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                   ALGEMENE VOORWAARDEN 

          Jeroen Kroeze h.o.d.n. De Lichtman 

 

 

 

 

Definities: 

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in 

de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is 

aangegeven. 

 

Gebruiker: De gebruiker van de algemene voorwaarden 

 

Wederpartij: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die 

aanbiedingen van de gebruikers ontvangt, of met de gebruiker 

overeenkomsten sluit. 

 

Overeenkomst: de overeenkomst tussen de gebruiker en de 

wederpartij. 

 

Toepasselijkheid 

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 

aanbiedingen en alle overeenkomsten met betrekking tot de 

diensten en/of producten van of door de gebruiker. 

2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk 

worden afgeweken. 

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op 

de totstandkoming, inhoud en uitvoering van de 

huurovereenkomst tussen gebruiker en wederpartij 

afgesloten. 

4. De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere 

voorwaarden van de wederpartij is uitgesloten, tenzij de 
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gebruiker de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden 

schriftelijk heeft aanvaard. 

5. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op 

alle overeenkomsten met de gebruiker, voor de uitvoering 

waarvan door de gebruiker derden worden ingeschakeld. 

6. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen waarvan 

de toepasselijkheid tussen de gebruiker en de wederpartij 

is overeengekomen voor een afzonderlijke overeenkomst, zijn 

niet van toepassing op overige aanbiedingen, bestellingen, 

offertes en overeenkomsten tussen de gebruiker en de 

wederpartij. 

7. Is of worden deze algemene voorwaarden gedeeltelijk 

ongeldig of onverbindend, of kan op enige bepaling in deze 

algemene voorwaarden geen beroep worden gedaan, dan blijven 

de partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. De 

partijen zullen het ongeldige of onverbindende gedeelte 

vervangen door bedingen die wel geldig en verbindend zijn 

en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en 

strekking van deze algemene voorwaarden, zoveel mogelijk 

overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende 

gedeelte. 

8. De gebruiker behoudt zich het recht voor deze voorwaarden 

van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Van 

toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie zoals 

die luidt ten tijde van de totstandkoming van de 

overeenkomst. 

 

Aanbieding en/totstandkoming overeenkomst. 

 

1. Iedere aanbieding van de gebruiker is vrijblijvend en dient 

als één geheel te worden beschouwd, tenzij hiervan 

uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.  
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2. Indien de wederpartij een opdracht plaatst, komt de 

overeenkomst eerst tot stand doordat de gebruiker deze 

schriftelijk aanvaardt, dan wel een orderbevestiging per 

elektronische weg verzendt, dan wel een begin met de 

uitvoering daarvan maakt.  

3. De gebruiker kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden 

indien de wederpartij, naar termen van redelijkheid en 

billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare 

opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan 

wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of 

verschrijving bevat. 

4. Als wederpartij aan de gebruiker gegevens, tekeningen en 

dergelijke verstrekt, mag de gebruiker uitgaan van de 

juistheid hiervan en zal bij zijn aanbieding hierop 

baseren. 

 

Huur 

1. Indien tussen gebruiker en wederpartij een huurovereenkomst 

wordt afgesloten met betrekking tot huur/verhuur van 

roerende zaken, komt deze overeenkomst tot stand op het 

moment dat gebruiker de bevestiging van de overeenkomst aan 

de wederpartij heeft verzonden, dan wel door het 

ondertekenen van de tussen partijen tot stand gekomen 

overeenkomsten door de wederpartij. 

2. De wederpartij heeft het recht om het gehuurde voorafgaande 

aan of op het moment van het afhalen en/of in ontvangst 

nemen te controleren of te laten controleren. Indien de 

wederpartij dit achterwege laat of het gehuurde na het 

uitvoeren van de controle zonder op- en/of aanmerkingen in 

ontvangst neemt wordt het gehuurde geacht in deugdelijke, 

goede en onbeschadigde staat door wederpartij te zijn 

ontvangen. 
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3. Wederpartij zal vanaf het moment van ontvangst tot aan het 

moment van ophalen/afgifte door/aan gebruiker van de 

roerende zaken zorgdragen voor het gehuurde, een en ander 

zoals in het maatschappelijk verkeer wordt betaamd. 

4. Het is de wederpartij niet toegestaan het gehuurde onder te 

verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde 

ter beschikking te stellen. 

