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ARTIKEL 1:  Begripsbepaling 

1.1. Onder Altec lichtstraten wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan 

Altec lichtstraten v.o.f. te Veenendaal 

1.2. Onder opdrachtgever wordt in deze Algemene Voorwaarden mede begrepen 

degene in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht, 

alsmede degene met wie koopovereenkomsten tot levering van zaken worden 

gesloten. 

 

ARTIKEL 2:  Algemeen/Toepassing 

2.1. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van de Algemene Voorwaarden van 

opdrachtgevers van toepassing op alle aanbiedingen, koopovereenkomsten en 

leveranties van zaken, en op alle 

2.2. aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten tussen Altec 

lichtstraten en haar opdrachtgevers 

2.3. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst voor 

zover die voorwaarden of bedingen door Altec lichtstraten uitdrukkelijk en 

schriftelijk zijn aanvaard. 

 

ARTIKEL 3:  Aanbiedingen 

3.1. Alle aanbiedingen in prijscouranten, circulaires, advertenties, 

orderbevestigingen, brieven, waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn 

steeds vrijblijvend. 

3.2. Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven, beschrijvingen, 

ontwerpen etc., door Altec lichtstraten gemaakt en/of verstrekt, alsmede 

aanbiedingen, al of niet deel uitmakend van of behorend bij afbeeldingen, 

tekeningen, bestekken etc. als voornoemd- met bijgeleverde monsters zijn 

voor Altec lichtstraten niet bindend en slechts bedoeld om een algemene 

voorstelling te geven van hetgeen door Altec lichtstraten wordt aangeboden 

c.q. bij aanbiedingen c.a. met bijgeleverde monsters, van hetgeen door Altec 

lichtstraten wordt aangeboden en/of geleverd. 

3.3. Altec lichtstraten blijft eigenares van ontwerpen, (constructie-)tekeningen, 

toelichtingen, bijlagen en bestekken etc., die bij door Altec lichtstraten 

gedane aanbiedingen en/of met Altec lichtstraten gesloten overeenkomsten 

door haar aan de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of aan hem zijn 

verstrekt. 

3.4. Alle rechten uit hoofde van industriële en intellectuele eigendom, alsmede 

auteursrechten, blijven berusten bij Altec lichtstraten. 

 

ARTIKEL 4:  Overeenkomst 

4.1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Altec lichtstraten de 

opdracht schriftelijk heeft bevestigd.  

4.2. De inhoud van de overeenkomst strekt niet verder dan die levering en/of 

werkzaamheden welke uitdrukkelijk in de aanbieding of de 

opdrachtbevestiging worden genoemd of zijn omschreven, waarbij de 

opdrachtbevestiging prevaleert. 

4.3. Veranderingen c.q. wijzigingen in de opdracht dienen tijdig en schriftelijk aan 

Altec lichtstraten te worden medegedeeld. De wijzigingen in de opdracht 

zijn van kracht indien deze door Altec lichtstraten schriftelijk zijn aanvaard. 

4.4. Veranderingen c.q. wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat 

de overeengekomen levertijd door Altec lichtstraten buiten haar 

verantwoordelijkheid wordt overschreden. 

 

ARTIKEL 5:  Prijzen 

5.1. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de 

overeenkomst geldende wisselkoersen, invoerrechten, belastingen en 

heffingen. Indien na verloop van zes (6) weken na het sluiten van de 

overeenkomst een of meer kostprijsfactoren, een verhoging ondergaan, is 

Altec lichtstraten gerechtigd deze in de prijs door te berekenen. 

5.2. Alle prijzen zijn exclusief BTW en in €. (euro) uitgedrukt 

 

ARTIKEL 6:  Annulering 

6.1. Annulering van de overeenkomst tot het verrichten van diensten, of van enige 

andere overeenkomst of enig daartoe verstrekte opdracht is slechts mogelijk 

binnen 2 dagen na dagtekening van de schriftelijk verstrekte opdracht, en 

binnen 1 dag na de datum waarop mondeling opdracht is verstrekt. Bij 

annulering na het verstrijken van deze termijn zal de opdrachtgever de gehele 

voor de opdracht overeengekomen prijs verschuldigd zijn. Althans in dat 

geval is de opdrachtgever gehouden tot betaling van alle gemaakte kosten 

(materialen, arbeidsuren, etc.) en de gederfde winst als door Altec 

lichtstraten in voorkomend geval in redelijkheid vast te stellen. 

