
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING 
AAN WEDERPARTIJEN 

 
 
VAN: 
 
Lichtpunt Theatertechniek B.V. 
Stettinweg 11 
9723 HD  Groningen 
 
hierna te noemen: Lichtpunt 
 
 
Artikel 1 Definities 
 
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders 
is aangegeven. 
 
Wederpartij:  iedere (rechts)persoon die met Lichtpunt een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, 

en behalve deze, diens rechtsvertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen; 
 
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Lichtpunt en wederpartij; 
 
Artikel 2 Toepasselijkheid 
 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Lichtpunt en wederpartij, 
voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
 
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Lichtpunt, voor de uitvoering waarvan 
derden dienen te worden betrokken.  
 
3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht voorzover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Lichtpunt en de 
wederpartij en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst. Eventuele voorwaarden van de wederpartij worden door 
Lichtpunt niet aanvaard, behoudens na afzonderlijke schriftelijke acceptatie daarvan door Lichtpunt. 
 
4. Door het enkel plaatsen van een order en/of de in ontvangst name van de geleverde goederen, aanvaardt de wederpartij deze 
voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij 
eventuele door hem nadere mondelinge, telefonische, per fax, of op andere wijze opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke 
bevestiging onzerzijds. 
 
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 
 
1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Aanbiedingen moeten worden gezien 
als een uitnodiging aan de wederpartij tot het doen van een aanbod. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, is in de aanbiedingen van 
Lichtpunt geen montage of installatie begrepen.  
  
2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn 
voor Lichtpunt slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Lichtpunt is niet verplicht detailgegevens te verstrekken 
tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

 
3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Lichtpunt daaraan niet 
gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Lichtpunt anders 
aangeeft. 
 
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.  
 
5. Aanbiedingen, alsmede door Lichtpunt  (of in opdracht van) vervaardigde tekeningen, ontwerpen, schema's, modellen, 
computerprogramma's en berekeningen zijn eigendom van Lichtpunt en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 
Lichtpunt niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt. 
 
6. Lichtpunt behoudt zich het recht voor opdrachten en/of bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder 
rembours te leveren. 
 



 

 
 
Artikel 4 Overeenkomst 
 
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Lichtpunt eerst tot stand, nadat Lichtpunt een opdracht schriftelijk 
heeft aanvaard c.q. heeft bevestigd, dan wel door uitvoering van de overeenkomst. Aanvaarding c.q. bevestiging wordt geacht de 
overeenkomst juist en volledig weer te geven. 
 
2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door 
personeel of namens Lichtpunt gedaan door verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden Lichtpunt 
slechts indien deze door Lichtpunt schriftelijk zijn bevestigd. 
 
3. Voor leveranciers en/of werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt 
verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig 
weer te geven. 
 
4. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend ter beoordeling van 
Lichtpunt - voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. 
 
5. Lichtpunt is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij 
zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. 
 
6. Lichtpunt is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij een 
voorschot, van welke grootte dan ook, te verlangen. 
 
7. De wederpartij is zonder voorafgaande toestemming van Lichtpunt niet gerechtigd de uit een overeenkomst voortvloeiende 
rechten op door Lichtpunt te verlenen diensten of op door Lichtpunt te leveren zaken over te dragen aan derden. Lichtpunt zal in 
ieder geval deze toestemming niet verlenen indien voor deze overdracht een prijs wordt bedongen. 
 
8. De inzet door de wederpartij van door Lichtpunt geleverde diensten voor coproducties met een of meerdere derde(n) moet door 
de wederpartij schriftelijk aan Lichtpunt worden bericht.  
 
9. Lichtpunt is gerechtigd om - indien Lichtpunt dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht - voor een juiste uitvoering van de 
overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte 
prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zal Lichtpunt hieromtrent met de wederpartij overleg plegen. 
 
