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ALGEMENE VOORWAARDEN MTU 

Versie maart 2023 

ALGEMEEN 

Op deze pagina tref je de algemene voorwaarden van MTU. De algemene voorwaarden bestaan uit twee 

delen, namelijk:  

1. De voorwaarden van MTU 

2. De Metaalunievoorwaarden, van de Metaalunie, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam 

op 1 januari 2019, waar wij lid van zijn 

MTU behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen of te herzien, en om nieuw 

gepubliceerde of een geüpdatete versie van de Metaalunievoorwaarden over te nemen in deze algemene 

voorwaarden.  

DEFINITIES 

Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over MTU, wordt bedoeld de opdrachtnemer: Metaal 

Techniek Uden B.V., gevestigd aan de Liessentstraat 6, 5405 AG Uden, onder KvK-nummer 58588817, 

waaronder begrepen de personen bij MTU in dienst of andere personen die door of vanwege MTU te werk 

zijn gesteld.  

Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over de opdrachtgever, wordt bedoeld een ieder met 

wie MTU een overeenkomst aangaat, of wil aangaan, aan of voor wie MTU een aanbieding doet, aan of 

voor wie MTU levert, of aan of voor wie een prestatie door MTU wordt verricht.  

TOEPASSING 

Op al onze offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van 

diensten of producten door of namens MTU, alsmede op alle overige rechtsbetrekkingen tussen MTU en 

opdrachtgever zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.  

Een algemene verwijzing door opdrachtgever naar andere algemene voorwaarden leidt niet tot de 

toepasselijkheid daarvan. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt 

door MTU uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

Afspraken in strijd met of in aanvulling op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze 

door MTU schriftelijk zijn bevestigd binnen een termijn van zeven dagen en alsdan slechts voor de 

desbetreffende transactie. De rangorde in geval van strijdigheden tussen de overeenkomst, 

Metaalunievoorwaarden en de voorwaarden van MTU, is als volgt:  

1. De overeenkomst 

2. De voorwaarden van MTU 

3. De Metaalunievoorwaarden 

OFFERTES, AANBIEDING & OVEREENKOMST 

Algemene aanbiedingen, offertes of (prijs)opgaven van MTU via de website, MTU+ of welk ander medium 

zijn vrijblijvend en binnen haar niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order 

door opdrachtgever. Aan deze aanbiedingen kunnen geen rechten worden ontleend. 

Een individuele prijsopgave aan de opdrachtgever bindt MTU uitsluitend indien deze schriftelijk dan wel 

middels elektronische weg is gedaan en indien opdrachtgever deze voor afloop van de daarin genoemde 

expiratiedatum schriftelijk aanvaardt. MTU kan niet aan zijn aanbieding worden gehouden indien de 

opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een 

kennelijke vergissing of verschrijving bevat.  

http://www.mtu.expert/
http://www.mtu.expert/mtu-plus
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Een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is tot stand gekomen zodra 

MTU de order van opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk of middels elektronische weg bevestigt of indien 

MTU zonder nadere kennisgeving aan opdrachtgever overgaat tot het uitvoeren van de order. 

MTU heeft, om haar moverende redenen het recht opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te 

accepteren indien naar redelijk oordeel de financiële toestand van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, 

vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke 

uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien deze vooruitbetaling uitblijft of de zekerheid niet 

naar MTU’s redelijk verlangen wordt verschaft, is MTU gerechtigd de overeenkomst zonder een schriftelijke 

verklaring en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, voor zover de wet dit toelaat. 

DE VOORWAARDEN VAN MTU 

1. AANLEVEREN BESTANDEN 

Bepalend voor het eindproduct zijn de aangeleverde 2D of 3D bestanden i.c.m. werktekeningen, indien 

aanwezig. De werktekening geldt als toelichting. Maximaal 1 werktekening per onderdeel/product.  

