Algemene Voorwaarden
Voor dienstverlening en verkoop door Lichtconsult.nl

Deel 1: Algemeen
1.1

Begripsbepalingen

In deze Algemene Voorwaarden voor dienstverlening en verkoop door Lichtconsult.nl hebben de
volgende begrippen de volgende betekenis:
Lichtconsult.nl:

De eenmanszaak Lichtconsult.nl, ingeschreven in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel onder nummer KvK‐63304015, gevestigd
Industrieweg 1 A‐13, 4104 AP te Culemborg;

Algemene Voorwaarden:

Deze Algemene Voorwaarden voor dienstverlening en verkoop door
Lichtconsult.nl, waarvan Lichtconsult.nl de gebruiker is;

Klant:

De wederpartij van Lichtconsult.nl bij de overeenkomst waarop de
Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;

DNR 2011:

De rechtsverhouding opdrachtgever ‐ architect, ingenieur en adviseur
DNR‐2011, zoals op 21 juli 2011 gedeponeerd ter griffie van Rechtbank
te Amsterdam onder nummer 78/2011;

Product:

Een zaak, dat wil zeggen een voor menselijke beheersing vatbaar object.

1.2

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.2.1

De Algemene Voorwaarden bestaan uit de volgende drie delen;

Deel 1: Algemeen;

Deel 2: Dienstverlening door Lichtconsult.nl;

Deel 3: Verkoop van producten door Lichtconsult.nl.
Deel 1 van de Algemene Voorwaarden is van toepassing op de dienstverlening en op de
verkoop van producten door Lichtconsult.nl.
Deel 2 van de Algemene Voorwaarden is uitsluitend van toepassing op de dienstverlening
door Lichtconsult.nl.
Deel 3 van de Algemene Voorwaarden is uitsluitend van toepassing op de verkoop van
producten door Lichtconsult.nl.
Op eventuele andere activiteiten van Lichtconsult.nl dan dienstverlening en verkoop van
producten zijn de delen 1 en 3 van deze Algemene Voorwaarden zoveel mogelijk
overeenkomstig van toepassing.
Algemene voorwaarden van de klant zijn op geen enkele wijze van toepassing.
Van deel 1 en deel 3 van de Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken voor
zover dat schriftelijk tussen Lichtconsult.nl en de klant wordt overeengekomen.
Van deel 2 van de Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken, voor zover DNR
2011 dat toestaat.

1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

1.2.6
1.2.7
1.2.8
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1.2.9

Deel 1 en deel 3 van de Algemene Voorwaarden blijven onverminderd van kracht als zij in de
praktijk niet strikt worden toegepast. In alle gevallen behoudt Lichtconsult.nl het recht om
naleving van deel 1 en deel 3 van de Algemene Voorwaarden te verlangen.
1.2.10 Deel 2 van de Algemene Voorwaarden blijft onverminderd van kracht als zij in de praktijk niet
strikt wordt toegepast, tenzij uit DNR 2011 anders voortvloeit. Lichtconsult.nl behoudt in dat
geval het recht om naleving van deel 2 van de Algemene Voorwaarden te verlangen.
1.2.11 Ingeval van nietigheid van enige bepaling van de Algemene Voorwaarden, blijven de overige
bepalingen onverminderd van kracht.

