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Deze Algemene Handelsvoorwaarden Landbouwwerktuigen en 
-uitrustingen (AHL) zijn - na overleg in de Stichting Mechanisatie
Centrum - vastgesteld door:
-  het Centraal Orgaan Mechanisatiebedrijven COM,
-   de Vereniging van Leveranciers van Agrarische Bedrijfs-

gebouwen en - uitrusting VABU,
-   de Vereniging van Importeurs en Fabrikanten van en Groot-

handelaren in melkwinning- en -bewaarapparatuur alsmede 
van automatisering voor de veehouderij VEMI,

-   de Vereniging van Handelaren in Landbouwwerktuigen en 
Tractoren V.H.L.,

-   de Vereniging van Importeurs van en Groothandelaren in 
 Landen tuinbouwmachines VIMPOLTU,

-   de Vereniging van Regionale Importeurs en Groothandelaren 
in Land- en Tuinbouwmachines VOHIL en door het Land-
bouwschap.

Artikel 1 Algemeen

1.1.   De Algemene Handelsvoorwaarden Landbouwwerktuigen 
en uitrustingen (AHL) kunnen van toepassing worden 
verklaard op alle aanbiedingen en overeenkomsten van 
koop en verkoop met betrekking tot nieuwe werktuigen en 
uitrustingen en daarin geïntegreerde computersystemen, 
naar hun aard kennelijk bestemd voor gebruik op akker-
bouw-, weidebouw-, veehouderij-, tuinbouw-, fruitteelt-, 
bosbouwof soortgelijke bedrijven, alsmede op overeen-
komsten van koop en verkoop met betrekking tot nieuwe 
computersystemen en/of computerprogrammatuur door 
partijen bestemd voor gebruik op een of meer van boven-
genoemde bedrijven.

1.2.  a.  Onder werktuig als bedoeld in lid 1 wordt niet verstaan 
handgereedschap.

 b.  Onder uitrusting als bedoeld in lid 1 wordt bedrijfs-
uitrusting verstaan die op een vaste plaats pleegt te 
worden gebruikt, inclusief de installatie en de montage 
daarvan.

 c.  Onder computersysteem als bedoeld in lid 1 wordt 
digitaal werkende elektronische apparatuur verstaan, 
uitgerust met een of meer verwerkingseenheden (pro-
cessoren) en voorziening(en) voor gegevensopslag, 
waarbij niet alleen de parameters in de programmering 
kunnen worden gewijzigd maar waarbij ook de pro-
grammering zelf vervangbaar is.

 d.  Onder computerprogrammatuur als bedoeld in lid 1 
wordt programmatuur verstaan zoals gedefinieerd in 
artikel 14 lid 1.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1.   Aanbiedingen van verkoper met betrekking tot een com-
putersysteem, al dan niet met bijbehorende computer-
programmatuur, zijn gebaseerd op een gespecificeerde 
offerte.

2.2.   Aanbiedingen dienen de bepaling te bevatten dat de te 
 sluiten overeenkomst onder de AHL zal worden aangegaan.

2.3.   Indien een computersysteem wordt aangeboden dient in 
de offerte ook te worden aangegeven onder welke condi-
ties een meerjarige onderhoudsovereenkomst kan worden 
 afgesloten.

2.4.   Aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.5.   Technische gegevens zoals maten, gewichten en 

 capaciteiten worden in aanduidingen, die in Nederland 
gangbaar zijn, te goeder trouw naar waarheid verstrekt. 
Zij zijn vrijblijvend tenzij anders is vermeld.

2.6.   Bescheiden van zuiver technische aard blijven eigendom 
van verkoper mits als zodanig gewaarmerkt. Zij dienen 
op eerste verzoek door koper franco te worden geretour-
neerd en mogen niet publiek worden gemaakt door koper. 
Gelijke verplichtingen rusten op verkoper indien een en 
ander is verstrekt door koper.

2.7.   Onder verkoper en koper worden in dit artikel ook de 
 aspirant verkoper en de toekomstige koper verstaan.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1.   De toepasselijkheid van de AHL dient bij voorkeur te 
blijken uit een door partijen ondertekende overeenkomst 
als bedoeld in lid 2 van artikel 3. Indien een dergelijk stuk 
ontbreekt, kan het van toepassing zijn van de AHL door 
de partij die zich daar op beroept ook op een andere wijze 
worden bewezen.