10. Annulering van een overeenkomst door de wederpartij is uitsluitend mogelijk, indien dat schriftelijk geschiedt voor het begin van 
uitvoering van het verlenen van diensten en/of de levering van zaken. Met inachtneming van het hierna bepaalde zullen in geval van 
annulering te allen tijde alle eventuele gemaakte voorbereidingskosten door Lichtpunt aan de wederpartij in rekening worden 
gebracht. Vindt annulering plaats eerder dan 5 werkdagen voor het begin van de uitvoering van de diensten of levering van de zaken 
dan is de wederpartij, naast de in de tweede zin van dit artikel bedoelde voorbereidingskosten, een schadevergoeding verschuldigd, 
welke wordt vastgesteld op 50% van de overeengekomen vergoeding/prijs. Vindt annulering plaats later dan 5 werkdagen voor het 
begin van de uitvoering van de diensten of de levering van de zaken dan wordt de schadevergoeding als hiervoor bedoeld de 
volledig overeengekomen vergoeding/prijs verschuldigd. 
 
11. De financiële verplichtingen van Lichtpunt jegens derden, verband houdende met de geannuleerde overeenkomst, welke door 
Lichtpunt moeten worden nagekomen, waaronder begrepen ingekochte of bestelde materialen en/of ingehuurde apparatuur of 
technici, zullen eveneens volledig aan de wederpartij in rekening worden gebracht. 
 
Artikel 5 Verhuur 
 
1. Huurovereenkomsten worden mede geregeerd door deze Algemene Voorwaarden, tenzij dit artikel uitdrukkelijk anders bepaalt. 
 
2. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “wederpartij” moet in het voorkomende geval mede worden verstaan 
“huurder”. 
 
3. Onder “verhuurder” wordt in dit artikel verstaan: Lichtpunt Theatertechniek. Onder “huurder” wordt in dit artikel verstaan: een 
(rechts)persoon die apparatuur van de verhuurder huurt of anderszins van verhuurder ter beschikking krijgt. De huurder is op gelijke 
wijze als de in de overige artikelen genoemde “wederpartij” onderworpen aan alle van toepassing zijnde artikelen van de algemene 
voorwaarden voor levering aan wederpartijen. Onder “apparatuur”wordt in dit artikel verstaan: alle (elektrische) apparaten op het 
gebied van audio-, video-, en belichtingstechniek, alsmede muziekinstrumenten en eventueel overige zaken die verhuurder voor 
verhuur of overig gebruik beschikbaar stelt, alsmede alle bijbehorende accessoires, bekabelingen, verpakkingsmaterialen etc. 
 
 
 
 



 
 
 
4. De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor de apparatuur gefabriceerd is. De huurder zal de 
apparatuur behandelen als een goed huisvader en zal zorgdragen voor een behoorlijke en veilige opslagplaats waardoor een 
aanmerkelijke kans op schade wordt voorkomen. Huurder zal te allen tijde een door Lichtpunt gevolmachtigde toegang geven tot 
gebouwen of erven waar de apparatuur zich bevindt, teneinde de toestand van de apparatuur te inspecteren. 
 
5. De huurder zal de apparatuur niet aan derden verhuren, in bruikleen afstaan of anderszins ter beschikking stellen. 
 
6. De huurder zal geen veranderingen aan de apparatuur aanbrengen. 
 
7. De huurder zal geen gegevens betreffende de door Lichtpunt gebezigde ontwerpen of voorgestelde constructiemethoden 
kopiëren, aan derden tonen of bekend maken.  
 
8. De door Lichtpunt vervaardigde of verstrekte tekeningen, beschrijvingen, modellen en dergelijke blijven altijd het eigendom van 
Lichtpunt. 
 
9. De huurder zal in geval van diefstal, verlies van of schade aan de apparatuur, hiervan onmiddellijk melding maken aan Lichtpunt 
met een uitgebreid schaderapport. De huurder zal ook in geval van diefstal of vernielingsschade onmiddellijk aangifte doen bij de 
politie en een kopie van het proces-verbaal van deze aangifte aan Lichtpunt verstrekken. 
 
10. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van 
Lichtpunt beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de huurprijs. 
 
11. De huurder dient zich er van te vergewissen dat de apparatuur in goede conditie aan hem wordt afgeleverd. De apparatuur moet 
in dezelfde staat, behoudens normale slijtage, worden teruggeleverd uiterlijk op de datum dat de overeengekomen huurperiode 
eindigt, alsmede bij ontbinding van de huurovereenkomst. 
 
12. Apparatuur wordt vervoerd op rekening en voor risico van de huurder. De apparatuur dient door de huurder bij Lichtpunt te 
worden opgehaald en uiterlijk op de datum dat overeengekomen huurperiode eindigt worden teruggebracht, tenzij uitdrukkelijk 
schriftelijk anders is overeengekomen. Door het enkele feit van niet-aflevering op die datum om welke reden dan ook, of in geval van 
beschadiging aan de apparatuur is de huurder in gebreke, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. De huurder is 
dan, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens Lichtpunt, aan Lichtpunt een schadevergoeding verschuldigd is gelijk aan de 
huurprijs die hij zou moeten betalen voor het aantal dagen waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt, c.q. het 
aantal dagen dat de herstelling van de schade aan de apparatuur in beslag neemt. De huurder kan aan deze bepaling geen recht tot 
verlenging van de tevoren overeengekomen huurperiode ontlenen. 
 
13. Lichtpunt is tegenover de huurder noch tegenover derden aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de verhuurde apparatuur 
alsmede door het personeel van Lichtpunt, tenzij deze schade het gevolg is van grove schuld of opzet van Lichtpunt. De huurder 
vrijwaart Lichtpunt volledig, wanneer deze door derden tot vergoeding van schade wordt aangesproken, voor dergelijke aanspraken. 
 
14. Indien de apparatuur wordt afgeleverd inclusief reserve-onderdelen, dienen bij vervanging van onderdelen de vervangen 
onderdelen ingeleverd te worden. Indien dit niet gebeurd, is huurder verplicht de nieuwprijs van de vervangen onderdelen te 
vergoeden aan Lichtpunt. 
 
15. De huurder wordt geacht op de hoogte en akkoord te zijn met de door Lichtpunt gehanteerde huurtarieven. Tenzij anders 
overeengekomen, dient huurder de huurprijs contact voor of bij de aanvang van de huurperiode te voldoen. Indien uitdrukkelijk door 
partijen is overeengekomen om een andere betalingsregeling te hanteren, berekent Lichtpunt vanaf de vervaldag tot en met de dag 
van betaling een rente van 1,5% per maand.  
 
16. De huurder is verplicht, voordat de huurder de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan Lichtpunt een door haar vast te 
stellen waarborgsom te geven. Lichtpunt behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, 
evenals de kosten van reparatie c.q. reinigen van de gehuurde apparatuur. 
 
16. De huurder wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn wanneer, de huurder enige verplichting voortvloeiend uit deze 
overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig nakomt en/of de huurder in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling 
is aangevraagd. Lichtpunt is dan gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst op te schorten of voor ontbonden te 
houden en het eventueel verhuurde materiaal af te voeren, alles onverminderd de overige toekomende rechten van Lichtpunt. 
 
17. Ontbinding vindt eveneens plaats indien conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende 
goederen, of op een gedeelte daarvan, of op aan hem in huur gegeven materiaal, wanneer huurder in staat van faillissement is 
geraakt. Lichtpunt heeft het recht om, zonder nadere sommatie, onmiddellijke betaling van de verschenen huurtermijnen met kosten 
te vorderen en/of, zonder tussenkomst van de rechter, de onderhavige huurovereenkomst onmiddellijk voor ontbonden te houden en 
het verhuurde onverwijld tot zich te nemen, onverminderd het recht van Lichtpunt om van huurder vergoeding van kosten, schade en 
rente te vorderen. 
 
