegbare wijze het verzonden en
het door de klant ontvangen zijn van haar factuur door de vermelding van deze
factuur in haar uitgaande facturenboek, één en ander onverminderd het recht van
ATL-RENTING om ter zake andere, haar ter beschikking staande, bewijsmiddelen
aan te wenden.
5. Uitdrukkelijk ontbindend beding
a) Bij contractuele tekortkoming (onder andere, doch niet limitatief: niet-betaling,
weigering tot mededeling van in toepassing van huidige voorwaarden door ATLRENTING gevraagde informatie, …), van de klant kan de overeenkomst op initiatief
van ATL-RENTING en zonder voorafgaande ingebrekestelling en voorafgaande
rechterlijke tussenkomst ontbonden worden lastens de klant met verplichting
zijdens de klant tot vergoeding van de schade die ATL-RENTING lijdt en niet
hersteld wordt door deze ontbinding, begroot op een bedrag gelijk aan minimaal
(d.i. behoudens bewijs van grotere schade) 20% van de koopsom en het geleden
verlies zoals hierna omschreven.
b) Het geleden verlies is gelijk aan het verschil tussen de overeengekomen koopprijs
te vermeerderen met de intresten tot op datum van herverkoop enerzijds, en de
prijs die door herverkoop kon verworven worden anderzijds. Indien de bestelling

nog in productie is, is het verlies gelijk aan alle kosten van de uitvoering, te
vermeerderen met de kosten van de goederen die werden besteld voor deze
productie.
6. Ontbindende voorwaarde
In geval van overlijden, faillissement of gerechtelijk reorganisatie van de klant, dan
wel enige andere situatie van samenloop of vereffening van diens vermogen,
stopzetting, fusie of overname(bod) van zijn bedrijf of nog: staking van betaling
zijnentwege, geprotesteerde wissels zijnentwege of beslag ten zijnen laste, eindigt de
overeenkomst automatisch en van rechtswege met verplichting in hoofde van de
klant tot betaling aan ATL-RENTING van de onder art. 5 omschreven vergoeding voor
gederfde winst en geleden verlies. Indien het vertrouwen van ATL-RENTING in de
kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke of
buitengerechtelijke uitvoering, dan wel maatregelen ter bewaring van recht (bv.
bewarend beslag), of indien de klant diens factuur niet betaalt, is de klant er toe
gehouden om op eenvoudig schriftelijk verzoek van ATL-RENTING (en onverminderd
diens recht op ontbinding overeenkomstig artikel 4a), binnen de 5 werkdagen, een
bijkomende en door ATL-RENTING afdoende bevonden zekerheid te stellen ter
(bijkomende) dekking van de bestaande verbintenissen, reeds opeisbaar of niet, bij
gebreke waaraan de overeenkomst van rechtswege, zonder kennisgave ontbonden is
conform hoger vermelde ontbindende voorwaarde en haar gevolgen.
7. Waarborg
De koper, dan wel diens aangestelde, hoort de goederen uiterlijk bij afhaling te
controleren. Eventuele klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven
aan ATL-RENTING zijn gebeurd binnen de 5 werkdagen na in ontvangstname van de
goederen.
De vrijwaringsplicht van ATL-RENTING m.b.t. gebreken in de geleverde goederen
strekt zich in geen enkel geval verder uit dan deze van onze leveranciers.
Enkel voor de verborgen gebreken zoals hierna omschreven wordt een waarborg
verstrekt, een en ander op straffe van verval:
Gedurende eenzelfde periode dat ATL-RENTING verkrijgt van haar leveranciers na
leveringsdatum wordt door ATL-RENTING waarborg verleend voor fabricagefouten,
constructiefouten en materiaalfouten. Uiteraard speelt deze waarborg niet indien de
schade veroorzaakt wordt door ondeskundige behandeling of onvoldoende
onderhoud na levering. Deze waarborg geldt alleen opzichtens de klant en dit recht
gaat niet over op diegene die het goed verwerft vanwege de klant.
Op de onderdelen die van derden werden betrokken, is slechts waarborg
verschuldigd op voorwaarde en in de mate dat ATL-RENTING zelf een waarborg geniet
van deze derde en op voorwaarde dat alle te vervangen onderdelen worden bezorgd
aan ATL-RENTING. De uitgevoerde werken en vervangingen en leveringen dienen
onmiddellijk voldaan te worden door de klant, dewelke, bij verstrekte waarborg door
de leverancier, op deze basis zal gecrediteerd worden.