Volgende type bestanden aanleveren:  

• Voor profielen:  .step; .stp; .x_t; .xmt; .x_b; .xmt_bin; .igs; .iges 

• Voor platen:   .step; .dxf; .dwg 

• Voor werktekeningen:  .pdf 

Aanleveren 2D en 3D bestanden op de volgende wijze:  

• Tapgaten op de nominale boordiameter 

• Geen afschuiningen 

• Specifiek voor 3D bestanden: 

o Koker 3D vormen dienen een radius te hebben (waarvan de binnen radius concentrisch is aan de 

buiten radius) 

o Hoek- en U-profielen zonder enige radius  

o Graveringen als snijcontour maar niet door wanddikte: binnenwand niet raken/snijden  

o Bij voorkeur geen samenstelling  

• Specifiek voor 2D bestanden: 

o Graveringen als snijcontour maar niet door materiaaldikte 

o Producten volledig uitvouwen 

o Geen samenstellingen 

Productinformatie afwijkend van bovenstaand wordt niet verwerkt. Standaardprojectie regel 2,5D 

(gecompenseerd 3D), tenzij anders overeengekomen. 

MTU staat ervoor in dat alle informatie ter uitvoering van de overeenkomst niet anders dan met schriftelijke 

toestemming van de opdrachtgever wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt. 

Aangeleverde bestanden blijven te allen tijde het intellectuele eigendom van opdrachtgever.  

2. AANLEVEREN MATERIAAL 

MTU verzorgt het materiaal, tenzij anders overeengekomen.  

Aanleveren van materiaal door opdrachtgever en het op voorraad leggen van materiaal bij MTU is mogelijk 

in overleg: dag en tijdstip van aanlevering dient altijd goedgekeurd te worden door MTU. Materiaal dient 

roestvrij, vochtvrij en zonder beschadigingen aangeleverd te worden. Aanleveren van materiaal door 

opdrachtgever en het op voorraad leggen van materiaal bij MTU is voor de volledige verantwoordelijkheid 

van opdrachtgever. Eventueel extra benodigd materiaal is te allen tijde voor risico van opdrachtgever. MTU 

is gerechtigd zonder opgaaf van redenen extra benodigd materiaal aan te vragen bij opdrachtgever.  
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Aanleveren van profielen op de volgende wijze:  

• Bij voorkeur profielen uit 1 charge 

• Bij vierkante of rechthoekige profielen dienen alle hoeken eenzelfde radius te hebben  

• Op de diameter, ovaliteit en haaksheid mag maximaal een afwijking van 0,5% van denominale maat 

zijn 

• In een bundel van 6000 mm handelslengte, mogen geen gedeelde lengtes aanwezig zijn (bijv. 2800 

mm + 3200 mm) 

• Stalen profielen mogen niet magnetisch zijn 

• Gestraalde profielen dienen vrij van straalgrit te zijn 

• Minimale lengte 2500 mm en maximale lengte 6500 mm, tenzij anders overeengekomen  

Mogelijke extra kosten of opgelopen schade aan MTU door incorrect aangeleverd materiaal door 

opdrachtgever, namelijk afwijkend van bovenstaand, zal bij opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

Bij aanlevering materiaal met andere specificaties dan benoemd in de offerte of order, worden de prijzen 

op nacalculatie berekend en bij opdrachtgever in rekening gebracht.  

3. AANPASSINGEN EN REVISIES 

Wanneer er sprake is van een aanpassing of revisie van een onderdeel/product door opdrachtgever, dient 

opdrachtgever direct in overleg te treden met MTU. Indien wijziging van de offerte of order nog mogelijk 

is: dienen nieuwe bestanden, en indien aanwezig werktekeningen, toegestuurd te worden. Het opnieuw 

aanleveren van bestanden dient te gebeuren zoals beschreven in “aanleveren bestanden”. Vanaf 

goedkeuring van de nieuw aangeleverde bestanden door MTU gaat de levertijd in.  

4. LASERSNIJDEN 

MTU gebruikt standaard type snijgassen, tenzij anders overeengekomen:  

• Voor platen: tot 4mm materiaaldikte N2 (stikstof), daarna O2 (zuurstof) 

• Voor profielen: O2 (zuurstof) 

MTU kan materiaal in- en afkorten, in overleg en op locatie bij MTU. Gemaakte kosten voor het in- en/of 

afkorten zullen bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.  