1.3

Facturatie en betaling

1.3.1

Lichtconsult.nl factureert in maandelijkse termijnen ‐ telkens na afloop ‐ de in de betreffende
kalendermaand verrichte werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders met de klant is
overeengekomen.
1.3.2 Ingeval van verkoop van producten factureert Lichtconsult.nl echter bij het tot stand komen
van de koopovereenkomst, of anders zo spoedig mogelijk daarna.
1.3.3 Door Lichtconsult.nl gefactureerde bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij
schriftelijk anders overeengekomen.
1.3.4 Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, middels
overmaking op de bankrekening van Lichtconsult.nl die vermeld staat op de factuur, tenzij
anders tussen Lichtconsult.nl en de klant schriftelijk overeengekomen.
1.3.5 Indien de klant de juistheid van een factuur ‐ of een gedeelte daarvan ‐ betwist, is hij
niettemin gehouden tot tijdig betalen van het niet betwiste gedeelte. Betwisting van een
factuur dient schriftelijk en binnen de betalingstermijn te geschieden. Blijkt de betwiste
factuur ‐ of het betwiste gedeelte ‐ alsnog verschuldigd, dan wordt de door de klant
verschuldigde wettelijke rente berekend vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had
behoren te geschieden.
1.3.6 Verricht de klant de verschuldigde betaling niet tijdig en is de vertraging niet het gevolg van
een aan Lichtconsult.nl toe te rekenen omstandigheid, dan is de klant zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim en kan Lichtconsult.nl aanspraak maken op vergoeding van
rente tegen het wettelijke rentepercentage, dit met ingang van de dag waarop de
betalingstermijn is verstreken.
1.3.7 Vindt de betaling niet plaats binnen één maand na de dag waarop deze uiterlijk had behoren
te geschieden, dan kan Lichtconsult.nl aanspraak maken op vergoeding van rente tegen het
wettelijk rentepercentage verhoogd met drie procent met ingang van de dag waarop deze
maand is verstreken, een en ander zonder nader herinneringsbericht of aanmaning van
Lichtconsult.nl.
1.3.8 Over de door Lichtconsult.nl te berekenen rente wordt geen rente berekend.
1.3.9 Alle werkelijk door Lichtconsult.nl gemaakte onkosten om tot voldoening van factuur te
geraken, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de
klant.
1.3.10 Naast hetgeen bepaald is in dit artikel, blijven art. 6:96, art. 6:119a en art. 6:119b van
Burgerlijk Wetboek onverminderd van toepassing.
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1.4

E‐mail en telefoon

1.4.1

Overal waar in de Algemene Voorwaarden wordt gesteld dat een handeling schriftelijk dient
te geschieden, kan dat ook door middel van een e‐mail gebeuren, mits die wat betreft
afzender, geadresseerde, tijdstip van verzending en inhoud voldoende duidelijk is.
Voor de toepassing van de Algemene Voorwaarden wordt een telefoongesprek als
mondeling aangemerkt.
Berichten die door middel van andere digitale media dan e‐mail zijn verzonden, zoals SMS,
WhatsApp, Linkedin, Facebook en Twitter worden voor de toepassing van deze Algemene
Voorwaarden niet als schriftelijke, maar als mondelinge berichten beschouwd.

1.4.2
1.4.3

1.5

Toepasselijk recht en geschillen

1.5.1

Op de Algemene Voorwaarden en op alle rechtsbetrekkingen die aan de Algemene
Voorwaarden zijn onderworpen is het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die tussen Lichtconsult.nl en de klant ‐ of hun rechtsopvolgers of
rechtverkrijgenden ‐ ontstaan zullen met uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht
door arbitrage overeenkomstig het arbitragereglement van de Raad van Arbitrage voor de
Bouw. Daarbij is art. 58 van DNR 2011 in alle gevallen van toepassing, dus ook als het de
verkoop van producten betreft.

1.5.2

1.6

Overige bepalingen

1.6.1

De Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment eenzijdig door Lichtconsult.nl worden
gewijzigd. Wijziging heeft echter geen invloed op opdrachten, bestellingen, of op andere
afspraken die voor de wijziging tot stand zijn gekomen.
Ingeval van nietigheid van enige bepaling van de Algemene Voorwaarden, blijven de overige
bepalingen onverminderd van kracht.
De Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld op 28 augustus 2013 en zijn sindsdien niet
gewijzigd. De Algemene Voorwaarden voor dienstverlening en verkoop door Lichtconsult.nl,
zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 63304015 en
bovendien te lezen en te downloaden op www.lichtconsult.nl.

