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Artikel 1. Definities
Agrolux:

2. Alle gegevens die in het kader van een offerte zijn verstrekt, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijslijsten, berekeningen,

Agrolux Nederland B.V., gevestigd te Maasdijk en

catalogi en dergelijke, blijven te allen tijde eigendom van

kantoorhoudende te Honderland 251, 2676 LV

Agrolux en dienen op verzoek van Agrolux gefrankeerd te

Maasdijk, Nederland; ingeschreven bij de Kamer

worden geretourneerd.

van Koophandel Amsterdam onder nummer

3.

De koper mag de gegevens die Agrolux heeft verstrekt,
uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

24335910;
Koper:

Contractpartij van Agrolux;

Order:

Opdracht van de Koper aan Agrolux voor de

de Order of schriftelijke of elektronisch Orders heeft aanvaard,

levering van Producten;

of wanneer zij met de uitvoering ervan is begonnen. Agrolux

4. De Overeenkomst komt uitsluitend tot stand wanneer Agrolux

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Agrolux en de Koper;

is gerechtigd één of meer Orders te weigeren of bijzondere

Producten:

De door Agrolux aangeboden of geleverde

voorwaarden aan de levering van Producten te verbinden.

goederen en/of diensten;

Het feit dat Agrolux met enige regelmaat Producten aan de

Partijen

Agrolux en de Koper gezamenlijk;

Voorwaarden:

deze

Koper heeft geleverd, betekent niet dat er sprake is van een
zoals

duurovereenkomst tussen de Partijen van welke aard dan

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

ook, of dat Agrolux één of meer (nieuwe) Orders moet

algemene

leveringsvoorwaarden,

aanvaarden.

Amsterdam onder nummer 24335910.
5.

Agrolux zich het recht voor om deze Algemene Leverings-

Artikel 2. Toepasselijkheid
1.

voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval dient
Agrolux de Koper tijdig schriftelijk van de wijzigingen in kennis

De Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen

te stellen. In die kennisgeving wordt met name melding

waarbij Agrolux optreedt als de (potentiële) verkoper en/

gemaakt van de toepasselijke bepalingen van de Algemene

of leverancier van Producten, met inbegrip van de offertes

Leveringsvoorwaarden en de wijzigingen die worden aan-

van Agrolux’s voor Producten en Orders en de aanvaarding

gebracht.

ervan door Agrolux, voor zover de Partijen niet uitdrukkelijk

6. Aanvullende

afspraken

of

achteraf

overeengekomen

wijzigingen, alsmede mondelinge of schriftelijke afspraken

schriftelijk van de voorwaarden afwijken.

en/of toezeggingen van medewerkers van Agrolux of van

2. Hierbij wordt de toepasselijkheid van algemene voorwaarden
3.

Niettegenstaande enige andersluidende bepalingen, behoudt

van de Koper uitdrukkelijk door Agrolux uitgesloten.

verkoopmedewerkers,

agenten,

vertegenwoordigers

of

Voor zover de Overeenkomst of de opdrachtbevestiging

overige tussenpersonen namens Agrolux, zijn enkel bindend

bepalingen bevat die in strijd zijn met de Voorwaarden,

voor Agrolux indien en voor zover die schriftelijk zijn bevestigd
namens Agrolux door daartoe bevoegde personen.

prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst.
4. Mochten een of meer bepalingen van de Voorwaarden nietig

7. De Koper ziet af van zijn recht op ontbinding krachtens artikel

zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen

6:227c, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek voor zover hij handelt

van de Voorwaarden onverminderd van kracht. Agrolux

in het kader van de uitoefening van een bedrijfsactiviteit

heeft het recht om de nietige of vernietigde bepaling(en) te

of beroep.

vervangen door één of meer nieuwe bepalingen, waarbij voor
zover mogelijk de inhoud en strekking van de oorspronkelijke
bepaling(en) in acht worden genomen.
5.

Ingeval er sprake is van strijdigheden tussen de vertalingen
van de tekst van de Voorwaarden, prevaleert de Nederlandse

Artikel 4. Prijs
1.

tekst.

Alle door Agrolux vermelde prijzen zijn exclusief btw,
overige overheidsheffingen, transport-, verpakkings- en
verzekeringskosten en dergelijke, tenzij de Partijen schriftelijk

Artikel 3. Offerte, totstandkoming van de
Overeenkomst, wijziging
1.

anders zijn overeengekomen.
2. Agrolux is te allen tijde gerechtigd om de vermelde prijzen te
wijzigen. Agrolux stelt de Koper tijdig daarvan in kennis.
3.

