ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN
NIET-CONSUMENTEN van Hoogaerts Lichttechniek B.V.
gevestigd en kantoorhoudende te Zundert, gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel te Breda onder nummer 20094358.
Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- Hoogaerts: Hoogaerts Lichttechniek B.V. de gebruiker van de
algemene voorwaarden;
- niet-consument: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening
van een bedrijf of beroep;
- koper: niet-consument.
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere
overeenkomst tussen Hoogaerts en een koper waarop Hoogaerts deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
overeenkomsten met Hoogaerts, voor de uitvoering waarvan derden
dienen te worden betrokken.
Artikel 3. Offertes
1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een
termijn voor aanvaarding wordt genoemd.
2. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor
ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen
zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs,
noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.
3. De door Hoogaerts uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 30
dagen, tenzij anders aangegeven. Hoogaerts is slechts aan de offertes
gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper, door hem
schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte
vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
Artikel 4. Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek.
Wanneer er als leveringsconditie één van de 'Incoterms' is
overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de
overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.
2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het
moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het
moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter
beschikking worden gesteld.
3. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het
verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de
levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de
koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder
in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
Artikel 5. Levertijd
1. Door Hoogaerts opgegeven levertijden gelden steeds bij
benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
2. Bij niet tijdige levering dient de koper Hoogaerts derhalve
schriftelijk in gebreke te stellen en Hoogaerts een redelijke termijn te
stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
3. De door Hoogaerts opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle
benodigde gegevens in haar bezit zijn.
4. Wijzigingen in aantallen van producten kunnen gevolgen hebben
voor de levertijd.
5. In geval van, door de koper verzochte, afwijkingen op de
overeengekomen levertijden en voor zover Hoogaerts bereid is de
verkochte zaken op te slaan, worden door Hoogaerts kosten voor
opslag in rekening gebracht. De kosten voor opslag bedragen € 25,00
per m3.
Artikel 6. Deelleveringen
Het is Hoogaerts toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren.
Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.
Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Hoogaerts bevoegd
elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
Artikel 7. Technische eisen enz.
1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten
worden gebruikt is Hoogaerts er niet verantwoordelijk voor dat de te
leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of
voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het
land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij
het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland
melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens
en specificaties.
2. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren
zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende
eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper
nadrukkelijk te worden gemeld.
Artikel 8. Monsters, modellen en voorbeelden
Indien door Hoogaerts een model, monster of voorbeeld is getoond
of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij
wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken
kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij
uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het
getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.
Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen Hoogaerts en een koper kan
onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan Hoogaerts
omstandigheden ter kennis komen die Hoogaerts goede grond geven
te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien Hoogaerts de koper bij het sluiten van de overeenkomst
gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze
zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.
In genoemde gevallen is Hoogaerts bevoegd de verdere uitvoering
van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de
overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van
Hoogaerts schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen
en/of materialen waarvan Hoogaerts zich bij de uitvoering van de
overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard
zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel
dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving
van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd,
is Hoogaerts bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 10. Garantie
1. Hoogaerts garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn
van ontwerp, materiaal en fabrikagefouten gedurende een periode

van 3 maanden na levering. De garantie geldt niet voor: bv.
kunststof onderdelen.
2. Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabrikagefout vertoont
heeft de koper recht op herstel van de zaak. Hoogaerts kan er voor
kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De
koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak
niet mogelijk is.
3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste
behandeling, het niet juist opvolgen van instructies dan wel bij
aanpassingen of wijzigingen van het product.
4. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: bij gebruik
bij temperaturen boven 35 graden Celcius.
5. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is
geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de
betreffende producent voor dat product wordt gegeven.
6. Indien vastgesteld wordt dat geretourneerde producten niet
gebrekkig zijn en wel aan de specificaties beantwoorden, dient de
koper de prijs van deze producten te betalen vermeerderd met de in
verband ermee opgekomen kosten ter zake van transport, testen en
afhandeling.
Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
1. Levering door Hoogaerts vindt plaats onder
eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt voor alle vorderingen
tot betaling, wegens tekortschieten van de koper in de nakoming van
de met Hoogaerts gesloten overeenkomst (en) alsmede ter zake van
de door of namens Hoogaerts ten behoeve van de koper verleende
diensten en werkzaamheden.
