
 
 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 
 
 

1 Algemeen 
1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door 

Leding Light B.V., hierna te noemen "Leding Light B.V.", gedane 
aanbiedingen en gesloten overeenkomsten. 

1.2 De inkoopvoorwaarden van koper en afwijkingen van deze algemene 
voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien en voor zover zij 
uitdrukkelijk schriftelijk door Leding Light B.V. zijn aanvaard. 

1.3 Mondelinge afspraken zijn slechts bindend voor Leding Light B.V. indien 
en voor zover deze schriftelijk door Leding Light B.V. zijn bevestigd. 

 

2 Aanbiedingen en orders 
2.1  Alle aanbiedingen die in enige vorm door Leding Light B.V. zijn gedaan, zijn 

vrijblijvend tenzij 
uitdrukkelijk anders is vermeld. Leding Light B.V. is gerechtigd om haar aanbod 
binnen 8 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding daarvan te herroepen. 

2.2 Indien koper een order plaatst waaraan geen aanbod van Leding Light B.V. 
vooraf is gegaan, is laatstgenoemde slechts gebonden indien zij de order 
binnen 8 dagen schriftelijk bevestigt dan wel binnen 8 dagen met de 
uitvoering van de order is begonnen. 

2.3 Leding Light B.V. is te allen tijde gerechtigd om de goederen, 
specificaties en gebruiksaanwijzing te wijzigen teneinde deze te 
verbeteren of aan de geldende normen 
en voorschriften van de overheid te laten voldoen. 

2.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen gebaseerd 
op levering af fabriek en exclusief omzetbelasting (btw). 

 

3 Levering 
3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering af fabriek / af 

magazijn van Leding Light B.V. (Incoterms 1990). Het risico op verlies of schade 
gaat vanaf het moment van levering over op koper, zelfs als het eigendom van de 
goederen nog niet is overgedragen. 

3.2 De levertijd is daarbij niet van belang. Bij niet-tijdige levering dient Leding 
Light B.V. derhalve formeel in gebreke te worden gesteld en een 
redelijke aanvullende termijn te worden gegund om alsnog aan haar 
verplichtingen te voldoen. Indien de aanvullende termijn wordt overschreden, is 
koper gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden mits er nog geen leveringen 
hebben plaatsgevonden. Leding Light B.V. is niet aansprakelijk voor schade die 
ontstaat door vertragingen in de levering. 

3.3 Leding Light B.V. heeft het recht om de verkochte goederen in delen 
te leveren. Indien de 
goederen in delen zijn geleverd, heeft Leding Light B.V. het recht om 



 
 

koper afzonderlijk voor deze deelleveringen te factureren en is koper gehouden 
om deze facturen te voldoen, als waren zij afzonderlijke overeenkomsten. Koper 
is verplicht om de levering van de goederen te aanvaarden. 

3.4 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient koper de goederen terstond bij 
Leding Light B.V. op te halen of te doen ophalen zodra Leding Light B.V. koper 
heeft bericht dat de goederen klaar staan. Indien koper weigert om de goederen 
direct op te halen of nalaat om de benodigde informatie of opdracht voor de 
levering te verstrekken, dan zullen de goederen voor risico van koper worden 
opgeslagen. Koper is aan Leding Light B.V. alle bijkomende kosten voor levering, 
opslag en verzekering verschuldigd, evenals andere kosten of eventuele financiële 
schade die verband houden met deze nalatigheid of weigering. 

4 Betaling 
4.1 Tenzij partijen anders overeenkomen, dienen de goederen binnen 30 dagen na de 

factuurdatum in de overeengekomen valuta te worden betaald door overmaking 
van het verschuldigde bedrag naar het bankrekeningnummer dat op de factuur is 
vermeld. De dag van betaling is de datum waarop het verschuldigde bedrag op de 
bankrekening is bijgeschreven. Koper is niet gerechtigd tot verrekening of uitstel 
van betalingen. 

4.2 Na het verstrijken van de betalingstermijn is koper in gebreke en is hij vanaf die 
datum rente verschuldigd gelijk aan de in Nederland geldende wettelijke rente 
plus 2%. 

4.3 Indien koper een of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, komen alle in 
redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten voor het afdwingen van de 
betaling voor rekening van koper. In deze kosten zijn in elk geval inbegrepen de 
kosten van incassobureaus, gerechtsdeurwaarders en advocaten. Deze kosten 
bedragen ten minste 15 procent van het openstaande bedrag. 

