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Artikel 1. Definities
Agrolux:	
AGROLUX

catalogi en dergelijke, blijven te allen tijde eigendom van
Agrolux en dienen op verzoek van Agrolux franco te worden
NEDERLAND

B.V.,

gevestigd

te

3.	Alle door Agrolux verstrekte gegevens mogen door de Koper

8, 1437 EL Rozenburg, ingeschreven bij de Kamer

alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

van Koophandel onder nummer 24335910;
Koper:

geretourneerd.

Rozenburg en kantoorhoudende te Naritaweg

Agrolux’ medecontractant;

4.	
De Overeenkomst komt pas tot stand wanneer Agrolux
de geplaatste order(s) schriftelijk of elektronisch heeft

Bestelling:	Eventuele instructies van de Koper aan Agrolux

geaccepteerd of met de uitvoering is begonnen. Agrolux is

voor de levering van Producten;

gerechtigd een of meer Bestellingen te weigeren of aan de

Overeenkomst:	De overeenkomst tussen Agrolux en de Koper;

levering van Producten specifieke voorwaarden te verbinden.

Producten:	
De door Agrolux aangeboden of geleverde

Het feit dat Agrolux Producten met enige regelmaat aan

Partijen:

goederen en/of diensten;

Afnemer heeft geleverd, leidt niet tot het bestaan van een

Agrolux en de Koper samen;

duurovereenkomst van welke aard dan ook tussen Partijen,

Voorwaarden: 	Deze algemene leveringsvoorwaarden, zoals
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 24335910.

noch tot een verplichting voor Agrolux om één of meer
(nieuwe) Bestellingen te accepteren.
5.	
Nadien

overeengekomen

aanvullende

afspraken

of

wijzigingen, alsmede mondelinge of schriftelijke afspraken

Artikel 2. Toepassingsgebied
1.	De Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen
waarbij Agrolux als (potentiële) verkoper en/of leverancier van

en/of toezeggingen door medewerkers van Agrolux of namens
Agrolux gedaan door verkopers, agenten, vertegenwoordigers
of andere tussenpersonen zijn voor Agrolux alleen bindend
indien en voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd namens
Agrolux door daartoe bevoegde personen.

Producten optreedt, inclusief alle aanbiedingen van Agrolux

6.	Koper doet afstand van zijn recht op opzegging op grond van

met betrekking tot Producten en Bestellingen en de acceptatie

artikel 6:227c lid 2 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) voor zover

daarvan door Agrolux, voor zover Partijen niet uitdrukkelijk

hij handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

schriftelijk van de Voorwaarden afwijken.
2.	Agrolux sluit hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de
algemene voorwaarden van Koper uit en wijst deze af.
3.	
Indien en voor zover de Overeenkomst of de opdracht-

Artikel 4. Prijs

bevestiging bepalingen bevat die onverenigbaar zijn met de

1.	
Alle door Agrolux opgegeven prijzen zijn exclusief btw,

Voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.

andere heffingen van overheidswege, kosten van transport,

4.	Indien een of meer bepalingen van de Voorwaarden nietig
zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van

verpakking,

verzekering

en

dergelijke,

tenzij

Partijen

schriftelijk anders zijn overeengekomen.

de Voorwaarden volledig van kracht. Agrolux heeft het recht

2.	Agrolux is te allen tijde gerechtigd de aangegeven prijzen te

de nietige of vernietigde bepaling(en) te vervangen door

wijzigen. Agrolux zal de Koper hiervan tijdig op de hoogte

een of meer nieuwe bepalingen, waarbij indien en voor zover

stellen.

mogelijk rekening wordt gehouden met de strekking van de
oorspronkelijke bepaling(en).
5.	
In geval van tegenstrijdigheden tussen de vertalingen
van de tekst van de Voorwaarden, is de Nederlandse tekst
doorslaggevend.

Artikel 5. Betaling en zekerheid
1.	Betaling dient te geschieden binnen de in de factuurdatum
gestelde termijn. De betaling wordt pas geacht te zijn verricht

Artikel 3. Aanbod, totstandkoming van de
overeenkomst
1.	Alle aanbiedingen van Agrolux, in welke vorm dan ook, zijn

nadat de volledige betaling is ontvangen op de bankrekening
van Agrolux.
2. Agrolux heeft het recht om voorschotten te eisen.
3.	Bezwaren tegen de factuurbedragen schorten de betalingsverplichting niet op.

vrijblijvend. Zij zijn niet bindend voor Agrolux en dienen

4. De betaling moet gebeuren zonder aftrek of verrekening.

slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een Bestelling,

5.	Betaling door Koper dient uitsluitend te geschieden op een

tenzij anders vermeld door Agrolux.
2. Alle gegevens die in het kader van een offerte worden verstrekt,
inclusief maar niet beperkt tot prijslijsten, berekeningen,
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door Agrolux aangegeven wijze en op een door Agrolux aan te
geven bankrekening, in de valuta waarin de overeengekomen
prijzen luiden.
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6.	De Koper is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen te
verrekenen of op te schorten.

zijn voor de levering, is Agrolux gerechtigd de Producten op te
slaan voor rekening en risico van Afnemer.