18. Opzegging van huurovereenkomsten van onbepaalde tijd dienen schriftelijk en aangetekend te geschieden. 
 



 

 
 
 
Artikel 6 Levering 
 
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij. Als tijdstip van levering geldt het moment 
waarop de goederen het bedrijf/magazijn van Lichtpunt verlaten. 
 
2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter 
hand worden gesteld. 
 
3. Komen Lichtpunt en de wederpartij bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen kosteloos, tenzij Lichtpunt bij het 
sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij de vastgestelde condities heeft medegedeeld. Lichtpunt behoudt het recht bij 
levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren. 
 
 
4. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te 
controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van Lichtpunt dat de goederen ter beschikking van de wederpartij 
staan. Eventuele tekorten of beschadigingen dienen overeenkomstig artikel 10 aan Lichtpunt kenbaar te worden gemaakt. 
 
5. Geringe afwijkingen van de geleverde c.q. verhuurde zaken in afmeting, kleur, capaciteit, vorm en verpakking zijn voor de 
wederpartij geen aanleiding om de order geheel of gedeeltelijk te annuleren, of gehele of gedeeltelijke betaling te weigeren, dan wel 
schadevergoeding te vorderen. 
 
6. Lichtpunt is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke Lichtpunt afzonderlijk kan factureren. De wederpartij is 
dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van deze voorwaarden. 
 
7. Indien Lichtpunt gegevens behoeft van de wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan 
nadat de wederpartij deze aan Lichtpunt ter beschikking heeft gesteld.  
 
8. Indien Lichtpunt een termijn voor levering heeft opgegeven is deze indicatief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
overeengekomen. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.  
 
9. Een overeengekomen termijn voor levering gaat pas in nadat alle noodzakelijke gegevens in het bezit van Lichtpunt zijn en de 
betaling, indien en voorzover deze bij de opdracht moet geschieden, is verricht, dan wel de gevraagde zekerheid c.q. het gevraagde 
voorschot is verstrekt. 
 
10. Lichtpunt is verplicht de opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, maar is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor 
redelijke overschrijding daarvan. 
 
11. Overschrijding van de opgegeven termijn voor levering verplicht Lichtpunt niet tot enige vergoeding en geeft de wederpartij niet 
het recht de overeenkomst te annuleren c.q. afname te weigeren. 
 
12. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de 
levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat 
geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn. 
 
13. Indien de voorbereiding tot het verlenen van diensten (mede) afhankelijk is van de door de wederpartij krachtens de 
overeenkomst te verstrekken gegevens, aanwijzingen, documentatie of materialen en de wederpartij te dier zake haar 
verplichtingen, ongeacht de oorzaak, niet tijdig nakomt, worden overeengekomen tijdstippen en tijden zo mogelijk 
dienovereenkomstig gewijzigd. Indien wijziging niet mogelijk is of wijziging tot overschrijding van een fatale termijn leidt, is de 
wederpartij gerechtigd de overeenkomst te annuleren en is het in artikel 4.10 en 4.11 bepaalde van toepassing. 
 
Artikel 7 Reparaties en onderhoud 
 
1. Lichtpunt is vrij om verzoeken tot reparatie en/of onderhoud te weigeren. 
 
2. De wederpartij is verplicht om de feitelijke kosten van de reparatiewerkzaamheden door middel van contante betaling aan 
Lichtpunt te voldoen. De betalingsverplichting ontstaat op het moment dat de zaken, na reparatie, ter beschikking van de wederpartij 
staan. Lichtpunt is gerechtigd om vooruitbetaling van de geschatte kosten van de reparatie te verlangen.  
 
3. Indien de werkzaamheden elders dan in de werkplaats van Lichtpunt verricht moeten worden zullen de meerkosten, tenzij dit 
onder onze garantieverplichtingen valt, aan de wederpartij doorberekend worden.  
 
4. Vervangende materialen of zaken worden alleen dan aan de wederpartij ter beschikking gesteld indien dat uitdrukkelijk bij de 
opdracht tot reparatie of onderhoud is overeengekomen. 
 