De Koper erkent dat alle in de Orders vermelde prijzen,

Alle offertes van Agrolux, in welke vorm dan ook, zijn

met inbegrip van aanvaarde en nog te leveren Orders, door

vrijblijvend. Ze zijn niet bindend voor Agrolux en dienen enkel

Agrolux gewijzigd kunnen worden vanwege kostenstijgingen

als uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij Agrolux

waarmee Agrolux te maken krijgt, met inbegrip van, maar niet

anders heeft vermeld.

beperkt tot, belastingen, transport- en afhandelingskosten,
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wisselkoersschommelingen, valutaregelgeving, wijziging van

maken vanwege niet-nakoming of te late nakoming door

de accijnzen en verhoging van de arbeidskosten, kosten

de Koper, komen te laste van de Koper. De Partijen worden

voor materialen of overige fabricagekosten, of vanwege

geacht deze buitengerechtelijke kosten te hebben vastgesteld

een beperkingen of maatregelen als gevolg van epidemieën

op ten minste 15%, excl. btw, van de hoofdsom, met een

of

minimumbedrag van EUR 650,00.

pandemieën

en

beperkingen

of

maatregelen

van

overheidswege. Verder erkent en aanvaardt de Koper dat

10. Mocht er reden zijn om aan te nemen dat de Koper zijn

dergelijke wijzigingen geen recht tot ontbinding voor de

verplichtingen krachtens de Overeenkomst niet zal nakomen,

Koper of enige ander rechtsmiddel doet ontstaan, mits de

dan is de Koper verplicht om op verzoek van Agrolux voldoende

prijsverhoging op een redelijke en uniforme wijze door Agrolux

(aanvullende) zekerheid te verschaffen, zoals Agrolux

wordt doorgevoerd en niet uitsluitend geldt voor de Koper of

heeft gespecificeerd, voor de volledige nakoming van zijn
verplichtingen die uit de Overeenkomst(en) voortvloeien.

de Orders van Koper.

11. Indien de Koper niet binnen 14 (veertien) dagen voldoet aan
het verzoek als bedoeld in artikel 5.10, is Agrolux gerechtigd

Artikel 5. Betaling en beveiliging
1.

om verdere leveringen van Producten op te schorten en
worden alle door de Koper aan Agrolux verschuldigde bedragen

De betaling moet binnen 14 (veertien) dagen na de

onmiddellijk opeisbaar, onverminderd de overige rechten

factuurdatum zijn voldaan. De datum van de creditboeking

van Agrolux.

op de bankrekening van Agrolux geldt als de datum waarop de
betaling is verricht.
2. Agrolux is gerechtigd om een voorschot te eisen.
3.

Bezwaren tegen de bedragen op de factuur schorten de
betalingsverplichting niet op.

Artikel 6. Levering
1.

4. De betaling dient zonder kortingen of verrekening te worden
voldaan.
5.

Levering geschiedt af fabriek door Agrolux, tenzij de Partijen
anders overeenkomen.

2. De Koper is verplicht om de Producten in bezit te nemen zodra

Betalingen door de Koper dienen uitsluitend te worden

ze door of namens Agrolux zijn geleverd of op het moment

voldaan op een door Agrolux aangegeven wijze en naar een

dat ze aan de Koper beschikbaar zijn gesteld krachtens de

door Agrolux aangegeven bankrekening in de munteenheid
waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.

Overeenkomst.
3.

6. De Koper heeft geen recht op verrekening of opschorting van

Indien de Koper weigert bezit te nemen of geen informatie of
instructies verstrekt die voor de levering noodzakelijk zijn, is

zijn betalingsverplichtingen.

Agrolux gerechtigd om de Producten voor rekening en risico

7. Betalingen door de Koper dienen in de eerste plaats

van de Koper op te slaan.

ter afdoening van verschuldigde rente, vervolgens ter

4. Indien de Producten per post of koerier moeten worden

afdoening van door Agrolux gemaakte gerechtelijke en

geleverd, is Agrolux gerechtigd om leveringskosten in rekening

buitengerechtelijke kosten en tot slot ter afdoening van door

te brengen.

Agrolux geleden verliezen, en pas daarna wordt de factuur
verrekend die het langst openstaat.
8. Na het verstrijken van de in artikel 5.1 bedoelde periode van
14 (veertien) dagen, worden alle betalingsverplichtingen van

5.

De leveringstermijn vangt aan wanneer
• de Overeenkomst tot stand is gekomen, of
• alle voor de uitvoering en levering vereiste formaliteiten zijn
afgehandeld, of

de Koper onmiddellijk en volledig opeisbaar en is Agrolux

• alle gegevens die de Koper moet verstrekken, en alle vereiste

gerechtigd om onmiddellijk verdere leveringen aan de Koper op

documenten aan Agrolux zijn verstrekt, waarbij in alle

te schorten. Daarnaast is de Koper rente verschuldigd, zonder

hierboven genoemde gevallen eventuele overeengekomen

dat daartoe een ingebrekestelling noodzakelijk is, van 2%

aanbetalingen door Agrolux moeten zijn ontvangen. Ingeval

van het openstaande factuurbedrag voor elke maand dat de

bedoelde leveringstermijn is verstreken, is uitsluitend artikel

betaaltermijn wordt overschreden, tenzij de wettelijke rente

6.6 van de voorwaarden van toepassing.

of wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval het hogere

6. De door Agrolux aangegeven leveringstermijnen worden zoveel

rentetarief geldt. De rente over het openstaande factuurbedrag

mogelijk in acht genomen, maar zijn slechts indicatief en om

wordt berekend vanaf het moment dat de Koper in verzuim is,

die reden gelden ze niet als vastgestelde nakomingstermijnen

tot het moment dat de betaling volledig is voldaan.

als bedoeld in artikel 6:83 van het Burgerlijke Wetboek, tenzij

9. Alle buitengerechtelijke kosten, met inbegrip van de kosten

de Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Agrolux

voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren

is uitsluitend in verzuim wanneer zij van de Koper na het

van schikkingsonderhandelingen en overige handelingen

verstrijken van de leveringstermijn een ingebrekestelling

ter voorbereiding van mogelijke gerechtelijke procedures,

heeft ontvangen en geen gebruik heeft gemaakt van een door

alsmede gerechtelijke kosten die Agrolux redelijkerwijs moest

de Koper verleende redelijke termijn tot nakoming.
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7. Wanneer Agrolux de leveringstermijn heeft overschreden is de
Koper niet gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen of te
annuleren of te weigeren om de producten in bezit te nemen.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
1.