5. Het is de wederpartij voorts verboden het gehuurde geheel 

of gedeeltelijk te (laten) repareren. 

6. Wederpartij is vanaf het moment van ontvangst tot aan het 

moment van het ophalen van de roerende zaken door gebruiker 

dan wel afgifte van de roerende zaken aan gebruiker 

aansprakelijk voor alle schade aan de gehuurde zaken, 

waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, 

vervreemding en het verloren gaan van het gehuurde. 

7. Indien een van de omstandigheden zich voordoet zoals 

genoemd onder punt 6 van dit artikel, dient de dagwaarde 

van het gehuurde aan gebruiker te worden vergoed, 

onverminderd de verdere wettelijke rechten van gebruiker 

zoals nakoming, schadevergoeding en/of opschorting. 

8. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en het 

verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking daarvan 

door wederpartij onverwijld aan gebruiker schriftelijk te 

worden medegedeeld. 

9. Indien wederpartij in gebreke blijft tijdig huurtermijnen 

aan gebruiker te voldoen is gebruiker bevoegd de roerende 

zaken per direct bij de wederpartij op te halen 

onverminderd het recht van gebruiker betaling te vorderen 

van al hetgeen uit hoofde van de huurovereenkomst door 

wederpartij is verschuldigd onverminderd het recht 

schadevergoeding te vorderen. 
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Prijzen 

1. Alle prijzen zoals overeengekomen zijn exclusief 

omzetbelasting (BTW) en eventueel andere heffingen van 

overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de 

overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

2. Bij wijziging van de factoren waarop de prijzen van de 

gebruiker zijn gebaseerd, heeft de gebruiker het recht na 

de aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst de 

aangeboden prijzen te verhogen. Wijzigt de gebruiker de 

prijs binnen drie maanden na het sluiten van de 

overeenkomst dan heeft de wederpartij het recht de 

overeenkomst op die grond te ontbinden. 

 

Adviezen/wijzigingen in de opdracht 

1. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen van 

gebruiker welke geen betrekking hebben op de verstrekte 

opdracht. 

2. Indien de omvang van de aan de gebruiker verstrekte 

opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om 

welke reden dan ook wijzigt, is de gebruiker gerechtigd 

eventueel meerwerk bij de wederpartij in rekening te 

brengen. 

3. Van meerwerk is ook sprake indien de door de wederpartij 

verstrekte informatie niet overeenstemt met de 

werkelijkheid. 

 

Intellectuele eigendom 

1. Gebruiker behoudt te allen tijde alle rechten op de door 

hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, 

programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende 

informatie en “know-how”. 

2. De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder 

schriftelijke toestemming van de gebruiker noch geheel noch 
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gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden 

getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend 

gemaakt, noch door opdracht door de wederpartij worden 

gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor 

het doel waarvoor ze door gebruiker verstrekt zijn. 

3. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor inbreuk op 

intellectuele eigendomsrechten van derden. 

 

Betaling en annulering 

1. Bij opdrachtaanvaarding dient 50% van het geoffreerde 

bedrag door de wederpartij aan de gebruiker te worden 

voldaan. 

2. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, uiterlijk 72 uur 

voor de overeengekomen datum waarop de overeenkomst tot 

stand is gekomen, dient de wederpartij aan gebruiker te 

voldoen 25% van het overeengekomen bedrag. Bij annulering 

48 uur dient 50% van het overeengekomen bedrag te worden 

voldaan, bij annulering uiterlijk 24 uur voor de 

overeengekomen datum dient het volledige bedrag door de 

wederpartij aan gebruiker te worden voldaan van hetgeen 

tussen partijen is overeengekomen. 

3. Facturen van de gebruiker dienen uiterlijk op de vervaldag 

van de factuur te worden voldaan op een door de gebruiker 

aan te geven wijze. Als datum van betaling geldt de 

valutadatum waarop de gebruiker de betaling ontvangt. 

4. Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta 

zonder korting of beroep op compensatie. 

5. Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn 

betaalt, is hij vanaf de vervaldatum van de factuur in 

verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling 

vereist is.  

6. De wederpartij is vanaf de vervaldag over het verschuldigde 

bedrag 1½% rente per maand verschuldigd. 
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7. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de 

betalingsverplichtingen niet op. 

8. Door de wederpartij gedane betalingen strekken in de eerste 

plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering 

van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de 

hoofdsom en de lopende rente.  

9. Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijnen 

hebben plaatsgevonden is de wederpartij aan gebruiker 

buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd met een 

minimum bedrag van € 250,00. Genoemde buitengerechtelijke 

incassokosten zullen eerst door de gebruiker aan de 

wederpartij kenbaar worden gemaakt bij brief, waarbij de  

gebruiker de wederpartij nogmaals sommeert de factuur te 

voldoen. Indien binnen 14 dagen na verzending van deze 

brief de betaling niet heeft plaatsgevonden zijn de 

buitengerechtelijke incassokosten, zoals genoemd, 

verschuldigd.  

10.In geval van niet-tijdige betaling, liquidatie, 

   faillissement of surseance van betaling van de wederpartij 

   worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij 

   onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of de gebruiker hiervoor 

   reeds heeft gefactureerd of voorfinanciering heeft 

   plaatsgevonden en is de gebruiker bevoegd de verdere 

   uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot 

   ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander 

   onverminderd het recht van de gebruiker op schadevergoeding 

   van de wederpartij te vorderen. 

 

Eigendomsvoorbehoud 

1. Alle door gebruiker geleverde roerende zaken blijven 

eigendom van gebruiker of diens toeleveranciers tot het op 

grond van de overeenkomst door de wederpartij verschuldigde 
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bedrag aan gebruiker is voldaan, met inbegrip van eventueel 

verschuldigde rente en/of incassokosten. 

2. De wederpartij zal de door gebruiker geleverde zaken niet 

verwerken of vervreemden anders dan in de normale 

uitoefening van zijn bedrijf. Indien de wederpartij (mede) 

uit door gebruiker geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, 

vormt de wederpartij die zaak slechts voor gebruiker totdat 

de wederpartij alle uit hoofde van de overeenkomst 

verschuldigde bedragen heeft voldaan. De gebruiker heeft in 

dat geval tot het moment van volledige voldoening door de 

wederpartij alle rechten als eigenaar van de gevormde 

zaken. 

3. Indien de wederpartij in verzuim is met betaling van 

hetgeen hij op grond van de overeenkomst aan gebruiker is 

verschuldigd is gebruiker gerechtigd alle zaken die reeds 

aan de wederpartij zijn geleverd terug te nemen. De 

wederpartij machtigt gebruiker onherroepelijk al die zaken 

voor rekening van de wederpartij te doen retourneren en 

geeft wederpartij en de door haar aangewezen 

vertegenwoordigers toestemming zijn bedrijfsterreinen, 

magazijnen, fabriekshallen etc. met dat doel te betreden. 

4. Het is de wederpartij niet toegestaan de zaken te verpanden 

of hierop enig ander recht te doen vestigen.   

 

Overmacht 

1. Indien de gebruiker door een niet toerekenbare tekortkoming 

(overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de 

wederpartij kan voldoen, is de gebruiker bevoegd zonder 

rechterlijke tussenkomst, naar eigen keuze, de uitvoering 

van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst 

zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat 

zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. 
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2. Onder overmacht van de gebruiker wordt verstaan elke van de 

wil van de gebruiker onafhankelijke omstandigheid, waardoor 

de nakoming van haar verplichting jegens de wederpartij 

geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de 

nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van 

de gebruiker kan worden verlangd, ongeacht of die 

omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst 

ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden onder 

meer gerekend: staking, uitsluiting, brand, weersinvloeden, 

machinebreuk, stagnatie of het niet voldoen door 

toegebruikers van de gebruiker aan hun verplichtingen, 

transportmoeilijkheden bij het eigen of door derden 

verzorgde transport en/of maatregelen van enige 

overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van 

overheidswege te verkrijgen vergunning, werkonderbrekingen, 

verlies van de te verwerken onderdelen, import- of 

handelsverboden. 

3. Voor zover de gebruiker ten tijde van het intreden van de 

overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de 

overeenkomst is nagekomen, of deze zal kunnen nakomen, en 

aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte 

zelfstandige waren toekomt, is de gebruiker gerechtigd om 

het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte 

separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze 

factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke 

overeenkomst. 

