
ALGEMENE VOORWAARDEN

Van Fa. Mechanisch Speelgoed / Mechato Trading gevestigd te 
Den Ilp, ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Amsterdam 
onder nr. 33190432, aldaar gedeponeerd onder nr. 3063.

1 ALGEMEEN
1 Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbie-

dingen, offertes en overeenkomsten. 
2 Onder Koper wordt in deze voorwaarden verstaan, iedere 

(rechts)persoon die met Mechanisch Speelgoed/Mechato 
Trading, hierna te noemen Mechato een overeenkomst heeft 
afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten. Dit geldt ook voor 
vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en 
erfgename(n) van Koper. 

3 Aanvullingen en/of afwijkingen van deze voorwaarden gelden 
uitsluitend indien deze door Mechato schriftelijk met Koper zijn 
overeengekomen of – indien mondeling overeengekomen – 
door Mechato schriftelijk zijn bevestigd. 

4 De voorwaarden van Koper zijn slechts van toepassing indien 
Mechato met deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft 
ingestemd.

5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voor-
waarden nietig zijn of vernietigd mochten worden dan blijven de 
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig 
van toepassing. Mechato en Koper overleggen dan teneinde 
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde 
bepalingen overeen te komen. Doel en strekking van de nietige 
of vernietigde bepalingen worden zoveel mogelijk geëerbiedigd. 

6 Indien Mechato bij enige overeenkomst een afwijking op deze 
voorwaarden met Koper heeft gemaakt dan kan Koper zich bij 
latere overeenkomst daar nimmer op beroepen. Afwijkingen op 
deze voorwaarden zijn slechts geldig indien Mechato jegens 
Koper de afwijking schriftelijk heeft bevestigd.

 
2 AANBIEDINGEN, OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN
1 Alle aanbiedingen en offertes van Mechato, hetzij in de vorm 

van prijslijsten, drukwerken, brochures, hetzij mondeling zijn 
altijd vrijblijvend. 

2. Een overeenkomst tussen Mechato en Koper komt tot stand 
nadat een order mondeling of schriftelijk door Mechato is 
bevestigd. 

3 Bij het aangaan van de overeenkomst is Mechato gerech-
tigd zekerheid te verlangen voor nakoming van de te sluiten 
overeenkomst. Indien de Koper de gevraagde zekerheid niet 
kan geven of weigert, dan heeft Mechato het recht de order te 
weigeren. 

4 Mechato is niet gebonden te leveren tegen een vermelde prijs 
indien deze prijs kennelijk berust op een druk- of schrijffout

 
3 PRIJZEN
1	 Alle	prijzen	en	tarieven	zijn	exclusief	BTW	en	andere	heffingen,	

die van overheidswege worden opgelegd op het moment van 
acceptatie van de order. 

2 Tussen het moment van aanbieding en levering kunnen prijzen 
van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, 
vervoerskosten,	lonen,	verzekeringspremies,	fiscale	lasten,	
invoerrechten, valuta koersen e.d., die van invloed zijn op de 
prijs van de aangeboden goederen, stijgen. Mechato is gerech-
tigd deze tussentijdse prijsverhogingen door te berekenen aan 
de Koper. 

3 Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien deze 
kostprijsverhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de 
overeenkomst voorzienbaar waren. 

4 Indien de kostprijsverhoging overeenkomstig lid 2 meer dan 
15% bedraagt, is Koper bevoegd de order na het tijdstip 
waarop Koper van de prijsverhoging kennis heeft genomen, te 
annuleren. Indien annulering niet plaats vindt binnen drie dagen 
nadat de Koper van prijsverhoging kennis heeft genomen, is het 
recht om te annuleren vervallen.

4 LEVERING EN LEVERTIJD
1 Opgaven van leveringsdata worden bij benadering vastgesteld 

en binden Mechato niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
overeengekomen. 

2 Levering geschiedt altijd aan huis of bij het bedrijf van de 
Koper. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de 
goederen het bedrijf van Mechato verlaten. 

3 Overschrijding van overeengekomen leveringsdata geeft 
Koper geen recht op schadevergoeding danwel (gedeeltelijke) 
ont binding of opschorting, van de overeenkomst. 

4 De kosten voor verzending binnen Nederland zijn franco voor 
orders boven een bepaald bedrag. Voor orders beneden 
dit bedrag wordt vracht- en administratiekosten in rekening 
gebracht. Het bedrag voor een franco order alsmede de 
admini stratiekosten voor orders beneden dat bedrag wordt 
jaarlijks vastgesteld. Mechato verstrekt deze bedragen op 
eerste vordering van Koper indien ze niet in de offerte zijn 
vermeld. 

5 Aan de leveringsplicht van Mechato is voldaan door het 
éénmalig aanbieden van goederen. Een ontvangstbewijs dat 
door Koper of zijn vertegenwoordiger is ondertekend geldt als 
bewijs van levering. In geval goederen niet in ontvangst worden 
genomen door Koper, komen alle kosten die hieruit voort-
vloeien voor Mechato hiervan voor zijn rekening.