2. Hoogaerts is bevoegd om indien de koper met betaling te laat is,
dan wel indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de
koper niet of te laat zal betalen, alle door Hoogaerts geleverde
producten die overeenkomstig met het vorige lid eigendom zijn
gebleven, terug te nemen.
3. De koper is niet bevoegd de door Hoogaerts onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden, noch op enige
andere wijze te bezwaren. De door Hoogaerts geleverde zaken
mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening
worden doorverkocht, doch nimmer als betaalmiddel worden
gebruikt.
4. De koper geeft nu reeds voor alsdan onvoorwaardelijk en
onherroepelijk toestemming aan Hoogaerts, dan wel door een aan
Hoogaerts aan te wijzen derde, om in gevallen waarin Hoogaerts haar
eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de
eigendommen van Hoogaerts zich bevinden of zullen bevinden en
die zaken aldaar te revindiceren.
5. Indien derden beslag leggen dan wel andere rechten uit wensen te
oefenen op de door Hoogaerts onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken, dan is de koper verplicht om Hoogaerts zo snel als
mogelijk daarvan schriftelijk en telefonisch op de hoogte te stellen.
6. De koper verplicht zich de door Hoogaerts onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te
houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen
diefstal en verduistering en zal op eerste verzoek van Hoogaerts een
afschrift van verzekeringspolis ter inzage verstrekken.
7. Indien Hoogaerts haar aanspraak op betaling ingevolge het beroep
op eigendomsvoorbehoud crediteert, mag zij op het te crediteren
bedrag een aftrek toepassen voor waardevermindering wegens
beschadiging, veroudering, ontbreken van verpakking en door
Hoogaerts gemaakte kosten in verband de onder
eigendomsvoorbehoud teruggehaalde zaken.
Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen
1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig
daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken.
Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de
overeenkomst beantwoordt, te weten:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de
hoeveelheid en het aantal overeenstemmen met het
overeengekomene);
- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen
kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld
mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de
koper deze binnen 10 dagen na aflevering schriftelijk aan Hoogaerts
te melden.
3. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na
ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering
schriftelijk te melden aan Hoogaerts.
4. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot
betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming
aan Hoogaerts worden geretourneerd.
Artikel 13. Prijs/Prijsverhoging
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons
afgegeven prijzen:
in Euro’s
exclusief BTW
exclusief Afvalbeheerbijdrage
op basis van door Hoogaerts gehanteerde minimum
hoeveelheden
exclusief transportkosten
af fabriek
2. Indien Hoogaerts met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is
Hoogaerts niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien
Hoogaerts kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding
en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten
aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins nietvoorziene omstandigheden.
3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper
het recht de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 14. Emballage
1. De koper is verplicht leenemballage binnen 14 dagen leeg en in
onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn
verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle
kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening.
Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late
retourzending en de kosten van vervanging, herstel of reiniging.
2. Indien de koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de
daarin genoemde termijn retour zendt, is Hoogaerts gerechtigd tot
vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen,
mits Hoogaerts deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd.
Artikel 15. Betalingsvoorwaarden

1. Er geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum en
betaling dienst op de door Hoogaerts aan te geven wijze te
geschieden
2. Indien de factuur niet binnen 30 dagen is voldaan, is de koper,
zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling is vereist, in
verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen van
Hoogaerts direct en volledig opeisbaar.
3. De koper is bij niet tijdige betaling een vertragingsrente
verschuldigd gelijk aan 1,5% per maand over het totaal openstaande
factuurbedrag van alle facturen tezamen.
4. Indien Hoogaerts door het verzuim van de koper genoodzaakt is
om haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen daarmee
alle gepaard gaande kosten zoals administratiekosten, gerechtelijke
en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor
een faillissementsaanvrage, voor rekening van de koper.
5. De buitengerechtelijke kosten bedragen in het geval van een
handelstransactie tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag,
met een absoluut minimum van € 250,00 exclusief BTW. In het
geval van een andere soort transactie zullen buitengerechtelijke
kosten verschuldigd zijn conform de dwingendrechtelijke wettelijke
regeling.
6. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
7. In geval van liquidatie, surseance van betaling, WSNP of
faillissement van de koper zullen de vorderingen van Hoogaerts en
de verplichtingen van de koper jegens Hoogaerts onmiddellijk
opeisbaar zijn. Hoogaerts heeft alsdan het recht om de gesloten
overeenkomst te ontbinden en een vervangende schadevergoeding te
vorderen.
