
1.   Algemeen
1.1.	 	In	deze	algemene	voorwaarden	wordt	verstaan	onder:
	 		Industrielicht:	 de	 besloten	 vennootschap	 met	 beperkte	 aansprake-

lijkheid	Industrielicht	B.V.,	gevestigd	en	kantoorhoudende	te	Alblas-
serdam	 aan	 de	 Van	 Hennaertweg	 7,	 en	 alle	 daarmee	 verbonden	 of	
daaraan	gelieerde	ondernemingen,	voor	zover	zij	deze	voorwaarden	
op	overeenkomsten	van	toepassing	hebben	verklaard.

	 		Koper:	 iedere	 (rechts)persoon	 met	 wie	 Industrielicht	 een	 over-
eenkomst	 heeft	 gesloten,	 respectievelijk	 wenst	 af	 te	 sluiten,	
en	 behalve	 deze,	 diens	 vertegenwoordiger(s),	 gemachtigde(n)	
rechtsverkrijgende(n)	en	erfgenamen.

	 		Offerte:	 een	 schriftelijk	 aanbod	 van	 Industrielicht	 tot	 het	 aangaan	
van	een	overeenkomst.

1.2.	 		Alle	 offertes,	 leveranties	 en	 werkzaamheden	 van	 Industrielicht	 ge-
schieden	op	de	hieronder	vermelde	voorwaarden.	Door	aanvaarding	
van	de	offerte	of	leverantie	van	Industrielicht	of	door	het	geven	van	
een	opdracht	aan	Industrielicht,	aanvaardt	de	koper	deze	voorwaar-
den	 met	 gelijktijdige	 buitenwerkstelling	 van	 de	 kopers	 eigen	 voor-
waarden,	tenzij	deze	uitdrukkelijk	door	Industrielicht	zijn	aanvaard.

1.3.	 	Afwijkingen	 van	 deze	 voorwaarden	 kunnen	 slechts	 uitdrukkelijk	
schriftelijk	overeengekomen	worden.

1.4.		 	Offertes	van	Industrielicht	zijn	slechts	bindend	indien	en	voor	zover	
ze	schriftelijk	door	Industrielicht	zijn	bevestigd.	Hetzelfde	geldt	voor	
de	 aanvaarding	 van	 opdrachten.	 Heeft	 geen	 schriftelijke	 offerte	 of	
schriftelijke	opdrachtbevestiging	plaatsgevonden	dan	wordt	de	fac-
tuur	 of	 afleverbon,	 die	 tevens	 wordt	 geacht	 de	 overeenkomst	 juist	
weer	te	geven,	als	opdrachtbevestiging	beschouwd.

	 	Offertes	 van	 Industrielicht	 vervallen	 automatisch	 na	 verloop	 van	
30	dagen	na	hun	dagtekening,	 tenzij	anders	vermeld	en	kunnen	 te	
eniger	 tijd	 voordat	 ze	 zijn	 geaccepteerd	 door	 Industrielicht	 worden	
ingetrokken.	De	omvang	van	verplichtingen	van	Industrielicht	wordt	
bepaald	door	de	opdrachtbevestiging	van	Industrielicht.

1.5.	 	Afmetingen,	schetsen,	tekeningen,	berekeningen,	rendementen,	ver-
bruikscijfers	en	andere	informatie	over	de	apparatuur	of	installaties	
zijn	 globaal	 en	 niet	 bindend,	 tenzij	 uitdrukkelijk	 anders	 schriftelijk	
vermeld.

1.6.	 	De	 koper	 is	 verantwoordelijk	 voor	 de	 eigen	 productkeuze	 en	 de	 ge-
schiktheid	van	het	product	voor	de	doeleinden	die	hij	voor	ogen	heeft.

1.7.	 	Industrielicht	 is	 gerechtigd	 bij	 of	 na	 het	 aangaan	 van	 de	 overeen-
komst,	alvorens	(verder)	te	presteren,	van	de	wederpartij	zekerheid	te	
eisen	dat	zowel	aan	betalings-	als	aan	de	overige	verplichtingen	zal	
worden	voldaan.

