FELTORLIGHTING
FELTOR LIGHTING
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden Feltor Lighting gevestigd te 3722
AT Bilthoven, Plein Vogelzang 1 (Postbus 606, 3720 AP
Bilthoven). Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te
Utrecht 30183275.
Artikel 1 Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen van Feltor Lighting, hierna te noemen “de
verkoper” en op alle verkoopovereenkomsten.door hem
aangegaan, alsmede hieruit voortvloeiende
(deel)leveranties.
2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op
tussen verkoper en diens afnemer, hierna te noemen
“koper”, gemaakte jaarafspraken zonder dat voor iedere
afzonderlijke hieruit voortvloeiende leverantie
toepasselijkheid van deze voorwaarden behoeft te
worden overeengekomen.
3. Afwijkingen van deze voorwaarden of een gedeelte
daarvan zijn slechts geldig, indien, zij tussen partijen
zijn overeengekomen door de verkoper schriftelijk zijn
bevestigd, en gelden alsdan uitsluitend voor de
leverantie waarvoor deze afwijkingen zijn
overeengekomen.
4. Mededelingen, bruto adviesprijzen, cijfermatige
gegevens en tekeningen in publicaties, drukwerken en
dergelijke zijn voor de verkoper niet bindend.
Artikel 2 Totstandkoming van de overkomst
1. Mondelinge opdrachten, afspraken, toezeggingen,
aanbiedingen, opgaven en dergelijke alsmede
wijzigingen in een en ander binden de verkoper niet,
indien de verkoper deze niet schriftelijk heeft bevestigd.
2. Iedere aanbieding is als één geheel te beschouwen.
3. Alle schriftelijke aanbiedingen zijn gedurende dertig
dagen geldig, doch worden geheel vrijblijvend gedaan.
4. Vergissingen, druk- schrijffouten kunnen steeds
gecorrigeerd worden.
5. De overeenkomst komt eerst tot stand nadat de koper de
gedane aanbieding schriftelijk heeft geaccepteerd.
Wanneer door de koper in de acceptatie ten opzichte van
de aanbieding enig voorbehoud wordt gemaakt of enige
wijziging wordt aan gebracht, komt de overeenkomst
pas tot stand indien de verkoper aan de koper c.q.
opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bericht
hiermee in te stemmen.
6. Wanneer de koper aan de verkoper schriftelijk een
opdracht verstrekt dan wel schriftelijk een order plaatst,
welke niet is voorafgegaan door een schriftelijke
aanbieding, is de verkoper eerst gehouden tot uitvoering
c.q. levering overeenkomstig de opdracht c.q. order
nadat hij deze opdracht c.q. order schriftelijk heeft
bevestigd.
7. Op basis van met de koper gemaakte jaarafspraken,
kunnen opdrachten omtrent (deel)leveranties door de
koper mondeling of schriftelijk aan verkoper worden
verstrekt. De overeenkomst omtrent een (deel)leverantie
komt alsdan tot stand zodra de verkoper hieraan
uitvoering geeft.
8. Eventueel na de totstandkoming van de overeenkomst te
maken aanvullingen en/of afwijkingen bedingen zijn
slechts geldig, indien zij schriftelijk door de verkoper
zijn bevestigd.
Artikel 3 Prijs
1. De prijs van de zaken is exclusief BTW en eventuele
andere rechten en belastingen. De in de aanbieding of de
jaarafspraken genoemde verkoopprijs c.q. prijzen is c.q.
zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren,
koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten,
etc.

2. In geval van verhoging van één of ander is de verkoper
gerechtigd de aangeboden verkoopprijs
dienovereenkomstig te wijzigen, ook al vindt de
verhoging plaats ingevolge reeds bij de aanbieding
voorziene omstandigheden.
3. Kosten voortvloeiende uit aanvullingen en/of
wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de
koper.
Artikel 4 Leveringstijden
1. De leveringstijden worden steeds bij benadering
opgegeven en zijn niet te beschouwen als fatale
termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
2. Bij vertraging in de levering dient de verkoper derhalve
in gebreke te worden gesteld, waarbij hem een termijn
van minimaal zes weken wordt gegeven om alsnog te
presteren.