Op straffe van verval dient het gebrek schriftelijk gemeld te worden binnen de 48 uur
na vaststelling, inclusief duidelijke foto’s. Wanneer het gebrek fotografisch niet kan
vastgelegd worden, of wanneer de klant in de onmogelijkheid verkeert de defecte
onderdelen terug te sturen aan ATL-RENTING, dient, op straffe van verval, een
vaststelling van het defect te gebeuren door een derde persoon, aangesteld door ATLRENTING. De voertaal is Nederlands. Het is duidelijk dat alle reclamaties schriftelijk
moeten gebeuren en rechtstreeks aan ATL-RENTING dienen gericht. Mondelinge
reclamaties aan onze vertegenwoordigers of aangestelde zijn niet geldig.
De waarborg vervalt, indien aan het onderdeel waaraan zich een defect voordoet,
door anderen dan ATL-RENTING een herstelling is verricht of een verandering is
aangebracht. Nochtans kan ATL-RENTING beslissen dat de herstelling elders kan
uitgevoerd worden, onder navolgende voorwaarden op straffe van verval:

Voorafgaandelijk dient een schriftelijke toestemming hiertoe verleend te
worden door ATL-RENTING; deze toestemming kan slechts verleend worden
na voorafgaandelijk akkoord van de eigen leverancier.

Voorafgaandelijk dient aan ATL-RENTING een volledige prijsopgave bezorgd te
worden, met gedetailleerde vermelding van de uit te voeren werken en de aan
te wenden onderdelen, de kosten en de werkuren per onderdeel.

Op dezelfde basis dient dan ook een gedetailleerde factuur opgemaakt te
worden.

Wanneer het bestek en de factuur niet kunnen opgemaakt worden in het
Nederlands, mogen ze enkel in het Engels of in het Frans opgesteld zijn.
De garantieplicht is beperkt tot het herstel of de vervanging van de defecte
onderdelen ter keuze van ATL-RENTING. Alle aanspraken op schadeloosstelling zijn
uitgesloten.
De waarborg wordt slechts verleend op voorwaarde dat de klant geen openstaande
schulden heeft aan ATL-RENTING. Elke inhouding van betaling is uitgesloten, zelfs
inzake de koopprijs van het gebrekkige stuk.
Bij verkoop van losse onderdelen is geen waarborg verschuldigd. Onderdelen van
elektrische uitrusting, zowel gemonteerd als los, worden evenmin gewaarborgd. Daar
ATL-RENTING zelf koper is van deze artikelen, dient de koper zich rekenschap te geven
van de onmogelijkheid waarin ATL-RENTING verkeert om deze artikelen te
waarborgen en dat zij verplicht is elke verantwoordelijkheid van de hand te wijzen.
ATL-RENTING streeft er echter naar, door een strenge keuze van fabrieken alleen
artikelen te verkopen met een maximum van betrouwbaarheid en bruikbaarheid.
ATL-RENTING is niet verantwoordelijkheid voor een slecht functioneren en voor
gebreken, alsook voor de onkosten, schade, schadevergoedingen, verwijlintresten,
ongelukken enz.…die daarvan het gevolg zouden kunnen zijn. In gevallen waarin ATLRENTING of de fabrikant de garantie wel aanvaarden, blijft deze garantie strikt
beperkt tot de vervanging van het als defect zijnde erkende onderdeel, zonder dat
daarbuiten nog enige schadeloosstelling van welke aard ook kan geëist worden, noch
schadevergoeding voor ongevallen aan personen of zaken, die zich kunnen hebben
voorgedaan.
De waarborg geldt nooit voor reeds gebruikte voertuigen waarvan de (zichtbare of
onzichtbare) gebreken ATL-RENTING nooit tot enige verantwoordelijkheid kunnen
binden. Dit materiaal wordt steeds verkocht in de staat waarin het zich bevindt,
waarbij de koper erkent volledig op de hoogte te zijn van de staat van dit materiaal.
8. Aansprakelijkheid
ATL-RENTING treft enkel aansprakelijkheid voor eigen opzettelijke of zware fouten,
niet voor eigen gewone fouten, noch voor fouten van aangestelde of
uitvoeringsagenten (welke ook de ernst van deze fouten weze). De aansprakelijkheid
van ATL-RENTING kan nooit leiden tot vergoeding van indirecte schade of
gevolgschade.
