
  
 

Lighting Controls B.V. 
ALGEMENE VOORWAARDEN 

Artikel 1: Toepasselijkheid 

 
1.1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen 

en overeenkomsten betreffende leveranties en het verrichten van 
werkzaamheden door Lighting Controls B.V. (tevens handelend onder 
de naam Helvar en/of Domintell Nederland), gevestigd te Leerdam, 
waarbij Lighting Controls als verkoper of anderszins optreedt. 

 
1.2. Afwijking van deze voorwaarden geldt slechts, nadat deze afwijking 

door Lighting Controls schriftelijk is bevestigd. Door contractspartij 
gehanteerde Algemene Voorwaarden worden door Lighting Controls 
uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 
Artikel 2: Overeenkomsten/Aanbiedingen 

 
2.1. Alle aanbiedingen c.q. offertes door of namens Lighting Controls 

gedaan zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
Een overeenkomst komt eerst tot stand - al dan niet na offerte - 
wanneer de opdracht en/of bestelling schriftelijk door Lighting Controls 
is bevestigd, of daadwerkelijk een aanvang is gemaakt met de 
uitvoering van het werk of de leverantie. 

 
2.2. Geplaatste orders via tussenpersonen, waaronder agenten, 

vertegenwoordigers of wederverkopers, binden Lighting Controls eerst 
nadat deze schriftelijk zijn bevestigd door daartoe zijdens Lighting 
Controls bevoegde personen. 

 
2.3. Tekeningen, berekeningen, schema’s, computersystemen en compu-

terprogramma’s, methoden, monsters, specifieke gereedschappen en 
andere hulpmiddelen blijven te allen tijde eigendom van Lighting 
Controls en zullen niet door contractspartij aan derden mogen worden 
bekend gemaakt of ter beschikking gesteld, zonder schriftelijke 
toestemming van Lighting Controls. 

 
2.4. Alle gegevens in publicatie/reclamemateriaal van Lighting Controls zijn 

vrijblijvend en aan wijzigingen onderhevig. Lighting Controls staat niet 
in voor de volledigheid of actualiteit van die gegevens. Aan catalogi en 
verdere voorgedrukte informatie c.q. vergissingen daarin, kan 
contractspartij geen aanspraken ontlenen. 

 
Artikel 3: Levering 

 
3.1. Een door Lighting Controls opgegeven of met contractspartij 

overeengekomen leveringstermijn of datum van oplevering zal steeds 
bij benadering gelden. Bij niet-tijdige levering of uitvoering van de 
werkzaamheden zal contractspartij Lighting Controls schriftelijk een 
nadere redelijke termijn stellen om alsnog te leveren of het werk uit te 
voeren. 

 
3.2. Onverminderd het voorgaande loopt de leveringstermijn vanaf de 

laatste van onderstaande tijdstippen: 
 

• de datum van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Lighting 
Controls; 
• de datum van ontvangst van de bij opdracht verschuldigde     
  betalingstermijn; 
• de datum van de door contractspartij aan Lighting Controls te 
verstrekken technische gegevens, documenten en/of    
  zekerheden. 

 
3.3. Door contractspartij te verstrekken informatie, zoals tekeningen, 

schema’s, berekeningen en alle overige voor de uitvoering van de 
werkzaamheden noodzakelijke gegevens, dient uiterlijk 14 dagen voor 
aanvang van haar werkzaamheden in het bezit te zijn gesteld van 
Lighting Controls. Indien contractspartij in gebreke blijft met de tijdige 
verstrekking van deze informatie, is Lighting Controls gerechtigd 
uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat contractspartij 
alsnog deze informatie heeft verstrekt.  

 
3.4. Contractspartij dient ervoor te zorgen dat Lighting Controls tijdig een 

aanvang kan maken met de montage van de door haar aan te brengen 
materialen en dat zij daarmee ongestoord voort kan gaan. Hetzelfde 
geldt voor de demontage. Contractspartij zal er voor zorgdragen dat er 
tijdig en voldoende vermogen aanwezig is ten behoeve van de door 
Lighting Controls te monteren en voor dat doel te gebruiken 
apparatuur.  

 
3.5. Ingeval Lighting Controls werkzaamheden, daaronder begrepen de 

bijlevering van materialen, heeft aangenomen, wordt het door Lighting 
Controls uitgevoerde werk geacht te zijn opgeleverd en door 
contractspartij te zijn aanvaard, zodra contractspartij het geleverde in 
gebruik heeft genomen. 

 

3.6. Het is contractspartij niet toegestaan om zelf of door derden 
wijzigingen aan te brengen aan de door Lighting Controls geleverde 
materialen en leidingen. 