3.2.   De koop-/verkoopovereenkomst (verder “overeenkomst” 
genoemd) bevat naast de datum en de plaats van de 
overeenkomst de bepaling dat deze overeenkomst onder 
de AHL is aangegaan en voorts een duidelijke vermelding 
van:

 a.   het merk, het type en de uitvoering van het werktuig of 
de uitrusting;

 b.  hetgeen door koper terzake is verschuldigd.
 c.   de terzake verschuldigde omzetbelasting onder ver-

melding van het toegepaste tarief;
 d.  de betalingscondities;
 e.  eventuele bepalingen omtrent de emballage;
 f.  de datum(s) van aflevering en/of installatie;
 g.   de datum van de inbedrijfstelling zo die door verkoper 

zal geschieden;
 h.   de plaats en de wijze van aflevering en voor wiens 

rekening en risico het transport plaatsvindt;
 i.   de gegevens die verkoper verschaft nodig om de 

opstellingsplaats te bepalen indien het een computer-
systeem betreft.

3.3.   De AHL zijn in hun geheel van toepassing, tenzij daarvan 
wordt afgeweken, in welk geval op straffe van onwaarde 
deze afwijking in een overeenkomst schriftelijk dient te 
worden vastgelegd.

3.4.   Op overeenkomsten aangegaan onder de AHL is het 
 Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 4 Prijzen

Overeengekomen prijzen zijn bindend met dien verstande dat:
a.   verkoper zich het recht voorbehoudt om prijswijzigingen 

toe te passen, indien wijzigingen van inkoopprijzen, de 
wisselkoers, lonen, sociale of andere lasten, invoer- 
rechten of andere belastingen, vrachtprijzen enz. plaats-
vinden voor het overeengekomen tijdstip van aflevering 
respectievelijk installatie, mits hij deze prijswijzigingen 
tijdig voor dit tijdstip ter kennis van koper heeft gebracht;

b.   koper gerechtigd is om, indien verkoper een prijsver-
hoging als onder a. bedoeld toepast, de gesloten over-
eenkomst voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, 
mits hij van zijn besluit daartoe schriftelijk binnen tien 
dagen na ontvangst van een tijdige kennisgeving de prijs-
verhoging aan verkoper bericht geeft en de door verkoper 
ter uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk reeds 
gemaakte kosten vergoedt.

c.   In geval van wijziging of aanvulling van de afgesproken 
werkzaamheden, hetzij in opdracht van koper, hetzij als 
gevolg van het feit dat de verstrekte gegevens onjuist 
of onvolledig zijn, de daaruit voortvloeiende meerdere 
kosten door koper dienen te worden voldaan.

Artikel 5 Installatie- en montagewerkzaamheden

5.1.   De tijdige en juiste uitvoering van alle voorzieningen die 
noodzakelijk zijn voor de opstelling van de te monteren 
uitrusting als bedoeld in artikel 1 en/of de juiste werking 
van deze uitrusting in gemonteerde staat, is voor risico 
van koper en valt buiten de verantwoordelijkheid van 

verkoper, tenzij de uitvoering van bedoelde voorzieningen 
door of vanwege verkoper wordt verricht. De verkoper is 
tegenover koper verantwoordelijk voor de juistheid van 
door hem verstrekte gegevens en tekeningen.

5.2.  De koper zorgt voor eigen rekening en risico dat:
 a.   het personeel van verkoper, zodra dit op de plaats 

van opstelling is aangekomen, zijn werkzaamheden 
kan aanvangen en voorts te allen tijde in de gelegen-
heid wordt gesteld zijn werkzaamheden ongestoord te 
verrichten gedurende de normale werkuren en boven-
dien buiten de normale werkuren, indien verkoper het 
noodzakelijk acht het tijdstip van het begin en/of het 
einde der werkzaamheden buiten de normale werk-
uren te stellen en hij zulks tijdig met koper is overeen-
gekomen;

 b.   geschikte schaft- en schuilgelegenheid voor het 
 personeel van de verkoper aanwezig is;