Afval en/of restmateriaal wordt verschroot. Materiaal verlies wordt, indien mogelijk, zo veel mogelijk 

voorkomen door gebruik van rest reductie, tenzij anders overeengekomen. Volledige lengtes afval en/of 

restmateriaal worden op voorraad gelegd, indien aangeleverd door opdrachtgever kunnen deze retour.  

De algemene tolerantie bij het lasersnijden is +/- 0,5mm. Benodigde product toleranties dienen vermeld 

te worden door opdrachtgever op de werktekening bij het plaatsen van de aanvraag of order. Indien de 

gevraagde toleranties niet haalbaar zijn, worden deze nageleefd zo ver als technisch mogelijk. Er zijn 

verschillende zaken die van invloed zijn op de tolerantie, zoals: 

• Stabiliteit van het materiaal 

• Vormen van snijcontouren 

• Materiaal warmteafvoer en -geleiding 

• Thermische krimp/rek van het materiaal  

Het is mogelijk om bepaalde contouren te graveren. Indien gewenst, dient dit vermeld te worden door de 

opdrachtgever op de werktekening bij het plaatsen van de aanvraag of order. Het eindresultaat van de 

gegraveerde kwaliteit is afhankelijk van de materiaalsamenstelling en gesteldheid van het 

materiaaloppervlakte. Het is mogelijk dat na verdere bewerking van het materiaal/product de gravering 

niet meer zichtbaar is, MTU is hiervoor niet verantwoordelijk.  

Het is mogelijk dat bij het lasersnijden bramen of slechte oppervlakte gesteldheid voorkomen en snijstof 

en/of snijafval achterblijft op de producten. MTU zorgt niet voor de verdere afwerking van producten, tenzij 

anders overeengekomen.  
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MTU is NEN-EN 1090 gecertificeerd. Indien opdrachtgever gecertificeerd leveren wenst, dient dit door 

opdrachtgever bij het plaatsen van de aanvraag of order aangegeven zijn. MTU behoudt zich het recht 

voor om voor gecertificeerd leveren kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.  

MTU is zorgvuldig als het gaat om de uitvoering van het lasersnijden, graveren, afwerken en het hanteren 

van de toleranties. MTU kan echter niet garanderen dat de uitvoering altijd foutloos zijn. Daarom kunnen 

aan de uitvoering geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt MTU geen aansprakelijkheid voor 

schade als gevolg van de uitvoering, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door 

de uitvoering.  

5. PRIJZEN 

De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op eventueel bij de aanvraag verstrekte gegevens, materiaal 

(dag)prijzen en snijkosten. De prijzen zijn exclusief BTW en overige overheidslasten en zijn gebaseerd op 

levering af fabriek.  

Indien partijen afwijken van levering af fabriek en MTU het transport verzorgt voor opdrachtgever, zal het 

transport bij opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien de transportkosten vooraf berekend 

worden zijn dit altijd indicatieprijzen. Transport wordt altijd op nacalculatie berekend en met een separate 

transportfactuur bij de opdrachtgever in rekening gebracht. In het geval van onvoorziene omstandigheden 

kan de transporttijd afwijken:  

• Normaal transport: levering binnen 2-3 werkdagen 

• Spoed transport: levering op dezelfde of volgende werkdag  

De emballage is niet in de prijs inbegrepen. MTU behoudt zich het recht voor de kosten van emballage, 

speciale verpakkingen of verpakkingen op voorschrift van opdrachtgever, bij opdrachtgever in rekening te 

brengen. Er zijn twee mogelijkheden voor het verwerken en factureren van de emballage: 

1. Standaard wordt de emballage bij opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij anders 

overeengekomen. Retourneren van pallets voor een emballagecredit is mogelijk, onder voorwaarde 

dat geretourneerde pallets schade- en vochtvrij zijn. MTU behoudt zich het recht voor om te allen 

tijde de waarde van de emballage te beoordelen en te bepalen. Retourneren van pallets is mogelijk 

binnen de openingstijden van MTU en tot een maximum van 25 pallets, tenzij anders 

overeengekomen.  