Geleverde Producten blijven eigendom van Agrolux tot het

8. Agrolux is gerechtigd om de Producten in delen te leveren.

moment waarop de Koper zijn verplichtingen krachtens een

Agrolux is gerechtigd om voor de deelleveringen verschillende

Overeenkomst of Order volledig is nagekomen (als bedoeld

facturen te verstrekken.

in artikel 3:92, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek), met inbegrip

9. Onverminderd het bepaalde in artikel 13 (afhandeling van

van betalingen van vergoedingen, kosten, rente en dergelijke.

garanties en klachten), moet de Koper op de leveringsbon,

2. Agrolux is gerechtigd de Producten terug te nemen of ervoor

de factuur en/of de vervoersdocumenten melding maken van

te zorgen dat ze worden teruggehaald van de locatie waar zij

gebreken of schade aan de Producten en/of de verpakking die

worden opgeslagen, indien de Koper zijn verplichtingen, als

bij levering zijn of kunnen worden geconstateerd, of ervoor

bedoeld in artikel 9.1, niet nakomt. De Koper verleent hieraan

zorgen dat zulks wordt gedaan, bij gebreke waarvan klachten

zijn volledige medewerking. De Koper verleent Agrolux hierbij

ten aanzien daarvan niet door Agrolux in behandeling worden

toegang tot de ruimtes die door of voor de Koper daartoe

genomen. De documenten van Agrolux zijn hierin leidend.

worden gebruikt. Alle kosten die zijn verbonden aan het
terugnemen van de Producten, komen ten laste van de Koper.
Agrolux is tevens gerechtigd om schade aan de Producten te

Artikel 7. Kwaliteit van de geleverde artikelen
1.

Kleine afwijkingen van de vermelde afmetingen, het gewicht,

verhalen op de Koper of de kosten voor waardevermindering
van de Producten bij de Koper in rekening te brengen.
3.

Producten niet verkopen, verpanden of anderszins bezwaren,

geen gebreken.

verhuren of uitlenen of anderszins uit zijn zeggenschap
onttrekken,

2. Agrolux is gerechtigd om een of meer lopende bestelde Orders

3.

Tijdens de in artikel 9.1 bedoelde periode, mag de Koper de

het aantal, de kleur en overige soortgelijke kenmerken vormen

behalve

in

het

kader

van

zijn

normale

en/of Producten samen te voegen en in één zending aan de

bedrijfsactiviteiten. Voorts is de Koper verplicht om gedurende

Koper te leveren.

deze periode een passende verzekering voor de Producten
af te sluiten.

Zelfs als Agrolux vóór of na de koop mededelingen over het
mogelijke gebruik of toepassing van de Producten aan de

4. Indien

derden

krachtens

een

eigendomsvoorbehoud

Koper heeft gedaan, met inbegrip van mededelingen over de

aanspraak maken op de Producten die Agrolux heeft geleverd,

verwachte opbrengsten van de Producten, is het besluit om

of de Koper weet dat derden voornemens zijn aanspraak te

de Producten te kopen en derhalve de beoogde doelstellingen

maken of de hiervoor genoemde Producten, dient de Koper
Agrolux onmiddellijk daar schriftelijk van in kennis te stellen.

te behalen uitsluitend het besluit van de Koper, zonder dat
Agrolux op enigerlei wijze aansprakelijk is voor de juistheid van

5.

Indien de Koper zijn betalingsverplichtingen jegens Agrolux
niet nakomt of indien Agrolux terecht vreest dat hij bedoelde

de mededeling of de bereikte resultaten.

verplichtingen niet nakomt, is Agrolux gerechtigd om de
geleverde Producten krachtens een eigendomsvoorbehoud

Artikel 8. Retourneringen
1.

terug te nemen. De Koper verleent hierbij aan Agrolux of derden
die daartoe door Agrolux zijn aangewezen, onvoorwaardelijk

De Koper mag de Producten alleen retourneren indien en voor

en onherroepelijk toestemming om alle locaties te betreden

zover Agrolux daartoe vooraf schriftelijk toestemming heeft

waar Agrolux zijn goederen houdt, en om die Producten terug

gegeven. Retourneringen van de Koper moeten te allen tijde

te nemen.

voldoende gefrankeerd aan een van de servicepunten van

6. Eventuele en alle gemaakte kosten als gevolg van dit artikel 9,
komen voor rekening en risico van de Koper.

Agrolux worden gezonden, tenzij de Partijen schriftelijk anders
zijn overeengekomen.
2. Retourneringen van geleverde Producten komen te allen tijde
voor rekening en risico van de Koper.
3.