Op straffe van verval dient elke vordering lastens ATL-RENTING in rechte te worden
gesteld binnen de 6 maanden na datum waarop het beweerde recht om te vorderen
is ontstaan, onverminderd een eventueel in de overeenkomst, elders in haar
voorwaarden of in de wet voorziene, kortere termijn.
Al het voorgaande geldt onverminderd hetgeen gestipuleerd is met betrekking tot de
waarborgverlening van artikel 7 en onverminderd hetgeen elders in deze
voorwaarden met betrekking de aansprakelijkheid van ATL-RENTING werd bedongen.
9. Stalling der voertuigen
a) ATL-RENTING is niet verantwoordelijk voor de voertuigen welke in haar
werkplaatsen afgeleverd worden. De eigenaar kan geen enkele aanspraak, hoe
dan ook laten gelden opzichtens ATL-RENTING.
b) Bij aankomst kan, enkel op uitdrukkelijk verzoek van de klant, een inventaris
worden opgemaakt van de aanwezig zijnde gereedschapstuigen en toebehoren.
ATL-RENTING is niet verantwoordelijk voor de stukken, welke niet in deze
inventaris zijn opgenomen.
c) ATL-RENTING is evenmin verantwoordelijk voor de schade aan het voertuig, welke
niet het rechtstreekse gevolg is van de contractuele werken door ATL-RENTING uit
te voeren.
d) ATL-RENTING is voor beschadigingen of ontbrekende stukken in geen geval
verantwoordelijk wanneer het voertuig, na de aflevering het servicepunt verlaten
heeft.
10. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de geleverde goederen gaat slechts op de klant over, wanneer deze
al diens verplichtingen uit deze overeenkomst en uit eventuele andere reeds
afgesloten of nog te sluiten overeenkomsten heeft voldaan, zo in hoofdsom,
intresten, schadevergoedingen en kosten. Het risico gaat over op het moment van in
ontvangstname door de koper of diens aangestelde.
De klant verbindt er zich toe de gekochte goederen niet te vervreemden of te
bezwaren, noch er enige wijziging aan te brengen die de waarde ervan zou
verminderen. Hij verbindt er zich tevens toe op straffe van bijkomende
schadevergoeding van 5.000 EUR om ATL-RENTING binnen de 24 uur schriftelijk in
kennis te stellen van elke inbeslagname op het verkochte en niet volledige betaalde
goed. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in verband met de opeising van
het goed zijn ten laste van de klant.

Wanneer de klant zijn verplichtingen niet nakomt is ATL-RENTING gerechtigd het
eigendomsvoorbehoud uit te oefenen zonder tussenkomst van de rechtbank. De
klant machtigt ATL-RENTING alsdan in het bijzonder tot terugname van het geleverde
goed en erkent dat de terugname niet automatisch tot ontbinding van de
overeenkomst leidt. Een terugname kan geen rechten op schadevergoeding doen
ontstaan in hoofde van de klant. Bij een terugname wordt een staat van het
kwestieuze goed opgemaakt door ATL-RENTING, staat die per aangetekend schrijven
wordt overgemaakt aan de klant, die deze enkel betwisten kan door aanstelling, op
eigen kosten en binnen de 48 uren na verzending van de staat door ATL-RENTING,
van een door de rechtbank te Antwerpen erkend automobieldeskundige, expert die
de staat van het materiaal tegensprekelijk bepalen zal en waarvan het rapport gelden
zal als beschrijving van de staat van het materiaal bij terugname. De kosten van
terugname en beschrijving van de staat zijn voor rekening van de klant.