1.8.	 	Partijen	verbinden	zich	over	en	weer	-	op	straffe	van	een	direct	op-
eisbare	boete	van	€	5.000,-		(vijfduizend	euro)	per	overtreding	-	tot	
geheimhouding	van	alle	vertrouwelijke	informatie	die	zij	in	het	kader	
van	hun	overeenkomst	van	elkaar	of	uit	andere	bron	hebben	verkre-
gen.	Informatie	geldt	als	vertrouwelijk	als	dit	door	de	andere	partij	is	
medegedeeld	of	als	dit	voortvloeit	uit	de	aard	van	de	informatie.

	 	Indien	Industrielicht	als	gevolg	van	een	wettelijke	bepaling	of	rech-
terlijke	uitspraak	gehouden	is	vertrouwelijke	informatie	aan	door	de	
wet	 of	 bevoegde	 rechter	 aangewezen	 derden	 te	 verstrekken	 en	 In-
dustrielicht	zich	ter	zake	niet	kan	beroepen	op	een	wettelijk	dan	wel	
door	 de	 bevoegde	 rechter	 erkend	 of	 toegestaan	 recht	 van	 verscho-
ning,	dan	is	Industrielicht	niet	gehouden	tot	enige	schadevergoeding	
of	schadeloosstelling	en	 is	de	koper	niet	gerechtigd	 tot	ontbinding	
van	de	overeenkomst	op	grond	van	niet-nakoming.

1.9.		 	Op	elke	overeenkomst	tussen	Industrielicht	en	de	koper	is	uitsluitend	
Nederlands	recht	van	toepassing,	met	uitsluiting	van	het	Verdrag	der	
Verenigde	Naties	inzake	internationale	koopovereenkomsten	betref-
fende	roerende	zaken	(Wenen,	11	april	1980;	Trb	1981,	184,	1986,	EI).

1.10.	 	Alle	geschillen	tussen	partijen	met	betrekking	tot	een	offerte	of	over-
eenkomst	waarop	deze	algemene	voorwaarden	van	toepassing	zijn,	
zullen	bij	uitsluiting	worden	voorgelegd	aan	de	bevoegde	rechter	van	
de	rechtbank	Rotterdam,	locatie	Rotterdam.

2.   Prijzen
2.1.	 	Prijsopgaven	 geschieden	 onder	 voorbehoud	 van	 prijswijziging.	 De	

prijzen	zijn	gebaseerd	op	de	kosten	op	het	moment	van	de	offerte.	
De	door	Industrielicht	opgegeven	prijzen	gelden	af	kantooradres,	zijn	
in	 Nederlandse	 valuta	 en	 zijn	 exclusief	 omzetbelasting	 en	 andere	
belastingen	 en	 toeslagen,	 heffingen,	 transportkosten,	 verzekerings-
premies,	 verpakking,	 emballage,	 vervoersdocumenten,	 keuring,	 e.d.,	
tenzij	schriftelijk	anders	is	overeengekomen.

2.2.	 	Indien	de	kostprijs	van	grondstoffen	en	andere	zaken	na	de	opdracht-
bevestiging	 van	 Industrielicht	 door	 welke	 oorzaak	 dan	 ook	 mocht	
stijgen,	 is	 Industrielicht	 gerechtigd	 de	 prijs	 dienovereenkomstig	 te	
verhogen.	Industrielicht	zal	de	koper	schriftelijk	in	kennis	stellen	van	
die	 prijsverhoging.	 Bedraagt	 de	 prijsverhoging	 meer	 dan	 10%,	 dan	
is	de	koper	gerechtigd	om	binnen	8	kalenderdagen	na	dagtekening	
van	 de	 kennisgeving	 de	 overeenkomst	 schriftelijk	 te	 ontbinden.	 Bij	
gebreke	van	ontbinding	binnen	voornoemde	termijn,	wordt	de	koper	
geacht	de	prijsstijging	te	hebben	aanvaard.

