Algemene voorwaarden
Lebaa-Lighting
Nijverdal
Artikel 1. Toepasselijkheid
1. De onderhavige voorwaarden en bepalingen van Lebaa-Lighting zijn van toepassing op alle offertes,
aanbiedingen en op alle door Lebaa-Lighting aangegane overeenkomsten, tenzij en voor zover met
Lebaa-Lighting uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken
indien en voorzover zulks uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
3. Wanneer in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “koper” moet hieronder worden
verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon met wie Lebaa-Lighting een koopovereenkomst of een
andersoortige overeenkomst heeft of wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook
verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening goederen en/of diensten worden
geleverd.
4. Eventuele voorwaarden en bedingen waarnaar de koper verwijst, zijn op geen enkele wijze bindend
voor Lebaa-Lighting en worden hierbij uitdrukkelijk door Lebaa-Lighting van de hand gewezen.
Artikel 2. Offertes en Prijzen
1. Indien in een door Lebaa-Lighting uitgebrachte offerte geen termijn vermeld is, kan de betreffende
offerte binnen een termijn van dertig (30) dagen aanvaard worden. Zolang Lebaa-Lighting van de
koper geen bericht van aanvaarding van een offerte heeft ontvangen, kan Lebaa-Lighting de offerte
op elk moment intrekken.
2. Van de door Lebaa-Lighting gedane offertes maken deel uit: ontwerpen, tekeningen, beschrijvingen,
afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes
betrekking hebben. Dit alles blijft ons eigendom, moet op ons verzoek aan ons worden
teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd
en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele en
industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.
3. Onze prijzen luiden in euro's en zijn exclusief belastingen, rechten of vergelijkbare heffingen die nu
of in de toekomst van toepassing zijn op onze producten en/of diensten tenzij Lebaa-Lighting en de
koper uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een eventuele verhoging van de
kosten die voortvloeit uit voornoemde belastingen, rechten of vergelijkbare heffingen komen ten
laste van de koper.
Artikel 3. Betaling
1. Betaling is verschuldigd onmiddellijk na levering van de goederen en/of diensten, althans uiterlijk
binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum. Betaling dient te geschieden in euro’s en door
overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening. Dit alles tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen. Ingeval van levering in termijnen, kan elke termijn afzonderlijk
in rekening gebracht worden en dient deze op de vervaldatum te worden voldaan. Bij betaling per
bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank- of girorekening als de dag van betaling.
2. Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een
nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval heeft Lebaa-Lighting het recht, de nakoming van al
haar verbintenissen jegens de koper op te schorten en wordt op alle achterstallige betalingen de
wettelijke rente, conform art. 6:119a van het Burgerlijk Wetboek, plus 1 procentpunt per jaar in
rekening gebracht vanaf de vervaldatum tot aan de datum van volledige betaling. Dit laat onverlet
alle andere wettelijke rechten en rechtsmiddelen die Lebaa-Lighting heeft op grond van het
toepasselijke recht. Voorts is Lebaa-Lighting alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden, waarbij op de koper dan de verplichting rust tot teruggave van de
geleverde goederen, danwel de verplichting tot anderszins ongedaan maken van de door ons
verrichte prestatie, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Bovendien komen alle kosten die
voortvloeien uit de incasso van gefactureerde bedragen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke,
ten laste van de koper.
3. Indien naar de mening van Lebaa-Lighting de financiële positie van de koper op enig tijdstip zodanig
is dat wij de levering van producten en/of diensten onder voornoemde voorwaarden onverantwoord
achten, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de
overeenkomst, danwel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

Artikel 4. Levering
1. Producten worden geleverd volgens nader overeen te komen voorwaarden tussen Lebaa-Lighting
en de koper. De door ons opgegeven of bevestigde levertijden gelden slechts bij benadering en
zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient
ons een redelijke termijn, doch minstens 30 dagen, te worden gegund om het verzuim te herstellen.
Indien Lebaa-Lighting in verzuim blijft, heeft de koper als enige en uitsluitende rechtsmiddel de
mogelijkheid om de betreffende en niet uitgevoerde onderdelen van de overeenkomst te ontbinden.
2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering van af ons bedrijf/
magazijn/distributeur.
3. De koper is gehouden de gekochte zaken binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Indien koper
de afname weigert of nalatig is met het (tijdig) verstrekken van de informatie en/of instructies, die
noodzakelijk zijn voor levering, zijn wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden danwel zonder
voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopsom te vorderen. Indien de koper
overeenkomstig het bovenstaande in gebreke is, worden de goederen opgeslagen voor risico van de
afnemer, in welk geval de goederen geacht worden te zijn afgeleverd en de koper zal in dat geval
alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, aan ons verschuldigd zijn.
4. Indien de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke
transactie te beschouwen.