7.	Betalingen door Koper strekken eerst tot voldoening van de

4.	
Indien de Producten per post of koerier worden geleverd,

verschuldigde rente, vervolgens tot voldoening van de door

heeft Agrolux het recht om eventuele verzendkosten door te

Agrolux gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten

berekenen.

en ten slotte tot voldoening van de door Agrolux geleden

5.	
In het geval van internationale zendingen is de koper

schade, en worden daarna eerst verrekend met de langst

verantwoordelijk voor alle inklaringen, inclusief, maar

openstaande factuur.

niet beperkt tot, het veiligstellen van een expediteur/

8.	
Bij overschrijding van de in artikel 5.1 genoemde termijn
worden alle betalingsverplichtingen van Koper direct volledig

douanemakelaar, productclassificatie, belastingen, rechten
en vereiste export-/importdocumenten.

opeisbaar en is Agrolux gerechtigd verdere leveringen aan

6.	De levertijd gaat in op het moment dat (i) de Overeenkomst

Koper onmiddellijk op te schorten. Daarnaast is Koper - zonder

tot stand is gekomen, of (ii) alle voor de uitvoering en levering

dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is - een

noodzakelijke formaliteiten zijn vervuld, of (iii) alle door de

vertragingsrente verschuldigd van 2% van het openstaande

Koper te verstrekken gegevens en alle vereiste documenten aan

factuurbedrag voor elke maand waarmee de betalingstermijn

Agrolux zijn verstrekt, waarbij de eventueel overeengekomen

wordt overschreden, tenzij de wettelijke rente of de wettelijke

aanbetaling in alle genoemde gevallen door Agrolux moet zijn

handelsrente hoger is, in welk geval de hogere rente van

ontvangen. Bij overschrijding van deze levertijd is artikel 6.7

toepassing is. De rente over het openstaande factuurbedrag

van deze voorwaarden van toepassing.

wordt berekend vanaf het moment dat Koper in verzuim is tot
het moment van volledige voldoening.

7.	De door Agrolux opgegeven levertijden worden zoveel mogelijk
in acht genomen, maar zijn slechts indicatief en gelden

9.	
Alle buitengerechtelijke kosten, waaronder de kosten van

derhalve niet als fatale termijnen zoals bedoeld in artikel 6:83

het opstellen en verzenden van vorderingen, het voeren

BW, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen

Agrolux is pas in verzuim wanneer zij na afloop van de

ter voorbereiding op een eventuele gerechtelijke procedure,

overeengekomen levertijd schriftelijk in gebreke is gesteld

alsmede alle gerechtelijke kosten die Agrolux in redelijkheid

door Koper, terwijl zij geen gebruik heeft gemaakt van een

heeft moeten maken als gevolg van wanprestatie of te late

door Koper toegestane redelijke termijn voor nakoming.

uitvoering door Koper, zijn voor rekening van Koper. Partijen

8.	Afnemer is niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden of

worden geacht deze buitengerechtelijke kosten te hebben

te annuleren of de afname van Producten te weigeren indien

vastgesteld op minimaal 15% plus btw van de hoofdsom, met

Agrolux de leveringstermijn heeft overschreden.

een minimum van EUR 650,-.
10.	Indien er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat Afnemer
niet aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst zal voldoen,

9.	Agrolux is gerechtigd de Producten in delen te leveren. Agrolux
is gerechtigd om voor deelleveringen aparte facturen uit te
schrijven.

is Afnemer verplicht - op verzoek van Agrolux - voldoende

10.	
Onverminderd het bepaalde in artikel 13 (behandeling van

(aanvullende) zekerheid te stellen voor de volledige nakoming

garanties en klachten) dient Afnemer eventuele tekorten in

van al zijn verplichtingen uit de Overeenkomst(en).

of beschadigingen aan Producten en/of verpakkingen die bij

11.	
Indien Afnemer niet voldoet aan het verzoek als bedoeld

aflevering worden of kunnen worden geconstateerd op de

in artikel 5.10 is Agrolux gerechtigd verdere leveringen van

leveringsnota, de factuur en/of de vervoersdocumenten te

Producten op te schorten en worden alle door Afnemer

(laten) vermelden, bij gebreke waarvan eventuele klachten ter

aan Agrolux verschuldigde bedragen direct opeisbaar,

zake niet meer door Agrolux in behandeling worden genomen.

onverminderd de overige rechten van Agrolux.

De administratie van Agrolux is daarbij bepalend. Afnemer zal
contact opnemen met Agrolux via service@agrolux.com met de

Artikel 6. Levering
1.	Levering geschiedt FCA, volgens de meest recente versie van de
Incoterms, door Agrolux, tenzij Partijen anders overeenkomen.

verzend- en inkooporderinformatie om een klacht te melden.

Artikel 7. Kwaliteit van de geleverde artikelen

2.	Afnemer is verplicht de Producten af te nemen op het moment

1.	
Kleine variaties ten opzichte van opgegeven afmetingen,

dat deze door of namens Agrolux worden geleverd, dan wel

gewichten, aantallen, kleuren en andere soortgelijke aspecten

op het moment dat deze op grond van de Overeenkomst aan
Afnemer ter beschikking worden gesteld.
3.	
Indien Afnemer de afname weigert of nalatig is met het
verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk
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tellen niet mee als tekortkomingen.
2.	Agrolux is gerechtigd om één of meer lopende Bestellingen en/
of bestelde Producten te combineren en in één zending aan
Afnemer te leveren.
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3.	
Ook indien Agrolux voor of na de aankoop verklaringen

macht te brengen, behalve in het kader van zijn normale

heeft afgelegd aan Koper over de mogelijke toepassingen of

bedrijfsvoering. Voorts is Koper verplicht zich gedurende deze

toepassingen van de Producten, inclusief verklaringen over

periode afdoende te verzekeren voor de Producten.

