ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN D&A LICHT
Artikel 1
Toepasselĳkheid
1. Deze voorwaarden zĳn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, leveringen of overige diensten van of met D&A Licht. D&A Licht wĳst de
toepasselĳkheid van eventueel door Afnemer gehanteerde Algemene Voorwaarden
uitdrukkelĳk van de hand.
2. Ingeval van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden wordt
afgeweken blĳven de overige bepalingen onverkort van toepassing. Alleen schriftelĳk tussen D&A Licht en Afnemer overeengekomen afwĳkingen zĳn geldig.
Artikel 2
Aanbiedingen, offertes en prĳzen
1. Alle aanbiedingen en offertes van D&A Licht zĳn vrĳblĳvend en eveneens zolang
de voorraad strekt, ook indien daarin een termĳn is opgenomen voor de aanvaarding daarvan.
2. Alle prĳsopgaves in offertes of aanbiedingen dan wel catalogi zĳn altĳd onder
voorbehoud, tenzĳ uitdrukkelĳk anders en schriftelĳk is overeengekomen. Alle geoffreerde prĳzen of aanbiedingen zĳn netto, exclusief BTW, invoerrechten, vervoer,
emballagekosten, montage- en installatiekosten, kosten van inbedrĳfstelling tenzĳ
uitdrukkelĳk anders is overeengekomen.
3. Een samengestelde prĳsopgave verplicht D&A Licht niet tot levering van een
deel van de in de aanbieding of offerte vermelde zaken of diensten tegen de daarvoor opgegeven (deel) prĳzen. Door D&A Licht verstrekte prĳslĳsten gelden niet als
offerte in de zin van artikel 2 lid 1.
Artikel 3
Totstandkoming van de overeenkomst en wĳzigingen nadien
1. De overeenkomst tussen D&A Licht en Afnemer komt pas tot stand nadat D&A
Licht de aanvaarding van de aanbieding of offerte schriftelĳk/per e-mail aan Afnemer heeft bevestigd. Zolang D&A Licht de aanvaarding niet schriftelĳk/per e-mail
heeft bevestigd aan Afnemer, kan D&A Licht de aanbieding of offerte herroepen of
wĳzigen.
2. Indien in de aanvaarding door Afnemer voorbehouden of wĳzigingen in de
aanbiedingen of offerte zĳn aangebracht of wordt verwezen naar andersluidende
(algemene) voorwaarden, komt in afwĳking van de vorige lid de overeenkomst pas
tot stand, indien D&A Licht tevens de wĳzigingen schriftelĳk aan Afnemer heeft
bevestigd.
3. Wĳzigingen in tot stand gekomen overeenkomsten en afwĳkingen van deze Algemene Voorwaarden na deze tot stand zĳn gekomen zĳn slechts van kracht indien
zĳ schriftelĳk/per e-mail tussen D&A Licht en Afnemer zĳn overeengekomen.
4. Indien D&A Licht, voor de af te geven nieuwe offerte dan wel wĳzigingen van
reeds afgegeven offertes aan Afnemer, meer dan 2 uren aan voorbereidingswerkzaamheden heeft moet besteden, zoals het maken van nieuwe (schets)tekeningen en berekeningen, is D&A Licht gerechtigd aan de hand van een uurtarief van
€ 75,00 per uur exclusief B.T.W. haar werkzaamheden bĳ Afnemer in rekening
te brengen alsmede redelĳke kosten van door D&A Licht in te schakelen derden.
5. Indien een vaste prĳs is overeengekomen, zal D&A Licht daarbĳ aangeven in
hoeverre de wĳziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrĳding van de
vaste prĳs tot gevolg heeft.
6. Ingeval de overeenkomst als bedoeld in dit artikel tot stand komt met meerdere
Afnemers, zĳn deze in alle gevallen allen hoofdelĳk aansprakelĳk jegens D&A Licht,
indien de verplichtingen jegens D&A Licht door een der Afnemers niet of slechts
deels wordt nagekomen.