2.3.		 	Onverminderd	 de	 algemene	 toepasselijkheid	 van	 artikel	 2.2	 is	 het	
daar	 bepaalde	 in	 het	 bijzonder	 van	 toepassing	 op	 wijzigingen	 van	
invoerrechten	en	andere	rechten	en	belastingen	en	op	veranderingen	
in	de	wisselkoers	van	de	Nederlandse	tegenover	buitenlandse	valuta	
waarin	Industrielicht	de	zaken	heeft	gekocht.	

3.   BetAling
3.1.	 	Tenzij	schriftelijk	anders	is	overeengekomen,	geschiedt	betaling	van	

het	 verschuldigde	 bedrag	 binnen	 30	 dagen	 na	 de	 factuur	datum	 in	
Nederlandse	 valuta,	 vrij	 van	 kosten	 voor	 Industrielicht.	 De	 op	 de	
bankafschriften	 van	 Industrielicht	 aangegeven	 valutadag	 wordt	 als	
betalingsdag	aangemerkt.

3.2.	 	Betalingen	komen,	ook	indien	de	koper	bij	betaling	anders	vermeldt,	
in	de	eerste	plaats	in	mindering	op	de	reeds	verschuldigde	rente,	ver-
volgens	op	invorderingskosten	en/of	administratiekosten	en	tot	slot	
op	de	oudste	openstaande	vordering.

3.2.		 	Wanneer	 de	 betaling	 niet	 uiterlijk	 op	 de	 overeengekomen	
vervaldag(en)	 plaatsvindt,	 is	 koper	 onmiddellijk	 in	 verzuim	 en	 is	 al	
hetgeen	de	koper	uit	anderen	hoofde	aan	Industrielicht	is	verschul-
digd	ineens	zonder	enige	ingebrekestelling	of	aanmaning	opeisbaar.

3.3.		 	Vanaf	 de	 dag	 waarop	 het	 verzuim	 is	 ingetreden	 is	 de	 koper	 over	
het	 opeisbare	 bedrag	 de	 wettelijke	 handelsrente	 verschuldigd.		
Voor	overeenkomsten	met	consumenten	is	dat	de	wettelijke	rente.

3.4.		 	De	koper	heeft	ten	opzichte	van	Industrielicht	geen	recht	op	opschor-
ting	 van	 zijn	 betalingsverplichtingen	 of	 op	 verrekening	 met	 enige	
vordering.	Beweerde	wanprestatie	van	Industrielicht	geeft	de	koper	
nimmer	het	recht	de	koopprijs	geheel	of	gedeeltelijk	in	te	houden.

3.5.		 	Bij	 enige	 niet-tijdige	 betaling	 heeft	 Industrielicht	 het	 recht	 niet	 te	
leveren	 of	 haar	 verplichtingen	 uit	 de	 overeenkomst	 op	 te	 schorten	
totdat	de	betaling	volledig	is	geschied.

4.   levering
4.1.		 	Overeengekomen	 leveringstermijnen	 beginnen	 te	 lopen	 op	 de	 dag	

dat	beide	navolgende	gebeurtenissen	plaatsgevonden	hebben:
	 •	schriftelijke	opdrachtbevestiging	door	Industrielicht	
	 	•	 ontvangst	 door	 Industrielicht	 van	 alle	 gegevens,	 documenten	 en	

voorwerpen,	die	Industrielicht		nodig	heeft	voor	het	uitvoeren	van	de	
opdracht.

4.2.		 	Iedere	 vertraging	 aan	 de	 zijde	 van	 de	 koper	 bij	 het	 nakomen	 van	
enige	verplichting	jegens	Industrielicht	schort	de	leveringstermijn	op	
tot	de	dag	waarop	de	koper	aan	al	zijn	verplichtingen	heeft	voldaan.

4.3.		 	Industrielicht	 doet	 haar	 uiterste	 best	 overeengekomen	 leverings-
termijnen	niet	te	overschrijden,	doch	indien	dit	toch	mocht	geschie-
den	is	Industrielicht	nimmer	gehouden	enige	schade	te	vergoeden	of	
boete	 te	betalen	en	 is	koper	nimmer	gerechtigd	ontbinding	van	de	
overeenkomst	te	vorderen.