1.6.2
1.6.3

Deel 2: Dienstverlening door Lichtconsult.nl
2.1

Toepasselijkheid DNR 2011

2.1.1

DNR 2011 is van toepassing op verlening van de volgende diensten van Lichtconsult.nl:
‐‐ praktijk lichtmeting;
‐‐ lichtlaboratoriummeting;
‐‐ lichthinderonderzoek;
‐‐ lichtontwerp;
‐‐ lichtberekening;
‐‐ visualisatie;
‐‐ product design;
‐‐ cursussen;
‐‐ kalibreren;
Op de verlening van andere diensten van Lichtconsult.nl dan hierboven genoemd is DNR
2011 eveneens van toepassing, althans voor zover dat uit DNR 2011 voortvloeit.

2.1.2
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2.2

Begrippen DNR 2011

2.2.1

Art. 1 van DNR 2011 geeft een reeks begripsbepalingen. Met de volgende begrippen uit deze
reeks wordt voor de toepassing van de Algemene Voorwaarden bedoeld
Adviseur:
Lichtconsult.nl;
Opdrachtgever:
Klant;
Declaratie:
Factuur.

2.3

Beproeven en meten door Lichtconsult.nl

2.3.1

Door Lichtconsult.nl te beproeven of te meten materiaal wordt door de klant afgeleverd bij
Lichtconsult.nl, op het vestigingsadres.
De klant staat er tegenover Lichtconsult.nl voor in dat het te beproeven of te meten
materiaal zich bij aflevering in goede staat bevindt, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, draagt de klant ervoor zorg dat het te beproeven
of te meten materiaal bij aflevering voorzien is van alle benodigde middelen en accessoires
die nodig zijn om deze materialen elektrisch aan te sluiten op 230 VAC netvoeding, middels
randaarde‐ (type F), pinaarde‐ (type E) of eurostekker (type C CEE 7/16).
Als zich na aflevering bij het uitpakken of inwerkingstelling van het te beproeven of te meten
materiaal schade wordt geconstateerd, zal Lichtconsult.nl zo spoedig mogelijk de klant
hierover inlichten en in overleg met de klant zo nodig maatregelen treffen.
Het te beproeven of te meten materiaal zal door Lichtconsult.nl met grote zorgvuldigheid
worden bewaard en gehanteerd.
Zowel het feit dat er een beproeving of meting wordt verricht, als de resultaten en
rapportage van de beproeving of meting worden door Lichtconsult.nl als vertrouwelijk
beschouwd.
De klant dient binnen 60 dagen na de rapportage door Lichtconsult.nl van de beproeving het
betreffende materiaal op te halen bij Lichtconsult.nl, op het vestigingsadres. Als de klant het
materiaal niet binnen deze termijn heeft opgehaald, is Lichtconsult.nl gerechtigd om vanaf
dat moment de volledige kosten van opslag en onderhoud van het materiaal aan de klant in
rekening te brengen. Als de klant het materiaal niet binnen één jaar na het moment van
rapportage heeft opgehaald, heeft Lichtconsult.nl het recht om dit te vernietigen, echter niet
nadat Lichtconsult.nl de klant tenminste 30 dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte heeft
gesteld van het voornemen tot vernietiging. Vernietiging ontslaat de klant niet van de
verplichting tot betaling van genoemde kosten van opslag en onderhoud.

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5
2.3.6

2.3.7

Deel 3: Verkoop van producten door Lichtconsult.nl
3.1

Toepasselijkheid van deel 3

3.1.1

Dit deel 3 van de Algemene Voorwaarden is van toepassing op de verkoop door
Lichtconsult.nl van de volgende producten:
‐‐ instrumenten;
‐‐ accessoires;
‐‐ opstellingen; inrichtingen;
‐‐ software.
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3.1.2
3.1.3

Dit deel 3 van de Algemene Voorwaarden is bovendien van toepassing op de verkoop door
Lichtconsult.nl van andere producten dan in het vorige lid genoemd.
Dit deel 3 van de Algemene Voorwaarden is eveneens van toepassing op het voorafgaande
proces dat aan de verkoop vooraf is gegaan, ongeacht of dit proces daadwerkelijk tot een
bestelling bij Lichtconsult.nl heeft geleid.