7. Indien een natuurlĳke persoon namens of voor rekening van een rechtspersoon
een overeenkomst sluit, verklaart hĳ - door ondertekening van de overeenkomst
- daartoe bevoegd te zĳn. Deze persoon is naast de rechtspersoon hoofdelĳk aansprakelĳk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
Artikel 4

Kwaliteit, omschrĳving, verantwoordelĳkheden
en opdrachtbevestiging
1. D&A Licht zal zich zoveel mogelĳk inspannen om aan Afnemer die zaken of diensten te leveren zoals is omschreven in de opdrachtbevestiging, dit geldt tevens voor
de te leveren kwaliteit en hoeveelheid. Hetgeen is opgenomen in door D&A Licht
verzonden opdrachtbevestiging is bepalend. D&A Licht is niet gehouden eventuele
kosten te vergoeden samenhangend met de inschakeling van derden door Afnemer
ter controle van zaken dan wel diensten welke door D&A Licht zĳn geplaatst c.q.
geleverd, tenzĳ anders tussen partĳen is overeengekomen.
2. Afnemer dient eventuele wĳzigingen en/of toevoegingen op de verzonden opdrachtbevestiging terstond, doch uiterlĳk binnen 24 uur, na de dag waarop de
opdrachtbevestiging door D&A Licht is verzonden, schriftelĳk/per e-mail aan D&A
Licht kenbaar te maken, bĳ gebreke waarvan de verzonden opdrachtbevestiging
geldt als uitgangspunt voor de in lid 1 bedoelde verplichting(en) van D&A Licht
jegens Afnemer.
3. Aan Afnemer getoonde samples dan wel voorbeelden worden slechts bĳ wĳze
van aanduiding verstrekt, zonder dat de door D&A Licht af te leveren zaken daaraan
behoeven te beantwoorden.
4. Afnemer kan géén rechten ontlenen aan de door D&A Licht gedane mededelingen omtrent (technische) productspeciﬁcaties, gegevens zoals vermeld in brochures, catalogi of andere informatie verschaffende bescheiden, tenzĳ diezelfde
gegevens zĳn opgenomen in de tot stand gekomen overeenkomst of in de in lid 1
bedoelde opdrachtbevestiging.
5. Geringe afwĳkingen in kwaliteit, uitvoering, aantallen en dergelĳk van de door
D&A Licht geleverde zaken leveren voor Afnemer géén grond op om de tot stand
gekomen overeenkomst (al dan niet gedeeltelĳk) te ontbinden dan wel haar betalingsverplichting op te schorten.
Artikel 5
Levertĳden, levering, aﬂevering en risico
1. De door D&A Licht opgegeven leveringstermĳnen zĳn geen fatale termĳnen.
Door het enkel verstrĳken van deze termĳnen raakt D&A Licht niet in verzuim en kan
Afnemer niet tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, noch tot opschorting
van de betalingsverplichting. In voornoemde gevallen is steeds een voorafgaande
en deugdelĳke schriftelĳke ingebrekestelling van Afnemer vereist, waarin een minimale (herstel/leverings)termĳn wordt gesteld van 21 dagen.
2. Levering geschiedt af magazĳn van D&A Licht te Nĳverdal of van de door deze
ingeschakelde derde(n), tenzĳ uitdrukkelĳk anders schriftelĳk/per e-mail is overeengekomen.
3. De aﬂevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de
af te leveren zaken gereed staan voor Afnemer in het voorraad / opslagmagazĳn
van D&A Licht of van de door deze ingeschakelde derde(n) en dit schriftelĳk of
anderszins door D&A Licht kenbaar is gemaakt.
4. Vanaf het moment als bedoeld in lid 3 worden de afgeleverde zaken geacht zich
te bevinden in de macht van Afnemer en zĳn deze voor diens rekening en risico.
5. Ingeval aﬂevering niet plaatsvindt overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dit
artikel, zullen de zaken worden afgeleverd / bezorgd op de overeengekomen plaats
of plaatsen op de wĳze als in de offerte of opdrachtbevestiging is bepaald of naderhand tussen partĳen schriftelĳk is overeengekomen. Gedurende het transport
zĳn de af te leveren zaken niet verzekerd door D&A Licht en zĳn / komen die
zaken reeds voor rekening en risico van Afnemer. Het risico tĳdens transport dient
Afnemer zelf te verzekeren.
6. In het geval aﬂevering plaatsvindt overeenkomstig het bepaalde in lid 5, komen
de kosten voor aﬂevering of bezorging – de transportkosten daaronder begrepen
volledig voor rekening van Afnemer. D&A Licht is gerechtigd in gedeelten te leveren
(deelleveranties) en deze afzonderlĳk aan Afnemer te factureren, zonder dat D&A
Licht in verzuim geraakt.