4.4.		 	Tenzij	 partijen	 schriftelijk	 anders	 overeenkomen,	 vindt	 de	 levering	
van	de	zaken	plaats	op	het	moment	waarop	deze	het	magazijn	van	
Industrielicht	 te	 Alblasserdam	 verlaten.	 Het	 risico	 voor	 deze	 zaken	
gaat	op	het	moment	van	levering	over	op	de	koper,	ongeacht	in	wiens	
opdracht	en	voor	wiens	rekening	het	transport	van	de	zaken	plaats-
vindt.

4.5.		 	Franco	levering	binnen	Nederland	vindt	plaats	bij	een	netto	factuur-
waarde	van	meer	dan	€	250,-	exclusief	B.T.W.	Ook	indien	franco	leve-
ring	 is	overeengekomen,	zijn	de	zaken	en	de	verpakkingen	daarvan	
voor	rekening	en	risico	van	de	koper	zodra	met	inladen	in	Alblasser-
dam	wordt	begonnen.	Indien	de	koper	geen	wijze	van	transport	heeft	
aangewezen,	kiest	Industrielicht	de	meest	geschikte	wijze	van	trans-
port.	Indien	dat	uitdrukkelijk	en	tijdig	wordt	verzocht	door	de	koper,	
is	Industrielicht	bereid	de	zaken	op	kosten	van	de	koper	te	verzekeren	
tegen	transport-	en	andere	schaden	voor	het	tijdvak	gelegen	tussen	
de	dag	van	risico-overgang	op	de	koper	en	de	dag	dat	de	zaken	in	de	
feitelijke	macht	van	de	koper	komen.

4.6.		 	Koper	 is	 verplicht	 de	 gekochte	 zaken	 af	 te	 nemen	 op	 het	 moment	
waarop	deze	aan	hem	worden	bezorgd	dan	wel	het	moment	waarop	
deze	volgens	de	overeenkomst	aan	hem	ter	beschikking	worden	ge-
steld.	Indien	de	koper	om	enigerlei	reden	de	zaken	niet	in	ontvangst	
neemt,	heeft	 Industrielicht	het	 recht	ze	voor	 rekening	en	 risico	van	
de	koper	waar	dan	ook	op	te	slaan	en	te	verzekeren.	Indien	de	zaken	
twee	maanden	na	de	aanbieding	ter	levering	nog	niet	in	ontvangst	
zijn	 genomen,	 is	 Industrielicht	 gerechtigd	 het	 contract	 zonder	 ge-
rechtelijke	 tussenkomst	 door	 enkele	 kennisgeving	 aan	 de	 koper	 te	
ontbinden,	 de	 zaken	 te	 vervreemden	 of	 terug	 te	 nemen	 en	 van	 de	
koper	 vergoeding	 van	 de	 gederfde	 winst,	 alsmede	 van	 alle	 andere	
schade	te	ontvangen.

4.7.	 	Het	is	Industrielicht	toegestaan	verkochte	zaken	in	gedeelten	te	leve-
ren,	tenzij	een	deellevering	geen	zelfstandige	waarde	heeft.	Indien	de	
zaken	in	gedeelten	worden	geleverd,	mag	Industrielicht	de	gedeelten	
afzonderlijk	factureren.

4.8.		 	Levering	 op	 afroep	 is	 uitsluitend	 mogelijk	 indien	 dat	 schriftelijk	 is	
overeengekomen.	Afroeporders	hebben	een	maximale	looptijd	van	1	
jaar	 na	 de	 datum	 van	 de	 schriftelijke	 totstandkoming	 van	 de	 over-
eenkomst	en	dienen	voor	de	 in	de	opdracht	gestelde	datum	 te	zijn	
afgenomen,	tenzij	schriftelijk	anders	wordt	overeengekomen.