5 EIGENDOMSVOORBEHOUD EN – OVERGANG
1 Tot het tijdstip waarop Koper aan al zijn betalings- en overige 

verplichtingen heeft voldaan, blijft het geleverde eigendom van 
Mechato. 

2 Koper is niet bevoegd het geleverde aan derden in onderpand 
of eigendom over te dragen, dan wel voor gebruik aan derden 
af te staan, totdat Koper volledig aan zijn betalings- en overige 
verplichtingen jegens Mechato heeft voldaan. 

3 Wanneer Koper enige verplichting uit de overeenkomst niet, 
niet tijdig of niet volledig nakomt, of als zich een omstandigheid 
voordoet als bedoeld in artikel 6.1, is Mechato zonder inge-
brekestelling of rechterlijke tussenkomst gerechtigd geleverde 
goederen terug te nemen. Koper verleent hiertoe aan Mechato 
onherroepelijk machtiging om zich toegang te verschaffen tot 
de ruimte(n) waarin het geleverde zich bevindt, bij gebreke 
waarvan Koper een boete van € 500,- per dag verbeurt onver-
minderd het recht om schadevergoeding te vorderen. 

4 In geval Mechato het geleverde daadwerkelijk heeft terug-
genomen, is de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in 
art. 6.1. ontbonden. 

5 Koper is verplicht Mechato direct te melden dat derden rechten 
doen gelden op het door Mechato geleverde, voor zover dat 
geleverde (nog) niet zijn eigendom is en als een omstandigheid 
zoals bedoeld in artikel 6.1. zich voordoet. Als later blijkt dat 
Koper niet aan deze meldingsplicht heeft voldaan, dan is hij een 
boete verschuldigd die 15% bedraagt van het bedrag dat Koper 
aan Mechato verschuldigd is, met een minimum van € 250,- 
excl. BTW. 

6 Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, heeft Mechato het 
recht van reclame als bedoeld in artikel 7 : 39 tot en met 44 van 
boek 7 van het Burgerlijk Wetboek

6 OPZEGGING EN BEËINDIGING OVEREENKOMST
1 Mechato behoudt zich het recht voor de overeenkomst 

met Koper onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst te 
ontbinden, indien Koper: 

a onder bewind wordt gesteld;
b enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet 

tijdig nakomt;
c een besluit neemt tot liquidatie en/of stilleggen van zijn onder-

neming;
d een natuurlijk persoon is en onder curatele wordt gesteld;
e komt te overlijden;
f in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling 

is verleend.



2 Bij ontbinding als bedoeld in het vorige lid zijn alle vorderingen 
op Koper terstond opeisbaar en is Mechato gerechtigd tot 
het vorderen van volledige vergoeding van schade waaronder 
gederfde winst en gederfde rente.

3 Winstderving als bedoeld in lid 2 bedraagt ten minste 15% van 
de overeengekomen prijs met een minimum van € 300,- excl. 
BTW. Met gederfde rente is bedoeld de wettelijke rente vanaf 
het moment dat Koper in verzuim is.

7 AANSPRAKELIJKHEID
1 Mechato is nimmer verplicht tot vergoeding van schade die is 

ontstaan door gebreken in of van geleverde producten, tenzij 
sprake is van boze opzet of grove schuld. 

2 Mechato is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfs-
schade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.) door welke 
oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de 
levertijd van produkten en winsten. 

3 De aansprakelijkheid van Mechato jegens Koper is beperkt tot 
het factuurbedrag exclusief BTW van de overeenkomst. 

4 Indien Koper geen medewerking verleent als bedoeld in artikel 
11 van deze voorwaarden, kan Koper nimmer schadevergoe-
ding of andere rechten ontlenen in geval van niet-nakoming van 
de overeenkomst door Mechato. 

8 BETALING
1 Alle betalingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, 

dienen te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, 
hetzij contant, hetzij op een door Mechato aan te wijzen bank- 
of girorekening. 

2 Alle betalingen dienen te geschieden zonder schuldvergelijking. 
Koper mag om generlei reden zijn betalingen opschorten. 

3 Een kredietbeperkingstoeslag is slechts van toepassing indien 
deze op de factuur is vermeld. De toeslag bedraagt maximaal 
2% van het factuurbedrag. Indien Koper binnen 14 dagen aan 
Mechato heeft betaald in contant of door middel van bijschrij-
ving op de bank- of girorekening van Mechato kan betaling van 
kredietbeperkingstoeslag komen te vervallen. 

4 Indien Mechato het factuurbedrag niet binnen de termijn van 
30 dagen van Koper heeft ontvangen, is Koper van rechtswege 
in verzuim zonder dat daartoe ingebrekestelling is vereist. Over 
het factuurbedrag is dan wettelijke rente verschuldigd vanaf de 
dag van verzuim met een minimum van 1,5 % per maand tot het 
moment van volledige voldoening. 

5 Indien incasso van een opstaande vordering noodzakelijk blijkt, 
bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 15% van het 
gevorderde bedrag met een minimum van €250,-.

6 Alle betalingen door of namens Koper worden eerst in minde-
ring gebracht op de verschuldigde kosten, daaronder begrepen 
buitengerechtelijke incassokosten, (gederfde) rente, boetes, 
schadevergoedingen en gederfde winst en pas na volledige 
voldoening daarvan op de hoofdsom in mindering gebracht.