 

ARTIKEL 7:  Betaling 

7.1. Betaling geschiedt contant of middels storting of overmaking op een door 

Altec lichtstraten aangewezen bank- of girorekening, binnen 30 dagen na 

factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De door de bank 

dan wel girodienst aangenomen valutadatum wordt aangemerkt als de 

betalingsdag. 

7.2. Tussen Altec lichtstraten en de opdrachtgever kan in afwijking van de in lid 

1 van dit artikel genoemde betalingstermijn betaling in meerdere termijnen 

worden overeengekomen, indien bij en/of naast de overeenkomst tot levering 

van zaken aanvullende werkzaamheden en diensten als bedoeld in artikel 8 

van deze Algemene Voorwaarden ten behoeve van de opdrachtgever zullen 

worden verricht en aan hem in rekening zullen worden gebracht. De in 

voorkomend geval overeen te komen termijnen dienen schriftelijk te zijn 

vastgesteld, en de betalingscondities als overigens in dit artikel vermeld, zijn 

onverminderd van toepassing. Bij gebreke van vermelding van vervaldata 

geldt steeds de vervaltermijn van 30 dagen na iedere overeengekomen 

betalingsdatum voor enige termijnbetaling. 

7.3. Wanneer de opdrachtgever niet tijdig of niet volledig heeft betaald, is hij aan 

Altec lichtstraten een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van 

een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand, 

gerekend over het (rest)factuurbedrag vanaf de vervaldatum tot en met de dag 

van volledige betaling. 

7.4. Alle op de invordering van de kosten, met name buitengerechtelijke kosten, 

zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten 

worden gesteld op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen in 

hoofdsom. 

7.5. Eventueel op de factuur vermelde mogelijkheid tot kredietbeperking mag 

slechts in geval van betaling binnen 30 dagen na factuurdatum in mindering 

worden gebracht. Het op de factuur vermelde bedrag BTW dient ongeacht de 

betalingsdata en ongeacht enige kredietbeperking geheel te worden voldaan. 

7.6. Iedere betaling door de opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de 

verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering 

van de kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na 

voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de opdrachtgever in 

mindering op de in de hoofdsom openstaande vorderingen. 

7.7. De opdrachtgever is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen ten 

aanzien van bedragen, welke Altec lichtstraten aan de opdrachtgever 

krachtens een tussen hen bestaande overeenkomst in rekening brengt. 

7.8. Altec lichtstraten is steeds gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de 

overeenkomst, de nakoming van haar verplichting op te schorten, totdat de 

opdrachtgever op verzoek van Altec lichtstraten zekerheid heeft gesteld voor 

de nakoming van de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever. Daarnaast 

is Altec lichtstraten gerechtigd ook voor de toekomstige leveranties aan de 

opdrachtgever zekerheid te verlangen. 

 

ARTIKEL 8:  Aanvullende werkzaamheden en diensten 

8.1. Alle montage-, installatie- en  opstellingswerkzaamheden, alsmede het geven 

van instructies aan de opdrachtgever en/of zijn werknemers, hierna te 

noemen: “aanvullende werkzaamheden en diensten”, geschieden in opdracht 

en voor rekening van de opdrachtgever. De kosten die met de aanvullende 

werkzaamheden en diensten zijn gemoeid zullen zo mogelijk op voorhand 

door Altec lichtstraten worden begroot, en aan de opdrachtgever worden 

doorgegeven. Op de door Altec lichtstraten aan de opdrachtgever te  

verzenden facturen zullen de prijs voor de geleverde zaken en de prijs voor de 

aanvullende werkzaamheden en diensten niet worden gespecificeerd, tenzij de 

opdrachtgever specificatie wenst. 