 
3.7. Indien zich een gebrek voordoet in de door Lighting Controls 

geleverde apparatuur of leidingen, dient contractspartij Lighting 
Controls daarvan onmiddellijk per e-mail of per post in kennis te 
stellen. Herstel zal bij uitsluiting door of namens Lighting Controls 
geschieden, tenzij Lighting Controls contractspartij uitdrukkelijk 
schriftelijk machtigt om de noodzakelijke herstelwerkzaamheden door 
een derde en voor rekening van Lighting Controls te doen uitvoeren. 

 

 
Artikel 4: Prijs en betaling 

 
4.1. Overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en gebaseerd 

op de ten tijde van de offerte bekende prijsbepalende factoren. 
Lighting Controls is gerechtigd om tussentijdse verhogingen van 
heffingen, belastingen, invoerrechten, accijnzen en wisselkoersen aan 
contractspartij door te berekenen.  

 
4.2. Betaling geschiedt à contant of op factuur en in dat geval uiterlijk 

binnen 30 dagen na factuurdatum. Betalingen worden verricht met 
gebruikmaking van het door Lighting Controls aan te wijzen bank- of 
girorekeningnummer. Kosten in verband met de betaling zijn voor  
rekening van contractspartij. 

 
4.3. Indien contractspartij enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig 

voldoet, is hij zonder ingebrekestelling aan Lighting Controls een 
vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, te rekenen vanaf de 
factuurdatum, waarbij een gedeelte van een maand geldt als gehele 
maand. Zodra Lighting Controls haar vordering ter incasso uit handen 
heeft gegeven, is contractspartij de daaraan verbonden werkelijke 
buitengerechtelijke kosten verschuldigd aan Lighting Controls, welke 
kosten minimaal 15% zullen bedragen. Betalingen strekken 
achtereenvolgens in mindering op incassokosten, rente en vervolgens  
op de langst uitstaande vordering (factuur). 

 
4.4. De vordering op contractspartij met inbegrip van rente, kosten en 

eventueel nog niet opeisbare facturen, zal terstond en integraal 
opeisbaar zijn ingeval van een andere toerekenbare tekortkoming door 
contractspartij c.q. reeds ingetreden wanbetaling danwel wanneer 
beslag op diens goederen wordt gelegd c.q. surséance of faillissement 
van contractspartij wordt aangevraagd. Contractspartij wordt alsdan 
van rechtswege geacht in verzuim te zijn, ongeacht eerdere 
termijnafspraken. 
 

4.5. Ingeval van niet tijdige betaling heeft Lighting Controls steeds het recht 
de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te harer keuze 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enigerlei schade-
vergoeding gehouden te zijn. Lighting Controls is steeds gerechtigd de 
nakoming van haar verplichtingen op te schorten met een periode 
gelijk aan die waarmee contractspartij in gebreke is gebleven met 
tijdige betaling. 

 
4.6. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities, blijft Lighting 

Controls te allen tijde gerechtigd om alvorens tot levering over te gaan 
of met een reeds begonnen levering voort te gaan, van contractspartij 
genoegzame zekerheidsstelling of vooruitbetaling te verlangen. Van 
dat voornemen dient Lighting Controls contractspartij per post of e-
mail in kennis te stellen en deze daarbij alsnog de gelegenheid te 
geven de gevraagde zekerheidsstelling binnen bekwame tijd te 
verstrekken. Indien de verlangde zekerheidsstelling of aanbetaling niet 
binnen de gestelde termijn wordt verstrekt, is Lighting Controls 
gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder tot 
schadevergoeding gehouden te zijn. 

 
Artikel 5: Meer en minderwerk 

 
5.1. Lighting Controls heeft het recht tijdens de uitvoering van de 

overeengekomen werkzaamheden daarin wijzigingen aan te brengen 
indien deze naar haar oordeel noodzakelijk zijn op grond van 
voorschriften van overheidswege danwel de technische of 
bouwkundige uitvoerbaarheid van het werk. Aan die wijzigingen 
verbonden meerkosten, komen voor  
rekening van contractspartij. 
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5.2. Contractspartij heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het 
werk hierin wijzigingen te verlangen. De daaraan verbonden extra 
kosten dienen door contractspartij, indien Lighting Controls zulks 
wenst, vooraf te worden voldaan. Ingeval door contractspartij 

gewenste wijzigingen leiden tot minderwerk, behoudt Lighting Controls 
recht op tenminste 25% van het met dit minderwerk gemoeide bedrag 
als vergoeding voor gederfde  
winst en risico. 

