ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van LEI IMPORT B.V.
Statutair gevestigd te Capelle aan de IJssel en kantoorhoudende te Maasbracht aan de Battenweg 10
Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord- en Midden- Limburg
Artikel 1. Algemeen.
1. Op alle door en/of aan ons gedane aanbiedingen, op alle met ons gesloten overeenkomsten,
alsmede de uitvoering daarvan, en op alle andere verbintenissen met ons, zijn uitsluitend deze
algemene voorwaarden van toepassing. Zij zijn ook van toepassing op alle opvolgende
aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen, hoe ook tot stand gekomen.
2.

De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt
hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden
waarbij de schriftelijke bevestiging van ons bepalend is voor de inhoud en de omvang van de
wijzigingen en de consequenties voor de prijs.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten.
1. Alle door ons gedane aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend zelfs indien een vaste termijn
voor aanvaarding is vermeld,
2. De overeenkomst komt eerst tot stand nadat wij de opdracht schriftelijk hebben bevestigd, of bij
niet- schriftelijke opdrachtbevestiging doordat wij met de uitvoering van de werkzaamheden zijn
begonnen. In dat laatste geval wordt onze aanbieding/prijsopgave (of bij gebreke daarvan onze
factuur) geacht de inhoud van de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ons of onze medewerkers binden ons niet dan
nadat en voor zover zij door daartoe bevoegde personen namens ons schriftelijk zijn bevestigd.
4. Annulering van een overeenkomst is slechts mogelijk met onze toestemming. Vanaf zeven dagen
vóór de levering kan niet meer worden geannuleerd. In geval van annulering dient opdrachtgever
in ieder geval de door ons reeds gemaakte kosten te vergoeden en daarnaast een boete van
15% van de contractuele prijs aan ons te voldoen. Daarnaast is opdrachtgever verplicht ons te
vrijwaren tegen een vordering van derden als gevolg van de annulering van de overeenkomst.
5. Op de Overeenkomst tussen partijen gesloten is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) onverkort van toepassing. Voor zover in het kader van het
uitvoeren van werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt zullen deze
Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige overeenkomstig de eisen AVG wijze
worden verwerkt. De nadere toepassing en uitwerking van de bepalingen van de AVG zullen per
Overeenkomst, waar nodig, noodzakelijk of gewenst, in een addendum op de Overeenkomst
tussen partijen worden vastgelegd.

Artikel 3. Prijzen.
1. De prijzen zijn exclusief BTW en transportkosten.
2. In geval van aantoonbare wijziging van één of meer van de kostprijsbepalende facturen, zoals
inkoopprijzen, valutakoersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, douanetarieven e.d.
na aanbieding c.q. totstandkoming van de overeenkomst, zijn wij gerechtigd de prijzen
dienovereenkomstig aan te passen, e.e.a. voor zover zulks niet bij de wet verboden is, en
ongeacht of de wijziging voor ons al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst. Opdrachtgever heeft alsdan niet het recht de overeenkomst te annuleren.

Artikel. 6. Inspectie en reclame.
1. De opdrachtgever is gehouden om de door ons (of namens ons) afgeleverde zaken, vóór de
verwerking ervan onmiddellijk na aflevering te inspecteren en te keuren op: kwaliteit, afmeting,
tolerantie en hoedanigheid (waaronder begrepen tint, soort, type en hoeveelheid).
2.

Het recht van de opdrachtgever om zich erop te beroepen dat de zaken niet aan de
overeenkomst beantwoorden, vervalt bij zichtbare tekortkomingen indien de opdrachtgever niet
binnen 5 werkdagen na de aflevering, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave
van de aard van de tekortkoming en het aantal producten waarbij de tekortkoming werd
geconstateerd. Indien de opdrachtgever, achteraf gezien, ten onrechte meent dat de geleverde
zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, en wij teneinde dit vast te stellen kosten hebben
moeten maken, is opdrachtgever gehouden deze aan ons te voldoen.

3.