de geschatte opbrengst van de Producten, is de beslissing om

4.	Indien derden aanspraak maken op Producten die door Agrolux

het Product te kopen en daarmee het beoogde doel te bereiken

onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, of indien Afnemer

uitsluitend de beslissing van Koper, zonder dat Agrolux

weet dat derden aanspraak willen maken op voornoemde

op enigerlei wijze aansprakelijk is voor de juistheid van de

Producten, zal Afnemer deze derden er onmiddellijk van op de

afgelegde verklaring of het behaalde resultaat.

hoogte stellen dat Agrolux de eigendom van deze Producten
heeft. Daarnaast zal Koper Agrolux hiervan ook schriftelijk op

Artikel 8. Retourzendingen

de hoogte stellen.
5.	Indien Koper zijn betalingsverplichtingen jegens Agrolux niet
nakomt of Agrolux goede grond geeft te vrezen dat hij in die

1.	Afnemer is slechts gerechtigd Producten te retourneren indien

verplichtingen tekort zal schieten, is Agrolux gerechtigd de

en voor zover Agrolux daarvoor vooraf schriftelijk toestemming

onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten terug te

heeft verleend. Retourzendingen door Koper dienen in alle

nemen. Afnemer verleent Agrolux, of door Agrolux aan te

gevallen naar één van de Agrolux servicekantoren te worden

wijzen derden, reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepelijke

gestuurd, met voldoende frankering, tenzij Partijen schriftelijk

toestemming om zich toegang te verschaffen tot alle plaatsen

anders zijn overeengekomen.

waar de eigendommen van Agrolux zich bevinden en deze

2.	Retourzendingen van geleverde Producten zijn in alle gevallen
voor rekening en risico van de Koper.
3.	Geretourneerde producten moeten nieuw worden vervaardigd,

Producten terug te nemen.
6.	Alle kosten die voortvloeien uit dit artikel 9 zijn voor rekening
en risico van de koper.

verhandelbaar zijn en verpakt zijn in de originele verpakking.
De Koper zal Agrolux vergoeden voor eventuele ontbrekende
onderdelen of beschadigde verpakkingen.
4.	Indien Afnemer Producten aan Agrolux retourneert zonder

Artikel 10. Intellectuele eigendom

toestemming van Agrolux, is Agrolux nimmer verplicht deze

1.	De tekeningen en technische beschrijvingen die voorafgaand

Producten aan Afnemer te crediteren. Producten die zonder

aan de Overeenkomst aan Koper ter beschikking zijn

toestemming worden geretourneerd staan ter beschikking

gesteld, blijven eigendom van Agrolux, evenals de offerte.

van Agrolux.

Zij mogen niet door de Koper worden gebruikt, gekopieerd,
gereproduceerd, doorgestuurd of onder de aandacht van

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

derden worden gebracht zonder schriftelijke toestemming
van Agrolux en dienen op verzoek van Agrolux te worden
geretourneerd.

1.	
Geleverde producten blijven eigendom van Agrolux totdat

2.	Alle intellectuele eigendomsrechten op (delen van) de door

Afnemer volledig heeft voldaan aan alle verplichtingen uit

Agrolux geleverde of anderszins ter beschikking gestelde

hoofde van enige Overeenkomst of Opdracht (zoals bepaald

Producten (inclusief eventuele documentatie, ontwerpen,

in artikel 3:92 lid 2 BW), inclusief betaling van eventuele

schetsen, tekeningen en software) berusten bij Agrolux of bij

vergoedingen, kosten, rente en dergelijke.

haar leverancier(s). Voor zover (delen van) deze Producten

2.	Agrolux is gerechtigd om Producten op te halen of te laten

beschermd zijn door enig intellectueel eigendomsrecht of

halen op de plaats waar ze worden bewaard indien Koper

door een gelijkwaardig recht, verkrijgt Afnemer slechts de

niet voldoet aan zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 9.1.

gebruiksrechten en bevoegdheden die hem in dit artikel

Afnemer zal hieraan zijn volledige medewerking verlenen.

uitdrukkelijk worden toegekend. Afnemer heeft slechts het

Afnemer geeft Agrolux nu reeds toestemming om de door of

recht om de betreffende (delen van) Producten binnen zijn

voor Afnemer voor dat doel gebruikte ruimten te betreden.

organisatie te gebruiken op een wijze die voor een dergelijke

Alle kosten verbonden aan het terughalen van Producten zijn

organisatie als gebruikelijk kan worden beschouwd.

voor rekening van Koper. Agrolux heeft tevens het recht om

3.	Het is de Koper niet toegestaan enige aanduiding die op of

eventuele schade aan Producten op Koper te verhalen of een

in de betreffende Producten is aangebracht met betrekking

waardevermindering van Producten aan Koper in rekening te

tot

brengen.