 

 
 
 
5. Indien, nadat een reparatie is uitgevoerd, de wederpartij de gerepareerde zaak niet binnen 30 dagen ophaalt en betaalt, staat het 
Lichtpunt vrij om de zaak te gelde te maken en de opbrengst, onder aftrek van de reparatiekosten, aan de wederpartij over te 
maken. 
 
6. De te repareren of de gerepareerde zaak/zaken bevinden zich bij Lichtpunt voor risico van de wederpartij. 
 
Artikel 8 Vervoer 
 
1. Indien de wederpartij Lichtpunt, zonder nadere aanwijzing, verzoekt de zaken te verzenden, wordt de wijze van verzending en 
verpakking door Lichtpunt als goed huisvader/koopman bepaald. 
 
2. Het vervoer van zaken geschiedt altijd voor risico voor de wederpartij, ook indien franco-levering is overeengekomen, zelfs dan 
wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden 
voor rekening en risico van de afzender zijn. 
 
Artikel 9 Garantie 
 
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen garandeert Lichtpunt dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en 
normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.  
 
2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de 
wederpartij van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan 
Lichtpunt. 
 
3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering met uitzondering van glaswerk 
(lenzen, lampen etc.), verbruiksmateriaal (tape, filter e.d.), bevestigingsmateriaal en overige toebehoren bij de apparatuur. 
 
4. Lichtpunt verschaft de wederpartij een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met 
betrekking tot de garantie. 
 
5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Lichtpunt de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan 
dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de wederpartij, 
naar keuze van Lichtpunt vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de wederpartij zich reeds nu de 
vervangen zaak aan Lichtpunt te retourneren en de eigendom daarover aan Lichtpunt te verschaffen.  
 
6. De onder 1. genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik 
of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Lichtpunt, de wederpartij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel 
trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. 
 
7. Indien blijkt dat de wederpartij ten onrechte aanspraak heeft gemaakt op de garantie, zijn alle onderzoeks- en bijkomende kosten 
voor zijn/haar rekening. 
 
8. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin 
van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Lichtpunt niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende 
gevolgschade. 
 
9. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde omtrent de garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de wederpartij uit 
hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder 
begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de wederpartij is verkocht en geleverd. 
 
Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud 
 
1.  Lichtpunt blijft volledig eigenaar van alle aan de wederpartij afgeleverde zaken tot het moment dat, al hetgeen de wederpartij uit 
welke hoofde ook jegens Lichtpunt is verschuldigd, volledig heeft betaald. Hieronder zijn tevens begrepen de toekomstige 
vorderingen op de wederpartij, met inbegrip van rente en kosten. 
 
2. Zolang de eigendom niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig recht daarop 
verlenen. 
 
3. Ingeval van bewerking, verwerking of vermenging door de wederpartij verkrijgt Lichtpunt een mede-eigendomsrecht in het (de) 
nieuw ontstane goed(eren) voor de waarde van de door Lichtpunt geleverde oorspronkelijke goederen. 
 
4. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar 
eigendom van Lichtpunt te bewaren. 
 



 

 
 
 
 
5. Indien de wederpartij in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Lichtpunt tekortschiet of Lichtpunt goede grond heeft 
te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Lichtpunt gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken 
terug te nemen. 
 
6. Na terugneming zal de wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, tot een maximum van de oorspronkelijke koopprijs, 
verminderd met kosten die Lichtpunt door en voor terugneming heeft gemaakt.  
 
Artikel 11 Onderzoek, reclames 
 
1. De wederpartij is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te 
(doen) onderzoeken. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen 
met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer gelden.  
 
2. Een zichtbaar gebrek dient binnen acht dagen na levering van zaken c.q. nadat werkzaamheden en/of diensten zijn verricht, 
schriftelijk aan Lichtpunt te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit 
onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. 
 