5. De goederen blijven eigendom van Lebaa-Lighting totdat de koper de volledige koopprijs, inclusief
rente en/of kosten terzake heeft voldaan. Totdat de eigendom van de goederen op de koper is
overgegaan, mag de koper de goederen niet aanpassen, overdragen of verpanden aan een derde of
een recht op of de eigendom van de Producten aan een derde verlenen dan wel overdragen,
behalve voor zover dit laatste in het kader van de normale bedrijfsuitoefening geschiedt. Ingeval de
koper zijn betalingsverplichtingen jegens Lebaa-Lighting niet nakomt of wanneer bij Lebaa-Lighting
een gegrond vermoeden bestaat dat koper zijn betalingsverplichting geheel of gedeeltelijk niet zal
nakomen, dan kan Lebaa-Lighting teruggave vorderen van alle goederen waarvan de eigendom nog
niet is overgegaan. De koper is alsdan verplicht betreffende goederen op eigen kosten te
retourneren en aan Lebaa-Lighting alle medewerking te verlenen om Lebaa-Lighting in staat te
stellen om haar goederen op te halen.
6. Het met de goederen verbonden risico van verlies en/of schade gaat op de koper over bij aflevering
ervan door Lebaa-Lighting, ook al zijn de goederen nog eigendom van Lebaa-Lighting.
Artikel 5. Garantie en aansprakelijkheid
1. Voor alle door Lebaa-Lighting geleverde zaken geldt een garantietermijn van 60 maanden (5 jaar),
tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.
2. Indien tijdens de in lid 1 bedoelde periode de zaak een ontwerp-, materiaal-, of fabricagefout
vertoont, heeft de koper uitsluitend recht op (1) reparatie, of (2) vervanging van het defecte product,
of (3) een vergoeding voor de koopprijs daarvan. De verplichting tot garantie geldt uitsluitend voor
het (defecte) product; eventuele kosten die koper maakt voor het verwijderen van het defecte
product en/of het installeren van een nieuw product zijn voor rekening van de koper. Lebaa-Lighting
zal een redelijke tijd gegund worden voor die reparatie, vervanging of vergoeding. Lebaa-Lighting is
gerechtigd om naar eigen inzicht het defecte Product te vervangen door een product met geringe
afwijkingen qua ontwerp en/of specificaties die de werking van het overeengekomen product niet
beïnvloeden. De gebrekkige producten worden eigendom van Lebaa-Lighting zodra deze vervangen
zijn of er een vergoeding voor toegekend is.
3. Indien de koper meent dat een product een gebrek heeft of anderszins niet voldoet aan de door
koper gestelde eisen, dient de koper het betreffende product in het kader van de garantie te
retourneren naar de aangewezen locatie van Lebaa-Lighting, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen. Indien vastgesteld wordt dat geretourneerde producten gebrekkig zijn, zal LebaaLighting de transportkosten voor haar rekening nemen. Indien door Lebaa-Lighting na testen geen
gebrek wordt geconstateerd, dient de koper de prijs van deze producten te betalen. Bovendien zijn
alsdan voor rekening van de koper de kosten voor transport, testen en alle andere kosten die
voortvloeien uit het ten onrechte aanspraak doen op deze garantiebepaling.
4. Lebaa-Lighting heeft geen garantieverplichting indien blijkt dat het beweerde gebrek is toe te
schrijven aan verkeerd gebruik, gebruik in strijd met de van toepassing zijnde gebruikershandleiding,
onvoldoende zorg, ondeugdelijke installering of een ongeval, dan wel aan ondeugdelijke reparatie,
aanpassingen of wijzigingen of elke verkeerde behandeling van het Product. Elk product van LebaaLighting bevat een sticker met een unieke code. Indien deze sticker is verwijderd of zodoende is
beschadigd dat de code onleesbaar is geworden, vervalt elke verplichting tot garantie.

5. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer
gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en/of derden. Met name zijn wij
ook nimmer aansprakelijk voor winstderving, gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade,
geleden door de koper, diens ondergeschikten en/of derden, ontstaan door hele of gedeeltelijke
(her)levering van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van
zaken of door de zaken zelf.
6. Indien en voor zover Lebaa-Lighting aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot de
betreffende factuurwaarde van goederen (exclusief BTW)
Artikel 6. Overdracht en verrekening
Het is de koper niet toegestaan om enige rechten of verplichtingen in het kader van de
overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lebaa-Lighting.
Voorts is het de koper niet toegestaan om bestaande en/of toekomstige vorderingen te verrekenen
met enige betalingen die koper verschuldigd is aan Lebaa-Lighting.
Artikel 7. Overmacht
Lebaa-Lighting is niet gehouden tot nakoming van enig verplichting indien zij daartoe verhinderd is
als gevolg van overmacht. Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid en/of
gebeurtenis die buiten onze macht ligt en als gevolg waarvan naleving van de overeenkomst
redelijkerwijs niet van ons kan worden geëist. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht en/
of verzuim bij een van de leveranciers van Lebaa-Lighting en onderbrekingen in het productieproces
van de producten. Indien wij door overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen leveren, zijn wij
gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden, dan wel voor
bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zonder dat daardoor enige aansprakelijkheid jegens de
koper ontstaat.
Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
1. Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen van welke aard ook verband houdende met en/of voortvloeiende uit door ons
aangegane overeenkomsten, voor zover niet op andere wijze geregeld, zullen in eerste aanleg
worden beslecht door de bevoegde rechter te Almelo.