Het recht van de opdrachtgever om zich erop te beroepen dat de zaken niet aan de
overeenkomst beantwoorden, vervalt bij niet ten tijde van de aflevering zichtbare tekortkomingen
indien de opdrachtgever niet binnen 5 dagen nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen
ontdekken ons hiervan schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave van de aard van de
tekortkoming en het aantal producten waarbij de tekortkoming werd geconstateerd.

4.

Voor klachten over de hoeveelheid en omvang van de geleverde zaken geldt het bepaalde onder
artikel 4 lid 8.

5.

De gehele partij waartegen de opdrachtgever bezwaar heeft gemaakt, moet totdat wij deze
bezwaren hebben onderzocht – hetgeen wij met bekwame spoed verplicht zijn te doen – in staat
van aanvoer, ongesorteerd, onverwerkt en onbewerkt gelaten worden.

6.

De rechten van de opdrachtgever als genoemd in artikel 6.2 en 6.3 vervallen in elk geval na
verwerking van de geleverde zaken behoudens indien de tekortkomingen vallen onder de door
ons ter zake van de zaken afgegeven garantie.

7.

Het indienen van reclames geeft opdrachtgever niet het recht de ontvangst of de betaling van de
zaken te weigeren danwel op te schorten. In ieder geval dient het niet betwiste deel voldaan te
worden. Ieder beroep op verrekening is uitgesloten.

8.

In het geval van een terechte klacht als genoemd in artikel 6.2 en 6.3 zijn wij slechts gehouden tot
hetgeen in artikel 11 staat bepaald.

Artikel 7. Kwaliteit en garantie.
1. Indien van toepassing wordt de inhoud van een eventueel door ons verleende garantie
uitsluitend weergegeven door de tekst van de aldus op naam van opdrachtgever gestelde
en overhandigde garantie. Daarbij geldt als uitgangspunt dat wij alleen garantie op de
door ons geleverde zaken verstrekken indien en voor zover deze wordt gegeven door
onze toeleveranciers. Verdere garanties worden enkel gegeven indien en voor zover deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.

Wij staan niet in voor de functionele geschiktheid van de geleverde zaken.

3.

Getoonde of verstrekte monsters, artist-impressions en/of modellen gelden slechts ter
aanduiding van het product zonder dat het daaraan hoeft te beantwoorden. Opdrachtgever
kan hieraan geen rechten ontlenen. Leisteen is een natuurproduct. De eigenschappen van
leisteen kunnen per groeve verschillen. Kleur-, structuur en kwaliteitsverschillen tussen
leistenen van verschillende groeves zijn toelaatbaar. Monsters van natuursteen moeten
als typen worden beschouwd, zodat kleur- en structuur- verschillen toelaatbaar zijn .
Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid niets uitdrukkelijk is overeengekomen, kan
opdrachtgever slechts aanspraak maken op een hoedanigheid die in overeenstemming is
met hetgeen in de handel in de betrokken zaak normaal en gebruikelijk is. Afbeeldingen,
beschrijvingen en reclamemateriaal binden ons niet.

4.

De garantie vervalt c.q. is niet van toepassing:

Artikel 4. Levertijd en levering.
1. Opgegeven of overeengekomen levertijden gelden als indicatie en zijn nimmer te beschouwen als
fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.

Bij overschrijding van de levertijd dient de opdrachtgever ons per aangetekend schrijven nog een
redelijke termijn van tenminste 14 dagen te gunnen om alsnog onze verplichtingen na te komen.

3.

Indien de levering in gedeelten moet plaatsvinden, zal iedere levering als een afzonderlijke
transactie worden beschouwd.

4.

Wij zijn in geen enkel opzicht aansprakelijk voor overschrijding van de overeengekomen
levertermijn, door welke oorzaak dan ook, tenzij de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk
gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. Overschrijding van de overeengekomen termijn
verplicht ons niet tot enige vergoeding en geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te
ontbinden en/of afname te weigeren en/of zich op opschorting te beroepen.

5.

Opdrachtgever is verplicht de door ons ter aflevering aangeboden zaken in ontvangst te nemen.
Levering geschiedt op de in de offerte c.q. opdrachtbevestiging aangegeven plaats. De zaken
worden geacht door ons te zijn geleverd en door opdrachtgever te zijn aanvaard zodra deze ter
plaatse zijn afgeleverd en gelost.