handelsnamen of andere intellectuele eigendomsrechten te

3.	Gedurende de in artikel 9.1 genoemde periode is het Koper niet

auteursrechten,

octrooirechten,

handelsmerken,

verwijderen of te wijzigen. Agrolux verklaart dat, voor zover

toegestaan Producten te verkopen, te verpanden of anderszins

haar bekend, de betreffende Producten geen inbreuk maken

te bezwaren, te verhuren of uit te lenen of anderszins uit zijn

op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten
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van derden. Afnemer zal Agrolux onmiddellijk schriftelijk

deze gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn

op de hoogte stellen aan service@agrolux.com van elke

verstrekt. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk

aansprakelijkheidsclaim of juridische actie die gebaseerd is

beschouwd indien deze door een van de partijen als zodanig

op de bewering dat het gebruik van de betreffende Producten

zijn aangeduid.

inbreuk maakt op een in Nederland geldend intellectueel

2. Alle gegevens, specificaties of andere informatie die aan de

eigendomsrecht. Agrolux is gerechtigd, maar niet verplicht,

Koper ter beschikking worden gesteld voor de uitvoering

om uitsluitend het verweer te voeren of een schikking te

van de Overeenkomst worden beschouwd als vertrouwelijke

treffen in een procedure op basis van een vermeende inbreuk

informatie.

als bedoeld in dit artikel. Agrolux draagt in dat geval de kosten

3.	
Afnemer dient de informatie, alsmede kopieën of andere

en schade die in de gerechtelijke uitspraak of als onderdeel van

reproducties daarvan, onmiddellijk aan Agrolux te retourneren

de schikking worden vastgesteld.

wanneer deze daarom verzoekt.

4.	
Agrolux aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens Afnemer

4.	Bij overtreding van het bepaalde in artikel 11.1 is Koper een

voor een inbreuk als bedoeld in de voorgaande leden van

boete verschuldigd van EUR 25.000,- per overtreding,

dit artikel indien deze inbreuk verband houdt met het feit

onverminderd de overige rechten van Agrolux. Tevens is Koper

dat Afnemer de betreffende Producten heeft aangepast of

vanaf de dag van de overtreding wettelijke handelsrente

gewijzigd, of deze bewerkingen heeft laten uitvoeren door

verschuldigd over het betreffende boetebedrag.

derden, of de betreffende Producten gebruikt in relatie tot
of in combinatie met producten die niet door Agrolux ter
beschikking zijn gesteld, of de Producten heeft gebruikt op een
andere manier dan in de documentatie etc. is aangegeven.

Artikel 12. Annulering

5.	Agrolux behoudt zich het recht voor om de kennis die door de

1.	
Indien Koper een Overeenkomst wil annuleren nadat

uitvoering van de activiteiten wordt vergroot, te gebruiken

deze tot stand is gekomen, wordt 10% van de prijs van de

voor andere doeleinden, voor zover daarbij geen sprake is van

Bestelling (inclusief btw) als annuleringskosten in rekening

openbaarmaking van vertrouwelijke informatie aan derden.

gebracht, onverminderd het recht van Agrolux op volledige

6.	Afnemer verplicht zich om aan Agrolux alle data te verstrekken

schadevergoeding, inclusief vergoeding van gederfde winst.

die door de geleverde Producten worden gegenereerd en die

2.	Indien Afnemer na ontbinding van de Overeenkomst weigert

kunnen bijdragen aan de optimalisatie van de door Agrolux

de reeds door Agrolux aangekochte Producten, zoals Producten

geleverde Producten.

en materialen, al dan niet bewerkt of verwerkt, in ontvangst te

7.	Rapporten, tekeningen en dergelijke die voortvloeien uit de
opgedragen werkzaamheden komen toe aan of zijn eigendom
van Agrolux.
8.	Indien Koper de bepalingen van dit artikel 10 overtreedt, is

nemen, is Afnemer verplicht alle daaraan verbonden kosten
aan Agrolux te vergoeden.
3.	
De

opzegging

moet

per

aangetekende

brief

worden

meegedeeld.

hij een boete verschuldigd van EUR 10.000,- per overtreding,
vermeerderd met een bedrag van EUR 1.000,- voor elke dag dat
de overtreding voortduurt, onverminderd de overige rechten
van Agrolux. Tevens is Koper vanaf de dag van de overtreding
wettelijke handelsrente verschuldigd over het betreffende
boetebedrag.

Artikel 11. Geheimhouding

Artikel 13. Garanties en klachten
1.	Agrolux garandeert, gedurende een periode van drie maanden
vanaf het moment dat de levertijd conform artikel 6.6
aanvangt, dat de door haar geleverde Producten vrij zijn van
gebreken als gevolg van fabricagefouten en/of gebrekkige
materialen, voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die

1.	
De Koper verplicht zich tot strikte geheimhouding met

daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld

betrekking tot het bestaan en de inhoud van de Overeenkomst

kunnen worden en geschikt zijn voor het doel waarvoor zij

en de Bestelling(en). Daarnaast zal Afnemer volledige

bij normaal gebruik bestemd zijn. Bij het gebruik van de

geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle overige

Producten dient de Koper zelf te controleren of dit gebruik in

kennis, feiten en informatie met betrekking tot Producten en

de specifieke situatie passend is en voldoet aan de betreffende

het bedrijf van Agrolux die Agrolux aan Afnemer heeft verstrekt

voorwaarden.