 c.   de toegangswegen tot de plaats van opstelling 
 geschikt zijn voor het noodzakelijke transport;

 d.   de aangewezen bouwplaats geschikt is voor opslag en 
montage;

 e.   opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en  andere 
goederen aanwezig zijn die, voorzover verkoper dit 
verlangt, afsluitbaar dienen te zijn;

 f.   hulpwerkkrachten, voorzieningen zoals gas, water, 
elektriciteit, verwarming en verlichting alsmede over-
eengekomen hulpwerktuigen op verlangen van ver-
koper tijdig op de juiste plaats ter beschikking worden 
gesteld;

 g.   alle wettelijk vereiste veiligheids- en andere voorzorgs-
maatregelen, met uitzondering van persoonlijke beschut-
tingsmiddelen, zijn genomen en worden gehandhaafd.

 h.   de ter montage afgeleverde goederen niet van de over-
eengekomen tijdelijke opslagplaats verwijderd worden 
tenzij er over de verplaatsing overeenstemming met 
verkoper is.

5.3.   Bij tijdverlies, veroorzaakt door vertraging wegens het niet 
voldoen aan een of meer der in het eerste en tweede lid 
van dit artikel gestelde voorwaarden, wordt een  zodanige 
verlenging van de montagetijd toegestaan als, alle 
 omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

5.4.   Kosten die rechtstreeks voortvloeien uit het niet of niet 
tijdig voldoen aan een of meer in dit artikel gestelde voor-
waarden, zijn voor rekening van koper.

Artikel 6 Risico

6.1.   Het gekochte is voor rekening en risico van koper:
 -   bij een werktuig, waarin al dan niet een computer-

systeem is geïntegreerd vanaf het tijdstip van aflevering.
 -   bij uitrusting waarin al dan niet een computersysteem 

is geïntegreerd welke uitrusting gemonteerd en/of 
geïnstalleerd dient te worden, vanaf het moment van 
aanlevering van die uitrusting of onderdelen daarvan 
op het werk.

 -   bij een niet geïntegreerd computersysteem of bij com-
puterprogrammatuur vanaf het tijdstip van aflevering.

6.2.   Indien bij verkoop van een nieuw werktuig of nieuwe 
uitrusting tegen inruil van een gebruikt werktuig en/of 
gebruikte uitrusting koper in afwachting van de aflevering 
van dat nieuwe het oude blijft gebruiken, wordt laatst-
genoemde eerst eigendom van verkoper nadat dit ter 
beschikking van verkoper is gesteld. Tijdens dit gebruik 
zijn alle kosten en met name die van onderhoud en even-
tuele schade door welke oorzaak dan ook ontstaan (ook 
als gevolg van verlies) voor rekening en risico van koper.

Artikel 7 Betaling en eigendomsvoorbehoud

7.1.   Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de betaling 
van de koopsom onmiddellijk na de ter beschikking stel-
ling van het gekochte aan koper of, indien montage en/
of installatie is overeengekomen, na afloop van bedoelde 
werkzaamheden.

7.2.   De verkoper is gerechtigd bij niet tijdige betaling door 
koper, van deze laatste betaling te vorderen van rente 
gelijk aan de wettelijke rente over de koopsom of het 
restant daarvan en wel vanaf de vervaldag en zonder dat 
ingebrekestelling zal zijn vereist.

7.3.   Ten aanzien van de betaling van de koopsom is verreke-
ning uitgesloten.

7.4.   De verkoper is bij niet of gedeeltelijke betaling van de 
koopsom gerechtigd alle kosten van koper te vorderen 
die worden gemaakt om de koper tot nakoming van zijn 
financiële verplichtingen jegens verkoper te brengen, 
waartoe gerekend worden zowel de gerechtelijke als 
 buitengerechtelijke kosten die aan de inning van de 
 vordering van verkoper zijn verbonden.

7.5.   De verkoper is gerechtigd alvorens te leveren of met 
de aflevering voort te gaan voldoende zekerheid voor 
het nakomen van betalingsverplichtingen van koper te 
 bedingen.