Artikel 6
Verlangen van zekerheden en opschorting
1. Indien er gerede twĳfel bestaat bĳ D&A Licht omtrent de betalingscapaciteit
of solvabiliteit van Afnemer, is D&A Licht bevoegd de aﬂevering of bezorging als

bedoeld in artikel 5 op te schorten totdat Afnemer voldoende zekerheid voor de
nakoming van zĳn (betalings-) verplichtingen heeft verschaft aan D&A Licht.
2. Of de door Afnemer aangeboden zekerheden als bedoeld in lid 1 voldoende zĳn,
is ter beoordeling van D&A Licht. Afnemer is aansprakelĳk voor de door D&A Licht
door deze vertraagde aﬂevering of bezorging te lĳden schade.
3. Ingeval Afnemer anderszins, uit welke hoofde dan ook, tekortschiet in de nakoming van diens verplichtingen jegens D&A Licht, is D&A Licht eveneens gerechtigd
de (af)levering van zaken op te schorten, de overeenkomst op te zeggen dan wel
(gedeeltelĳk) te ontbinden.
Artikel 7
Niet - toerekenbare tekortkoming
1. De in artikel 5 genoemde levertĳd of overeengekomen termĳn ter zake leveringen van zaken alsmede voor het verrichten van andere diensten door D&A Licht
wordt verlengd met de periode, gedurende welke D&A Licht door overmacht is
verhinderd aan zĳn verplichtingen te voldoen.
2. Van overmacht aan de zĳde van D&A Licht is sprake, indien D&A Licht na de
totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 3 verhinderd wordt aan
een of meerdere verplichtingen uit de gesloten overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van (in zowel binnen- als buitenland): oorlog,
oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming,
werkstaking, bedrĳfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie,
vertraging tĳdens transport, niet -werkbare omstandigheden, alles zowel in het
bedrĳf van D&A Licht als bĳ derden van wie D&A Licht de benodigde materialen of
grondstoffen geheel of gedeeltelĳk moet betrekken, evenals bĳ opslag of gedurende
transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts alle overige oorzaken buiten de
schuld of risicosfeer van D&A Licht ontstaan en feiten en omstandigheden waarbĳ
van D&A Licht in gemoede niet kan worden gevergd dat zĳ aan haar verplichtingen
dient te voldoen.
3. Indien door overmacht de levering van zaken of andere diensten meer dan drie
maanden worden vertraagd, zĳn zowel D&A Licht als Afnemer bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen, door middel van een aan de andere partĳ
gerichte schriftelĳke beëindigingsverklaring.
Artikel 8
Garantie
D&A Licht verleent slechts garantie op de door haar (af)geleverde zaken en diensten
overeenkomstig de voorwaarden en bedingen als omschreven in de meest recente
aan Afnemer ter hand gestelde garantievoorwaarden, te allen tĳde met een maximale garantie termĳn van 3 maanden.
Artikel 9
Aansprakelĳkheid
1. Buiten haar aansprakelĳkheid op grond van de verleende garantie overeenkomstig het bepaalde in artikel 8, is D&A Licht slechts aansprakelĳk voor schade,
geleden door Afnemer of derden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is
van opzet of grove schuld van D&A Licht of van diens leidinggevende dan wel
ondergeschikte(n) of van de door haar ingeschakelde derde(n), zulks met inachtneming van het hierna bepaalde.
2. In ieder geval is de aansprakelĳkheid van D&A Licht, te allen tĳde beperkt tot het
netto factuurbedrag vermeld in de opdrachtbevestiging van D&A Licht aan Afnemer,
met een maximum bedrag van € 5.000,00. Daarbĳ gelden tevens de navolgende
beperkingen en situaties waarin in ieder geval géén sprake is van aansprakelĳkheid
van D&A Licht:
a) D&A Licht is nimmer aansprakelĳk voor schade of gebreken aan of veroorzaakt
door de door haar (af)geleverde
zaken, voortvloeiende uit: het (al dan niet ondeskundig) gebruik dan wel de eventuele ongeschiktheid van die zaken zelve, alsmede voor het gebruik van speciﬁeke
zaken, materialen, onderdelen of constructies die – al dan niet in afwĳking van de
geldende voorschriften - door of namens Afnemer uitdrukkelĳk worden voorgeschreven, dan wel door deze ter beschikking zĳn gesteld aan D&A Licht of aan door
deze ingeschakelde derden;
b) D&A Licht is nimmer aansprakelĳk voor schade van Afnemer of derden die,
direct of indirect, voortvloeit uit het feit dat de door of namens D&A Licht mondeling
of schriftelĳk verstrekte adviezen niet, niet-tĳdig of niet naar behoren door Afnemer,
diens vertegenwoordiger of derden zĳn opgevolgd;
c) ingeval van mondelinge door of namens D&A Licht verstrekte informatie is deze
nimmer aansprakelĳk voor de schade die voortvloeit uit misverstanden of onjuist
overgekomen informatie;
d) nimmer komen voor vergoeding in aanmerking bedrĳfs- en/of gevolgschade
(bedrĳfsstoring, andere onkosten, derving van inkomsten, winst en alle andere (in)
directe (gevolg)schade e.d. daaronder begrepen), door welke oorzaak ook ontstaan.