en/of alle van Agrolux ontvangen gegevens waarvan Afnemer

2.	Indien de door Agrolux verstrekte garantie een door een derde

weet of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn

partij geproduceerd Product betreft, zal deze door Agrolux

en geheim dienen te blijven, tenzij deze gegevens op grond

verstrekte garantie niet verder gaan dan de garantie onder dit

van een wettelijke verplichting openbaar moeten worden

artikel 13, met dien verstande dat deze garantie ook niet verder

gemaakt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal

gaat dan de door die derde partij verstrekte of te verstrekken
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garanties met betrekking tot het betreffende Product, tenzij in

behandeld of verwerkt. Ook kan Afnemer geen aanspraak

de Overeenkomst anders is bepaald.

maken op de garantie indien het gebrek is veroorzaakt door of

3.	
Agrolux is niet gebonden aan garanties van derden met

het gevolg is van omstandigheden waar Agrolux geen invloed

betrekking tot een Product. Indien Koper een derde direct of

op heeft, waaronder weersomstandigheden zoals, maar niet

indirect aansprakelijk kan stellen op basis van door deze derde

beperkt tot, extreme regenval of temperaturen.

verstrekte garanties met betrekking tot een Product, dan

12. Koper is verplicht om bij aflevering te onderzoeken of de

heeft Koper niet het recht om Agrolux op basis van de door

Producten deugdelijk en onbeschadigd zijn en of de kwaliteit

Agrolux verstrekte garanties als bedoeld in dit artikel 13 met

en kwantiteit van de geleverde zaken overeenstemt met
hetgeen is overeengekomen.

betrekking tot dat Product aansprakelijk te stellen.
4.	De in de bevestiging van de instructies vastgelegde garanties

13.	Indien aan de Koper een model is getoond, wordt dit vermoed

hebben voorrang op de eerder in dit artikel 13 genoemde

slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat het

garanties.

Product daaraan hoeft te voldoen, tenzij uitdrukkelijk wordt

5.	Agrolux zal de onder dit artikel 13 vallende gebreken verhelpen
door reparatie of vervanging van het defecte onderdeel, zulks
ter keuze van Agrolux, bij Koper of elders, of door toezending

overeengekomen dat het Product identiek zal zijn aan dit
model.
14.	Afnemer dient eventuele tekorten in of beschadigingen aan

van een vervangend onderdeel. Binnen de garantietermijn zijn

Producten en/of verpakkingen die bij aflevering worden of

de materiaalkosten voor rekening van Agrolux. Agrolux is niet

kunnen worden geconstateerd op de leveringsnota, de factuur

verantwoordelijk voor eventuele transport-, arbeids-, reis- en

en/of de transportdocumenten te (laten) vermelden, bij

verblijfkosten.

gebreke waarvan eventuele klachten ter zake niet meer door

6.	Indien Agrolux ter voldoening aan haar garantieverplichtingen
onderdelen

vervangt,

worden

de

oude

vervangen

Agrolux in behandeling worden genomen. De administratie
van Agrolux is daarbij bepalend.

onderdelen eigendom van Agrolux en dienen deze oude

15.	Verder dienen alle klachten met betrekking tot direct zichtbare

vervangen onderdelen door de Koper aan Agrolux te worden

gebreken binnen 2 dagen na levering van de Producten

geretourneerd.

schriftelijk te worden ingediend bij Agrolux via service@

7.	Wanneer een defect in (een deel van) het Product is verholpen,
zal Agrolux aansprakelijk zijn voor defecten in het gerepareerde

agrolux.com, waarbij de aard en omvang van de gebreken
dienen te worden vermeld.

of vervangen onderdeel onder dezelfde voorwaarden als die

16.	
Alle klachten met betrekking tot niet direct zichtbare

gelden voor het oorspronkelijke Product voor de resterende

gebreken dienen binnen 8 dagen na het moment waarop

periode van aansprakelijkheid voor het oorspronkelijke

dergelijke gebreken redelijkerwijs hadden moeten worden

product. Voor gerepareerde of vervangen onderdelen geldt

geconstateerd, schriftelijk te worden ingediend bij Agrolux

dus geen nieuwe aansprakelijkheidsperiode. Voor de overige

via service@agrolux.com, waarbij de aard en omvang van de

onderdelen van het Product geldt geen verlenging van de
aansprakelijkheid.
8.	Onderdelen die door hun aard een levensduur van minder dan
een jaar kunnen hebben, zoals lampen, weerstanden en andere

gebreken dienen te worden vermeld.
17.	Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum
schriftelijk te worden ingediend bij Agrolux via service@
agrolux.com.

elektronische componenten, vallen niet onder de garantie,

18.	Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt de Koper

tenzij Agrolux zelf garantieclaims kan afdwingen ten aanzien

geacht de Producten in goede staat te hebben ontvangen.

van haar leverancier(s) met betrekking tot die onderdelen.