Uitsluitend nieuw vervaardigde, verkoopbare en in hun
originele verpakking verpakte Producten mogen worden

Artikel 10. Intellectuele Eigendom
1.

De tekeningen en technische omschrijvingen die aan de

geretourneerd. De Koper vergoedt aan Agrolux eventueel

Koper voorafgaand aan de Overeenkomst ter beschikking

missende onderdelen of beschadigde verpakking.

zijn gesteld, en de offerte, blijven eigendom van Agrolux. Ze

4. Indien de Koper Producten aan Agrolux zonder haar

mogen niet zonder de schriftelijke toestemming van Agrolux

toestemming retourneert, dan is Agrolux nimmer verplicht

door de Koper worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd,

om de Koper die Producten terug te betalen. Producten die

doorgestuurd of ter kennis worden gebracht aan derden en

zonder toestemming zijn geretourneerd, staan ter beschikking

moeten op verzoek van Agrolux worden geretourneerd.

van Agrolux.
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2. Alle intellectuele eigendomsrechten op de geleverde of
anderszins door Agrolux beschikbaar gestelde Producten of
delen daarvan (met inbegrip van documenten, ontwerpen,

3.

Artikel 11. Geheimhouding
1.

De Koper verbindt zich ertoe het bestaan en de inhoud van de

schetsen, tekeningen en software) komen toe aan Agrolux of

Overeenkomst en Order(s) strikt geheim te houden. Daarnaast

haar leverancier(s) Voor zover deze Producten of delen daarvan

dient de Koper alle overige kennis, feiten en informatie over

door een intellectueel eigendomsrecht of een soortgelijk recht

Producten en de bedrijfsvoering van Agrolux die Agrolux

worden beschermd, verkrijgt de Koper enkel het gebruiksrecht

aan de Koper heeft verstrekt, en/of van Agrolux ontvangen

en de bevoegdheden die uitdrukkelijk op grond van dit artikel

gegevens waarvan de Koper weet of zou moeten weten dat die

aan hem zijn toegekend. De Koper heeft alleen het recht om de

vertrouwelijk zijn en geheim moeten blijven, volledig geheim

relevante Producten of delen daarvan binnen zijn organisatie

te houden, tenzij die gegevens krachtens een wettelijke plicht

te gebruiken op een wijze die voor een dergelijke organisatie

bekend moeten worden gemaakt. De Partij die vertrouwelijke

gebruikelijk is.

gegevens ontvangt, gebruikt die gegevens uitsluitend voor

Aan of in de desbetreffende Producten aangebrachte merk-

de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Er is in ieder geval

tekens met betrekking tot auteursrechten, octrooirechten,

sprake van vertrouwelijke gegevens indien dat als zodanig

handelsmerken, handelsnamen of overige intellectuele

door een van de Partijen is aangegeven.

eigendomsrechten mogen niet door de Koper worden

2. Alle gegevens, specificaties of overige informatie die aan

verwijderd of gewijzigd. Agrolux verklaart dat voor zover haar

de Koper beschikbaar zijn gesteld voor de uitvoering van

bekend is, de desbetreffende Producten geen inbreuk maken

de Overeenkomst, worden als vertrouwelijke informatie

op intellectuele eigendomsrechten van derden die in Nederland
van toepassing zijn. De Koper stelt Agrolux onmiddellijk in

beschouwd.
3.

kennis van schadevorderingen of gerechtelijke stappen op

De Koper dient onmiddellijk informatie, alsmede kopieën
of overige reproducties ervan, aan Agrolux te retourneren

grond van dat het gebruik van de desbetreffende Producten

wanneer zij daar om verzoekt.

inbreuk zou maken op intellectuele eigendomsrechten die in

4. Indien de Koper het bepaalde van dit artikel 11.1 schendt, is

Nederland van toepassing zijn. Agrolux is gerechtigd, maar

hij een boete van EUR 25.000 (vijfentwintigduizend euro) per

niet verplicht, om zelf het verweer te voeren of een schikking

schending verschuldigd, onverminderd de overige rechten

overeen te komen in de procedure vanwege een beweerdelijke

van Agrolux. Vanaf de dag van de schending is de Koper tevens

inbreuk als bedoeld in dit artikel. In dat geval komen de kosten

wettelijke handelsrente verschuldigd over het betrokken

en schadevergoeding die in de uitspraak of in de schikking

boetebedrag.

worden vastgesteld, ten laste van Agrolux.
4. Agrolux aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de Koper
voor inbreuken als bedoeld in de vorige leden van dit artikel
indien die inbreuk betrekking heeft op het feit dat de Koper
de desbetreffende Producten heeft aangepast of gewijzigd of

Artikel 12 Opzegging
1.

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

de desbetreffende Producten gebruikt in verband met of in

de Order (inclusief btw) in rekening gebracht bij wijze van

combinatie met producten die niet door Agrolux beschikbaar

opzeggingskosten, onverminderd de rechten van Agrolux

zijn gesteld, of de Producten gebruikt op een wijze die niet in de

op volledige compensatie, waaronder compensatie wegens

documentatie etc., is vermeld.
5.

Indien de Koper een Overeenkomst wenst op te zeggen

die handelingen door derden heeft laten uitvoeren, of dat hij

winstderving.