Afnemer dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
e) de door D&A Licht te vergoeden schade zal worden gematigd, indien de door
Afnemer te betalen prĳs of vergoeding gering is in verhouding tot de omvang van
de door Afnemer geleden schade.
3. Afnemer is gehouden D&A Licht, alsmede de door hem ingeschakelde derde(n),
te vrĳwaren voor enige aanspraken van derden wegens vergoeding van schade
tengevolge van het gebruik of toepassing van de geleverde zaken of prestatie(s).
4. Indien Afnemer één of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit de met D&A
Licht tot stand gekomen overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet, niettĳdig of niet behoorlĳk nakomt, is Afnemer – zonder nadere ingebrekestelling – in
verzuim en volledig aansprakelĳk voor alle schade die D&A Licht en de door deze
ingeschakelde derde(n) daardoor lĳdt, zulks onverminderd de overige rechten en
bevoegdheden van D&A Licht op grond van de Wet of op grond van deze Algemene
Voorwaarden.
Artikel 10 Reclames
1. Onder reclames worden verstaan: een beroep van Afnemer op het feit dat de
door D&A Licht afgeleverde zaken of verrichte diensten niet aan de totstandgekomen overeenkomst beantwoorden, daaronder mede begrepen zichtbare en niet
(- direct ) zichtbare gebreken aan het geleverde.
2. Afnemer is verplicht ingeval van aﬂevering of bezorging ingevolge het bepaalde
in artikel 5, alle afgeleverde of bezorgde zaken, inclusief verpakking, terstond bĳ
aﬂevering of bezorging te controleren op uiterlĳke tekortkomingen, beschadigingen
en op overige zichtbare gebreken. Afnemer dient zo spoedig mogelĳk daarna, zĳnde
binnen 48 uur na aﬂevering en bezorging, te controleren op niet-direct zichtbare
gebreken.
3. Indien de (af) geleverde of bezorgde zaken als bedoeld in lid 2 door D&A Licht
(moeten) worden geïnstalleerd of gemonteerd alvorens tot ingebruikname van die
zaken over te kunnen gaan, is Afnemer verplicht de in lid 2 bedoelde controle op
uiterlĳke / zichtbare gebreken uit te voeren: terstond nadat de installatie of montage
is voltooid alsmede zo spoedig mogelĳk daarna die zaken te controleren op niet
(-direct) zichtbare gebreken.
4. Ten aanzien van niet - (direct) zichtbare gebreken aan het afgeleverde of bezorgde, geldt dat Afnemer reclames schriftelĳk bĳ D&A Licht dient in te dienen binnen
72 uur nadat deze gebreken door Afnemer zĳn geconstateerd dan wel redelĳkerwĳs
door deze hadden kunnen worden geconstateerd.
5. Onder niet- (direct) zichtbare gebreken als bedoeld in de voorgaande leden worden verstaan: gebreken als gevolg van constructie, speciﬁcatie - of ontwerpfouten
en die fouten ertoe leiden dat Afnemer de afgeleverde zaken niet meer kan gebruiken voor het doel waarvoor zĳ zĳn aangeschaft en die binnen de hiervoor genoemde
termĳnen niet zichtbaar waren.
6. Tĳdig (en op de juiste wĳze) bĳ D&A Licht ingediende reclames geven Afnemer niet het recht de betaling van de koopprĳs / vergoeding op te schorten of te
verrekenen, noch de bevoegdheid de totstandgekomen overeenkomst geheel of
gedeeltelĳk te ontbinden.
7. Eventuele op ingediende reclames gebaseerde rechtsvorderingen en verweren
dienen – op straffe van verval van dit recht - binnen één jaar nadat de reclame is
ingediend.