 

 

 

8.2. Begroting van de prijs die de opdrachtgever is verschuldigd ter zake van 

aanvullende werkzaamheden en diensten is voor Altec lichtstraten niet 

bindend. Met name meerkosten en/of extra manuren die worden veroorzaakt 

door de na te noemen prijsverhogende factoren, zullen boven de begrote 

totaalprijs aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. 

 Tot de prijsverhogende factoren behoren onder meer: het ontbreken van 

genoegzame stroomvoorziening en elektrische aansluitingen, het ontbreken 

van voldoende voorzieningen voor verticaal transport van de geleverde zaken, 

het ontbreken van voldoende stelling- en/of steigermateriaal, het ontbreken 

van een behoorlijke toegangsweg tot de plaats van montage voor de aanvoer 

van de geleverde zaken en overige materialen etc. 

8.3. Altec lichtstraten is gerechtigd, onverminderd hetgeen in lid 2 van dit artikel 

is bepaald, extra kosten en/of manuren die het gevolg zijn van 

onderbrekingen van de aanvullende werkzaamheden en diensten door 

oorzaken anders dan opzet of grove schuld zijdens Altec lichtstraten, 

hetgeen tegen een nader te bepalen tarief, tenminste ter hoogte van het tarief 

dat in de begroting is gehanteerd, aan de opdrachtgever in rekening te 

brengen. In voorkomend geval stelt Altec lichtstraten de opdrachtgever 

daarvan schriftelijk in kennis. 

8.4. Afgesproken aanvangstijden e.d. van de aanvullende werkzaamheden zijn 

nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding dient Altec 

lichtstraten schriftelijk met inachtneming van een redelijke termijn, in 

gebreke te worden gesteld. 

8.5. Overschrijding van het overeengekomen aanvangstijdstip van de aanvullende 

werkzaamheden en diensten door welke oorzaak ook, geeft de opdrachtgever 

geen recht op schadevergoeding, noch recht de opdracht en/of overeenkomst 

geheel of gedeeltelijk te annuleren c.q. ontbinding van de overeenkomst te 

vorderen. 

8.6. De opdrachtgever die opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van 

aanvullende werkzaamheden en diensten verplicht zich: 

- de door Altec lichtstraten aangewezen werklieden in de gelegenheid te 

stellen die werkzaamheden en/of diensten te verrichten, zowel gedurende als 

buiten de normale werkuren, indien Altec lichtstraten zulks nodig acht, 

hetgeen zij tijdig aan de opdrachtgever zal mededelen; 

- de volgens opgave door Altec lichtstraten aan de opdrachtgever voor de 

uitvoering van die werkzaamheden en diensten benodigde materialen, zoals 

stelling- en steigermateriaal, hijswerktuigen en takels en/of ander materiaal 

voor verticaal transport, tijdig en kosteloos op de overeengekomen 

montageplaats ter beschikking van de door Altec lichtstraten aangewezen 

werklieden te stellen; 

- voor of bij aankomst van de te leveren zaken en/of de materialen en 

werktuigen die door de werklieden van Altec lichtstraten worden gebruikt, 

ten behoeve van deze werklieden en ten behoeve van deze materialen een of 

meer behoorlijk verlichte, droge en goed afsluitbare ruimten van voldoende 

grootte binnen redelijke afstand van de plaats waar de aanvullende 

werkzaamheden en diensten moeten worden verricht ter beschikking te 

stellen. Deze ruimten dienen geschikt te zijn voor gebruik als berging van 

materialen en als verblijfruimte voor de werklieden, en dienen door de 

opdrachtgever kosteloos ter beschikking te worden gesteld; 

- voldoende voorzieningen te treffen voor de door de werklieden van Altec 

lichtstraten in het kader van de aanvullende werkzaamheden en diensten 

benodigde aansluitingen voor elektrische stroom en elektrische 

voorzieningen. Voorts dient de montageplaats zodanig verlicht te zijn dat de 

aanvullende werkzaamheden en diensten steeds doorgang kunnen vinden. 