7.6.   Weigering van koper om de verlangde zekerheid te 
stellen, geeft de verkoper het recht de overeenkomst als 
van rechtswege ontbonden te beschouwen onverminderd 
zijn recht op vergoeding van eventuele door hem geleden 
schade.

7.7.   De koopsom of het resterende deel daarvan is in elk geval 
onmiddellijk opeisbaar indien: - een (of meer) overeenge-
komen betalingstermijn(en) niet word(t)(en) nageleefd;

 -  koper in staat van faillissement is geraakt, surseance 
van betaling vraagt of zijn onder curatelestelling is 
aangevraagd;

 -   enig beslag door derden op zaken of vorderingen van 
koper wordt gelegd;

 -   koper overlijdt of, zijnde een rechtspersoon wordt ont-
bonden, dan wel het bedrijf van koper wordt geliqui-
deerd.

7.8.   Tot zekerheid van de juiste nakoming van de betalings-
verplichtingen behoudt verkoper zich de eigendom van 
de geleverde zaak voor totdat de volledige betaling is 
geschied, onverminderd de eventuele verrekeningsplicht 
van partijen. Koper is, zolang hij niet aan zijn betalingsver-
plichtingen heeft voldaan, niet gerechtigd de door verkoper 
geleverde zaak aan een derde in eigendom over te dragen 
of op genoemde zaken een pandrecht te vestigen.

7.9.   Bij niet nakoming door koper heeft verkoper tot het tijd-
stip dat betaling van het verschuldigde door koper heeft 
plaatsgevonden, bij en na behoorlijke ingebrekestelling 
het recht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde 
zaken terug te nemen, alsook het recht de bevestigde 
delen van de uitrusting te demonteren en de vrijgekomen 
materialen tot zich te nemen.

7.10.   Verkoper respectievelijk koper hebben het recht de over-
eenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke 
ingang als van rechtswege ontbonden te beschouwen 
wanneer aan de wederpartij voorlopige of definitieve 
 surseance van betaling is verleend, danwel de wederpartij 
in staat van faillissement is verklaard. Het als van rechts-
wege ontbonden beschouwen van de overeenkomst op 
een van deze gronden geschiedt bij aangetekend schrijven 
aan de wederpartij.

Artikel 8 Bijzondere rechten

8.1.   Verkoper behoudt zich te allen tijde de intellectuele eigen-
domsrechten voor met betrekking tot al hetgeen hij aan 
koper heeft geleverd.

8.2.   Verkoper verbindt zich tot geheimhouding van alle bedrijfs-
eigen gegevens van koper waar en wanneer ook verkre-

gen. Verkoper zal zijn personeel en eventuele onderaan-
nemers dezelfde verplichting opleggen.

Artikel 9 Inbedrijfstelling

9.1.   De inbedrijfstelling geschiedt bij aflevering, tenzij partijen 
anders overeenkomen. De inbedrijfstelling geschiedt 
onder verantwoordelijkheid van verkoper. Koper kan 
schriftelijk afstand doen van zijn recht op inbedrijfstelling.

9.2.   Verkoper dient bij de inbedrijfstelling de koper volledig 
te instrueren of te doen instrueren met betrekking tot het 
gebruik, het onderhoud en andere punten, die de gebrui-
ker voor een juist gebruik in acht moet nemen.

9.3.   Indien de instructies zoals bedoeld in lid 2 schriftelijk 
worden verstrekt, dienen deze in de Nederlandse taal te 
zijn gesteld.

9.4.   In aanvulling op hetgeen bepaald is in lid 1 t/m 4 dient 
de verkoper van een computersysteem in ieder geval een 
zodanige schriftelijke instructie te leveren, dat koper voor 
de overeengekomen doeleinden een goede werking van 
het computersysteem kan verkrijgen.

9.5.   Koper stelt alle voor de inbedrijfstelling nodige hulpwerk-
krachten, hulpwerktuigen en voorzieningen zoals gas, 
water, elektriciteit, verwarming en verlichting op verlangen 
van verkoper tijdig op de juiste plaats ter beschikking.