Agrolux behoudt zich het recht voor om de kennis die is

2. Indien de Koper nadat hij de Overeenkomst heeft opgezegd,

verkregen door de uitvoering van de activiteiten, voor

weigert bezit te nemen van de reeds door Agrolux vervaardigde

andere doeleinden te gebruiken, voor zover daarmee geen

al dan niet behandelde of verwerkte Producten, zoals

vertrouwelijke informatie aan derden bekend wordt gemaakt.

Producten en materialen, is de Koper verplicht om aan Agrolux

6. Rapporten, tekeningen en dergelijke die voortvloeien uit
opgedragen werkzaamheden, komen toe aan of zijn eigendom

alle kosten te vergoeden die daarmee verband houden.
3.

van Agrolux.

Kennisgeving van de opzegging geschiedt per aangetekende
post.

7. Indien de Koper het bepaalde van dit artikel 10 schendt, is hij
een boete van EUR 10.000 (tienduizend euro) per schending
verschuldigd, vermeerderd met een bedrag van EUR 1.000
(duizend euro) voor elke dag dat de schending voortduurt,
onverminderd de overige rechten van Agrolux. Vanaf de dag

Artikel 13. Garanties en klachten
1.

Agrolux garandeert gedurende een periode van drie maanden

van de schending is de Koper tevens wettelijke handelsrente

vanaf het moment waarop de leveringstermijn aanvangt

verschuldigd over het betrokken boetebedrag.

overeenkomstig artikel 6.5, dat het Product dat zij levert, geen
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gebreken heeft vanwege fabricagefouten en/of gebrekkige

vervalt ten aanzien van Producten of onderdelen ervan die niet

materialen, voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die

conform de voorschriften worden gebruikt (met inbegrip van,

daar redelijkerwijs voor gelden op het moment van levering

maar niet beperkt tot, gebruik dat niet in overeenstemming

en geschikt is voor het doel waarvoor het bij normaal gebruik

is met de productinstructies, handleiding en/of gids),

is bedoeld, tenzij er langere termijnen of andere voorwaarden

manipulatie, misbruik, onjuist(e) installatie, exploitatie,

van toepassing zijn die in de Beperkte Garantie van Agrolux

onderhoud,

zijn vastgesteld, beschikbaar op www.agrolux.com (hierna:

aanpassingen of wijzigingen, verkeerd voltage, verstorende

“Beperkte Garantie”). Wanneer de Koper de Producten

of

behandeling,

niet-toegestane

spanningspieken, oneigenlijk gebruik of overmacht.

gebruikt, dient hij zelf na te gaan of het gebruik passend is voor

6. Indien Agrolux ervoor kiest onderdelen te vervangen ter

de desbetreffende situatie en voldoet aan de toepasselijke

nakoming van haar garantieverplichtingen, worden de oude

voorwaarden.

vervangen onderdelen eigendom van Agrolux en deze oude

2. Indien de garantie die Agrolux biedt, een Product betreft
dat door een derde is gefabriceerd, strekt die door Agrolux

vervangen onderdelen moeten door de Koper aan Agrolux
worden geretourneerd.

geboden garantie niet verder dan de garantie onder dit artikel

7. Onderdelen waarvan de levensduur, vanwege de aard ervan,

13, met dien verstande dat deze garantie eveneens niet verder

korter is dan een jaar, zoals lampen, weerstanden en overige

strekt dan de garanties die die derde heeft verstrekt of zal

elektronische onderdelen, vallen niet onder de garantie of de

verstrekken voor het desbetreffende Product, tenzij in de
Overeenkomst anders is bepaald.
3.

opslag

Agrolux wordt met betrekking tot een Product niet door

Beperkte Garantie.
8. Er wordt geen garantie gegeven op onderdelen die apart
worden verkocht. Agrolux is niet aansprakelijk voor verliezen

garanties van derden gebonden. Indien de Koper een derde, al

die voortvloeien uit onderdelen die apart worden verkocht.

dan niet rechtstreeks, aansprakelijk kan stellen, op basis van

9. Aansprakelijkheid die voortvloeit uit de in artikel 13 bedoelde

door die derde verstrekte garanties met betrekking tot een

garantie, is voor zover van toepassing en zoals hierboven is

Product, is die Koper niet gerechtigd om Agrolux aansprakelijk

bepaald, beperkt tot de reparatie, vervanging of terugbetaling.

te stellen op basis van de door Agrolux verstrekte garanties als

10. Alle garanties vervallen indien een gebrek is veroorzaakt

bedoeld in dit artikel 13 ten aanzien van dat Product.

door of voortvloeit uit ondeskundig of onjuist gebruik,

4. Garanties die zijn vastgelegd in de opdrachtbevestiging of

onjuist(e) opslag, transport of onderhoud door de Koper en/

volledig uitgevoerde offerte, prevaleren boven de in artikel 13

of door derden, als de Koper of derden, zonder de schriftelijke

genoemde garanties.