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de wederpartij binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te 
melden aan Lichtpunt met inachtneming van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is 
Lichtpunt gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten in rekening te 
brengen. 
 
4. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk binnen acht dagen na factuurdatum aan Lichtpunt kenbaar te worden 
gemaakt. 
 
5. Na het verstrijken van de termijn, genoemd in lid 2, 3 en 4 van dit artikel, wordt de wederpartij geacht de geleverde zaken, 
respectievelijk de verrichte werkzaamheden en/of diensten, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden 
reclames niet meer in behandeling genomen. 
 
6. Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Lichtpunt. 
 
7. Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte 
zaken. Wenst de wederpartij gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Lichtpunt en op de wijze zoals door Lichtpunt aangegeven. 
 
8. Indien de reclame door Lichtpunt gegrond wordt bevonden, is Lichtpunt uitsluitend verplicht de ondeugdelijke (delen van) 
goederen te vervangen c.q. kosteloos herstel c.q. het verbeteren van werkzaamheden, zonder dat de wederpartij daarnaast enig 
recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Alle vervangen zaken worden eigendom van Lichtpunt. Ondeugdelijke zaken 
dienen terstond vrachtvrij aan Lichtpunt te worden opgestuurd. 
 
Artikel 12 Risico-overgang 
 
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de wederpartij over op 
het moment waarop deze aan de wederpartij juridisch of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de wederpartij of van 
een door de wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht. 
 
Artikel 13 Prijzen 
 
1. Elke prijsopgave is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen. 
 
2. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van Lichtpunt: 

- gebaseerd  op de ten tijde van de aanbiedings- c.q. orderdatum geldende hoogte van  
inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en  
overige kosten; 

- gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats; 
- exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten; 
- exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitladen, vervoer en verzekering; 
- vermeld in euro’s, Indien vermeld in andere valuta, worden eventueel in het tijdvak tussen offerte en levering 

optredende koerwijzigingen t.o.v. de euro doorberekend. 
 

3. Indien de in het vorige lid genoemde kostprijsfactoren een verhoging ondergaan gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum 
der aanbieding en die der levering c.q. feitelijke ter beschikkingstelling van het verhuurde, zal de orderprijs c.q. verhuurprijs, met 
inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften, door Lichtpunt worden verhoogd. 



 

 
 
Artikel 14 Betaling 
 
1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij levering te geschieden, zonder enige korting of 
verrekening.  
 
2. Indien betaling niet contant plaatsvindt, dient deze netto te geschieden op een op de factuur vermelde bank- of girorekening, 
binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Lichtpunt aan te geven wijze. De op de bankgiro aangegeven valutadatum is 
bepalend en wordt als betalingsdatum aangemerkt.  
 
3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 
 
4. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de wederpartij van rechtswege in verzuim; de wederpartij is vanaf het 
moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger 
is in welk geval de wettelijke rente geldt. 
 
5. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de opengevallen rente alsmede van de door Lichtpunt 
gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en wordt tenslotte in mindering gebracht op de oudste openstaande factuur, 
ook als de wederpartij vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Lichtpunt kan, zonder daardoor in verzuim 
te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Lichtpunt kan 
volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten 
worden voldaan. 
 
6. In gevallen dat de wederpartij: 

 in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan 
wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd; 

 komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; 

 enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt; 

 nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; 

 overgaat tot staking of overdacht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van 
zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn 
bedrijf; 

 anderszins de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; 
    heeft Lichtpunt door het enkel plaatsvinden van een der genoemde omstandigheden het recht, hetzij de  
    overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn,  
    hetzij de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij enig bedrag verschuldigd door  
    de wederpartij op grond van de door Lichtpunt verrichte werkzaamheden en/of leveringen onmiddellijk  
    en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles  
    onverminderd het recht op vergoeding van de kosten, schaden en rente. 
 
Artikel 15 Rente en kosten 
 
 1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in 
verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog opstaande bedrag, 
ook in geval uitstel van betaling wordt overeengekomen. 
 
2. Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke 
en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het, met 
inbegrip van voornoemde rente en kosten, door de wederpartij nog verschuldigde bedrag, dit met een minimum van € 50,00. 
 
3. Indien Lichtpunt aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor 
vergoeding in aanmerking.  
 
Artikel 16 Vrijwaringen 
 
1. De wederpartij vrijwaart Lichtpunt voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de 
wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 
 
2. Indien de wederpartij aan Lichtpunt informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de 
informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. 
 
Artikel 17 Aansprakelijkheid 
 
1. Indien door Lichtpunt geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Lichtpunt jegens de wederpartij beperkt tot 
hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.  
 
 



 
 

2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van  
Lichtpunt beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs. 
 
3. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst tussen Lichtpunt en de wederpartij op grond 
waarvan Lichtpunt een of meer producten levert en/of verhuurt en/of een of meer bepaalde werkzaamheden en/of diensten verricht, 
is Lichtpunt slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding. Iedere aansprakelijkheid van Lichtpunt voor enige andere 
vorm van schade is uitgesloten. Daaronder begrepen is aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte schade of 
gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 
 
4. Lichtpunt is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, voor schade wegens overschrijding van (op)leveringstermijnen 
als gevolg van gewijzigde omstandigheden en voor schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie 
of materialen van de wederpartij. 
 
5. Onverminderd het bovenstaande is Lichtpunt niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of 
verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het geleverde door de wederpartij. 
 
6. 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 Lichtpunt of zijn ondergeschikten, voorzover de laatstgenoemden overeenkomstig 
uitdrukkelijke instructies van Lichtpunt handelden. 
 
7. Aansprakelijkheid van Lichtpunt voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in het vorige artikellid wordt 
uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is, dat de wederpartij na het ontstaan daarvan zo spoedig 
mogelijk de schade schriftelijk bij Lichtpunt heeft gemeld. Elke rechtsvordering van de wederpartij jegens Lichtpunt vervalt één jaar 
na de beëindiging en/of voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst waarop de vordering betrekking heeft, tenzij het feit 
waarop de rechtsvordering is gebaseerd niet binnen deze termijn had kunnen worden geconstateerd. 
 
Artikel 18 Overmacht 
 
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een 
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen 
voor hun rekening komt. 
 
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 onvoorzien, waarop Lichtpunt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 
Lichtpunt niet in staat is de verplichtingen na te komen. 
 
3. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werkstakingen in het bedrijf van Lichtpunt, bovenmatig ziekteverzuim onder het 
personeel van Lichtpunt, overheidsmaatregelen (waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden), transportmoeilijkheden, 
onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen bij Lichtpunt dan wel bij leveranciers van Lichtpunt, alsmede wanprestaties 
door leveranciers van Lichtpunt waardoor zij de verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen. 
 
4. Lichtpunt heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt 
nadat Lichtpunt zijn verbintenis had moeten nakomen. 
 
5. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst zonder rechtelijke 
tussenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden dan kunnen partijen een regeling treffen over de 
ontbinding van de overeenkomst, in ieder geval inhoudende een vergoeding van de door Lichtpunt gemaakte kosten.  
 
6. Voor zoveel Lichtpunt ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is 
nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde 
toekomt, is Lichtpunt gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De 
wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.  
 
Artikel 19 Toepasselijk recht en geschillen 
 
1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Lichtpunt, alsmede op de uitvoering daarvan door Lichtpunt, is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing.  
 
2. De rechter in de vestigingsplaats van Lichtpunt is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.  
 
3.  Het in het vorige lid van dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Lichtpunt om een geschil voor te leggen aan de volgens de 
normale competentieregels bevoegde rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.  
 
 
 



 
 

4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling  
overleg te beslechten. 
 
Artikel 20 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden 
 
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 1307. 
 
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds 
bepalend. 
 
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de 
overeenkomst. 

 