6.

Een opgegeven levertijd gaat eerst in nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, alle voor de
aanvang van de uitvoering daarvan noodzakelijk gegevens in ons bezit zijn, en een eventueel
overeengekomen vooruitbetaling door opdrachtgever is verricht.

7.

8.

Indien bij levering beschadigingen en/of gebreken die bij aankomst van de goederen kunnen
worden geconstateerd, niet direct op de daarbij behorende retour te zenden vrachtbrief,
afleveringsbon of een soortgelijk document worden aangetekend, zijn wij daarvoor niet
aansprakelijk. Opdrachtgever dient eventuele beschadigingen of gebreken tevens binnen 24 uur
na aflevering schriftelijk aan ons te melden.

3.

4.



De wijze van vervoer en verpakking wordt door ons bepaald. Indien opdrachtgever daaraan
specifieke afwijkende eisen stelt, komen de extra kosten daarvan eveneens voor rekening van
opdrachtgever. De opdrachtgever staat er voor in dat de vervoermiddelen ongehinderd over
verharde wegen een goede losplaats kunnen bereiken, een en ander ter redelijke beoordeling
van ons en/of de vervoerder
Bij levering zal voor elke vracht een los uur worden toegestaan, gerekend vanaf de aankomst
tijdens normale werktijden. Meerdere los uren kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden
gebracht.

Indien de schade een gevolg is van gebrekkig onderhoud;
Indien de schade is veroorzaakt door enige oorzaak buiten onze invloedssfeer
gelegen;
Indien en zolang opdrachtgever niet aan zijn contractuele verplichtingen jegens ons
heeft voldaan, met name betaling. Nadien herleeft de garantie met terugwerkende
kracht.

5.

Indien opdrachtgever de geleverde zaken afkeurt op grond van geconstateerde
kleurverschillen, dient hij te bewijzen dat deze kleurverschillen dermate onaanvaardbaar
zijn dat wij in ernstige mate in onze verplichtingen tekort geschoten zijn.

6.

Geringe afwijkingen in maat, kleur en oppervlaktestructuur zullen nimmer reden tot
afkeuring kunnen zijn.

7.

Op de totale hoeveelheid af te leveren zaken is een tolerantie van maximaal 5%
toegestaan wegens gebroken danwel anderszins ondeugdelijke leistenen, tenzij anders
aangegeven.

8.

Indien wij besluiten tot herlevering van de zaken, dienen de zaken waarop de klacht
betrekking heeft, aan ons te worden geretourneerd.

9.

De opdrachtgever dient ons op straffe van verval van aanspraken op garantie schriftelijk
aansprakelijk te stellen binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf het tijdstip
waarop het gebrek is ontdekt dan wel door een zorgvuldig opdrachtgever redelijkerwijs
ontdekt had behoren te worden.

Een bij de aflevering verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of een soortgelijk document, wordt
geacht de hoeveelheid en omvang van het geleverde juist weer te geven tenzij de Opdrachtgever
zijn bezwaar daartegen terstond (bunnen 24 uur ) na ontvangst van de goederen aan ons meldt.

Artikel 5. Transport en risico.
1. Het risico van door ons af te leveren zaken gaat op de opdrachtgever over op het moment dat de
zaken ons depot verlaten en/of zijn aangeboden aan de (eerste) vervoerder.
2.




Artikel 8. Betaling.
1. Tenzij anders overeengekomen dienen de door ons aan opdrachtgever toegezonden facturen
binnen uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen.
Betaling dient te geschieden opeen door ons opgegeven bank- of girorekening in de op de factuur
aangegeven valuta inclusief BTW en zonder verrekening. De op onze bank/giroafschriften
aangegeven valutadag is bepalend voor de vaststelling van de dag van betaling.
2.

Indien het volgens de factuur verschuldigde bedrag niet binnen de in lid 1 van dit artikel
genoemde termijn is voldaan, is opdrachtgever zonder dat sommatie of voorafgaande
ingebrekestelling vereist is, in verzuim, en is hij vanaf dit moment over de hoofdsom een rente
verschuldigd welke op jaarbasis gelijk is aan de wettelijke (handels)rente vermeerderd met 2%.