Voorts vervalt het recht van Koper om te reclameren en worden

9.	Er wordt geen garantie gegeven op onderdelen die afzonderlijk
worden verkocht. Agrolux is niet aansprakelijk voor schade die
voortvloeit uit afzonderlijk verkochte onderdelen.

klachten niet meer door Agrolux in behandeling genomen.
19.	Indien op grond van dit artikel 13 tijdig wordt gereclameerd,
blijft de Koper verplicht de gekochte Producten in ontvangst

10.	
De aansprakelijkheid uit hoofde van de in dit artikel 13

te nemen en te betalen. Indien Afnemer gebrekkige Producten

genoemde garantie is beperkt tot het herstellen van de binnen

wil retourneren, dient dit te geschieden met voorafgaande

de garantieperiode optredende materiaalfouten.

schriftelijke toestemming van Agrolux en op de door Agrolux

11.	Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is

aangegeven wijze.

veroorzaakt door of voortvloeit uit ondeskundig of oneigenlijk

20.	
Elke levering kan worden beschouwd als een op zichzelf

gebruik, onjuiste opslag, transport of onderhoud door Koper

staande levering, wat betekent dat klachten met betrekking

en/of door derden indien Koper of derden, zonder schriftelijke

tot een bepaalde levering geen invloed kunnen hebben op

toestemming van Agrolux, wijzigingen hebben aangebracht of

enige andere levering en/of enige verbintenis of verbintenissen

hebben getracht aan het Product of daaraan verbonden andere

die voortvloeien uit die andere levering voor de Koper.

producten die niet mogen worden aangesloten, of indien de
Producten op een andere dan de voorgeschreven wijze zijn

EUI-1208329623v1

Algemene voorwaarden van Agrolux Nederland B.V.

6

Artikel 14. Maximale aansprakelijkheid

	
Groepbeveiliging. De installatie moet worden beveiligd
via

zekeringautomaten

De aansprakelijkheid uit hoofde van de in artikel 13 genoemde

zekeringautomaten

garantie zal nooit meer bedragen dan de oorspronkelijke

uitschakelen.

factuurwaarde van de betreffende Producten.

met

moeten

een

C-karakteristiek.

de

fasen

De

groepsgewijs

	
Indien Agrolux een lichtrekenplan heeft verstrekt, is de
toelichting bij dit plan van toepassing. Een kopie van deze

Artikel 15. Aansprakelijkheid

toelichting wordt bij het contract gevoegd. Elke uitleg in dit
lichtrekenplan wordt naar beste weten van Agrolux zorgvuldig
en naar beste weten gegeven, maar zonder enige garantie.

1.	
Agrolux is slechts aansprakelijk voor door Koper geleden

7.	
Behoudens het bepaalde in artikel 14 is Agrolux niet

schade in geval van opzet of grove schuld van Agrolux of haar

aansprakelijk voor schade die Afnemer ten opzichte van derden

leidinggevend personeel.

lijdt uit hoofde van of in verband met de aard of gebreken

2.	Agrolux is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door

van geleverde Producten of het feit dat geleverde Producten

haar junior medewerkers en door derden die voor de uitvoering

niet de eigenschappen bezitten die Afnemer op grond van de

van de Overeenkomst zijn ingeschakeld.

Overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten.

3.	Agrolux is niet aansprakelijk voor producten die beschadigd

8.	Agrolux is nooit aansprakelijk voor gevolgschade van Koper.

zijn door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, wijziging,

Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan gederfde

nalatigheid, wijziging of verkeerde toepassing, noch is Agrolux

winst, geleden schade en gemaakte kosten, alsmede gemiste

aansprakelijk voor defecten die veroorzaakt zijn door een

orders en gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie

defecte verpakking voor het retourneren van de producten of
onzorgvuldige handelingen. Schade aan producten als gevolg

en stagnatie.
9.	De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen

van het voorgaande of niet gekocht van Agrolux mag om geen

zijn

enkele reden aan Agrolux worden geretourneerd.

aansprakelijkheid van Agrolux voor de betreffende schade is

niet

van

toepassing

indien

en

voor

zover

de

4.	Agrolux is niet aansprakelijk voor gebreken die te wijten zijn

verzekerd en een uitkering onder de betreffende verzekering

aan gebrekkig onderhoud, onjuiste installatie of gebrekkige

plaatsvindt. Agrolux is niet verplicht haar rechten uit hoofde

reparatie door de Koper of aan wijzigingen die zonder

van de verzekering af te dwingen indien zij door Afnemer

schriftelijke toestemming van Agrolux zijn uitgevoerd, noch is
Agrolux aansprakelijk voor normale slijtage of voor aantasting.

aansprakelijk wordt gesteld.
10.	
Agrolux

bedingt

alle

wettelijke

en

contractuele

5.	Agrolux is niet aansprakelijk voor materiële schade die door

verweermiddelen die zij kan inroepen om zich te beschermen

het Product wordt veroorzaakt na levering en terwijl het in het

tegen aansprakelijkheid jegens Koper, mede ten behoeve

bezit is van Koper.

van haar junior en senior medewerkers voor wier gedrag zij

6.	
De aansprakelijkheid van Agrolux geldt uitsluitend als

krachtens de wet aansprakelijk zou zijn.

producten worden gebruikt onder normale omstandigheden

11.	Agrolux kan voor de uitvoering van de Overeenkomst derden

voor groeilichtinstallaties voor wat betreft voedingspanning

inschakelen en kan te allen tijde een beroep doen op eventuele

en netfrequentie. Agrolux verwijst in dit verband naar de

aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden op haar beurt

officiële richtlijnen voor totale energie voor planten- en

jegens Afnemer.

groeilichtinstallaties voor de tuinbouw van PWK (Projectbureau

12.	De bepalingen van dit artikel, op zichzelf of in samenhang met

Warmte/Kracht) en het rapport over totale energie voor

het voorgaande artikel, doen geen afbreuk aan de wettelijke

planten- en assimilatiebelichting voor de tuinbouw van

aansprakelijkheid van Agrolux op grond van dwingend recht.

september 1990, evenals de toepasselijke Nederlandse
installatienormen NEN1010 en NEN3140 en de publicaties van
EnergieNed.
	De groeilichtinstallatie moet door de eindgebruiker worden
voorzien van een goedgekeurde en resetbare urenteller.
	