toestemming van Agrolux, wijzigingen aan het Product heeft

Agrolux zal naar eigen inzicht bepalen dat ofwel (a) het

aangebracht of heeft geprobeerd aan te brengen of andere

defecte Product of een onderdeel ervan wordt gerepareerd

producten eraan heeft gekoppeld die er niet aan gekoppeld

of vervangen; ofwel (b) de retournering van het Product en

zouden moeten worden, of indien de Producten anders zijn

de terugbetaling van het bedrag dat de Koper daadwerkelijk

behandeld of verwerkt dan is voorgeschreven. De Koper kan

voor het Product heeft betaald, worden aanvaard, ofwel (c) de

evenmin aanspraak op de garantie maken als het gebrek werd

(hierna omschreven) Gebruikswaarde van het desbetreffende

veroorzaakt door of het gevolg is van omstandigheden die

Product wordt berekend en de Koper het bedrag dat hij

buiten de macht van Agrolux liggen, met inbegrip van, maar

daadwerkelijk heeft betaald, minus de Gebruikswaarde

niet beperkt tot, weeromstandigheden, zoals onder meer

wordt terugbetaald. “Gebruikswaarde” is het percentage

extreme regen of temperaturen.

5.

dat wordt berekend door de periode vanaf de aankoop tot

11. Bij levering is de Koper verplicht om te controleren of de

het moment waarop de Koper een garantieclaim indient, te

Producten deugdelijk en onbeschadigd zijn en of de kwaliteit

vermenigvuldigen met het bedrag dat de Koper daadwerkelijk

en kwantiteit van de geleverde artikelen overeenkomen met

voor het Product heeft betaald. Agrolux kan naar eigen

wat is afgesproken.

inzicht ervoor kiezen om een nieuw of gereviseerd Product

12. Indien aan de Koper een model is getoond, wordt dat model

of onderdelen daarvan te repareren of vervangen. Indien

geacht slechts een indicatie te zijn en hoeft het Product niet

een Product of een daarin geïntegreerd onderdeel niet meer

daaraan te voldoen, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen

leverbaar is, kan Agrolux naar eigen inzicht ervoor kiezen het

dat het Product identiek aan dat model moet zijn.

Product of het desbetreffende onderdeel te vervangen door

13. De Koper moet op de leveringsbon, de factuur en/of de

een soortgelijk product of onderdeel met dezelfde functie.

vervoersdocumenten melding maken van gebreken of schade

Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarde dat de Producten

aan de Producten en/of de verpakking die bij levering zijn of

vrij moeten zijn van materiaal- en fabricagefouten, kan de

kunnen worden geconstateerd, of ervoor zorgen dat zulks

Koper uitsluitend gebruikmaken van bovenstaande oplossing.

wordt gedaan, bij gebreke waarvan klachten ten aanzien

Producten of onderdelen ervan die krachtens deze garantie

daarvan niet door Agrolux in behandeling worden genomen.

zijn gerepareerd of vervangen, blijven gedurende de rest van

De documenten van Agrolux zijn hierin leidend.

de garantietermijn onder deze garantie vallen. Deze garantie
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14. Voorts moeten alle klachten over gebreken die direct zichtbaar

3.

Behoudens het bepaalde in artikel 14 is Agrolux niet aan-

zijn, schriftelijk binnen 2 (twee) dagen na levering van de

sprakelijk voor verliezen die de Koper heeft geleden jegens

Producten aan Agrolux worden gemeld onder vermelding van

derden wegens of in verband met de aard van of gebreken aan

de aard en de omvang van de gebreken.

geleverde Producten, of het feit dat geleverde Producten niet
de eigenschappen bezitten die de Koper redelijkerwijs mocht

15. Alle klachten over gebreken die niet direct zichtbaar zijn,

verwachten uit hoofde van de Overeenkomst.

moeten schriftelijk binnen 8 (acht) dagen nadat een dergelijk
gebrek redelijkerwijs zou moeten zijn vastgesteld aan Agrolux

4. Agrolux is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade die de

worden gemeld onder vermelding van de aard en de omvang

Koper heeft geleden. Gevolgschade omvat onder meer

van de gebreken.

winstderving, geleden verliezen en gemaakte kosten, alsmede
misgelopen orders en besparingen en verliezen vanwege

16. Alle klachten over facturen moeten schriftelijk binnen 8 (acht)

productie- of bedrijfsonderbrekingen of stagnatie.

dagen na de factuurdatum aan Agrolux worden gemeld.
17. Na het verstrijken van bovengenoemde termijnen, wordt

5.

De aansprakelijkheidsbeperkingen in dit artikel zijn niet van

de Koper geacht de Producten in goede staat te hebben

toepassing indien en voor zover de aansprakelijkheid van

ontvangen. Daarna vervalt het klachtrecht van de Koper en

Agrolux voor de desbetreffende verliezen, is verzekerd en

worden de klachten niet meer door Agrolux in behandeling

een bedrag wordt uitgekeerd uit hoofde van de toepasselijke

genomen.

verzekeringspolis. Agrolux is niet verplicht om haar rechten
uit hoofde van de verzekeringspolis te doen gelden, indien zij

18. Indien een klacht tijdig is ingediend krachtens artikel 12, blijft

door de Koper aansprakelijk is gesteld.

de Koper verplicht om bezit van het Product te nemen en het
te betalen. De Koper mag het gebrekkige Product retourneren

