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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BB LIGHTPIPE BV
GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE DOETINCHEM
AAN FABRIEKSTRAAT 16-04, IN NEDERLAND
ALGEMENE BEPALINGEN
Overeenkomsten met BB Lightpipe, hierna te noemen BBL komen tot stand door onze opdrachtbevestiging, ongewijzigde
schriftelijke of mondelinge aanvaarding van onze offertes of door feitelijke uitvoering van een met ons gesloten
overeenkomst.
Op alle overeenkomsten die wij sluiten, zijn achtereenvolgens van toepassing:
a. de bepalingen die behoren bij een specifieke overeenkomst;
b. afhankelijk van de aard van de overeenkomst deel II of III van deze algemene voorwaarden;
c. deze algemene bepalingen van de algemene voorwaarden.
Bij strijdigheid van bepalingen in de hiervoor genoemde stukken geldt de bepaling uit het stuk dat in de vorige alinea het
eerst is genoemd.
Indien de wederpartij niet of niet behoorlijk aan haar verplichtingen voldoet, is BBL gerechtigd om haar prestaties op te
schorten, totdat de wederpartij alsnog aan haar verplichtingen heeft voldaan.
BBL is te allen tijde bevoegd om vorderingen op de wederpartij te verrekenen en met hetgeen BBL aan de wederpartij of
aan haar gelieerde vennootschappen uit welke hoofde dan ook is verschuldigd.
De wederpartij en aan haar gelieerde vennootschappen zijn niet tot verrekening van hun vorderingen met vorderingen van
BBL gerechtigd.
Alle geschillen, die naar aanleiding van een overeenkomst mochten ontstaan, worden uitsluitend beslecht door de
Arrondissementsrechtbank te Arnhem, tenzij het geschil behoort tot de competentie van de kantonrechter. BBL is
daarenboven bevoegd de zaak aanhangig te maken bij de rechter, die volgens de gewone regels van relatieve competentie
bevoegd is.
Op alle overeenkomsten die BBL sluit, is Nederlands recht geldend voor het rijk in Europa van toepassing.
Partijen kiezen domicilie in hun huidige hoofdvestiging, totdat zij aangetekend een wijziging van hun woonplaats hebben
kenbaar gemaakt aan de andere partij.
Indien meerdere wederpartijen gezamenlijk met BBL een overeenkomst sluiten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk
voor de volledige nakoming van de verbintenissen die voor de wederpartijen uit deze overeenkomst voortvloeien.
ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
Deze inkoopvoorwaarden prevaleren boven de verkoopsvoorwaarden van de verkoper. Ander bedingen worden niet
aanvaard, tenzij schriftelijke door BBL bevestigd.
Als de door BBL vastgestelde hoeveelheid van de geleverde goederen / diensten niet in overeenstemming is met de
overeengekomen hoeveelheid zal BBL de wederpartij daarvan onverwijld mededeling doen. Indien de hoeveelheid
geleverde goederen / diensten niet in overeenstemming is met de overeengekomen hoeveelheid, is BBL gerechtigd om het
verschil te verrekenen of de overeenkomst te ontbinden onder retournering van de goederen / diensten voor rekening en
risico van de wederpartij.
Meerleveringen worden niet geaccepteerd.
De wederpartij garandeert dat de geleverde goederen / diensten in overeenstemming zijn met de specificaties, die zijn
verstrekt door BBL, indien de goederen niet in overeenstemming zijn met deze specificaties, is BBL gerechtigd binnen 8
dagen na ontvangst vervangende goederen / diensten te vorderen, hetzij de overeenkomst te ontbinden. BBL is gerechtigd
afgekeurde goederen / diensten voor rekening en risico van de wederpartij te retourneren.
De goederen / diensten dienen te worden geleverd op de datum bepaald in de leveringsopdracht. Eerdere levering kan
plaatsvinden na toestemming door BBL. De leveringstermijn is een fatale termijn. Overschrijding doet de wederpartij zonder
ingebrekestelling in verzuim zijn.