Artikel 10 Garantie

10.1.   De verkoper garandeert de deugdelijke werking van 
het geleverde gedurende een periode welke eindigt zes 
maanden na de inbedrijfstelling, of zoveel later als door de 
fabrikant wordt bepaald; een en ander onder de voorwaar-
den dat bedoelde inbedrijfstelling binnen een redelijke 
termijn na de aflevering plaatsvindt en dat de niet deug-
delijke werking tijdig is gemeld. Hij verplicht zich dat deel 
van het geleverde te herstellen of te vervangen dat defect 
is geraakt door onjuiste montage door of in opdracht 
van verkoper, dan wel naar redelijk oordeel van de fabri-
kant - of namens hem de eerste leverancier - defect is 
geraakt door toepassing van ondeugdelijk materiaal en/of 
ondeugdelijke constructie.

10.2.   In afwijking van de in de eerste zin van lid 1 genoemde 
garantieperiode van zes maanden, geldt - met handhaving 
van het overig gestelde - bijlevering van een computer-
systeem een garantieperiode van drie maanden na de 
inbedrijfstelling, of zoveel langer als door de fabrikant 
wordt bepaald.

10.3.   De in lid 1 en 2 bedoelde garantie geldt ook voor die delen 
van het geleverde, die niet door verkoper zelf - of door de 
verkoper vertegenwoordigde fabrikant zijn vervaardigd. 
Mochten over deze delen echter geschillen ontstaan, 
dan verplicht verkoper zich hierover de fabrikant van 
deze delen - of zijn vertegenwoordiger - te raadplegen als 
 deskundige.

10.4.   Het arbeidsloon, voortvloeiend uit en betrekking hebbend 
op het herstel van het gebrek komt, voor zover de fabri-
kant dat vergoedt, voor rekening van verkoper onder 
voorwaarde dat de arbeidstijd in overeenstemming is met 
de tijd die de fabrikant hiervoor heeft vastgesteld. Alle 
overige noodzakelijk gemaakte kosten komen voor reke-
ning van de koper.

10.5.   Alle werkzaamheden, die onder de garantiebepalingen 
worden verricht, geschieden in principe alleen tijdens de 
normale werktijd. Indien door toedoen van koper de werk-
zaamheden buiten de normale werktijd moeten worden 
verricht, komen toeslagen op arbeidslonen en de noodza-
kelijk gemaaktemeerdere kosten voor rekening van koper.

10.6.   Als verkoper niet voldoende gelegenheid wordt gegeven 
om een voorkomend gebrek te verhelpen, komen alle 
hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper.

10.7.   Alle bescheiden betrekking hebbend op vervangings- of 
herstelwerkzaamheden verricht als garantiewerkzaam-
heden, ook die welke door anderen dan verkoper zijn 
verricht, worden door verkoper aan de koper op diens 
verzoek overgelegd. Garantiebewijzen voor vervangende 
delen worden door verkoper aan de koper op diens 
verzoek verstrekt. De vervangen onderdelen worden 
eigendom van verkoper.

10.8.   De garantie geldt niet als koper of derden - zonder schrif-
telijke toestemming van verkoper - werkzaamheden aan 
het geleverde hebben verricht.

10.9.   De garantie geldt evenmin als blijkt dat het geleverde niet 
overeenkomstig de bij de inbedrijfstelling verstrekte voor-
schriften wordt behandeld of niet voor het doel waarvoor 
het is verkocht, wordt gebruikt.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1.   Behoudens het in de overige artikelen van deze voor-
waarden daaromtrent gestelde, is verkoper nimmer aan-
sprakelijk voor enige schade ontstaan aan het door hem 
geleverde, dan wel door het geleverde veroorzaakt aan 
koper of anderen, tenzij verkoper zich volgens de door het 
Bestuur van de Stichting Mechanisatie Centrum (of haar 
rechtsopvolger) bekend gemaakte normen redelijkerwijs 
tegen bedoelde schade heeft kunnen verzekeren.

11.2.   Onverminderd het bepaalde in lid 1 is verkoper van een 
computersysteem en/of computerprogrammatuur nimmer 
aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen 
indirecte schade en winstderving, behoudens indien en 
voor zover er sprake is van schade in de zin van artikel 
6 lid 190 van het Burgerlijk Wetboek, waarvoor verkoper 
ingevolge artikel 6 lid 185 en volgende van het Burgerlijk 
Wetboek als producent aansprakelijk is.