6. Agrolux bedingt alle wettelijke en contractuele verweer-

op de door Agrolux aangegeven wijze en nadat Agrolux daar

middelen die zij kan inroepen om zich te weren tegen

vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

aansprakelijkheid jegens de Koper, ook voor de gedragingen
van haar junior en senior medewerkers waarvoor zij krachtens

19. Iedere levering kan worden beschouwd als een eenmalige

de wet aansprakelijk kan worden gesteld.

levering. Dat betekent dat klachten in verband met een
bepaalde levering geen gevolgen kunnen hebben voor een

7. Agrolux

kan

derden

inschakelen

voor

de

uitvoering

andere levering en/of een verbintenis of verbintenissen die uit

van de Overeenkomst en is te allen tijde gerechtigd om

die andere levering voor de Koper voortvloeien.

aansprakelijkheidsbeperkingen in te roepen ten aanzien van
die derden jegens de Koper.

20. De garanties van Agrolux in deze Overeenkomst kunnen
niet worden overgedragen, vervreemd of doorgegeven door

8. Het bepaalde in dit artikel, al dan niet op zichzelf of gelezen

de Koper aan een andere partij zonder de voorafgaande

in samenhang met het vorige artikel, laat de wettelijke

schriftelijke

aansprakelijkheid onder dwingend recht van Agrolux onverlet.

toestemming

van

Agrolux.

Pogingen

tot

overdracht, vervreemding of doorgifte zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van Agrolux zijn nietig.

Artikel 14. Aansprakelijkheidsbeperking

Artikel 16 Vrijwaring
1.

aanzien van intellectuele eigendomsrechten op materialen of
gegevens die de Koper heeft verstrekt en die voor de uitvoering

De aansprakelijkheid die uit de garantie voortvloeit als bedoeld in

van de Overeenkomst worden gebruikt.

artikel 13, overschrijdt nimmer het oorspronkelijke factuurbedrag
voor de betrokken Producten.

De Koper vrijwaart Agrolux tegen vorderingen van derden ten

2. Indien de Koper aan Agrolux gegevensdragers, elektronische
bestanden of software, etc. verstrekt, garandeert hij dat de

Artikel 15. Aansprakelijkheid
1.

gegevensdragers, elektronische bestanden of software geen
virussen en gebreken bevatten.
3.

De Koper vrijwaart Agrolux tegen aanspraken van derden op

Onverminderd het bepaalde in artikel 13 is Agrolux uitsluitend

grond van productaansprakelijkheid wegens een defect in een

aansprakelijk voor verliezen die de Koper lijdt in geval van

product dat de Koper aan een derde heeft geleverd en waarin

opzet of grove nalatigheid zijdens Agrolux of haar senior

door Agrolux geleverde Producten zijn geïntegreerd, behalve

medewerkers.

indien en voor zover de Koper aantoont dat de verliezen door

2. Agrolux is niet aansprakelijk voor verliezen die zijn veroorzaakt

de door Agrolux geleverde Producten zijn veroorzaakt.

door haar junior medewerkers en door derden die voor de
uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld.
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Artikel 17 Beëindiging/opschorting
1.

3.

Naast de betekenis die de wet en de rechtspraak aan het begrip
overmacht toekent, wordt in deze voorwaarden daaronder

Onverminderd andere rechten van Agrolux, is Agrolux

verstaan alle externe oorzaken, ongeacht of die zijn voorzien,

gerechtigd om, zonder dat daartoe een ingebrekestelling

die buiten de macht van Agrolux liggen, maar die verhinderen

is vereist en zonder enige verplichting tot betaling van een

dat Agrolux zijn verplichtingen kan nakomen.

vergoeding, de Overeenkomst en/of een Order of een deel

4. Overmacht omvat onder meer de volgende omstandigheden:

ervan te beëindigen of om de (verdere) uitvoering van de

een tekort op de markt voor benodigde grondstoffen,

Overeenkomst op te schorten, indien:

materialen en/of arbeidskrachten, industriegeschillen, oorlog,

(i)

de Koper zijn verplichtingen jegens Agrolux krachtens de

oorlogsrisico's, burgeroorlog, rellen, brand, aardbevingen,

Overeenkomst niet of niet op de juiste wijze of niet tijdig

waterschade, overstromingen, stakingen, bedrijfsbezettingen,

nakomt, ook als de reden daarvoor buiten zijn macht ligt;

uitsluitingen, invoer- en uitvoerbeperkingen, overheids-

Agrolux omstandigheden ter kennis zijn gekomen

maatregelen, storingen aan apparatuur en niet-levering of late

die goede grond geven te vrezen dat de Koper zijn

levering van benodigde grondstoffen en materialen, water en/

(ii)

of elektriciteit aan Agrolux.

verplichtingen niet zal nakomen of niet volledig of niet
op tijd zal nakomen;
(iii)

5.

de Koper failliet is verklaard, aan hem surséance van

in het vorige lid, die zich voordoen bij de bedrijven van

betaling is verleend of onder curatele is gesteld of er een

derden waarvan Agrolux grondstoffen, materialen, diensten,

verzoek daartoe is ingediend, of de Koper is ontbonden of

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

zijn bedrijf is gestaakt of beëindigd;
(iv)

(v)