BBL is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. De wederpartij enige verplichting uit hoofde van de leveringsopdracht met BBL niet nakomt;
b. De wederpartij in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of zijn bedrijf liquideert
of aan derden overdraagt.
Indien een goed / dienst gedurende de daartoe afzonderlijk overeengekomen garantietermijn enig gebrek vertoont, wordt
dit onverwijld in overleg met BBL vervangen of hersteld voor rekening van de wederpartij. Na herstel van een gebrek begint
de garantietermijn opnieuw, ook indien slechts een gedeelte van het goed is vervangen of hersteld.
De wederpartij vrijwaart BBL tegen vorderingen van derden in verband met beweerdelijke niet-nakoming, gebreken van de
goederen / diensten, inbreuk op octrooi- of ander industriële of intellectuele rechten van derden met betrekking tot de
geleverde goederen.
Modellen, mallen, berekeningen, tekeningen, instructies en overige hulpmiddelen die door BBL aan wederpartij ter
beschikking zijn gesteld, of door de wederpartij voor BBL zijn vervaardigd, worden eigendom van BBL, tenzij vooraf anders
is overeengekomen. Zonder toestemming van BBL is de wederpartij niet gerechtigd de bovengenoemde modellen, mallen,
berekeningen, tekeningen, instructies en overige hulpmiddelen en specificaties aan derden ter inzage te geven.
De wederpartij zal zonder toestemming van BBL de overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk door een derde laten
uitvoeren.
Met BBL gesloten overeenkomsten zijn vertrouwelijk en zullen door de wederpartij niet voor publicitaire of verkoop
bevorderende doeleinden worden gebruikt. Wederpartij garandeert volledige geheimhouding tegenover derden.
Door een eventuele overschrijding van de betalingstermijn heeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te
ontbinden. De wederpartij zal BBL aan betaling herinneren en haar een additionele betalingstermijn verlenen van ten
minste 14 dagen.
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
Aanbiedingen door BBL zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door de wederpartij verstrekte gegevens. Indien de wederpartij
een aanbieding aanvaardt, heeft BBL het recht om gedurende 8 dagen na ontvangst van de aanvaarding het aanbod
alsnog in te trekken zonder tot enige vergoeding aan de wederpartij te zijn gehouden.
Door BBL opgegeven leveringstijden hebben niet de strekking fataal te zijn.
Alle leveringen door BBL geschieden vanaf het bedrijfspand van BBL, ofwel “af fabriek” zoals bedoeld in de Incoterms
2000, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Het risico van de goederen / diensten is voor de wederpartij
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vanaf het tijdstip van levering.
Bescheiden, die BBL verstrekt bij het aanbod of de offerte, waarop afbeeldingen, tekeningen, gewichten, afmetingen,
specificaties, of andere gegevens staan, blijven eigendom van BBL. BBL behoudt het auteursrecht op bij het aanbod of de
offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en specificaties. Derden mogen zonder toestemming van
BBL geen gebruik maken van de hiervoor genoemde bescheiden. Indien na een aanbod of offerte door BBL geen
overeenkomst tot stand komt, zal de wederpartij de bescheiden op verzoek van BBL binnen 8 dagen na de datum van dit
verzoek retourneren.
Ingeval van overmacht wordt de nakoming van de overeenkomst opgeschort, zolang als de oorzaak van de overmacht BBL
nakoming onmogelijk maakt. De wederpartij kan als dan geen aanspraak maken op schadevergoeding. Ingeval van tijdelijk
overmacht is de wederpartij niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, oorlogsomstandigheden, brand, overstroming, overheidsmaatregelen
en overschrijding van levertijden door de leveranciers van BBL.