3.2

Koopovereenkomst

3.2.1

Er is sprake van een koopovereenkomst als een aanbod van Lichtconsult.nl is aanvaard door
de klant.
Een aanbod kan worden gedaan door middel van een schriftelijke offerte aan de klant, een
catalogus, een vermelding op de website van Lichtconsult.nl, of op andere wijze.
Een aanbod van Lichtconsult.nl is voor de klant altijd vrijblijvend.
Lichtconsult.nl is niet aan een aanbod gehouden als de klant redelijkerwijs had kunnen
beseffen dat de offerte een vergissing of een verschrijving bevat.
Het aanbod van Lichtconsult.nl vervalt als het product waarop het aanbod betrekking heeft
niet meer beschikbaar is.
Voor de aanvaarding van een schriftelijke offerte geldt een termijn van 30 dagen na de
datum waarop de offerte is uitgebracht. Na het verstrijken van deze termijn is het aanbod
voor Lichtconsult.nl vrijblijvend.
De inhoud van een aanbod van Lichtconsult.nl is niet van toepassing op eventuele
toekomstige leveringen van producten.
Door middel van een bestelling aanvaardt de klant een aanbod van Lichtconsult.nl.
Mondelinge bestellingen worden door Lichtconsult.nl schriftelijk bevestigd.
Als de bestelling door de klant van het aanbod afwijkt, is Lichtconsult.nl niet aan de bestelling
gebonden.

3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6

3.2.7
3.2.8
3.2.9

3.3

Levering

3.3.1

Levering van de gekochte producten geschiedt binnen de overeengekomen of de door
Lichtconsult.nl schriftelijk opgegeven termijn.
Deze levering geschiedt op de schriftelijk overeengekomen plaats.
Aflevering bij de klant geschiedt franco binnen Nederland als de levering vermeld op de
factuur groter is dan € 250,‐‐ en een bruto gewicht heeft van minder dan 15 kilogram, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. Bij aflevering bij de klant van een op de factuur
vermelde levering van minder dan € 250,‐‐ wordt door Lichtconsult.nl € 15,‐‐ aan transport‐
en administratiekosten aan de klant in rekening gebracht. Bij aflevering bij de klant van een
levering met een bruto gewicht van meer dan 15 kilogram worden de transportkosten door
Lichtconsult.nl aan de klant in rekening gebracht. De kosten van transport voor leveringen
buiten Nederland zijn voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
Lichtconsult.nl heeft het recht producten in gedeelten te leveren. In dat geval kunnen
geleverde gedeelten door Lichtconsult.nl afzonderlijk worden gefactureerd.
De klant is verplicht om de producten af te nemen op het moment dat deze aan hem ter
beschikking worden gesteld. Indien de klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken
van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Lichtconsult.nl
gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de klant.

3.3.2
3.3.3

3.3.4
3.3.5
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3.3.6

De overeengekomen of door Lichtconsult.nl opgegeven termijn voor levering is nooit een
fatale termijn. Na het verstrijken van deze termijn is er pas sprake van verzuim als
Lichtconsult.nl door de klant schriftelijk in gebreke is gesteld. Daarbij moet de klant
Lichtconsult.nl een redelijke termijn bieden om de overeenkomst alsnog na te komen.

3.4

Garanties, onderzoek, reclames en verjaringstermijn

3.4.1

De door Lichtconsult.nl te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen
die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden. Bovendien
zijn zij geschikt voor de doeleinden waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn
bestemd.
De in dit artikel genoemde garanties zijn uitsluitend van toepassing op producten die
bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de klant
zelf na te gaan of de producten geschikt zijn voor het gebruik aldaar en voldoen aan de
voorwaarden die aan dat gebruik gesteld moeten worden. Lichtconsult.nl kan in dat geval
aangepaste garantie‐ en andere voorwaarden met de klant overeenkomen met betrekking
tot de te leveren producten.
De in art. 3.4.1. genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering,
tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn
overeengekomen.
Iedere vorm van garantie komt te vervallen als een gebrek is ontstaan als gevolg van, of
voortvloeit uit:

onoordeelkundige installatie, montage of aansluiting van het product;

elk ander onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het product;

gebruik na de houdbaarheidsdatum;

onjuiste opslag of onderhoud aan het product door de klant dan wel een derde;

het aanbrengen, dan wel trachten aan te brengen van wijzigingen aan het product
door de klant of door een derde, zonder schriftelijke toestemming van
Lichtconsult.nl;

het bevestigen van andere zaken aan het product die daaraan niet bevestigd dienen
te worden;

het verwerken of bewerken van het product op een andere dan de voorgeschreven
wijze.
De klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door, of het
gevolg is van omstandigheden waar Lichtconsult.nl geen invloed op kan uitoefenen,
daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend,
extreme regenval of temperaturen) enzovoort.
Een door de fabrikant of importeur van het product verstrekte garantie doet niets af aan de
rechten die de klant ten opzichte van Lichtconsult.nl kan doen gelden.

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6

3.5

Onderzoek bij levering

3.5.1

De klant is verplicht de producten te onderzoeken of te laten onderzoeken, direct nadat deze
zijn geleverd. Daarbij wordt gecontroleerd of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde
overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en de eisen die daarbij zijn gesteld.
Als daarbij zichtbare gebreken worden geconstateerd, dienen deze gebreken binnen zeven
dagen na levering schriftelijk aan Lichtconsult.nl te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare

3.5.2
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3.5.3
3.5.4

gebreken dienen zo spoedig mogelijk na ontdekking, maar uiterlijk binnen veertien dagen,
schriftelijk aan Lichtconsult.nl te worden gemeld.
De melding van gebreken dient zo gedetailleerd mogelijk te zijn, zodat Lichtconsult.nl in staat
is adequaat te reageren.
De klant dient Lichtconsult.nl na melding in de gelegenheid te stellen om de klacht te
onderzoeken, of te laten onderzoeken.

3.6

Gebreken

3.6.1

Een melding zoals bedoeld in het vorige artikel, schort de betalingsverplichting van de klant
niet op. De klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de eventuele
overige bestelde producten.
Als van een gebrek te laat melding wordt gemaakt, heeft de klant geen recht meer op
herstel, vervanging of schadeloosstelling.
Als vaststaat dat een product een gebrek vertoont en dat het gebrek tijdig is gemeld, zal
Lichtconsult.nl het product binnen een redelijke termijn na retourontvangst vervangen,
zorgdragen voor herstel, of een vervangende vergoeding aan de klant voldoen, dit ter keuze
van de klant. Als retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, volstaat een schriftelijke
kennisgeving door de klant aan Lichtconsult.nl. In geval van vervanging is de klant gehouden
om het vervangen product aan Lichtconsult.nl te retourneren en de eigendom daarover aan
Lichtconsult.nl te verschaffen, tenzij Lichtconsult.nl anders aangeeft.
Indien echter komt vast te staan dat een melding ongegrond is, komen de kosten die
daardoor zijn ontstaan volledig voor rekening van de klant. Tot deze kosten behoren ook de
onderzoekskosten die Lichtconsult.nl naar aanleiding van de melding heeft moeten maken.
Na verloop van de garantietermijn, zoals bedoeld in artikel 3.4.3 zullen alle kosten voor
herstel of vervanging, inclusief administratie‐, verzend‐ en voorrijdkosten, aan de klant in
rekening gebracht worden.
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle
vorderingen en verweren jegens Lichtconsult.nl één jaar. Deze verjaringstermijn geldt ook
voor alle vorderingen en verweren tegen derden die door Lichtconsult.nl bij betreffende
levering zijn betrokken.

3.6.2
3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.6.6

3.7

Risico‐overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de klant over op het moment
waarop producten aan de klant in de macht van de klant worden gebracht.