Artikel 12 Reclame

12.1.   Reclames over onmiddellijk waarneembare afwijkingen 
betreffende de orderbevestiging, het geleverde respec-
tievelijk de facturering, moeten worden ingediend binnen 
tien dagen nadat de orderbevestiging is ontvangen, de 
levering is geschied respectievelijk de factuur is ontvan-
gen.

12.2.   Een reclame betreffende geleverde zaken kan geen 
invloed hebben op eerder geleverde zaken en evenmin 
op alsnog te leveren zaken, ook niet als die zaken zijn of 
zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde over-
eenkomst, tenzij de werking van het eerder geleverde 
afhankelijk is van de conditie van de zaak waarover is 
gereclameerd.

12.3.   De verkoper treft na ontvangst van reclame onverwijld 
doeltreffende maatregelen.

12.4.   Het indienen van reclame ontheft koper niet van de ver-
plichting tot betaling.

12.5.   Indien bij de levering blijkt dat het geleverde niet over-
eenstemt met het overeengekomene, heeft koper recht 
op onverwijlde wijziging en/of aanvulling, tenzij het een 
verschil van ondergeschikt belang betreft.

Artikel 13 Nazorg

13.1.   De verkoper dient in staat te zijn nazorg te verrichten of 
te doen verrichten, zodanig dat koper over een redelijk 
tijdvak van een zo ongestoord mogelijk gebruik van het 
geleverde is verzekerd.

13.2.   Als verkoper niet voldoende gelegenheid wordt gegeven 
om een voorkomend gebrek te verhelpen, komen alle 
hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper.

13.3.   Indien het verrichten van controlebeurten wordt afgespro-
ken, dient de verkoper dit in de overeenkomst danwel 

in de factuur op te nemen. Hierin kan door hem worden 
verwezen naar een daartoe strekkende, aan de koper te 
overhandigen afzonderlijke beschrijving. Vastgelegd dient 
te worden door wie de controlebeurten worden uitge-
voerd, wat deze inhouden en hoeveel van deze beurten 
op welke tijdstippen dienen plaats te vinden, alsook wie 
de kosten daarvan draagt.

Artikel 14 Computerprogrammatuur

14.1.   Computerprogrammatuur waaronder begrepen systeem-
programmatuur omvat alle programmatuur en gegevens-
bestanden die door verkoper in welke vorm dan ook 
wordt aangeboden of is geleverd, inclusief alle daarbij 
behorende documentatie.

14.2.   Alle door verkoper geleverde programmatuur blijft eigen-
dom van verkoper. Verkoper verleent koper een door-
lopend gebruiksrecht van de programmatuur. Het is koper 
niet toegestaan deze programmatuur te vervreemden of 
onder welke titel dan ook aan derden voor welk doel dan 
ook af te staan, dan wel door derden te doen gebruiken of 
aan derden bekend te maken.

14.3.   Verkoper is bevoegd tot het nemen van programma-
technische dan wel systeemtechnische voorzorgsmaat-
regelen ter bescherming van zijn eigendomsrechten.

14.4.    Het is koper niet toegestaan programmatuur anders dan 
voor eigen gebruik zelf te kopiëren of door derden te doen 
kopiëren tenzij hiervoor schriftelijke toestemming van 
 verkoper is verkregen.

14.5.   Indien (delen van) de programmatuur van verkoper door 
verwijtbaar toedoen of nalaten van koper ter beschikking 
is gekomen van derden, verkrijgt verkoper het recht op 
een onmiddellijk opeisbare boete welke gelijk is aan drie-
maal het bedrag dat voor het gebruiksrecht van de gele-
verde programmatuur is betaald onverminderd het recht 
van verkoper de koper terzake van schadevergoeding aan 
te spreken.