Artikel 11 Betaling
1. Tenzĳ partĳen uitdrukkelĳk schriftelĳk anders zĳn overeengekomen, geschiedt
levering onder rembours of onder (gedeeltelĳke dan wel volledige) vooruitbetaling.
In alle andere gevallen geschiedt betaling uiterlĳk binnen 14 dagen na factuurdatum op een door D&A Licht aangewezen bank- of girorekening, zulks ter keuze van
D&A Licht.
2. Afnemer is niet bevoegd op de betalingen enig bedrag wegens een door hem
gestelde tegenvordering in mindering te brengen dan wel te verrekenen.
3. Vanaf de eerste dag dat Afnemer op grond van de voorgaande leden in dit artikel
in verzuim is geraakt, is deze een contractuele rente verschuldigd van 1,2% per
maand.
4. Indien D&A Licht bĳ het in verzuim geraken van Afnemer tot buitengerechtelĳke
maatregelen over dient te gaan, waaronder uitdrukkelĳk ook begrepen sommaties,
nadere aanmaningen of incassomaatregelen door of namens D&A Licht zelf getroffen, komen de kosten daarvan voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelĳke
kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van
€ 150,00. Indien D&A Licht gerechtelĳke incassokosten dient te maken, komen
de werkelĳke door D&A Licht gemaakte incassokosten volledig voor rekening van
Afnemer.
Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle afgeleverde of bezorgde of nog te leveren dan wel te bezorgen zaken blĳven
in eigendom van D&A Licht, totdat Afnemer de daarvoor overeengekomen prĳs en
aan de overige krachtens dit artikel geldende verplichtingen – voortvloeiende uit
eerder of later met D&A Licht tot stand gekomen overeenkomsten - volledig heeft
voldaan.
2. In geval tevens sprake is van verzuim van Afnemer ingevolge artikel 11 of Afnemer in gebreke blĳft de zaken feitelĳk af te nemen, blĳven de zaken in eigendom
totdat tevens de rente ingevolge artikel 11 lid 3 of de buitengerechtelĳke kosten
ingevolge artikel 11 lid 4 in zĳn geheel zĳn voldaan.
3. In geval D&A Licht in het kader van de totstandgekomen overeenkomst tevens te
vergoeden werkzaamheden heeft verricht, blĳven de afgeleverde / bezorgde zaken
in eigendom van D&A Licht totdat Afnemer (tevens) alle daarmee samenhangende
en opeisbare vorderingen heeft voldaan, de vorderingen wegens niet- of niet behoorlĳk nakomen daaronder begrepen.
4. Zolang de eigendom ingevolge de voorgaande leden nog niet op Afnemer is
overgegaan, is deze niet bevoegd de aan haar afgeleverde / bezorgde zaken geheel
of gedeeltelĳk te vervreemden (waaronder begrepen doorlevering aan onderaannemer voor verwerking), aan derden te verpanden of anderszins met rechten van
derden te bezwaren.
5. Vanaf het moment dat Afnemer ingevolge artikel 11 in verzuim is of D&A Licht
goede grond heeft te vrezen dat hĳ in verzuim zal geraken, is D&A Licht bevoegd de
aan Afnemer afgeleverde / bezorgde zaken, zonder voorafgaande ingebrekestelling,
terug te vorderen en op te halen. Afnemer is verplicht deze zaken op de eerste
vordering van D&A Licht onverwĳld aan hem terug te geven en daarvoor de noodzakelĳke / vereiste medewerking verlenen, waaronder uitdrukkelĳk mede begrepen
het verschaffen van vrĳe toegang op / in plaatsen of gebouwen in de ruimste zin
des woords. De kosten in verband met deze teruggave zĳn geheel voor rekening van
Afnemer. Na terugname zal Afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, die
in geen geval hoger zal zĳn dan de oorspronkelĳk overeengekomen prĳs verminderd
met de kosten in verband met die terugname alsmede door D&A Licht geleden
schade.
6. Afnemer is, zolang de eigendom van de afgeleverde / bezorgde zaken nog niet
aan/op hem is overgegaan doch wel reeds de feitelĳke macht daarvan heeft verkregen ingevolge het bepaalde in artikel 5, verplicht gedurende die periode ervoor te
zorgen dat die zaken in dezelfde staat en kwaliteit blĳven als waarin zĳ verkeerden
op het moment van aﬂevering of bezorging, alsmede ervoor te zorgen dat deze
zaken ten gunste van het eigendomsrecht van D&A Licht individualiseerbaar zĳn en
zullen blĳven.