3.8

Eigendomsvoorbehoud

3.8.1

Alle door Lichtconsult.nl geleverde producten blijven eigendom van Lichtconsult.nl totdat de
klant alle verplichtingen uit de met Lichtconsult.nl gesloten overeenkomst deugdelijk is
nagekomen.
Door Lichtconsult.nl geleverde producten die onder dit eigendomsvoorbehoud vallen, mogen
niet worden doorverkocht en mogen niet als betaalmiddel worden gebruikt. De klant is niet
bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden of op
enige andere wijze te bezwaren.
De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem mag worden verwacht
om de eigendomsrechten van Lichtconsult.nl veilig te stellen.

3.8.2

3.8.3
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3.8.4

3.8.5

3.8.6

Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten, dan wel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht om Lichtconsult.nl
daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
De klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings‐ en waterschade alsmede
tegen diefstal. De klant zal aan Lichtconsult.nl op eerste verzoek inzage geven in de polis van
deze verzekering. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Lichtconsult.nl gerechtigd
tot deze uitkering. De klant verbindt zich bij voorbaat tegenover Lichtconsult.nl om zijn
medewerking te verlenen aan al hetgeen in dit verband nodig of wenselijk is.
Voor het geval Lichtconsult.nl eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant bij voorbaat
onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Lichtconsult.nl en aan de door
Lichtconsult.nl aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen
van Lichtconsult.nl zich bevinden en die zaken terug te nemen.

3.9

Opschorting

3.9.1

Lichtconsult.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit deze koopovereenkomst op
te schorten als:

de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig
nakomt;

na de aanvaarding van het aanbod Lichtconsult.nl omstandigheden ter kennis zijn
gekomen die goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal
nakomen;

de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor
de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft
of onvoldoende is;

door de vertraging aan de zijde van de klant niet langer van Lichtconsult.nl kan
worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen
condities zal nakomen.
Als Lichtconsult.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Lichtconsult.nl zijn
aanspraken uit de wet en overeenkomst.
Als Lichtconsult.nl tot opschorting overgaat, is Lichtconsult.nl op geen enkele manier
gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

3.9.2
3.9.3

3.10 Voortijdige beëindiging
3.10.1 Lichtconsult.nl is bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden op grond van elk van de
omstandigheden genoemd in art. 3.9.1.
3.10.2 Bovendien is Lichtconsult.nl bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden als zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de koopovereenkomst
onmogelijk is. Deze bevoegdheid geldt ook als er zich anderszins omstandigheden voordoen
die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de koopovereenkomst in
redelijkheid niet van Lichtconsult.nl kan worden gevergd.
3.10.3 Ontbinding van de koopovereenkomst door Lichtconsult.nl is pas mogelijk nadat de klant in
gebreke is gesteld door middel van een schriftelijke aanmaning, waarbij een redelijke termijn
voor nakoming wordt gesteld. Een nadere ingebrekestelling is niet vereist als er sprake is van
betalingsachterstand zoals bedoeld in art. 1.3.6.
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3.10.4 Ontbinding van de koopovereenkomst geschiedt door middel van een schriftelijke verklaring
van Lichtconsult.nl aan de klant.
3.10.5 Als de koopovereenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Lichtconsult.nl op de
klant onmiddellijk opeisbaar.
3.10.6 Als Lichtconsult.nl tot ontbinding van de koopovereenkomst overgaat, is Lichtconsult.nl op
geen enkele manier gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei
wijze ontstaan.
3.10.7 Als de ontbinding van de koopovereenkomst aan de klant toerekenbaar is, is Lichtconsult.nl
gerechtigd tot vergoeding van de schade, waaronder de kosten die daardoor direct en
indirect zijn ontstaan.
3.10.8 Als de klant zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst niet nakomt en het niet nakomen
ontbinding rechtvaardigt, is Lichtconsult.nl gerechtigd de koopovereenkomst met
onmiddellijke ingang te ontbinden. Lichtconsult.nl is daardoor niet verplicht tot het betalen
van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Op grond van wanprestatie is de klant
daarentegen tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht.
3.10.9 Lichtconsult.nl kan de bestelling annuleren in elk van de volgende gevallen:
 liquidatie van de onderneming van de klant;
 surseance van betaling of faillissement van de klant dan wel de aanvraag daartoe;
 beslaglegging ten laste van de klant, voor zover niet binnen drie maanden opgeheven;
 schuldsanering van de klant;
 elke andere omstandigheid waardoor de klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan
beschikken.
3.10.10 Annulering zoals bedoeld in het vorige lid leidt niet tot enige verplichting van Lichtconsult.nl
tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van
Lichtconsult.nl op de klant zijn onmiddellijk opeisbaar.
3.10.11 Als de klant een geplaatste bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de daarvoor
bestelde of gereedgemaakte producten, vermeerderd met de eventuele aan‐ afvoer‐ en
afleveringskosten en de voor de uitvoering van de koopovereenkomst gereserveerde
arbeidstijd, volledig aan de klant in rekening worden gebracht.