3. Indien de verkoper in verzuim is tijdig te leveren is de
koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder
dat de verkoper op enige wijze aansprakelijk is voor de
ten gevolge hiervan ontstane schade.
4. De verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade,
gevolgschade daaronder begrepen, welke door de
vertraging in de levering mocht ontstaan.
Artikel 5 Aflevering, overgang van risico
1. De leveringen van de zaken geschiedt franco op de
plaats van bestemming bij orders groter dan € 450,-exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Bij orders beneden € 225,-- exclusief
BTW is een bedrag van € 12,50 voor handling
verschuldigd.
2. De verkoper is te allen tijde gerechtigd in gedeelten te
leveren en voor het betreffende gedeelte volledige
betaling te verlangen alvorens verdere leveringen te
verrichten.
3. Het risico van de zaken gaat op de koper over, zodra de
zaken op de plaats van bestemming uit het middel van
transport zijn geladen.
4. Indien de koper weigert de zaken in ontvangst te nemen,
zijn de kosten van het retourneren, de opslag of andere
noodzakelijke kosten voor behoud voor rekening van de
koper. Voornoemde kosten alsmede de volledige
koopprijs worden alsdan direct opeisbaar, onverminderd
het recht van de verkoper om de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden en/of schade vergoeding te
vorderen.
5. Zodra afleveringen heeft plaatsgevonden, draagt de
koper het risico voor het verloren gaan, beschadigd
raken of elke andere waardeverrmindering van de
geleverde producten.
6. Retourzendingen zijn slechts toegestaan, indien de
verkoper daartoe zijn uitdrukkelijke voorafgaande
schriftelijke toestemming heeft verleend.
Retourzendingen zonder voorafgaand overleg en
acceptatie onzerzijds worden geweigerd.
Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van
de koper. Onder aftrek van 15 % van het netto bedrag
worden de goederen gecrediteerd. Speciaal behandelde
of gefabriceerde materialen danwel incourante
materialen kunnen niet worden geretourneerd.
Artikel 6 Betaling
1. Betalingen geschieden binnen veertien dagen na datum
van de factuur. Voornoemde termijn is een
vervaltermijn, zodat de koper onmiddellijk in verzuim is
indien niet tijdig is betaald.
2. Bij niet tijdige betaling is de koper, met ingang van de
datum waarop hij in verzuim is, over het verschuldigde
bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke
rente, verhoogd met 2 % per maand, waarbij een
gedeelte van een maand voor de gehele maand telt.
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Alsdan is de verkoper gerechtigd zijn prestaties,
voortvloeiende uit de overeenkomst, op te schorten, de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en /of
schadevergoeding te vorderen, welke schadevergoeding
in geval van gedeeltelijke ontbinding minimaal gelijk is
aan 40 % van de tegenwaarde van het nu niet meer uit te
voeren gedeelte van overeenkomst.
3. Kosten verbonden aan de incassering van de vordering,
komen voor rekening van de koper. De
buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld
conform het incassotarief van de Nederlands Orde van
Advocaten, met een minimum van € 136,--.
4. De verkoper is steeds gerechtigd om, indien hij daartoe
aanleiding vindt, contante betaling bij aflevering of,
alvorens te leveren, vooruitbetaling dan wel garantie
voor de nakoming van de betalingsverplichtingen te
verlangen.
5. De koper is niet bevoegd enige (gepretendeerde)
vordering op de verkoper met het door hem
verschuldigde gedrag te verrekenen, dan wel zijn
betalingsverplichting op te schorten om welke reden dan
ook.
6. Niettegenstaande een aanwijzing van de koper, is de
verkoper gerechtigd van hem ontvangen betalingen toe
rekenen aan iedere nog openstaande factuur (inclusief
rente en kosten). In beginsel wordt op de oudste factuur
afgeboekt.
Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1. De verkoper behoudt zich het eigendom van de
afgeleverde zaken voor totdat de koper aan al zijn
verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst met
de verkoper heeft voldaan. Dit eigendomsvoorbehoud
geldt ook ten aanzien van eventuele vorderingen van de
verkoper wegens tekortkomingen van de koper in de
nakoming van de overeenkomst.