7. Afnemer is verplicht de afgeleverde / bezorgde zaken als bedoeld in dit artikel
volledig tegen brand, ontplofﬁngs- en waterschade alsook tegen diefstal en vandalisme te verzekeren en de polissen daarvan, op eerste verzoek, aan D&A Licht ter
inzage te geven, bĳ gebreke waarvan Afnemer gehouden is alle daaruit voor D&A
Licht voortvloeiende schade te vergoeden.
8. Afnemer is verplicht om op eerste vordering van D&A Licht alle aanspraken dan
wel vorderingen uit hoofde van de in lid 7 genoemde verzekeringspolissen op de
verzekeraar aan hem te verpanden, een en ander met inachtneming met de wettelĳke vestigingseisen daarvoor als bedoeld in artikel 6:239 lid 1 BW tot meerdere
zekerheid van alle vorderingen van D&A Licht op Afnemer, die niet onder het eigendomsvoorbehoud vallen op grond van dit artikel. De kosten voor de totstandkoming
van het in de eerste volzin genoemde pandrecht komen voor rekening van Afnemer,
tenzĳ uitdrukkelĳk anders schriftelĳk overeengekomen.
Artikel 13 Ontbinding
1. Indien Afnemer niet, niet tĳdig of niet behoorlĳk aan zĳn verplichtingen die
voor hem voortvloeien uit enige grond van deze Algemene Voorwaarden of de met
D&A Licht tot stand gekomen overeenkomst voldoet, is D&A Licht gerechtigd de
overeenkomst, of een gedeelte daarvan die nog moet worden uitgevoerd, zonder
ingebrekestelling en zonder dat rechterlĳke tussenkomst is vereist, al dan niet gedeeltelĳk, te ontbinden en het door hem geleverde, voor zover nog niet betaald,
terug te nemen. Vorenstaande onverminderd het recht van D&A Licht op vergoeding
van eventueel verlies, winstderving en andere schade die als gevolg van die tekortkoming is ontstaan of nog zal ontstaan.
2. Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing ingeval van: schorsing van betalingen, van aanvraag of verlening van surséance van betaling, tot
faillietverklaring of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling of
liquidatie van de zaken van Afnemer of van diens overlĳden of indien Afnemer door
beslaglegging of anderszins de beschikking over zĳn vermogen verliest. Indien deze
omstandigheden zich voordoen, is Afnemer verplicht dat onverwĳld schriftelĳk te
melden aan D&A Licht.
3. In de gevallen genoemd als in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is iedere vordering die
D&A Licht heeft op Afnemer direct en volledig opeisbaar.
Artikel 17 Intellectueel eigendom
Alle met de door D&A Licht geleverde en gebruikte zaken (waaronder lichtplannen) verbonden intellectuele eigendomsrechten, in het bĳzonder de merken en
octrooien, zĳn en blĳven onvoorwaardelĳk en altĳd het eigendom van D&A Licht
of eigendom van de leveranciers van D&A Licht. Het is Afnemer uitdrukkelĳk verboden dit intellectuele eigendom te wĳzigen of anderszins aan te passen. Pas na
voorafgaande uitdrukkelĳke toestemming van D&A Licht is het Afnemer toegestaan
eigen merken op de zaken aan te brengen. In het laatste geval heeft de Afnemer
het oogmerk niet alleen als verkoper op te treden, maar zich uitdrukkelĳk en automatisch ook als (mede-)producent van de zaken jegens zĳn klanten te verbinden.
Artikel 18 Rechtsmacht, toepasselĳk recht en bevoegde rechter
1. Uitsluitend de Nederlandse rechter heeft rechtsmacht.
2. Op de tussen D&A Licht en Afnemer tot stand gekomen overeenkomsten is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De uit de tot stand gekomen overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden
beslecht. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten op alle rechtsbetrekkingen, in de ruimste zin des woords, tussen D&A Licht en Afnemer.
3. De Nederlandse rechter, de Kantonrechter daaronder begrepen, in het arrondissement Overĳssel, locatie Almelo, is met uitsluiting bevoegd om kennis te nemen
van alle geschillen tussen D&A Licht en Afnemer, tenzĳ uitdrukkelĳk anders en
dwingendrechtelĳk voortvloeit uit de wet of internationale verdragen.