3.

Indien wij een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso geven,
zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daarmee verband houdend voor rekening van
opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom
met een absoluut minimum van € 750,00 exclusief BTW.4. Voor klachten over de hoeveelheid
en omvang van de geleverde zaken geldt het bepaalde onder artikel 4 lid 8.

4.

Wij zijn zelfs na de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd van opdrachtgever
zekerheid te bedingen, indien wij goede grond hebben te vrezen dat opdrachtgever zijn
verplichtingen jegens ons niet – tijdig – zal nakomen. Indien en zolang opdrachtgever in dat geval
weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, zijn wij gerechtigd betaling bij aflevering te

Wij zijn niet gehouden een verzekering af te sluiten met betrekking tot het vervoer van de zaken.
Op verzoek van de opdrachtgever zullen wij alle beschikbare informatie verstrekken die nodig is
om hem in staat te stellen een zodanige verzekering af te sluiten.

e. opdrachtgever ontbonden of geliquideerd wordt, of, indien het een natuurlijk persoon betreft,

verlangen danwel de uitvoering van onze verplichtingen op te schorten dan wel de
Overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever is in dat geval aansprakelijk voor alle schade van
ons.
5.

Bij niet tijdige betaling van een factuur zijn onze vorderingen op opdrachtgever zonder dat enige
ingebrekestelling vereist is onmiddellijk opeisbaar.

6.

Betalingen door of vanwege de opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter voldoening van de
door de opdrachtgever verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten,
de door de opdrachtgever verschuldigde kosten, de door de opdrachtgever verschuldigde renten
en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen ongeacht andersluidende
aanwijzing van de opdrachtgever.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door ons aan opdrachtgever te leveren en geleverde zaken blijven onze eigendom totdat
opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens ons terzake de betreffende leverantie heeft
voldaan.
2. Opdrachtgever is gerechtigd om de zaken in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening te
verkopen of te gebruiken, maar is niet gerechtigd om de zaken op welke wijze dan ook te
vervreemden, te bezwaren met een beperkt zekerheids- of genotsrecht of anderszins aan ons
verhaal te onttrekken. Indien opdrachtgever de zaken verkoopt of gebruikt is hij gehouden ten
behoeve van ons een – naar keuze van ons – stil of openbaar pandrecht te vestigen op de uit
deze verkoop/gebruik voortvloeiende vorderingen.
3.
4.

Ons eigendomsrecht gaat niet verloren door zaaksvorming, natrekking of vermenging. Dit zal
zich tevens uitstrekken over een eventueel te vormen nieuwe zaak.
Indien de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van zijn verplichtingen als bedoeld in lid 1,
zijn wij gerechtigd de zaken die ons toebehoren, zelf voor rekening van opdrachtgever terug te
(doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De opdrachtgever geeft hierbij
onherroepelijk volmacht aan ons om daartoe de bij of voor de opdrachtgever in gebruik zijnde
ruimten te (doen) betreden.

Artikel 10. Overmacht
1. Indien wij ten gevolge van overmacht niet in staat zijn om onze verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen, zijn wij gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor de duur
van de overmacht verhinderende oorzaak op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten
dele te ontbinden zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade.
2.

3.

Indien wij bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan de overeengekomen
verplichtingen hebben voldaan, zijn wij gerechtigd de gemaakte kosten, verrichte
werkzaamheden c.q. geleverde zaken te factureren en dient opdrachtgever deze factuur te
voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.
Onder overmacht wordt te deze in ieder geval, doch niet uitsluitend, verstaan: werkstaking,
bedrijfsbezetting, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, verhinderingen in welke zin dan ook
aan de zijde van onze leveranciers, transportmoeilijkheden, oproer, molest, brand, waterschade,
defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, overheidsmaatregelen,
waaronder in- en uitvoerbelemmeringen, verkoopverboden, epidemie en pandemie en daarmee
samenhangende (overheids-)maatregelen/aanbevelingen, instorting van de groeven of andere
oorzaken die het onmogelijk maken om leisteen te winnen en alle andere bedrijfsstoringen bij
ons c.q. bij onze toeleveranciers, alsmede wanprestatie door onze toeleveranciers alsmede
iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor ons redelijkerwijs onmogelijk dan wel
bezwaarlijk is om de overeenkomst (tijdig) uit te voeren.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1.
Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht, zijn wij niet aansprakelijk voor schade,
van welke aard ook, welke is veroorzaakt door opzet of grove schuld van onze ondergeschikten,
danwel door ons bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.
2.