3.11 Overmacht
3.11.1 Alle situaties van overmacht ontslaan Lichtconsult.nl van de verplichting tot nakoming van de
koopovereenkomst zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan. Aanspraak op
schadevergoeding is in dergelijke gevallen uitgesloten.
3.11.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Lichtconsult.nl onafhankelijke
omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen van Lichtconsult.nl tegenover de
klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd, of waardoor nakoming van verplichtingen in
redelijkheid niet van Lichtconsult.nl kan worden verlangd.
3.11.3 Indien de overmacht twee maanden heeft geduurd, of indien vaststaat dat de overmacht
langer dan twee maanden zal gaan duren, is elk van de partijen gerechtigd de opdracht te
ontbinden zonder toepassing van enige termijn en zonder verplicht te zijn tot vergoeding van
enige schade.
3.11.4 Lichtconsult.nl is gerechtigd om producten die bij het intreden van de overmacht reeds zijn
geleverd separaat aan de klant te factureren. De klant is verplicht deze factuur te voldoen
alsof er sprake zou zijn van een afzonderlijke overeenkomst.
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3.12 Aansprakelijkheid
3.12.1 Indien Lichtconsult.nl in samenhang met een koopovereenkomst aansprakelijk mocht zijn,
dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
3.12.2 Lichtconsult.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat
Lichtconsult.nl is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste of onvolledige
gegevens.
3.12.3 Als Lichtconsult.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid
van Lichtconsult.nl beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling, althans tot dat
gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3.12.4 De aansprakelijkheid van Lichtconsult.nl is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat de
verzekeraar van Lichtconsult.nl in voorkomend geval uitkeert.
3.12.5 Lichtconsult.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
3.12.6 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 verband houdend met de
koopovereenkomst;
 de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Lichtconsult.nl
aan de koopovereenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Lichtconsult.nl
toegerekend kunnen worden, of
 de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de
klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade zoals hier
bedoeld.
3.12.7 Lichtconsult.nl is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
3.12.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Lichtconsult.nl.

3.13 Vrijwaring
3.13.1 De klant vrijwaart Lichtconsult.nl voor eventuele aanspraken van derden die in verband met
de levering van de producten schade lijden, maar waarvan de oorzaak niet aan
Lichtconsult.nl toerekenbaar is.
3.13.2 Als Lichtconsult.nl door derden mocht worden aangesproken in verband met aanspraken
zoals bedoeld in het vorige lid, is de klant verplicht om Lichtconsult.nl zowel in als buiten
rechte bij te staan en zo spoedig mogelijk al datgene te doen wat redelijkerwijs van hem
verwacht mag worden. Als de klant daarbij in gebreke blijft, is Lichtconsult.nl gerechtig om
zelf over te gaan tot het nemen van adequate maatregelen zonder ingebrekestelling. Alle
kosten en schade die daardoor bij Lichtconsult.nl of bij derden ontstaan komen volledig voor
rekening en risico van de klant.

3.14 Overige bepalingen
3.14.1 Lichtconsult.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond
van de Auteurswet en andere intellectuele wet‐ en regelgeving.
3.14.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
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