 
5.3. Lighting Controls is gerechtigd om de door contractspartij verlangde 

wijzigingen niet uit te voeren indien deze wijziging naar haar oordeel 
op technische of constructieve bezwaren stuiten, danwel wanneer 
deze wijzigingen niet binnen de planning van haar werkzaamheden  
inpasbaar zijn. 

 
5.4. De tijdsduur van de uitvoering van het werk danwel de opleverings-

datum zal worden verlengd met de met de uitvoering van het meer- of 
minderwerk gemoeide tijd. 

 
Artikel 6: Risico-overgang, verlengd eigendomsvoorbehoud en retentie 

 
6.1. Behoudens nadere of afwijkende voorwaarden gaat het risico van de 

verkochte zaken op contractspartij over op het moment van aflevering. 

Voorts gelden ingeval van koop en verkoop de volgende condities.  
 
6.2. De geleverde zaken blijven eigendom van Lighting Controls tot 

contractspartij heeft voldaan aan al haar (betalings)verplichtingen 
jegens Lighting Controls uit hoofde van, samenhangende met of 
voortvloeiende uit welke overeenkomst of andere rechtsverhouding 
met Lighting Controls dan ook. 

 
6.3. De eigendom gaat eerst op contractspartij over, zodra contractspartij 

volledig aan alle verplichtingen jegens Lighting Controls heeft voldaan. 
Het is contractspartij, zo lang zij niet aan al haar verplichtingen heeft 
voldaan, niet toegestaan om deze zaken aan derden te leveren en/of 
ten gunste van derden te bezwaren anders dan in de normale 
uitoefening van haar bedrijf.  

 
6.4. Lighting Controls is gerechtigd en onherroepelijk gemachtigd om de 

onder verlengd eigendomsvoorbehoud aan contractspartij geleverde 
zaken op te eisen en terug in bezit te nemen, indien contractspartij 
niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet of dreigt te voldoen aan enige 
verplichting jegens Lighting Controls, dan wel in geval van liquidatie, 
faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of beslaglegging 
ten laste van contractspartij. Lighting Controls heeft te allen tijde vrije 
toegang tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, waar 
die zich ook mochten bevinden. 

 
6.5. Lighting Controls is te allen tijde gerechtigd om de afgifte te weigeren 

van de aan contractspartij toebehorende zaken, die Lighting Controls 
uit hoofde van een overeenkomst onder zicht heeft, indien 
contractspartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet of dreigt te 
voldoen aan enige verplichting jegens Lighting Controls, dan wel in 
geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling, 
schuldsanering of beslaglegging ten laste van contractspartij. 

 
Artikel 7: Klachten 

 
7.1. Contractspartij is verplicht verkochte en geleverde zaken en door 

Lighting Controls opgeleverd werk bij ontvangst respectievelijk 
ingebruikneming te - doen - inspecteren. Klachten over kwaliteit of 
hoeveelheid, danwel andere afwijkingen en/of beschadigingen dient 
contractspartij onverwijld, maar in elk geval binnen vijf dagen na 
aflevering danwel ingebruikneming schriftelijk - per post of e-mail - 
gemotiveerd aan Lighting Controls kenbaar te maken. Geen klacht zal 
nog ontvankelijk zijn, wanneer deze termijn is verstreken of wanneer 
contractspartij de geleverde zaken heeft verwerkt of aan derden heeft 
doorgeleverd. 

 
7.2. Afwijkingen betreffende gewicht of hoeveelheid zomede direct 

zichtbare beschadigingen, ook in de verpakking, moeten terstond op 
enig vervoersdocument worden vermeld, bij gebreke waarvan 
contractspartij geen enkele actie jegens Lighting Controls kan 
instellen. Op contractspartij rust de bewijslast, dat de zaken waarover 
hij reclameert, dezelfde zijn als welke door Lighting Controls zijn 
geleverd. 

 
7.3. Geringe afwijkingen zullen nimmer grond voor contractspartij vormen 

om de betreffende zaken te weigeren c.q. de overeenkomst te 
ontbinden. Klachten van welke aard ook, schorten de 
betalingsverplichtingen van contractspartij niet op. Het recht van 
reclamatie vervalt indien de producten door contractspartij zijn 
gewijzigd of gerepareerd.  

 
7.4. Lighting Controls heeft de keus indien een klacht gegrond blijkt, om 

alsnog het overeengekomene te leveren, danwel de betreffende zaken 
terug te nemen en te vervangen, danwel de overeenkomst te 
ontbinden en gedane betalingen aan contractspartij terug te boeken. 
Lighting Controls is nimmer aansprakelijk voor enige dientengevolge 
geleden schade, hoe ook genaamd. 