Daarnaast omvat overmacht omstandigheden als bedoeld

Agrolux de Overeenkomst of een deel ervan tijdelijk

6. Overmacht omvat tevens situaties waarin de omstandigheden

of permanent niet goed kan nakomen vanwege één of

als bedoeld in artikel 17.3, zich voordoen bij de bedrijven

meer omstandigheden die buiten de macht van Agrolux

van derden in verband met de opslag of het transport van

liggen;

goederen, ongeacht of zulks door Agrolux of anderszins wordt
uitgevoerd.

de Koper bij het sluiten van de Overeenkomst is gevraagd
om zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn

7. Indien de opschorting van de uitvoering door Agrolux van de

verplichtingen krachtens de Overeenkomst en deze

Overeenkomst (of een deel ervan) wegens overmacht langer

zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

dan 3 (drie) maanden duurt, dan hebben beide Partijen het

2. Voorts is Agrolux gerechtigd om de Overeenkomst te

recht om (het resterende deel van) de Overeenkomst als

beëindigen of te zorgen voor beëindiging ervan indien er

ontbonden te verklaren. In dat geval is geen van de Partijen

zich omstandigheden voordoen waardoor de uitvoering van

verplicht om een vergoeding te betalen. Voorschotten

de Overeenkomst onmogelijk wordt of naar maatstaven

worden terugbetaald, met dien verstande dat de Koper de

van redelijkheid en billijkheid niet langer kunnen worden

werkzaamheden betaalt die tot de dag van beëindiging door

verlangd, of indien er zich omstandigheden voordoen

Agrolux zijn uitgevoerd, of dat (al naar gelang van het geval)

waardoor niet kan worden verwacht dat de Overeenkomst op

deze werkzaamheden worden voldaan in overeenstemming

ongewijzigde wijze wordt voortgezet.

met het afgesproken factuurbedrag.

3.

Indien de Overeenkomst is beëindigd, worden de vorderingen
van Agrolux jegens de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien
Agrolux de nakoming van haar verplichtingen opschort,
behoudt zij haar vorderingen uit hoofde van de wet en de
Overeenkomst.

Artikel 19 Overige bepalingen
1.

4. Agrolux is te allen tijde gerechtigd om schadevergoeding te

Aangezien Agrolux ernaar streeft haar Producten steeds te
verbeteren, behoudt Agrolux zich het recht voor om haar

vorderen.

modellen aan te passen wanneer zij zulks gerechtvaardigd
acht.

Artikel 18 Overmacht
1.

De plicht van Agrolux om zijn verplichtingen na te komen,

2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst, de
Order en de Voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien zij
schriftelijk zijn overeengekomen.
3.

De Koper is niet gerechtigd de Overeenkomst of rechten en

worden opgeschort wanneer zij wegens overmacht niet in

plichten die daaruit voortvloeien, aan derden over te dragen

staat is de Overeenkomst uit te voeren.

zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van

2. In geval van een situatie waarin de uitvoering ernstig wordt

Agrolux. Agrolux is gerechtigd haar rechten en plichten uit

belemmerd, wordt er geacht sprake te zijn van een situatie

hoofde van de Overeenkomst aan derden over te dragen.

waarin de Overeenkomst niet kan worden uitgevoerd.

Hierbij geeft de Koper geeft daar toestemming voor.
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4. Agrolux verbiedt namens haar aangeboden steekpenningen
of steekpenningen die verband houden met haar bedrijfsactiviteiten. In verband met de uitvoering door de Koper van
welke Overeenkomst dan ook die met Agrolux tot stand is
gekomen betreffende Producten of anderszins, garandeert
en belooft de Koper dat hij geen steekpenningen aanbiedt
of toestaat.In de zin van dit lid is een “steekpenning” een
directe of indirecte betaling, gift of aanbieding of een belofte
tot betaling of een gift van welke aard dan ook aan ofwel
een functionaris van een overheidsinstantie of een dienst
of afdeling daarvan, ofwel aan een andere functionaris dan
overheidsfunctionaris, overeenkomstig de omschrijving van
dit begrip in het Nederlandse recht, met als doel een handeling,
beslissing of een nagelaten handeling van een dergelijke
overheidsfunctionaris of andere functionaris te beïnvloeden,
of om die overheidsfunctionaris of andere functionaris ertoe
aan te zetten zijn invloed te gebruiken binnen de overheid of
binnen een particuliere rechtspersoon in geval van een andere
functionaris dan een overheidsfunctionaris. De Koper dient
onmiddellijk maatregelen te nemen om schending van deze
bepaling te herstellen, waaronder het onverwijld melden van
dergelijke schendingen aan Agrolux en het nemen van de
door Agrolux verzochte of vereiste maatregelen. In geval van
een dergelijke schending heeft Agrolux het recht om deze
Overeenkomst te beëindigen.

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1.

Het aanbieden van Producten, Orders, de Overeenkomst, de
Voorwaarden en alle overige rechtsbetrekkingen die daarmee
verband houden tussen Agrolux en de Koper, zijn onderworpen
aan het Nederlandse recht.

2. De bevoegde rechter te Den Haag is exclusief bevoegd om
geschillen tussen Agrolux en de Koper te beslechten die
voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering
van) Orders, de Overeenkomst, de Voorwaarden en alle
rechtsbetrekkingen die daarmee verband houden.
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