4.4 Indien de andere partij door een rechter geheel of grotendeels in het ongelijk 
wordt gesteld en de rechterlijke uitspraak onherroepelijk is geworden, dient de 
andere partij Leding Light B.V. alle in eerste aanleg en in hoger beroep gemaakte 
gerechtelijke kosten, met inbegrip van bedragen die niet door de rechter zijn 
toegewezen, te vergoeden. 

5 Eigendomsvoorbehoud 
5.1 Leding Light B.V. behoudt zich het eigendom voor van alle aan koper 

geleverde of nog te leveren goederen totdat 
Leding Light B.V. de volledige betaling heeft ontvangen van de aankoopprijs 
van de goederen, de kosten 
voor werkzaamheden die zijn verricht in het kader van een verkoopovereenkomst 
die met koper is aangegaan en eventuele andere kosten die voortvloeien uit de 
schending van een dergelijke verkoopovereenkomst door koper. 

5.2 Zolang Leding Light B.V. het eigendom over de goederen behoudt, dient koper de 
goederen van Leding Light B.V. 
van alle andere goederen gescheiden te houden en wel zo dat te allen tijde 
duidelijk is dat het eigendom van bovengenoemde goederen bij Leding Light B.V 
berust. Koper zal zijn hulp en medewerking aan Leding Light B.V. verlenen bij 
het nemen van alle nodige maatregelen om de eigendommen van Leding Light 
B.V. te beschermen en beveiligen. 

5.3 Koper verzekert de goederen, die eigendom blijven van Leding Light B.V., tegen 
alle gebruikelijke risico's zoals diefstal, brand en/of waterschade. 



 
 

5.4 Zolang Leding Light B.V. het eigendom over de goederen behoudt, is de koper 
die de goederen in bezit heeft bevoegd om de goederen in het kader van de 
normale uitoefening van zijn bedrijf te verkopen, te verwerken en af te leveren. 

5.5 Teneinde goederen terug in bezit te krijgen, is Leding Light B.V. op grond van dit 
artikel gerechtigd om terreinen en/of gebouwen te betreden waarin de goederen 
zich kunnen bevinden. Alle door Leding Light B.V. gemaakte kosten bij het 
terugnemen van de goederen dienen te worden vergoed. Alle door Leding Light 
B.V. gemaakte kosten bij het terugnemen van de goederen dienen door koper te 
worden vergoed. 

6 Overmacht 
6.1 Leding Light B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele door koper geleden 

schade in geval van een ondeugdelijke 
uitvoering indien deze het gevolg is van gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten 
de macht van Leding Light B.V. liggen en/of gebeurtenissen die niet aan Leding 
Light B.V. kunnen worden toegerekend, hetzij door hun schuld of door de wet, 
overeenkomst of algemeen heersende mening ('overmacht'). 

6.2 Indien de periode waarin Leding Light B.V. 
niet in staat is om haar verplichtingen na te komen langer duurt of zal duren dan 
twee maanden hebben beide partijen het recht om de overeenkomst zonder 
rechterlijke tussenkomst en zonder verplichting tot schadevergoeding aan de 
andere partij te beëindigen. 

6.3 Indien Leding Light B.V. bij het ontstaan van de situatie van overmacht al een 
deel van haar verplichtingen is nagekomen of slechts een deel van haar 
verplichtingen kan nakomen, is zij gerechtigd om koper afzonderlijk voor de 
gedeeltelijke nakoming te factureren en is koper gehouden tot betaling van een 
dergelijke factuur, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 

6.4 In dit artikel wordt onder overmacht verstaan: stakingen, oorlog, 
oorlogshandelingen, gebrek aan grondstoffen, vertragingen in de leveringen door 
toeleveranciers en transportproblemen. Deze omstandigheden gelden zowel voor 
Leding Light B.V. als voor haar leveranciers als overmacht. 

7 Klachten 
7.1 Koper is verplicht om de goederen bij ontvangst te inspecteren op zichtbare 

gebreken. Koper controleert met name of de juiste goederen zijn geleverd en of de 
geleverde hoeveelheid overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. 