Artikel 8: Garantie 

 
8.1. Lighting Controls verbindt zich jegens contractspartij om zaken te 

leveren van goede kwaliteit, in de juiste hoeveelheid en 
overeenkomstig de omschrijving als in de offerte of een nader 
schriftelijk stuk tussen partijen vastgelegd. In het algemeen zal 
Lighting Controls er alles aan doen om de overeengekomen prestatie 
te laten beantwoorden aan de overeenkomst en overigens aan 
redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid. 
 

8.2. De garantie op de geleverde zaken, strekt niet verder dan de door de 
fabrikant c.q. toeleverancier van Lighting Controls verstrekte garantie, 
indien aanwezig. Lighting Controls is niet aansprakelijk voor gebreken 
in door contractspartij voorgeschreven materialen, constructies of 
werkwijzen. 

 
8.3. Gebreken ontstaan door normale slijtage, door onoordeelkundig 

gebruik of behandeling, danwel gebreken die zich voordoen na 
wijziging of reparatie door contractspartij c.q. door derden, blijven 
steeds buiten de garantie. 

 
Artikel 9: Overmacht 

 
9.1. Gedurende een situatie van overmacht – waaronder wordt verstaan 

elke omstandigheid die de uitvoering van de overeenkomst belet en 
welke niet aan één der partijen is toe te rekenen - wordt ter keuze van 
Lighting Controls de uitvoering van de overeenkomst opgeschort 
danwel door middel van een schriftelijke verklaring ontbonden, onder 
opgave van de omstandigheid, die - verdere - uitvoering belet. In dat 
geval zal geen verplichting tot schadevergoeding bestaan, behoudens 
vergoeding door contractspartij van door Lighting Controls werkelijk 
gemaakte kosten. 

 
9.2. Indien Lighting Controls bij het intreden van de overmachtsituatie 

gedeeltelijk reeds aan haar verplichtingen heeft voldaan, of nog 
slechts partieel aan haar verplichtingen kan voldoen, is Lighting 
Controls gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. nog uit te voeren deel 
afzonderlijk te factureren. Contractspartij is alsdan gehouden die 
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 

 
9.3. Van een situatie van overmacht zal ondermeer sprake zijn, indien de 

uitvoering van de overeenkomst wordt belet door oorlog, oproer, 
molest, brand, waterschade, overstroming, werkstakingen, 
bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, 
defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie 
danwel niet-tijdige of niet-behoorlijke toelevering van materialen door 
derden. 

 
Artikel 10: Aansprakelijkheid 

 
10.1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Lighting Controls 

is zij nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, gevolgschade 
en winstderving daaronder begrepen, aan de zijde van contractspartij 
of derden, bijvoorbeeld die welke het gevolg is van gebreken in de 
door Lighting Controls geleverde of verhuurde materialen of 
apparatuur, tekortkomingen in de door Lighting Controls uitgevoerde 
werkzaamheden of van het niet-behoorlijk of niet-tijdig (op)leveren van 
materialen, apparatuur of werkzaamheden en/of bevoegdelijke 
opschorting van haar werkzaamheden door Lighting Controls.  

 
10.2. Behoudens de in deze algemene voorwaarden voorziene 

garantieplichten van Lighting Controls is Lighting Controls na op-
/aflevering van elke verdere aansprakelijkheid ontheven. 
Contractspartij vrijwaart Lighting Controls na correcte op-/aflevering 
voor alle aanspraken van derden terzake.  

 
10.3. Onverminderd het voorgaande is elke aansprakelijkheid van Lighting 

Controls te allen tijde beperkt tot het bedrag dat haar 
aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval uitkeert.  
 

Artikel 11: Hoofdelijke verbondenheid 
 
11.1 In geval van overeenkomsten tussen Lighting Controls en twee of 

meerdere partijen, zijn die contractspartijen elk hoofdelijk aansprakelijk 
voor de gehele nakoming van de uit die overeenkomsten 
voortvloeiende verplichtingen. 

 
Artikel 12: Rechts- en forumkeuze 

 
12.1. Op alle overeenkomsten met Lighting Controls is het Nederlands recht 

van toepassing. De bepalingen - voor zover al van toepassing - van 
het Weens Koopverdrag zijn uitdrukkelijk uitgesloten. 

 
12.2. Partijen kiezen uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk domicilie op het 

vestigingsadres van Lighting Controls, derhalve te Leerdam, alwaar 
tevens de overeenkomst moet worden geacht tot stand te zijn 
gekomen. 

 
12.3. Eventuele geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de 

bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht.   