8. Indien de koper tekort schiet in de nakoming van een verplichting
uit hoofde van een overeenkomst met Hoogaerts of indien er bij
Hoogaerts anderszins gerede twijfel bestaan omtrent de
betalingscapaciteit van de koper, dan is Hoogaerts bevoegd levering
van zaken uit te stellen en alle andere mogelijke verplichtingen op te
schorten, totdat de koper zekerheid heeft geteld voor de juiste
nakoming van de reeds opeisbare vordering, maar ook voor de
toekomstige vorderingen. De koper zal dan op eerste verzoek
zekerheid verschaffen aan Hoogaerts voor reeds vervallen facturen
en nog te factureren of te leveren diensten en zaken.
Artikel 16. Aansprakelijkheid
1. Hoogaerts is niet aansprakelijk voor de door de koper geleden
schade, behoudens de koper kan aantonen dat er sprake is van opzet
of grove schuld aan de zijde van Hoogaerts.
2. Hoogaerts is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade,
vertragingsschade, winstderving of stagnatieschade of andere
gevolgschade van koper.
3. Aansprakelijkheid voor schade wordt in ieder geval uitdrukkelijk
beperkt tot het bedrag dat de verzekering in het desbetreffende geval
uitbetaalt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens
verzekering plaatsvindt, wordt de aansprakelijkheid voor schade door
Hoogaerts uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag exclusief
BTW, aangaande de levering waarop de schade betrekking heeft,
althans waar de schade mee samenhangt.
4. Wanneer er sprake is van een overmacht situatie voor Hoogaerts in
de zin van artikel 6:75 BW of zoals bedoeld in artikel 17 van deze
voorwaarden, is er geen schadeplichtigheid voor Hoogaerts, noch de
bevoegdheid voor de koper om de overeenkomst te ontbinden.
5. Hoogaerts verstrekt aan de koper geen verdergaande garanties dan
als in artikel 10 van deze voorwaarden is bepaald, tenzij uitdrukkelijk
anders schriftelijk overeengekomen,
Artikel 17. Beperking aansprakelijkheid.
1.Een eventuele vordering van de koper tot schadevergoeding dient
door hem ingediend te worden binnen negentig dagen na de datum
van de gebeurtenis die aan de vordering ten grondslag ligt, terwijl
een eventueel rechtsgeding met betrekking tot een dergelijke
vordering aanhangig gemaakt dient te worden binnen één jaar na de
datum van de vordering. Vorderingen welke niet met inachtneming
van het hier bepaalde worden ingediend zijn vervallen.
Artikel 18. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die nakoming
van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Hoogaerts kunnen
worden toegerekend.
2. Onder overmacht wordt in ieder geval doch niet uitsluitend
verstaan; oorlog, terrorisme, werkstaking, bedrijfsbezetting,
transportmoeilijkheden, oproer, molest, brand, waterschade, defecten
aan machinerieën, storingen in de levering van energie,
verkoopverboden en andere bedrijfsberoerende bij Hoogaerts c.q. bij
toeleveranciers alsmede wanprestatie door toeleveranciers.
3. In geval van overmacht is Hoogaerts gerechtigd om zonder
rechtelijke tussenkomst de nakoming van de overeenkomst op te
schorten, dan wel de overeenkomst (partieel) te ontbinden, zonder
dat zij in dat geval tot enige schadevergoeding jegens koper
gebonden zou zijn.
4. Indien de overmacht langer dan twee maanden heeft geduurd of
indien vast staat dat de overmacht langer dan twee maanden zal gaan
duren, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst (partieel) te
ontbinden. Ook in dat geval is Hoogaerts niet gehouden tot enige
schadevergoeding over te gaan.
5. Indien Hoogaerts bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk
aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar
verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q.
het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden
deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit
geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen
zelfstandige waarde heeft.
Artikel 19. Geschillen en toepasselijk recht
1.Op alle overeenkomsten met Hoogaerts en de koper is Nederlands
recht van toepassing.
2.Alle geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten met Hoogaerts
zullen worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement
alwaar Hoogaerts haar statutaire zetel heeft, tenzij Hoogaerts het
geschil aanhangig maakt bij een andere volgens de wet bevoegde
rechtbank.
Artikel 20. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken te Breda.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie
zoals die gold ten tijde van het tot standkomen van de onderhavige
transactie.