14.6.   Indien verkoper in staat van faillissement wordt verklaard 
of heeft besloten tot liquidatie over te gaan, kan koper de 
afgifte vorderen van de broncode(s) - of kopie(ën) daarvan - 
alsmede alle informatie en/of documentatie die nodig is 
om de werking van het computersysteem en de program-
matuur veilig te stellen. Verkoper levert om die reden, 
gelijktijdig met de levering van het computersysteem, 
constitutum possessorium, de voornoemde bescheiden, 
voorzover hij daarover de beschikking heeft of kan krijgen. 
Feitelijke afgifte kan voorkomen worden doordat de 
curator (in het geval van faillissement van verkoper) of de 
verkoper (in het geval van liquidatie) de overdracht garan-
deert van de voornoemde bescheiden aan een derde.  
Bij deze overdracht dient uitdrukkelijk het beding gemaakt 
te worden - in de vorm van een kettingbeding waarin 
koper gerechtigd is te allen tijde nakoming te vorderen 
- dat deze derde op vergelijkbare condities als verko-
per hanteerde, alle noodzakelijke en gewenste onder-
houdswerkzaamheden zal verrichten aan het door koper 
gekochte systeem.

14.7.   Het in dit artikel gestelde geldt onverminderd indien door 
de koper of in diens opdracht wijzigingen in de program-
matuur zijn aangebracht.

14.8.   Het in dit artikel gestelde geldt onverminderd in geval 
van verkoop of andere vormen van vervreemding van 
het computersysteem van de koper, daaronder begrepen 
 executoriaal beslag.

Artikel 15 Computerprogrammatuur

Verkoper vrijwaart koper tegen aanspraken door derden op grond 
van intellectuele eigendomsrechten, inzake de door verkoper 
geleverde programmatuur.

Artikel 16 Computerprogrammatuur

Verkoper is niet aansprakelijk voor kosten en schade tengevolge 
van verminking, vernietiging en/of zoekraken van bestanden en/
of informatiedragers van koper, daar deze immer worden geacht 
kopieën te zijn van de bij koper zijnde originelen.

Artikel 17 Uitbreiding toepasbaarheid

Ingeval op aanbiedingen, orders en/of overeenkomsten van koop 
en verkoop binnen de handelsgeledingen de AHL van toepassing 
zijn, gelden voorts de navolgende bepalingen. In dit artikel wordt 
de leverancier van verkoper aangeduid als hoofdleverancier.
17.1.   Wanneer koper op grond van het bepaalde in artikel 4 

onder b tijdig annuleert, is verkoper eveneens gerechtigd 
de gesloten overeenkomst met hoofdleverancier te annu-
leren, mits dit geschiedt binnen tien dagen na ontvangst 
van de annulering van koper.

17.2.  Voor hoofdleverancier geldt dat:
 a.   de garantietermijn als bedoeld in artikel 10 lid 1 eindigt 

zes maanden na de inbedrijfstelling door koper of 
zoveel langer als door de fabrikant wordt bepaald; een 
en ander op voorwaarde dat bedoelde inbedrijfstelling 
binnen een redelijke termijn na de aflevering door ver-
koper plaatsvindt en dat de niet deugdelijke werking 
zowel door koper aan verkoper als door verkoper aan 
hoofdleverancier tijdig is gemeld.

 b.   de garantietermijn als bedoeld in artikel 10 lid 2 eindigt 
drie maanden na de inbedrijfstelling door koper of 
zoveel langer als door de fabrikant wordt bepaald; een 
en ander op voorwaarde dat bedoelde inbedrijfstelling 
binnen een redelijke termijn na de aflevering door ver-
koper plaatsvindt en dat de niet deugdelijke werking 
zowel door koper aan verkoper als door verkoper aan 
hoofdleverancier tijdig is gemeld.

17.3.   Het bepaalde in de artikelen 9 en 13 is niet van toepassing.

Artikel 18 Geschillenregeling

Alle geschillen, ook die welke slechts door een der partijen 
als geschil worden beschouwd, met betrekking tot een over-
eenkomst waarop de AHL van toepassing zijn en de daaruit 
voortvloeiende overeenkomsten worden beslecht bij wijze van 
arbitrage volgens het van deze voorwaarden deel uitmakende 
Arbitragereglement Algemene Handelsvoorwaarden Landbouw-
werktuigen en- uitrustingen.

Artikel 19 Deponering

Deze Algemene Handelsvoorwaarden Landbouwwerktuigen en 
-uitrustingen zijn in december 1992 gedeponeerd ter Griffie van 
de Arrondissementsrechtbank te Arnhem.