Wij zijn slechts aansprakelijk (uit welke hoofde dan ook) voor de schade geleden door de
opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van onze schuld met dien verstande
dat onze aansprakelijkheid beperkt is tot maximaal de factuurwaarde exclusief BTW van de
geleverde zaken waarop de gegrond bevonden klachten betrekking hebben, dan wel tot
herlevering van soortgelijke zaken, een en ander naar onze keuze. In geen geval zal de
schadevergoeding echter meer bedragen dan de door de verzekeraar gedane uitkering. Daarbij
moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
a. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en directe en indirecte bedrijfsschade,
stagnatieschade, vertraging in de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten
(waaronder begrepen de kosten van het aanbrengen van de zaken in het werk), etc.
b. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor letselschade, tenzij die schade het gevolg is van opzet of
bewuste roekeloosheid.
c. Wij zijn niet aansprakelijk indien door ons geleverde zaken niet worden gebruikt, verwerkt en
toegepast door ter zake kundigen en overeenkomstig de geldende gebruiks- en
verwerkingsvoorschriften.
d. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebrekkig onderhoud van de geleverde
zaken.
e. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor zaken die zijn vervaardigd op aanwijzingen van de
Opdrachtgever.
f. Iedere vordering tegen ons (ook uit hoofde van een eventuele garantieverplichting) vervalt door
enkel tijdsverloop van één jaar na de eerste melding van de klacht tenzij ter zake voordien een
rechtsvordering aanhangig is gemaakt. Na verloop van vijf jaren na levering van de zaken zijn wij
niet meer aansprakelijk voor welke tekortkoming dan ook behoudens onze eventuele
verplichtingen uit hoofde van een overeengekomen garantie.

3.

De evt. garantieverplichtingen van ons vervallen c.q. worden opgeschort door elke niet, niet tijdige
of niet volledige nakoming door opdrachtgever. De opdrachtgever kan pas na volledige betaling
van de openstaande facturen, verbeurde rente en kosten aanspraak maken op nakoming van de
garantie.

4.

Door of vanwege ons gegeven adviezen, ontwerpen, gedane voorstellen (ter zake bestek en/of
technische omschrijving) of aanwijzingen inzake materialen, constructies, uitvoeringen en
toepassingen worden te allen tijde naar beste weten en kunnen uitgebracht. Wij zijn nimmer
aansprakelijk voor welke schade dan ook die door deze adviezen, ontwerpen, voorstellen of
aanwijzingen mochten ontstaan, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. Opdrachtgever is
volledig aansprakelijk voor de juistheid van alle door of vanwege hem verstrekte (technische)
gegevens en wij zijn niet gehouden tot enigerlei controle daarvan.

Artikel 12. Ontbinding
1. Indien:
a. opdrachtgever enige op hem rustende verplichting jegens ons niet, niet tijdig of niet juist nakomt;
b. opdrachtgever failliet verklaard wordt of een verzoek daartoe ingediend is, surseance van
betaling aangevraagd of verleend is;
c. op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen beslag is gelegd;
d. opdrachtgever krachtens rechterlijk vonnis handelingsonbekwaam is geworden of van zijn
vrijheid beroofd is;

overlijdt;
f. opdrachtgever overgaat tot staking of daartoe reeds is overgegaan of overdracht van zijn bedrijf
of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te
richten of reeds bestaand bedrijf, en opdrachtgever nog niet aan al zijn verplichtingen jegens ons
heeft voldaan;

2.