5.   eigendomsvoorBehoud
5.1.		 	Zolang	 de	 koper	 niet	 volledig	 aan	 al	 zijn	 betalingsverplichtingen	

jegens	 Industrielicht	 heeft	 voldaan,	 blijft	 Industrielicht	 volledig	
en	 uitsluitend	 eigenaar	 van	 alle	 gekochte	 en/of	 geleverde	 zaken.		
Op	 verzoek	 van	 Industrielicht	 zal	 de	 koper	 de	 zaken	 merken	 en	 ge-
durende	de	gehele	periode	van	het	eigendomsvoorbehoud	gemerkt	
houden	als	eigendom	van	Industrielicht.	Indien	derden	enig	recht	op	
de	onder	eigendomsvoorbehoud	geleverde	zaken	willen	doen	gelden,	
is	koper	verplicht	Industrielicht	hiervan	onverwijld	schriftelijk	op	de	
hoogte	te	stellen.

5.2.		 	Alle	geleverde	zaken	gaan	na	volledige	betaling	van	de	in	het	vorige	
lid	genoemde	vorderingen	onvoorwaardelijk	in	eigendom	over	op	de	
koper,	 onder	 voorbehoud	 van	 een	 stil	 pandrecht	 op	 deze	 zaken	 tot	
zekerheid	van	alle	overige	vorderingen,	uit	welken	hoofde	dan	ook,	
hieronder	 begrepen	 de	 toekomstige	 vorderingen	 van	 Industrielicht	
op	de	koper.

5.3.	 	Zolang	 daarop	 het	 eigendomsvoorbehoud	 van	 Industrielicht	 rust,	
kunnen	de	zaken	door	de	koper	 in	het	kader	van	diens	normale	be-
drijfsuitoefening	 worden	 doorverkocht	 of	 gebruikt.	 Het	 is	 de	 koper	
niet	toegestaan	de	zaken	op	enige	andere	wijze	te	vervreemden	of	te	
bezwaren.	In	het	bijzonder	mag	op	deze	zaken	geen	(stil)	pandrecht	
worden	gevestigd	tot	zekerheid	van	vorderingen	van	derden.	

5.4.	 	In	geval	van	doorverkoop	door	de	koper	van	niet	(volledig)	betaalde	
zaken,	vestigt	de	koper	reeds	nu	vooralsdan	en	ten	behoeve	van	In-
dustrielicht,	 een	 stil	 pandrecht	 op	 de	 uit	 de	 doorverkoop	 ontstane	
vorderingen	 op	 de	 opvolgend	 koper,	 tot	 zekerheid	 van	 al	 hetgeen	
Industrielicht	van	de	koper	heeft	te	vorderen,	uit	welken	hoofde	dan	
ook,	hieronder	tevens	begrepen	toekomstige	vorderingen	van	Indu-
strielicht	op	de	koper.

5.5.	 	Industrielicht	is	te	allen	tijde	gerechtigd	om	de	geleverde	zaken,	zo-
lang	daarop	nog	het	eigendomsvoorbehoud	van	 Industrielicht	 rust,	
bij	 de	 koper	 of	 diens	 houders	 weg	 te	 (doen)	 halen,	 indien	 de	 koper	
zijn	 verplichtingen	 ten	 opzichte	 van	 Industrielicht	 niet	 nakomt.	 De	
koper	dient	hiertoe	zijn	medewerking	te	verlenen	op	straffe	van	een,	
niet	voor	rechterlijke	matiging	vatbare,	boete	van	€	5.000,-	per	dag	
dat	hij	deze	verplichting	niet	nakomt.

5.6.		 	De	 koper	 is	 verplicht	 de	 door	 Industrielicht	 geleverde	 zaken	 te	 ver-
zekeren	en	verzekerd	 te	houden	 tegen	brand-,	ontploffings-	en	wa-
terschade	 en	 tegen	 diefstal,	 zolang	 daarop	 het	 eigendomsrecht	 of	
pandrecht	van	Industrielicht	rust.	De	koper	zal	een	kopie	van	de	polis	
en	voorwaarden	van	deze	verzekering	op	haar	verzoek	aan	Industrie-
licht	verstrekken.	