BBL komt haar verplichtingen naar beste weten en kunnen na. BBL garandeert de goede conditie van de geleverde
goederen / diensten voor een periode van 1 jaar vanaf de datum van levering van de goederen / diensten. Deze garantie
heeft ter zake van zichtbare gebreken slechts gelding indien de koper m.b.t. deze tekortkomingen binnen 8 dagen na
aflevering van de zaken schriftelijk bij BBL reclameert, onder opgave van de aard en omvang van de klachten. Bij gebreke
daarvan wordt de koper geacht het geleverde te hebben geaccepteerd. Ingeval van hetzij een reclame bij zichtbare
gebreken hetzij een geldig beroep op de door BBL verschafte garantie bij overige, niet zichtbare, gebreken heeft BBL het
recht om, naar eigen inzicht en keuze ofwel het gesignaleerde gebrek te herstellen, ofwel de geleverde gebrekkige zaak (al
of niet gedeeltelijk) te vervangen ofwel de aan BBL bv betaalde koopsom te restitueren. De waarde van de garantie van
BBL gaat nooit het bedrag te boven dat oorspronkelijk voor het geleverde goed /dienst gefactureerd werd. De wederpartij
zorgt voor eigen rekening en risico voor uit- en inbouw van de betrokken goederen / diensten. Vervangen of gecrediteerde
goederen / diensten worden eigendom van BBL. Een beroep op de door BBL verschafte garantie ontslaat de koper niet van
zijn betalingsverplichtingen die ten opzichte van BBL bestaan.
Aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot de in art. 7 genoemde garantieverplichtingen. Behoudens opzet of grove
schuld aan de zijde van BBL zijn alle verdergaande aanspraken, uit welke hoofde of met welke strekking ook, met inbegrip
van gevolgschade uitgesloten. BBL aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor zaken die vervaardigd zijn op aanwijzing van
de koper of van derden.
Het eigendom van de geleverde zaken wordt door BBL voorbehouden totdat volledige betaling, ook van eerdere en latere
leveringen en verrichte diensten, met inbegrip van de vergoeding van schade wegens toerekenbare tekortkomingen heeft
plaatsgevonden. De wederpartij mag de geleverde goederen / diensten niet verhuren, verpanden of anderszins bewaren
zolang zij niet volledig aan haar verplichtingen tegenover BBL heeft voldaan. De wederpartij verplicht zich om de goederen /
diensten op eerste verzoek aan BBL ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan BBL of
door BBL aan te wijzen personen om de plaats waar de goederen / diensten/zaken zich bevinden, te betreden teneinde die
goederen / diensten/zaken mee te nemen.
Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden ten kantoren van BBL of ten gunste van haar
bankrekening. Bij overschrijding van deze termijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vertragingsrente
verschuldigd vanaf de factuurdatum gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 3% per jaar, waarbij rente over een
gedeelte van de maand wordt verrekend als een volle maand.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die BBL maakt teneinde betaling te verkrijgen, zijn voor rekening van de
wederpartij en worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde factuurbedrag inclusief omzetbelasting met een minimum
van € 250,-.
BBL heeft te allen tijden, ook na het sluiten van een overeenkomst, het recht om betaling à contant bij levering
respectievelijk aflevering, betaling vooraf of zekerheidsstelling voor betaling te verlangen.
Reclames op facturen moeten schriftelijk geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de wederpartij
geacht wordt de betreffende factuur zonder protest te hebben behouden en de juistheid van de factuur te hebben erkend.
Indien BBL ten gevolge van ontbinding of annulering van een overeenkomst door de wederpartij niet tot levering van
goederen / diensten kan overgaan of overgaat, is de wederpartij aan BBL een direct opeisbare boete verschuldigd van 25%
van het bedrag, dat door de wederpartij aan BBL krachtens de overeenkomst zou zijn verschuldigd. De wederpartij is deze
boete verschuldigd ongeacht het recht van BBL om de overeenkomst te ontbinden en/of volledige schadevergoeding te
vorderen.

Versie
Opgesteld door

Januari 2018
FBO

