ALGEMENE VOORWAARDEN E.L.P EUROPEAN LIGHTING PROJECTS BV (KvK 55259111)
Artikel 1.

DEFINITES

De onderstaande met hoofdletter geschreven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden
de volgende betekenis:
a. Leverancier:

b. Overeenkomst:
c. Afnemer:
d. Installatie:
f. Producten

Artikel 2:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid E.L.P. European
Lighting Projects BV, beschreven in het handelsregister van de KvK onder
nummer 55259111, statutair gevestigd te Enschede en kantoorhoudende te
Enschede aan de Staalsteden 4 7A, e-mailadres: info@e-l-p.nl;
de overeenkomst op grond waarvan Afnemer één of meerdere Producten van
Leverancier afneemt, al dan niet tezamen met de Installatie ervan;
de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier een Overeenkomst
aangaat;
de installatie-/ montagewerkzaamheden die door of namens Leverancier
geschieden van de door Afnemer bij Leverancier te kopen Producten; één of
meer artikelen van Leverancier, welke onder meer aangeboden worden op
www.europeanlightingprojects.nl.

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten
tussen Leverancier en Afnemer en maken deel uit van alle met Leverancier gesloten Overeenkomsten.
2. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen en/of eigen voorwaarden kan door Afnemer slechts een
beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
Eventuele algemene voorwaarden van Afnemer zijn niet van toepassing.
3. Afnemer met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met
toepasselijkheid van deze voorwaarden op alle latere overeenkomsten tussen Leverancier en deze
Afnemer.
4. De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid
van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden
ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeen te zijn gekomen dat het
ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.
Artikel 3:

OFFERTES, AANBIEDINGEN

1. Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van Leverancier zijn geheel vrijblijvend, tenzij
Leverancier schriftelijk anders heeft aangegeven.
2. Alle door Leverancier verstrekte informatie en/of specificaties gelden steeds bij benadering, tenzij
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.
3. Leverancier is gerechtigd voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
4. Indien een aanbieding van Leverancier niet binnen 14 dagen (of, voor zover daarvan sprake is, de in die
aanbieding expliciet aangegeven – andersluidende – periode) door een schriftelijke opdracht of een opdracht
per e-mail is gevolgd en door Leverancier is bevestigd, is de aanbieding komen te vervallen.
5. Leverancier behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren
Artikel 4:

PRIJS

1. De overeengekomen prijs is exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen.
2. Leverancier heeft het recht om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.
3. Leverancier is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de
volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van
materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van
verzendkosten, stijging van lonen, van werkgeverslasten, sociale verzekeringen, van de met andere
arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in
het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
Artikel 5:

BETALINGSCONDITIES

1. Tenzij anders is overeengekomen, dient Afnemer het krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedrag
te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder dat Afnemer een beroep toekomst op verrekening
en/of opschorting.
2. Bij niet tijdige betaling als bedoeld in lid 1 is Afnemer in verzuim zonder dat een ingebrekestelling door
Leverancier is vereist.
3. Afnemer is te allen tijde gehouden op het eerste verzoek van Leverancier zekerheid te stellen voor de
voldoening van de krachtens de Overeenkomst aan Leverancier te betalen bedragen. De aangeboden
zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten
behoorlijk gedekt is. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van
Leverancier tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
4. Indien Afnemer niet tijdig betaalt als bedoeld in lid 1 van dit artikel, is hij de wettelijke handelsrente
verschuldigd (waarbij geldt dat een gedeelte van de maand als een hele maand wordt aangemerkt), de
buitengerechtelijke incassokosten van 15% over de openstaande hoofdsom met een minimum van € 350,alsmede de werkelijke gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten,
deurwaarders en/of incassobureaus.
Artikel 6:

INSTALLATIE

1. De bij Leverancier afgenomen Producten worden door Afnemer zelf geïnstalleerd en aangesloten, tenzij
Afnemer met Leverancier is overeengekomen dat Leverancier de Installatie van de Producten zal (laten)
verzorgen.
2. Afnemer is jegens Leverancier verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen,
voorzieningen en/ of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van de te installeren Producten
en/of de juiste werking van de Producten in geïnstalleerde staat. Afnemer is voorts gehouden al het
mogelijke te doen wat redelijkerwijs van belang is voor de goede en tijdige uitvoering van de
Overeenkomst.
3. Leverancier verplicht zich ertoe de werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst naar beste
inzicht, deskundigheid en vermogen uit te zullen voeren. Voor zover een goede uitvoering van de
Overeenkomst dit vereist, heeft Leverancier het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren.
4. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden
verricht.
5. Afnemer verleent in het voorkomende geval het personeel van Leverancier of een door haar
aangewezen installateur toegang tot de plaats waar de Producten geïnstalleerd dienen te worden.
6. Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig
is voldaan, zijn voor rekening van Afnemer.
7. Afnemer draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. Afnemer vrijwaart
Leverancier voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
Artikel 7:

LEVERING; EIGENDOMSVOORBEHOUD

5. Indien vervoer van de af te leveren Producten is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van
Afnemer, tenzij franco levering is overeengekomen. Afnemer draagt steeds het risico tijdens het vervoer.
Het aannemen van Producten van Leverancier door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk
goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
6. Een door Leverancier opgegeven termijn van (op- of af)levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk
wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Leverancier is,
ook bij een overeengekomen uiterste termijn, niet eerder in verzuim nadat Afnemer haar schriftelijk een
redelijke termijn heeft gesteld om alsnog binnen bekwame tijd (op- of af) te leveren.
7. Afnemer is bij de uitvoering van de Overeenkomst door Leverancier gehouden al datgene te doen
dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige (op- of af)levering door Leverancier mogelijk te
maken, zulks in het bijzonder doch niet uitsluitend beperkt tot het onverwijld beantwoorden van vragen van
Leverancier.
8. Bij niet-naleving door Afnemer van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is een overeengekomen
termijn van levering niet meer bindend en is Afnemer in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling
door Leverancier nodig is. Leverancier is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten,
bevoegd de nakoming van de Overeenkomst op te schorten totdat Afnemer dit verzuim heeft hersteld.
Artikel 8:

VERPLICHTINGEN OP- EN/OF AFLEVERING

1. Afnemer is gehouden met bekwame spoed na aflevering van geleverde Producten en/of oplevering van
Installatiewerkzaamheden deze te inspecteren op gebreken. Gebreken die in alle redelijkheden kenbaar
kunnen zijn, dienen door Afnemer uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering/ oplevering schriftelijk aan
Leverancier gemeld te worden, bij gebreke waarvan ieder recht van Afnemer komt te vervallen.
2. De Installatiewerkzaamheden als uitgevoerd door Leverancier gelden als deugdelijk, indien Afnemer
het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan
derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of
aan derden heeft doen leveren, tenzij Afnemer de gebreken conform het eerste lid van dit artikel tijdig heeft
gemeld.
Artikel 9:

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1. Afnemer garandeert Leverancier dat met de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van
Afnemer ontvangen zaken zoals teksten, modellen, tekeningen, foto’s, films, informatiedragers,
computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen
doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale
regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht
met betrekking tot de onrechtmatige daad. Afnemer vrijwaart Leverancier zowel in als buiten rechte voor
alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
2. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst door Leverancier
ontwikkelde diensten of ter beschikking gestelde zaken berusten uitsluitend bij Leverancier, tenzij anders
schriftelijk overeengekomen.
Artikel 10:

OVERMACHT

1. Tekortkomingen van Leverancier in de nakoming van de Overeenkomst kunnen niet aan haar
worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de geldende wet- en
regelgeving.
2. Tekortkomingen van Leverancier in de nakoming van de Overeenkomst ten gevolge van oorlog,
mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het (openbaar) vervoer,
storingen of uitval van digitaal netwerk en/of telefonie, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting
van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot
energieopwekking, pandemieën, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen,
acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet- levering
van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en
andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan Leverancier toe te rekenen
en geven Afnemer geen recht tot ontbinding van de Overeenkomst of tot schadevergoeding.
3. Indien een overmachtsituatie langer dan vier maanden duurt, heeft elk der partijen het recht
om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd
is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd
zullen zijn.
Artikel 11:

AANSPRAKELIJKHEID

1. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan
van door of namens Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. Leverancier is tevens niet
aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat Afnemer de vervaardigde
Producten na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft
geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden
heeft doen leveren.
2. Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor schade:
(i) indien deze schade valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering en wel tot het bedrag
dat door haar verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico dan wel;
(ii) indien er sprake is van opzet of grove schuld van haar zijde.
3. Indien er (i) geen sprake is van opzet of grove schuld dan wel (ii) de verzekering niet uitkeert, en er toch
sprake is van aansprakelijkheid van Leverancier, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe
schade (waarbij aansprakelijkheid voor indirecte schade uitdrukkelijk wordt uitgesloten) met een maximum
van € 25.000,- of (indien de opdrachtsom lager is dan voornoemd bedrag) de opdrachtsom uit de
Overeenkomst.
4. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door (een tekortkoming of onrechtmatig
handelen/nalaten van) uitvoerende partijen en/of toeleveranciers, waaronder tevens begrepen het
personeel van die dienstverleners en/of toeleveranciers, die Leverancier in verband met of ten behoeve
van de uitvoering van – een onderdeel van – de Overeenkomst heeft ingeschakeld.
5. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die Afnemer jegens
Leverancier heeft dienen binnen 12 maanden na het moment waarop Afnemer hiermee bekend werd of
redelijkerwijze had kunnen zijn, schriftelijk door Leverancier te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan iedere
(rechts)vordering komt te vervallen.
6. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade aan goederen die door Afnemer aan haar ter beschikking
zijn gesteld. Afnemer zal voor een deugdelijke verzekering zorg dragen.
Artikel 12: GEHEIMHOUDING
1. Leverancier is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht
zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Afnemer
ter beschikking is gesteld en de resultaten. Deze verplichting geldt niet voor zover Leverancier een
wettelijke plicht heeft tot openbaarmaking of voor zover Afnemer Leverancier van de geheimhoudingsplicht
heeft ontheven.
2. Leverancier is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits geanonimiseerd, aan
te wenden voor statistische, vergelijkende of marketing doeleinden.
Artikel 13: TOEPASSELIJK RECHT
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Leverancier en Afnemer is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen zullen, behoudens in geval uitdrukkelijk anders is overeengekomen, uitsluitend kunnen
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel, Locatie Almelo.

1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van de Producten ter plaatse waar Afnemer
zijn bedrijf uitoefent.
2. Leverancier is niet gehouden, doch wel gerechtigd om de bestelde Producten in gedeelten af te leveren.
3. Afnemer is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens
de Overeenkomst door de Leverancier te leveren Producten. Afnemer zal ook zonder daartoe te zijn
aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren Producten weigert in ontvangst te nemen.
4. Iedere levering van Producten door Leverancier aan Afnemer geschiedt onder voorbehoud van de
eigendom daarvan totdat Afnemer al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van enige
overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.
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