5.7	 	De	koper	verstrekt	door	middel	van	deze	algemene	voorwaarden	een	
onherroepelijke	volmacht	aan	Industrielicht	om	de	in	artikelen	5.4	en	
5.6	genoemde	vorderingen	op	de	opvolgende	koper,	dan	wel	uit	de	
vorderingen	 uit	 voornoemde	 verzekering,	 tot	 zekerheid	 van	 al	 het-
geen	Industrielicht	van	de	koper	heeft	te	vorderen,	aan	Industrielicht	
te	verpanden,	onder	uitsluiting	van	artikel	3:68	BW.	

6.   montAge
6.1.		 	Indien	 gedeeltelijke	 of	 volledige	 montage	 is	 overeengekomen	

	verplicht	de	koper	zich:
	 	a.	te	zorgen	voor:	een	goede	toegang	tot	het	werkterrein	of	de	werk-

plaats,	voor	de	aflading	en	voor	een	deugdelijke	bescherming	van	de	
zaken	vanaf	het	leveringstijdstip;

	 	b.	te	zorgen	voor:	alle	noodzakelijke	middelen,	voor	zover	daarvoor	
niet	uitdrukkelijk	een	voorziening	is	opgenomen	in	de	offerte	van	
Industrielicht,	alsmede	het	installeren	en	plaatsen	van	de	zaken;	
c.		personeel	en/of	onderaannemers	van	Industrielicht	te	allen	tijde	
toegang	te	verlenen	tot	het	werkterrein	of	de	werkplaats,	totdat	het	
werk	voltooid	is.

6.2.		 	Al	het	materiaal	van	Industrielicht,	al	of	niet	verbonden	met	andere	
zaken	op	het	werkterrein	of	de	werkplaats	 is	uitsluitend	voor	risico	

van	de	koper	en	Industrielicht	is	gerechtigd	tot	een	volledige	vergoe-
ding	van	vernietigd,	beschadigd,	verloren	of	gestolen	materiaal.	Alle	
kosten	van	de	herstelwerkzaamheden	of	van	het	opnieuw	plaatsen	
van	enig	gedeelte	van	zaken	zal	in	rekening	worden	gebracht	aan	de	
koper	als	een	wijziging	van	het	oorspronkelijke	contract.

6.3.		 	De	 koper	 is	 gehouden	 Industrielicht	 te	 vrijwaren	 en	 schadeloos	 te	
stellen	voor	alle	aanspraken,	procedures,	kosten,	vorderingen	en	ove-
rige	schade,	die	ontstaan	als	gevolg	van	een	ongeluk	op	het	werkter-
rein	of	de	werkplaats,	dat	geschiedt	tussen	het	tijdstip	van	aanvang	
van	het	werk	op	het	werkterrein	of	de	werkplaats	en	het	tijdstip	dat	
de	zaken	operationeel	zijn	geworden.

7.   Beëindiging en oPeisBAArheid
7.1.		 	Indien	 de	 koper	 enige	 verplichting	 jegens	 Industrielicht	 niet,	 niet	

behoorlijk	of	niet	 tijdig	nakomt,	een	schuldenregeling	met	zijn	cre-
diteuren	 treft,	 surseance	 van	 betaling	 vraagt	 of	 een	 vergelijkbare	
procedure	 ondergaat,	 in	 staat	 van	 faillissement	 wordt	 verklaard,	
zijn	 bedrijf	 sluit	 of	 overdraagt	 of,	 indien	 hij	 een	 vennootschap	 is,	
ontbonden	wordt,	alsmede	indien	executoriaal	beslag	te	zijnen	laste	
wordt	gelegd,	heeft	Industrielicht	het	recht	zonder	gerechtelijke	tus-
senkomst	en	zonder	tot	enige	schadevergoeding	gehouden	te	zijn	de	
overeenkomst(en)	met	de	koper	terstond	te	ontbinden	of	niet	verder	
uit	te	voeren	en	reeds	geleverde	zaken	terug	te	nemen,	onverminderd	
overige	 in	 de	 overeenkomst(en)	 omschreven	 rechten	 van	 Industrie-
licht,	waaronder	het	recht	op	schadevergoeding.

7.2.		 	De	koper	is	van	rechtswege	en	zonder	aanmaning	of	ingebrekestel-
ling	 in	verzuim,	zodra	zich	één	van	de	 in	de	vorige	alinea	vermelde	
omstandigheden	voordoet.