De installatie moet worden voorzien van een 3-fasen

Artikel 16. Schadeloosstelling
1.	
De Koper vrijwaart Agrolux voor alle inbreuken op deze
Algemene Voorwaarden en voor elke inbreuk op toepasselijke
wetgeving.

bewakingsrelais dat schakelt bij: i) -10% onderspanning, ii)

2.	Koper vrijwaart Agrolux voor alle aanspraken van derden met

+10% overspanning, iii) Fase-uitval. Bijvoorbeeld een ABB

betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door

CM-PVE of gelijkwaardig.

Koper verstrekte materialen of gegevens die worden gebruikt

	Het 3-fasen bewakingsrelais moet na een grondige controle

bij de uitvoering van de Overeenkomst.

van de installatie via een drukknop weer handmatig worden
ingeschakeld.
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3.	Indien Afnemer aan Agrolux informatiedragers, elektronische
bestanden of software etc. verstrekt, garandeert hij dat de
informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn
van virussen en defecten.
4.	Afnemer vrijwaart Agrolux voor alle aanspraken van derden

Artikel 18. Overmacht
1.	De verplichting van Agrolux om haar verplichtingen na te
komen wordt opgeschort gedurende de periode dat zij door
overmacht niet in staat is de overeenkomst uit te voeren.

wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in

2.	Een situatie waarin de uitvoering ernstig wordt belemmerd,

een product dat door Agrolux aan een derde is geleverd en waarin

wordt gelijkgesteld met het onvermogen om de overeenkomst

door Agrolux geleverde Producten zijn verwerkt, behoudens
indien en voor zover Afnemer aantoont dat de schade is
veroorzaakt door de door Agrolux geleverde Producten.

uit te voeren.
3.	Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast
hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet

Artikel 17. Beëindiging/opschorting
1.	
Onverminderd de overige rechten van Agrolux is Agrolux,

voorzien, waarop Agrolux geen invloed kan uitoefenen, doch
waardoor Agrolux niet in staat is haar verplichtingen na te
komen.
4.	Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend,

zonder enige ingebrekestelling en zonder enige verplichting

verstaan:

tot schadevergoeding, gerechtigd de Overeenkomst en/of

materialen en/of arbeidskrachten, arbeidsconflicten, oorlog,

Opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden of (verdere)

oorlogsrisico’s, burgeroorlog, rellen, brand, aardbevingen,

uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:

waterschade, overstromingen, pandemieën, epidemieën,

	
(i)	
Koper zijn verplichtingen jegens Agrolux uit hoofde

een

stakingen,

tekort

aan

benodigde

bedrijfsbezettingen,

lock-outs,

grondstoffen,

import-

en

van de Overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig

exportbeperkingen, overheidsmaatregelen, defecten aan

nakomt, ook al is dit het gevolg van overmacht;

apparatuur, en het niet of niet tijdig leveren van de benodigde

(ii)	
Agrolux heeft kennisgenomen van omstandigheden

grondstoffen en materialen, water en/of stroom aan Agrolux.

die haar goede grond geven te vrezen dat Koper zijn

5.	Onder overmacht vallen tevens omstandigheden als bedoeld

verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig zal

in het vorige lid die zich voordoen in het bedrijf van derden

nakomen;

waarvan

(iii)	Koper failliet wordt verklaard, surseance van betaling
wordt verleend of onder curatele wordt gesteld, dan wel

Agrolux

grondstoffen,

materialen,

diensten,

onderzoeksrapporten, monsters, berekeningen, etc. betrekt
en ontvangt.

een aanvraag daartoe wordt ingediend, of Koper wordt

6.	Onder overmacht wordt mede verstaan de situatie waarin de in

ontbonden of zijn bedrijf wordt gestaakt of geliquideerd;

artikel 17.3 genoemde omstandigheden zich voordoen in het

(iv)	Agrolux wordt verhinderd om de Overeenkomst geheel

bedrijf van derden met betrekking tot de opslag of het vervoer

of gedeeltelijk uit te voeren, hetzij tijdelijk, hetzij
permanent, als gevolg van een of meer omstandigheden
waarop Agrolux geen invloed heeft;

van goederen, al dan niet uitgevoerd door Agrolux.
7.	Indien de opschorting van de uitvoering van (een deel van)
de Overeenkomst door Agrolux wegens overmacht langer

(v)	Koper bij het sluiten van de Overeenkomst is verzocht

dan drie maanden duurt, hebben beide partijen het recht om

zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn

(het resterende deel van) de Overeenkomst voor beëindigd

verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en deze

te verklaren. In dat geval is geen van beide partijen gehouden

zekerheid is niet of onvoldoende gesteld.

tot enige schadevergoeding. Eventuele voorschotten worden

2.	Voorts is Agrolux gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden

gerestitueerd, met dien verstande dat Koper de door Agrolux

of te doen ontbinden indien zich omstandigheden voordoen

tot de dag van beëindiging verrichte werkzaamheden betaalt,

die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst

dan wel (in voorkomend geval) deze werkzaamheden worden

onmogelijk wordt of naar maatstaven van redelijkheid en

verrekend conform het overeengekomen factuurbedrag.