 

 

Opschorting en ontbinding van de overeenkomst 

1. Indien de wederpartij, niet, niet behoorlijk of niet tijdig 

voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige 

overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is de 

wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en is de 
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gebruiker gerechtigd: 

- de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee  

  samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat 

  betaling of voldoende zekerheid is gesteld; 

- en/of de overeenkomst en direct daarmee samenhangende 

  overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, 

zonder dat de gebruiker tot enige schadevergoeding is 

gehouden en onverminderd de gebruiker verder toekomende 

rechten. 

2. In geval van (voorlopige) surseance van betaling of 

faillissement van de wederpartij, dan wel onder curatele 

stelling van de wederpartij, zullen alle overeenkomsten met 

de gebruiker van rechtswege zijn ontbonden, tenzij de 

gebruiker de wederpartij binnen een redelijke termijn 

meedeelt nakoming van (een deel van) de betreffende 

overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval de gebruiker 

zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de 

betreffende overeenkomst(en) op te schorten, totdat 

betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de 

gebruiker verder toekomende rechten, waaronder begrepen het 

recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden 

schade. 

3. Voorts is de gebruiker bevoegd de nakoming van haar 

verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te 

ontbinden indien na het sluiten van de overeenkomst de 

gebruiker ter kennis is gekomen omstandigheden die goede 

grond geven te vrezen dat de wederpartij zijn 

verplichtingen niet zal nakomen. 

 

Aansprakelijkheid 

1. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt doordat de 

gebruiker toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn 
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verplichtingen, is beperkt tot het factuurbedrag dat de 

gebruiker in rekening heeft gebracht. 

2. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte 

schade, zoals die ten gevolge van bedrijfsstillegging, 

schade wegens gederfde winst, vertragingsschade, 

gevolgschade of enige andere bedrijfsschade uit welke 

hoofde ook of van welke aard ook. 

3. Voorts is de gebruiker niet aansprakelijk voor schade 

wegens door de gebruiker gegeven inlichtingen of adviezen 

waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een 

schriftelijke overeenkomst vormt. 

4. Onverminderd het bovenstaande is de gebruiker niet 

aansprakelijk indien schade is te wijten aan opzet en/of 

grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel  

onoordeel kundig of oneigenlijk gebruik van de wederpartij, 

alsmede is de gebruiker niet aansprakelijk voor schade, 

veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden. 

5. De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen alle aanspraken 

van derden tot vergoeding van schade (mede) veroorzaakt 

door of in verband staande met de door de gebruiker 

geleverde zaken. 

6. De wederpartij is gehouden om iedere schade veroorzakende 

gebeurtenis binnen een termijn van 14 dagen na de 

gebeurtenis, of indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, 

zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, schriftelijk aan 

de gebruiker te melden, bij gebreke waarvan ieder recht op 

schadevergoeding vervalt. 

7. Iedere aanspraak op betaling van een bedongen boete of op 

vergoeding van schade, vervalt na verloop van één jaar na 

de gebeurtenis, waardoor de boete opeisbaar is geworden of 

de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in 

rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is 

gemaakt. 
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Verwerking en zekerheid 

1. De gebruiker is steeds gerechtigd om hetgeen hij al dan 

niet opeisbaar of onder voorwaarden van de wederpartij 

heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet 

opeisbare tegenvordering van de wederpartij op de 

gebruiker. 

2. In geval de vordering van de gebruiker op de wederpartij 

nog niet opeisbaar is, maakt de gebruiker van zijn 

verrekeningsbevoegdheid geen gebruik, tenzij op de 

tegenvordering van de wederpartij beslag wordt gelegd of 

daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt 

zakelijk recht wordt gevestigd of de wederpartij zijn 

tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt. De 

gebruiker zal de wederpartij, indien mogelijk, van te voren 

in kennis stellen van het gebruik van zijn 

verrekeningsbevoegdheid. 

3. De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van de 

gebruiker terstond genoegzaam en in de door de gebruiker 

gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te 

vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang 

de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is de gebruiker 

gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten. 

4. Indien de wederpartij aan het verzoek, zoals bedoeld in het 

voorgaande lid, niet binnen 14 dagen na een daartoe 

strekkende aanmaning gevolg heeft gegeven, worden alle 

verplichtingen van de wederpartij terstond opeisbaar. 
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Toepasselijk recht 

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de gebruiker en de wederpartij 

is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de 

gebruiker en de wederpartij worden bij uitsluiting beslecht door 

de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de 

gebruiker, tenzij de gebruiker als eisende of verzoekende partij 

kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats 

van de wederpartij.  


