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KvK nr 60 85 74 20
Artikel 1 Definities
L&G: Licht & Geluidsfabriek B.V, verkoper en gebruiker van deze
algemene voorwaarden.
Koper: De wederpartij van L&G
Artikel 2 Offertes
2.1
Offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders
aangegeven.
2.2
Een samengestelde offerte verplicht L&G niet tot het
leveren van een gedeelte van de bestelde goederen tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.3
Een offerte is alleen geldig voor de Koper vermeldt op de
offerte.
Artikel 3 Garantie
3.1
De Garantie waar de koper aanspraak op kan maken
jegens L&G gaat nooit verder dan de garantie waar L&G de
leverancier op aan zal kunnen spreken.
Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud
4.1
Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend
eigendom van L&G, totdat alle vorderingen die L&G op haar koper
heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen
genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald.
4.2
Zolang het eigendom van de zaken niet op de koper is
overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig
ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale
uitoefening van zijn bedrijf. De koper verplicht zich op eerste
verzoek van L&G mee te werken aan de vestiging van een pandrecht
op de vorderingen die de koper uit hoofde van doorlevering van
zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
4.3
De koper is verplicht de zaken die onder
eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid
en als herkenbaar eigendom van L&G te bewaren.
4.4
L&G
is
gerechtigd
de
zaken
die
onder
eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig
zijn terug te nemen indien de koper in gebreke is met de nakoming
van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden
verkeert of dreigt te gaan verkeren. De koper zal de verkoper, of
door L&G ingeschakelde derde, te allen tijde vrije toegang verlenen
tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of
ter uitoefening van de rechten van de verkoper.
4.5
Voornoemde onder 4.1 t/m 4.4 opgenomen bepalingen
laten de overige aan L&G toekomende rechten onverlet.
Artikel 5 Betaling
5.1
De betaling geschiedt direct contant, per pintransactie of
directe overschrijving bij de aflevering van het product, tenzij anders
overeengekomen.
5.2
Betalingen zullen eerst gebruikt worden ter voldoening
van nog openstaande facturen, verschuldigde rente en andere
verschuldigde bedragen van de Koper aan L&G.
Artikel 6 Aflevering van producten
6.1
Het risico van verlies en of beschadiging van de zaken die
voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het
moment waarop het transport in opdracht van wederpartij plaats
vindt of dat bedoelde voorwerpen aan koper juridisch en/of feitelijk

worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door
koper aan te wijzen derden worden gebracht.
6.2
Indien producten door toedoen van de koper niet geleverd
kunnen worden is de koper alsdan in verzuim. De producten worden
in dat geval voor rekening en risico van de koper opgeslagen. De
koper blijft de koopsom, vermeerderd met rente en kosten
verschuldigd.
6.2
Leveringstermijnen worden door L&G zo goed mogelijk in
acht genomen, echter deze zijn niet bindend. De koper komt geen
recht op ontbinding, schadevergoeding of opschorting toe in geval
van overschrijding van de levertermijnen. L&G is pas in verzuim
nadat door de koper dit aan L&G heeft medegedeeld door middel
van een aangetekend schrijven.
Artikel 7 Retouren
7.1
Ongebruikte producten kunnen binnen 30 dagen worden
geretourneerd, tezamen met de originele aankoopbon,
onbeschadigde verpakking, zonder gebroken zegels, onder opgaaf
van reden.
7.2
Retour gezonden producten worden in eerste instantie
geruild voor een geschikt product. Indien dit niet mogelijk is
ontvangt de klant een tegoedbon voor het bedrag dat op de factuur
staat.
Artikelen 8 t/m 13 niet van toepassing op consumenten
overeenkomsten
Artikel 8 Prijsverhoging
8.1
Indien voor de aflevering van het product één of meer
kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, dan heeft L&G het recht
de desbetreffende kosten aan de koper door te berekenen.
Artikel 9 Incasso
9.1
Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één
of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter
verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper.
Indien koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een
geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over
het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 150,00.
9.2
Indien L&G hogere kosten heeft gemaakt, welke
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding
in aanmerking.
9.3
De kosten van een door L&G eventueel ingeschakeld
incassobureau en of gerechtsdeurwaarder komen voor rekening van
koper.
9.4
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en
executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.
9.5
Koper is over de hoofdsom en wettelijke rente de
incassokosten verschuldigd.
Artikel 10 Overmacht
10.1
L&G is niet gehouden tot het nakomen van enige
verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor haar rekening komt.
10.2
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden
verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie
wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of nietvoorzien, waarop L&G geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor

L&G niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen
in het bedrijf van L&G worden daaronder begrepen.
10.3
L&G heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen,
indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt
nadat L&G haar verplichtingen had moeten nakomen.
10.4
Voor zover L&G ten tijde van het intreden van overmacht
inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is
nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is
L&G gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte separaat te declareren. Koper is gehouden deze
declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

13.2
Een aanvaarding van de gedane offerte onder verwijzing
naar eigen algemene voorwaarden geldt als een afwijzing van het
aanbod, waardoor geen overeenkomst tot stand komt tussen Koper
en L&G.
Artikel 14 Toepasselijk recht
14.1
Op de gehele overeenkomst is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing
14.2
Alle geschillen die tussen L&G en Koper zullen ontstaan
worden in beginsel beslecht door minnelijk overleg. In geval
minnelijk overleg niet tot een bevredigend resultaat leidt voor
beiden zal een geschil met een beroep op een forumkeuze alleen
aanhangig worden gemaakt bij rechtbank Oost-Brabant.

Artikel 11 Aansprakelijkheid en schade
11.1
Indien L&G aansprakelijk mocht zijn, dan is deze
aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en enkel tot hetgeen in
dit artikel is geregeld.
11.2
De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal
het bedrag van de door de assuradeur van L&G in het voorkomende
geval te verstrekken uitkering.
11.3
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang
van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op
schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige
prestatie van L&G aan de overeenkomst te laten beantwoorden,
tenzij deze niet aan L&G toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van
schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben
geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze
algemene voorwaarden.
11.4
L&G is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
11.5
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de
aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade
te wijten is aan opzet of grove schuld van L&G of haar
ondergeschikten.
11.6
Koper zal L&G vrijwaren tegen alle aanspraken van derden,
direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de
producten en zal hij L&G alle schade, waaronder begrepen
(juridische) adviseurskosten, vergoeden die L&G lijdt als gevolg van
dergelijke aanspraken.
11.7
indien een klacht door L&G gegrond wordt bevonden, is zij
uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaak te herstellen, dan wel te
vervangen, dan wel te crediteren, een en ander te L&G’s keuze,
zonder dat de Koper daarnaast enig recht kan doen gelden op welke
vergoeding dan ook.
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Artikel 12 Aanvullende zekerheid
12.1
De koper is zolang nog niet alle betalingen zijn voldaan
steeds verplicht om op eerste verzoek van L&G zekerheid te stellen
voor zowel de door koper reeds aan L&G verschuldigde bedragen
alsook voor door de koper nog aan L&G verschuldigd te worden
bedragen
Artikel 13 Afwijzing andere Algemene (in- / verkoop-) voorwaarden
13.1
De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of
andere voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
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