2. Zolang op de afgeleverde zaken eigendomsvoorbehoud
rust, is de koper niet bevoegd deze te verpanden of
anderszins te bezwaren. Evenwel is de koper bevoegd de
afgeleverde zaken in het kader van zijn normale
bedrijfsuitoefening te vervreemden, mits de koper
eveneens eigendomsvoorbehoud bedingt.
3. Onverminderd de overige aan de verkoper toekomende
rechten, is de verkoper onherroepelijk door de koper
gemachtigd om, indien deze zijn betalingsverplichtingen
jegens verkoper niet tijdig nakomt, zonder enig
ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen.
Aan de verkoper en zijn personeel komt alsdan
onherroepelijk het recht toe het terrein van de koper te
betreden en zich het feitelijke bezit van de zaken te
verschaffen.
Artikel 8 Kwaliteit en garantie
Wegens de levering van de goederen staat verkoper
tegenover de afnemers in voor de kwaliteitsnormen, welke
vermeld worden in de fabrieksdocumentatie. Verkoper
behoudt zich het recht voor deze gegevens zonder
voorafgaande mededeling te wijzigen. Overigens verstrekt
verkoper geen verdere garantie, dan die welke diens eigen
leverancier tegenover hem op zich neemt, tenzij van het
tegendeel blijkt uit een door ons afgegeven geven
schriftelijke garantieverklaring, Verkoper is nimmer
aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit enig gebrek
van het geleverd artikel. Verkoper is evenmin aansprakelijk
voor schade voortvloeiende uit het niet voldoen aan een door
verkoper toegezegde eigenschap van een door hem geleverd
artikel.
Artikel 9 Reclames
Reclames worden alleen geaccepteerd, als zij binnen acht
dagen na aflevering van de goederen middels aangetekende
brief rechtstreeks aan verkoper kenbaar worden gemaakt.
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Het indienen van reclames ontheft niet van de verplichting
tot betaling van de overeengekomen koopsom.
Artikel 10 overmacht
1. Iedere termijn waarop de verkoper zijn verplichtingen
moet nakomen, wordt verlengd met de periode waarin
hij door overmacht zijn verplichtingen niet kan
nakomen.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid
of oorzaak ten gevolge waarvan tekortkoming in de
nakoming de verkoper niet kan worden toegerekend of
ten gevolge waarvan nakoming in redelijkheid niet van
de verkoper kan worden gevergd, zoals onder meer:
brand, sabotage, staking, stiptheidsacties,
oorlogsgevaar,oorlog,staat van beleg, oproer,
overstroming, ijsgang, oponthoud of stagnatie van
vervoer, oponthoud of verhindering door
overheidsmaatregelen, niet of niet tijdige levering door
een of meer toeleveranciers, alsmede alle overige
omstandigheden en oorzaken buiten verkopers schuld
en/of risicosfeer gelegen.
3. Indien door overmacht de verkoper gedurende meer dan
drie maanden zijn verplichtingen niet heeft kunnen
nakomen, is iedere partij bevoegd de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbindenden door een
schrijfgelijke verklaring, zonder dat de verkoper tot
enige schadevergoeding is gehouden.
Artikel 11 Ontbinding
1. De verkoper is bevoegd de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige
ingebrekestelling zal zijn vereist op het tijdstip, waarop
de koper in staat van faillissement wordt verklaard
voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door
beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen
ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit
deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als
boedelschuld erkent.
Op de koper rust de verplichting de curator of
bewindvoerder van de overeenkomst en van deze
algemene voorwaarden terstond in kennis te stellen.
2. De koper is alsdan aansprakelijk voor de door de
verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit
winstderving en transportkosten.
Artikel 12 Toepasselijkheid Recht
Alle aanbiedingen, overeenkomsten of jaarafspraken worden
beheerst door het Nederlands recht. Geschillen betreffende
de uitlegging van deze voorwaarden zullen in eerste
instantie worden berecht door de volgens Nederlands recht
bevoegde rechter, in wier rechtsgebied het bedrijf van
verkoper gevestigd is.
november 2002