2. Emballage op basis van een wisselsysteem, de balans wordt geadministreerd. Wanneer opdrachtgever 

na een periode van 6 maanden een negatieve balans heeft, is MTU gerechtigd om deze negatieve 

balans bij opdrachtgever in rekening te brengen.  

Indien opdrachtgever een buiten Nederland gevestigde ondernemer is en de zaken moeten worden 

geëxporteerd uit Nederland (in het kader van een intracommunautaire levering of anderszins), staat 

opdrachtgever er voor in dat hij in het desbetreffende land op deugdelijke wijze is geregistreerd voor de 

toepasselijke omzetbelasting. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vrijwaart opdrachtgever MTU voor 

schade als gevolg van facturen die ten onrechte zijn gebaseerd op een nultarief.  

Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee website en andere mailuitingen zijn samengesteld kan MTU 

voor abusievelijke onjuiste gegevens of prijzen geen aansprakelijkheid aanvaarden. Opdrachtgever kan 

hieraan geen verplichtingen van MTU ontlenen.  

6. LEVERING 

Levering geschiedt af fabriek, tenzij anders overeengekomen.  

Indien opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product zal MTU 

gerechtigd zijn de kosten van opslag van product aan opdrachtgever in rekening brengen.  
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Indien onvoorziene omstandigheden zorgen voor vertraging in de levertijd, wordt de levertijd verlengd. 

Indien op verzoek van opdrachtgever de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is opdrachtgever 

gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaarde kosten.  

Opdrachtgever zal het product keuren binnen uiterlijk 14 dagen na levering. Indien deze termijn zonder 

schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken wordt het product geacht te 

zijn geaccepteerd.  

7. BETALING 

De standaard betaaltermijn is 30 dagen na facturatie, tenzij anders overeengekomen. De betaaltermijn 

wordt altijd vermeld op de factuur. Mogelijk wordt door MTU gevraagd om een aanbetaling of 

vooruitbetaling. Achterstallige betalingen in incassokwesties zullen door LOUD juridisch advies & mediation 

B.V. worden behandeld.  

8. ANNULEREN 

Een annulering dient de opdrachtgever schriftelijk in te dienen. Standaard wordt voor een annulering €75,- 

bij opdrachtgever in rekening gebracht. In het geval van extra gemaakte kosten door MTU, behoudt MTU 

zich het recht voor om deze kosten tevens bij opdrachtgever in rekening te brengen.  

9. GARANTIE 

Opdrachtgever dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen 

van het overeengekomen. Eventuele klachten moeten schriftelijk bij MTU worden ingediend binnen 15 

werkdagen na leveringsdatum. Na het verstrijken van vorengenoemde termijn geldt het geleverde als 

onherroepelijk en onvoorwaardelijk door opdrachtgever aanvaard. Opdrachtgever dient de gebrekkige 

zaken ter beschikking van MTU te houden en op verzoek van MTU te retourneren.  

Indien opdrachtgever de klacht niet (tijdig) kenbaar heeft gemaakt en het geleverde zelfstandig heeft 

bewerkt voor de juiste uitvoering, kan opdrachtgever geen rechten ontlenen aan eventuele afwijkingen van 

het overeengekomen. MTU behoudt zich het recht voor om te bepalen hoe de klacht wordt behandeld:  

• Het herstellen van de eventuele afwijkingen door MTU 

• Het alsnog deugdelijk uitvoeren van het overeengekomen door MTU  

• Het crediteren voor een evenredig deel van de opdrachtsom  

Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van opdrachtgever ten aanzien van de in 

geschil zijnde zaken niet opgeschort. 

DE METAALUNIEVOORWAARDEN 

De Metaalunievoorwaarden zijn beschikbaar in pdf via deze link: Metaalunievoorwaarden 2019.  

https://www.mtu.expert/wp-content/uploads/2023/02/Metaalunievoorwaarden-2019.pdf