7.2 Zichtbare gebreken dienen binnen 3 werkdagen na levering schriftelijk aan Leding 
Light B.V. te worden gemeld. Gebreken die bij ontvangst niet zichtbaar zijn, 
dienen binnen 3 werkdagen na ontdekking daarvan, dan wel binnen 3 werkdagen 
nadat koper de gebreken redelijkerwijs had moeten ontdekken aan Leding Light 
B.V. te worden gemeld. 

7.3 Ook indien koper tijdig reclameert, blijft hij verplicht tot betaling en afname van 
alle geplaatste orders. 

7.4 Het recht om op welke grond dan ook een klacht in te dienen, komt te vervallen 
als het gebrek of de schade niet binnen de in dit artikel gestelde termijn is 
gemeld, dan wel binnen één jaar na de levering, indien dit eerder is, tenzij een 
andere termijn is overeengekomen. 

8 Aansprakelijkheid 
8.1 De aansprakelijkheid van Leding Light B.V. op grond van een gebrekkige 

nakoming van verplichtingen of wegens 



 
 

wanprestatie of onrechtmatige daad is, naar keuze van Leding Light B.V., 
beperkt tot reparatie of vervanging van de defecte goederen of betaling van een 
vergoeding tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs. 

8.2 Leding Light B.V is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door vertragingen 
in de levering, schade door onjuiste en/of onvolledige informatie van koper, 
schade die wordt veroorzaakt door verkeerd of oneigenlijk gebruik door koper en 
alle vormen van gevolgschade, waaronder in elk geval (maar niet beperkt tot) 
omzetverlies, winstderving en (financiële) schade door het niet goed functioneren 
van apparatuur. 

8.3 De aansprakelijkheid zoals bedoeld in deze algemene voorwaarden is niet van 
toepassing indien de schade met opzet is veroorzaakt of te wijten is aan grove 
nalatigheid van Leding Light B.V. of haar directie of leidinggevenden. 

8.4 Elk verzoek tot schadevergoeding, reparatie of vervanging van de goederen en/of 
levering van het ontbrekende onderdeel, uit welke hoofde ook, evenals elk recht op 
ontbinding van de overeenkomst, komt te vervallen als het gebrek of de schade te 
laat wordt gemeld of pas na één (1) jaar na de levering indien dit eerder is, tenzij 
een andere termijn is overeengekomen. 

9 Niet-nakoming 
9.1 Leding Light B.V. heeft het recht om de (verdere) uitvoering van de 

overeenkomst op te schorten of 
de overeenkomst te ontbinden. Dit doet geen afbreuk aan het recht om een 
alternatieve of aanvullende schadevergoeding te eisen indien op goederen van 
koper beslag is gelegd of koper surseance van betaling is verleend of bankroet is 
verklaard, indien koper een of meer van zijn verplichtingen jegens Leding Light 
B.V. niet nakomt of indien Leding Light B.V. gegronde redenen heeft om aan te 
nemen dat koper niet in staat is of zal zijn om zijn verplichtingen uit hoofde van 
de overeenkomst na te komen of koper geen genoegzame zekerheid kan stellen 
voor de nakoming van zijn verplichtingen. 

9.2 Indien een van de in dit artikel genoemde gebeurtenissen zich voordoet, zijn 
alle vorderingen die zij uit welke hoofde dan ook op koper mocht hebben 
terstond opeisbaar. 

9.3 Indien er zich onvoorziene omstandigheden voordoen met betrekking tot personen 
en/of materiaal waarvan Leding Light B.V. (gewoonlijk) gebruik maakt bij de 
uitvoering van de overeenkomst en deze zodanig zijn dat de uitvoering van de 
overeenkomst daardoor onmogelijk wordt, of zo bezwaarlijk en/of onevenredig 
kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan 
worden verlangd, heeft Leding Light B.V. het recht om de overeenkomst te 
ontbinden zonder dat zij gehouden is tot enige schadevergoeding. 

10 Toepasselijk recht en geschillen 
10.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Leding Light B.V. en koper is 
10.2 het Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Verdrag der 

Verenigde Naties inzake 
internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt hierbij 
uitdrukkelijk uitgesloten. 

10.2 Alle geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter bij de 
Rechtbank Rotterdam, die tevens exclusief bevoegd is om een voorlopige 
voorziening op te leggen indien dat nodig is. Deze clausule doet echter geen 
afbreuk aan het recht van Leding Light B.V. om een geschil bij een andere 
bevoegde rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou zijn, aanhangig te 
maken. 
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