7.3.		 	Is	 de	 koper	 in	 verzuim	 met	 het	 nakomen	 van	 een	 of	 meer	 van	 zijn	
verplichtingen,	dan	komen	alle	kosten	ter	verkrijging	van	voldoening	
buiten	rechte	voor	rekening	van	de	koper,	met	een	minimum	van	10%	
van	het	 totale	aan	 Industrielicht	verschuldigde	bedrag,	 inclusief	de	
wettelijke	 (handels)rente.	 De	 koper	 is	 aan	 Industrielicht	 alle	 door	
Industrielicht	 gemaakte	 gerechtelijke	 kosten	 verschuldigd	 in	 alle	
instanties,	indien	Industrielicht	en	de	koper	een	gerechtelijke	proce-
dure	hebben	gevoerd	en	de	koper	volledig	of	in	overwegende	mate	in	
het	ongelijk	is	gesteld.	

8.   gArAntie
8.1.		 	De	door	Industrielicht	geleverde,	door	Industrielicht	elders	gekochte	

zaken	of	onderdelen	daarvan,	zijn	aan	geen	andere	garantie	onder-
worpen	dan	die	welke	Industrielicht	van	de	desbetreffende	leveran-
ciers	hiervoor	hebben	bedongen.

8.2.	 	De	garantie	geldt	niet	indien:
	 	a.	en	zolang	de	koper	jegens	Industrielicht	in	gebreke	is;
	 	b.	de	zaken	aan	abnormale	omstandigheden	zoals	corrosie	of	ernsti-

ge	vervuiling	zijn	blootgesteld	of	anderszins	onzorgvuldig	of	in	strijd	
met	de	gebruiksaanwijzing	worden	behandeld;

	 	c.	de	koper	niet	binnen	8	dagen	na	ontvangst	van	de	zaken	schriftelijk	
heeft	gereclameerd;

	 	d.	Industrielicht	niet	binnen	8	dagen	na	ontdekking	van	een	verbor-
gen	gebrek	hiervan	schriftelijk	op	de	hoogte	is	gesteld	en	in	de	gele-
genheid	is	gesteld	dit	te	onderzoeken.

8.3.	 	Voor	overeenkomsten	tussen	Industrielicht	en	natuurlijke	personen	
die	niet	handelen	in	de	uitoefening	van	een	beroep	of	bedrijf	geldt	
het	bepaalde	in	artikel	7:23	BW.

9.   AAnsPrAkelijkheid
9.1.		 	Behoudens	 de	 onder	 artikel	 8	 genoemde	 garantieverplichtingen	

zijn	 Industrielicht,	 haar	 onderaannemers	 en	 leveranciers,	 en/of	 het	
personeel	van	deze	partijen,	met	betrekking	tot	enige	 leveringsver-
plichting,	 geleverde	 zaken,	 reparatie-	 of	 andere	 werkzaamheden	 of	
adviezen	 nimmer	 aansprakelijk	 voor	 enige	 schade	 aan	 de	 koper	 of	
enige	derde	uit	welken	hoofde	dan	ook.

9.2.		 	De	koper	 is	gehouden	(personeel	van)	 Industrielicht	en	haar	onder-
aannemers	en	leveranciers,	te	vrijwaren	en	schadeloos	te	stellen	voor	
alle	schade,	kosten	en	interesten	die	mochten	ontstaan	als	direct	of	
indirect	gevolg	van	aanspraken	en/of	vorderingen	van	derden	in	ver-
band	met	enige	leveringsverplichting	jegens	de	koper	dan	wel	aan	of	
ten	 behoeve	 van	 de	 geleverde	 zaken,	 verrichte	 reparatie-	 of	 andere	
werkzaamheden	of	gegeven	adviezen.