11. Overname van een gebruikt voertuig.
Wanneer de overeenkomst de overname van een gebruikt voertuig voorziet, is deze
overname ondergeschikt aan de levering van een nieuw voertuig. De
overeengekomen prijs dient verhoogd te worden met BTW. Geen enkele overname
geschiedt, dan na een deskundig onderzoek van het kwestieuze voertuig in onze
werkhuizen door onze deskundige, bekrachtigd door één van onze bestuurders. ATLRENTING is niet gehouden tot overname in geval dat de overeenkomst verbroken of
vernietigd wordt, zelfs wanneer zij in het bezit van dit voertuig gesteld is. Het
gebruikte voertuig wordt aan de klant teruggegeven tegen betaling van alle kosten
van herstelling of in werking stellen, zonder dat deze gerechtigd is op
schadevergoeding uit welke hoofde ook. Zo het voertuig reeds verder werd verkocht,
is ATL-RENTING slechts gehouden de verkoopprijs over te maken onder aftrek van
een commissie van 20%, benevens alle kosten en lasten veroorzaakt door gebeurlijke
herstelling en wederverkoop. Het ingebrachte voertuig dient door de klant op zijn
kosten in onze werkhuizen gebracht te worden ten laatste op de dag van de levering
en in ontvangstname van het nieuwe voertuig. Zo dit niet geschiedt, zal de klant een
aangenomen wissel afleveren ten belope van de waarde van de overname, welke
alsdan definitief vervalt. De klant dient het over te nemen voertuig af te leveren,
samen met de overnamefactuur, in dezelfde goede staat als overeengekomen met de
overname en voorzien van alle onderdelen en bijhorigheden, vereist door de
reglementering inzake de bedrijfsvoertuigen. Bij gebreke hieraan te voldoen, heeft
ATL-RENTING het recht de overname te weigeren of de waarde ervan te verminderen.
12. Adreswijziging
De klant dient ATL-RENTING onverwijld en aangetekend in kennis te stellen van elke
adreswijziging. Zo dit niet geschiedt zal briefwisseling, betekening, … geldig gebeuren
wanneer zij gericht is aan het in de overeenkomst vermelde adres van de klant.
13. Geschillen
Elk geschil inzake onderhavige overeenkomst (totstandkoming, interpretatie,
uitvoering, …), zelfs inzake de betaling van de aangenomen wissels, behoort
uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement ZeelandWest-Bragant. ATL-RENTING behoudt zich het recht voor om het geschil
desalniettemin in te leiden voor de rechtbank in wiens territorium de
woonst/maatschappelijke zetel van de klant zich bevindt.
Enkel het Nederlandse recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag, is van
toepassing. Bij proceswinst door ATL-RENTING is het proces verliezende klant
gehouden tot betaling van de voor het geval maximaal voorziene
rechtsplegingsvergoeding.
14. Voertaal
De voertaal van de communicatie tussen partijen is het Nederlands.
15. Overdracht van rechten
Zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van ATL-RENTING kan de klant
zijn rechten en/of verbintenissen ten opzichte van ATL-RENTING niet aan een derde
overdragen.
16. Persoonsgegevens:
Alle gegevens worden opgenomen in de bestanden van ATL-RENTING, die als
verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk is voor de naleving van onze privacy
policy. Alle voorschriften zoals opgelegd door de Algemene Verordening
Gegevensbescherming worden door ATL-RENTING nageleefd.
17. Aankoop door een derde
Wanneer de aankoop op verzoek van de klant mits goedkeuring van ATL-RENTING
uiteindelijk gebeurt door een derde zoals bijvoorbeeld een leasingmaatschappij of
een financiële instelling, stelt de klant zich voor deze hoofdelijk en ondeelbaar
medeschuldenaar en blijft hij gehouden tot alle financiële verplichtingen zoals in
onderhavige overeenkomst voorzien.
18. Medeschuldenaar
Indien het materieel gekocht wordt door een vennootschap is niet enkel deze
vennootschap gehouden tot naleving en uitvoering van de overeenkomst maar ook,
ten persoonlijke titel, hoofdelijk en ondeelbaar met de klant-koper, de bestuurder,
zaakvoerder of gevolmachtigde die namens de vennootschap deze overeenkomst
heeft getekend. De ondertekenaar verbindt zich dus ook persoonlijk, hoofdelijk en
ondeelbaar met de vennootschap waarvoor hij optreedt, tot naleving van alle
bepalingen voorzien in de overeenkomst en de algemene voorwaarden van deze
overeenkomst.
Artikel 19 Wijzigingen Algemene Verhuurvoorwaarden
ATL-RENTING is bevoegd om zonder nadere instemming van de klant deze
verkoopvoorwaarden te wijzigen c.q. aan te passen indien wijzigingen in de
bedrijfsvoering van ATL-RENTING of wijzigingen in de bestaande wetten- of
regelgeving en jurisprudentie dit vorderen. Wijzigingen in deze verkoopvoorwaarden
zijn onmiddellijk van kracht op de tussen ATL-RENTING en de klant gesloten
overeenkomst.
20. Nietigheid
De eventuele nietigheid van een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden,
heeft niet de nietigheid tot gevolg van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