billijkheid niet meer kan worden gevergd, dan wel indien zich
anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn
dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in
redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 19. Verkoop- en gebruiksbeperkingen

3.	
Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, worden de

1.	
De Koper mag alleen i) de Producten promoten en

vorderingen van Agrolux op Koper onmiddellijk opeisbaar.

doorverkopen in het kader van een detailhandelsbedrijf

Indien Agrolux de nakoming van haar verplichtingen opschort,

dat wordt geëxploiteerd vanaf (a) offline winkellocaties die

behoudt zij haar aanspraken uit hoofde van de wet en de

uitsluitend door de Koper worden gehuurd of eigendom zijn

Overeenkomst.

en/of (b) websites met topniveaudomeinen die uitsluitend

4. Agrolux heeft altijd recht op schadevergoeding.
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aan consumenten, commerciële of andere kopers van

kennis stellen van Agrolux van dergelijke schendingen, en het

eindgebruikers (een “erkende dealer”), ii) de Producten te

nemen van alle door Agrolux gevraagde of vereiste stappen.

promoten en door te verkopen voor installatie of toepassing

In het geval van een dergelijke overtreding heeft Agrolux het

door de Koper in het kader van het verlenen van een bonafide

recht om de Overeenkomst te beëindigen.

professionele dienst aan een derde partij tegen een vergoeding
(“erkende installateur”), iii) de Producten te gebruiken voor
het doel waarvoor ze bestemd zijn in zijn eigen commerciële
exploitatie, met uitzondering van de exploitatie van cannabis,

Artikel 21. Overige bepalingen

tenzij dergelijke cannabisoperaties in overeenstemming zijn

1.	
Aangezien het beleid van Agrolux gericht is op continue

met alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften, en in

verbetering van haar producten, behoudt Agrolux zich het

het bezit zijn en blijven van alle vereiste vergunningen die

recht voor om haar modellen te wijzigen wanneer zij dit

een dergelijke cannabisoperatie toestaan om te kweken, te
oogsten, te verwerken, te drogen, te trimmen, te genezen, op

gerechtvaardigd acht.
2.	
Eventuele

afwijkingen

van

en

aanvullingen

op

de

te slaan en/of te verpakken (“Commerciële Producent”), en/of

Overeenkomst, de Order en de Voorwaarden zijn alleen geldig

iv) de Producten te promoten en door te verkopen in het kader

indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

van een groothandelsbedrijf dat uitsluitend eigendom is van

3.	Het is Koper niet toegestaan de Overeenkomst of de daaruit

en geëxploiteerd wordt door Koper aan eindgebruikerskopers

voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden over

voor gebruik in de eigen commerciële exploitatie van deze

te dragen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke

koper indien, en alleen indien, en zolang, Koper schriftelijk

toestemming van Agrolux. Agrolux is gerechtigd haar rechten

is goedgekeurd en geautoriseerd als groothandelaar door

en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te

Agrolux (een “Bevoegde Groothandelaar”). Coöperatieve

dragen aan een derde partij. Koper geeft hiervoor nu reeds

of groepsaankopen met personen of bedrijven die niet in

toestemming.

gemeenschappelijk bezit zijn, zijn ten strengste verboden.
Koper mag geen Producten verkopen of leveren die door
Agrolux zijn verkocht of geleverd aan een partij waarvan
Koper weet of redelijkerwijs moet weten dat hij van plan is de
Producten verder te distribueren of door te verkopen.

Artikel 22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1.	
Het aanbieden van Producten, Orders, de Overeenkomst,
de

Artikel 20. Naleving van de wetgeving
1.	Koper dient zich te houden aan alle lokale wet- en regelgeving

Algemene

Voorwaarden

en

alle

andere

daarmee

samenhangende rechtsbetrekkingen tussen Agrolux en
Afnemer worden beheerst door Nederlands recht.
2.	Alle geschillen die tussen Agrolux en Koper ontstaan uit of in
verband met (de uitvoering van) Orders, de Overeenkomst,

die van toepassing is op de werking en de wederverkoop en/

de

of het gebruik van de Producten, met inbegrip van, maar

rechtsbetrekkingen zullen definitief worden beslecht onder

Voorwaarden

en

alle

daarmee

samenhangende

niet beperkt tot, het in stand houden van alle licenties en

het Arbitragereglement van de ICC (International Chamber of

vergunningen in goede verstandhouding met de betreffende

Commerce) door één of meer arbiters die overeenkomstig dat

overheidsinstantie.

reglement worden benoemd.

2.	Koper garandeert dat hij zich houdt aan alle arbeidswetten,
inclusief wetten met betrekking tot dwangarbeid, slavernij
en mensenhandel, van het land of de landen waar Agrolux
zakendoet.
3.	Agrolux verbiedt steekpenningen in haar naam of in verband
met haar bedrijf. Koper garandeert en belooft dat hij in
verband met de uitvoering van deze Overeenkomst geen
steekpenningen heeft betaald en ook niet zal betalen. Voor
de toepassing van deze paragraaf is een ‘steekpenning’ het
geven of aanbieden van iets van waarde, direct of indirect,
aan een overheids- of niet-overheidsambtenaar met als
doel het beïnvloeden van een handeling, beslissing of het
niet-handelen van een dergelijke ambtenaar. De Koper zal
onmiddellijk stappen ondernemen om eventuele schendingen
van deze bepaling te verhelpen, inclusief het onmiddellijk in
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