9.3.	 	Industrielicht	aanvaardt	slechts	aansprakelijkheid	voor	door	de	koper	
geleden	schade	die	het	gevolg	is	van	een	toerekenbare	tekortkoming	
in	de	nakoming	van	haar	verplichtingen	uit	de	overeenkomst	of	uit	
onrechtmatige	 daad	 indien	 en	 voor	 zover	 deze	 aansprakelijkheid	
door	haar	verzekering	wordt	gedekt	en	tot	het	bedrag	van	de	door	de	
verzekering	gedane	uitkering.	Indien	de	verzekeraar	niet	tot	uitkering	
overgaat,	of	de	schade	niet	door	de	verzekering	is	gedekt,	is	de	aan-
sprakelijkheid	beperkt	tot	de	netto	factuurwaarde	van	het	geleverde.

	 	Alle	aanspraken	van	de	koper	tot	schadevergoeding	vervallen	indien	
zij	niet	binnen	één	jaar	na	ontdekking	van	de	schade	bij	de	bevoegde	
rechter	aanhangig	zijn	gemaakt.

9.4	 	De	 in	 dit	 artikel	 opgenomen	 beperkingen	 van	 de	 aansprakelijkheid	
van	Industrielicht	gelden	niet	voor	zover	schade	het	gevolg	is	van	op-
zet,	grove	schuld,	of	bewuste	roekeloosheid	van	Industrielicht	en/of	
haar	-	al	dan	niet	ondergeschikte	-		leidinggevenden.

10.   overmAcht
10.1.			Onder	 overmacht	 wordt	 verstaan:	 beperkende	 overheidsmaat	-	

regelen	van	welke	aard	dan	ook,	waaronder	in-	en	uitvoerverboden,	
epidemieën,	mobilisatie,	oorlog,	revolutie,	brand,	staking,	bedrijfsbe-
zetting,	 inbeslagneming,	 gebrek	 aan	 grondstoffen,	 halffabrikaten,	
hulpstoffen	en/of	energie,	bovenmatig	ziekteverzuim	van	personeel,	
geheel	of	gedeeltelijk	in	gebreke	blijven	van	een	derde	van	wie	zaken	of	
diensten	moeten	worden	ontvangen	en	iedere	andere	omstandigheid	
die	de	nakoming	van	de	overeenkomst(en)	met	de	koper	tijdelijk	of		
permanent	verhindert	en	die	niet	aan	Industrielicht	is	toe	te	rekenen.

10.2.	 	Industrielicht	heeft	ook	het	recht	om	zich	op	overmacht	te	beroepen	
indien	 de	 omstandigheid	 die	 de	 (verdere)	 nakoming	 (tijdelijk)	 ver-
hindert	 intreedt	 nadat	 Industrielicht	 haar	 verbintenis	 had	 moeten	
nakomen.

10.3.	 	In	geval	van	overmacht	is	Industrielicht	gerechtigd	zonder	gerechte-
lijke	tussenkomst	de	overeenkomst	met	de	koper	geheel	of	gedeel-
telijk	 te	 ontbinden	 of	 de	 uitvoering	 daarvan	 geheel	 of	 gedeeltelijk	
op	te	schorten	zonder	tot	enige	schadevergoeding	gehouden	te	zijn.	
Indien	de	periode	waarin	Industrielicht	haar	verplichtingen	wegens	
overmacht	niet	kan	nakomen	langer	duurt	dan	6	maanden,	zijn	beide	
partijen	bevoegd	de	overeenkomst	te	ontbinden	zonder	dat	er	in	dat	
geval	een	verplichting	tot	schadevergoeding	ontstaat.

10.4.		Indien	 Industrielicht	 bij	 het	 intreden	 van	 de	 overmacht	 al	 gedeel-
telijk	 aan	 haar	 verplichtingen	 heeft	 voldaan	 of	 slechts	 gedeeltelijk	
aan	haar	verplichtingen	kan	voldoen,	is	Industrielicht	gerechtigd	het	
reeds	geleverde	c.q.	leverbare	deel	afzonderlijk	te	factureren,	waarbij	
de	koper	gehouden	is	de	factuur	te	voldoen	alsof	het	een	afzonderlij-
ke	overeenkomst	betrof,	mits	het	geleverde	deel	zelfstandige	waarde	
heeft.

Algemene voorwAArden IndustrIelIcht B.v.