7 Indien Koper met betaling van een deellevering c.q. leverings-
fase in gebreke blijft is Mechato gerechtigd de overige nog niet 
uitgevoerde orders respectievelijk fasen op te schorten met 
de termijn gedurende welke Koper een opeisbare (deel)factuur 
geheel of gedeeltelijk onbetaald laat, onverminderd het recht 
van	Mechato	om	na	ingebrekestelling	de	order(s)	definitief	te	
annuleren en volledige betaling te verlangen van al hetgeen 
Mechato te vorderen heeft en onverminderd het recht volledige 
schadevergoeding te vorderen.

8 Indien zich enige omstandigheid van art. 6.1. voordoet, zijn de 
vorderingen jegens de Koper terstond opeisbaar.

9 OVERMACHT
1 Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie dat 

Mechato wegens buitengewone omstandigheden zoals brand, 
stroom-, internet en telefoonstoringen, of transportproblemen 
door onder andere (ernstige) verkeershinder,extreme weers-
omstandigheden zoals onder andere sneeuw, ijzel, hagel, mist 
en extreme regenval of door wegwerkzaamheden, verkeers-
omleidingen, verkeershinder door onder andere demonstra-
ties, onlusten of oproer, door de overheid opgelegd im- en 

exportbelemmeringen, stakingen bij fabrikanten, vervoerders 
of andere tussenpersonen en voorts elke omstandigheid 
waarop Mechato redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen en 
waardoor Mechato, niet in staat is de order overeenkomstig 
gemaakte afspraken uit te voeren. 

2 In geval van overmacht is Mechato gerechtigd nakoming van de 
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten 
zolang de overmacht situatie voortduurt, of de overeenkomst 
te beëindigen, zonder dat Mechato tot betaling van enigerlei 
schadevergoeding of boete aan Koper gehouden is. Mechato 
is gerechtigd het eventueel tot dan toe geleverde naar rato aan 
Koper te factureren. 

3 Bij beëindiging als bedoeld in lid 2 is Mechato gerechtigd 
betaling te verlangen van hetgeen tot dan toe is geleverd en is 
Mechato niet gehouden tot betaling van enigerlei schadever-
goeding of boete aan Koper. 

10 KLACHTEN
1 Indien door of namens Koper goederen bij Mechato zijn afge-

haald, kunnen zichtbare gebreken geen aanleiding zijn tot een 
klacht althans kan door Mechato geen aansprakelijkheid in 
welke vorm dan ook worden aanvaard. 

2 Indien Koper de goederen door Mechato bezorgd krijgt, dienen 
de goederen op zichtbare gebreken of beschadigingen te 
worden gecontroleerd en dient Koper deze gebreken direct 
op	de	afleveringsbon	en/of	het	vervoersdocument	te	laten	
aantekenen. Klachten betreffende gebreken aan het geleverde 
dienen daarnaast binnen 2 werkdagen na constatering schrifte-
lijk aan Mechato te worden vermeld. 

3 Klachten betreffende niet direct zichtbare gebreken aan gele-
verde goederen of verrichte werkzaamheden dienen na consta-
tering maar uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de goederen aan 
Mechato schriftelijk te worden gemeld, zodat Mechato in staat 
is de juistheid van de klacht ter plaatse te onderzoeken of te 
doen onderzoeken. 

4 Klachten betreffende facturen dienen uiterlijk binnen 5 dagen 
na verzenddatum schriftelijk bij Mechato ter kennis zijn 
gebracht. 

5 Na het verstrijken van voornoemde termijnen worden klachten 
niet meer in behandeling genomen. Voorts wordt Koper geacht 
volledig met de levering en/of de factuur in te stemmen. 

11 MEDEWERKING KOPER
1 Koper verschaft Mechato steeds tijdig alle medewerking, gege-

vens en inlichtingen die Mechato noodzakelijk of nuttig acht om 
haar werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.

12 INTELLECTUEEL EIGENDOM
1 Alle inhoud op de website(s) van Mechato waaronder  

www.mechato.nl,	zoals	tekst,	grafisch	ontwerp,	logo’s,	icoon-
tjes,	afbeeldingen,	(product)foto’s	en	animaties,	is	eigendom	
van Mechato en beschermd door zowel Nederlands als 
internationaal copyright. Het is verboden de geplaatste inhoud 
te reproduceren, wijzigen, verkopen, over te dragen, opnieuw 
te publiceren, ten toon te spreiden of te vertonen, zonder 
voorafgaand schriftelijk toestemming van Mechato te hebben 
gekregen.

13 GESCHILLEN
1 Op alle met Mechato aangegane overeenkomsten is het Neder-

lands recht van toepassing. 
2 Alle geschillen tussen Mechato en Koper welke voortvloeien 

uit overeenkomsten, worden bij uitsluiting beslist door de 
bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij Mechato het geschil 
voor de rechter wenst te brengen die zonder toepassing van 
deze voorwaarden bevoegd zou zijn. 

Amsterdam, januari 2015  