3.

g. een aanvraag voor een kredietverzekering niet of naar onze mening in onvoldoende mate wordt
gehonoreerd,
hebben wij door het enkel plaatsvinden van één van hierboven genoemde omstandigheden het
recht, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, de
overeenkomst te ontbinden en/of enig bedrag door opdrachtgever aan ons verschuldigd in zijn
geheel op te eisen en/of schadevergoeding te vorderen.
Bij terugname van de geleverde zaken zullen wij de reeds door opdrachtgever betaalde koopprijs
naar evenredigheid van het aantal en staat van de terug te leveren zaken terugbetalen, onder
verrekening van hetgeen opdrachtgever overigens nog aan ons verschuldigd is. Het terug te
betalen bedrag zal nimmer meer bedragen dan de prijs die door ons op de dag van terugname
aan opdrachtgever zou worden berekend.
Ingeval van een ontbinding van de overeenkomst wordt al hetgeen wij uit welke hoofde dan ook van
de Opdrachtgever te vorderen hebben terstond opeisbaar.

Artikel 13. Zonnepanelen
1. Artikel 13 is alleen van toepassing indien de overeenkomst betrekking heeft op zonnepanelen,
eventueel in combinatie met andere door ons aangeboden producten.
2.

Wij zullen in beginsel de zonnepanelen leveren die met de opdrachtgever zijn
overeengekomen. Gezien de technologische ontwikkelingen op het gebied van zonnepanelen,
zijn wij te allen tijde gerechtigd om andere, technisch gelijkwaardige, dan wel nieuwere versies
van de zonnepanelen te leveren, wanneer dit om praktische of commerciële redenen
redelijkerwijs niet anders van ons mag worden verwacht, zonder dat dit leidt tot prijsverhoging
voor de opdrachtgever. Afwijkingen in de (specificaties van de) geleverde zonnepanelen ten
opzichte van hetgeen in de offerte is opgenomen, leveren in beginsel geen grond tot
schadevergoeding en/of ontbinding.

3.

Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen, opbrengstberekeningen, terugverdientijden,
subsidiebedragen en alle andere factoren, die ten grondslag liggen aan de beslissing van de
opdrachtgever om een koopverdrag te sluiten, al dan niet bekend aan Lei Import, zijn voor
risico van de opdrachtgever.

4.

Subsidie en belastingdienst:
a. Uitsluitend de subsidiegever dan wel Belastingdienst bepaalt of de opdrachtgever al dan
niet in aanmerking komt voor subsidie respectievelijk belastingteruggaaf;
b. Indien subsidie en/of belastingteruggaaf wordt toegekend treedt opdrachtgever zelf in contact
met de subsidiegever dan wel belastingdienst over alle zaken met betrekking tot (uitbetaling van) de
subsidie c.q. belasting;
c. Indien een vergunning noodzakelijk is draagt de opdrachtgever er zorg voor dat de vergunning
wordt aangevraagd en uiterlijk op de datum van levering en plaatsing aanwezig is. De hieraan
verbonden kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 14. Toepasselijk recht, geschillen en overige
1. Op alle overeenkomsten en verbintenissen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het
Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Convention on
the international Sale of Goods) is expliciet uitgesloten.
2. Elk geschil dat tussen ons en opdrachtgever mocht ontstaan, zal worden beslecht hetzij door
arbitrage overeenkomstig het arbitragereglement van de Raad van Arbitrage voor de Bouw
zoals dat reglement luidt op het tijdstip waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt, hetzij
door de burgerlijke rechter, e.e.a. te onzer keuze.
3. Bij beslechting van een geschil door de burgerlijke rechter is de rechtbank Limburg, locatie Roermond
bevoegd van dit geschil kennis te nemen.
4. De Nederlandstalige tekst van deze algemene voorwaarden vormt de enige authentieke tekst.
Bij afwijking tussen de Nederlandstalige tekst en een vertaling in een buitenlandse taal
prevaleert de Nederlandstalige tekst.
5.

Wanneer een of meer bepalingen uit de tussen ons en opdrachtgever gesloten overeenkomst –
waaronder dus ook te verstaan de onderhavige algemene voorwaarden – niet rechtsgeldig
zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de
eventuele ongeldige bepalingen treden alsdan bepalingen die deze ongeldige bepalingen gelet
op de bedoeling van partijen op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benaderen.