8.7. Kosten en/of schade ontstaan doordat aan een of meer van de in het vorig lid 

van dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor 

rekening van de opdrachtgever. 

8.8. De opdrachtgever is tijdens de uitvoering van de aanvullende werkzaamheden 

en diensten gehouden tot nakoming van wetten en voorschriften met name die 

met betrekking tot de veiligheid en de arbeidsomstandigheden van personen, 

waaronder gerekend werknemers van Altec lichtstraten. De opdrachtgever 

verplicht zich tot het aanbrengen en in goede staat houden van alle 

dienaangaande vereiste voorzieningen. De opdrachtgever vrijwaart Altec 

lichtstraten voor alle vorderingen van derden, waaronder vorderingen tot 

schadevergoeding als (indirect) gevolg van niet-nakoming van enig 

voorschrift. 

8.9. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige verkrijging van alle in dit verband 

met de uitvoering van de aanvullende diensten vereiste vergunningen. 

 

ARTIKEL 9:  Eigendomsvoorbehoud 

9.1. De eigendom van alle door Altec lichtstraten aan de opdrachtgever 

geleverde zaken blijft bij Altec lichtstraten zolang de opdrachtgever de 

vorderingen van Altec lichtstraten uit hoofde van deze of gelijksoortige 

overeenkomst niet heeft voldaan, zolang de opdrachtgever de verrichte of nog 

te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomst nog 

niet heeft voldaan en zolang de opdrachtgever de vorderingen van Altec 

lichtstraten wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige 

verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake 

van boeten, renten en kosten. 

Altec lichtstraten is in dit geval gerechtigd de geleverde zaken in haar macht 

te brengen, waaronder  betreden van het terrein van de opdrachtgever om zelf 

de desbetreffende zaken uit het magazijn e.d. van de opdrachtgever te ‘halen’. 

9.2. De opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, 

niet gerechtigd de door Altec lichtstraten geleverde zaken te vervreemden, 

belenen, verhuren of op welke wijze of welke titel ook uit zijn macht te 

brengen, tenzij de opdrachtgever als wederverkoper een bedrijf uitoefent 

waarbij het verkopen van geleverde doel is. Voorts is de opdrachtgever niet 

gerechtigd op de door Altec lichtstraten geleverde zaken een pandrecht of 

een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die 

daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van Altec 

lichtstraten te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht 

bevoegd is. 

 Voorts verbindt de opdrachtgever zich geen akte te zullen ondertekenen 

waarbij pandrecht op de zaken wordt gevestigd in welk geval de 

opdrachtgever zich aan verduistering schuldig zal maken. 

9.3. In aanvulling op het in artikel 9.1 genoemde eigendomsvoorbehoud, behoudt 

Altec lichtstraten zich op de in eigendom aan de opdrachtgever geleverde 

zaken een pandrecht voor tot zekerheid van alle toekomstige vorderingen die 

Altec lichtstraten, buiten deze of gelijksoortige overeenkomsten heeft of zal 

krijgen op de opdrachtgever. De opdrachtgever verbindt zich om op eerste 

daartoe strekkend verzoek van Altec lichtstraten mee te werken aan het laten 

opstellen van een authentieke akte, dan wel het laten registeren van een 

onderhandse akte dier zaken. 

 

ARTIKEL 10:  Levering, levertijd, risico 

10.1. Afgesproken levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, 

tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient 

Altec lichtstraten schriftelijk in gebreke te worden gesteld. 

10.2. Levering geschiedt franco doch ongelost op de plaats waar de aanvullende 

werkzaamheden en diensten als bedoeld in artikel 8 van deze voorwaarden 

moeten worden verricht, althans op de door de opdrachtgever aangewezen 

bestemming. Vervoer van de zaken geschiedt voor rekening van de 

opdrachtgever indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk door Altec lichtstraten 

aan de opdrachtgever is medegedeeld. Het lossen van de zaken geschiedt 

steeds voor risico van de opdrachtgever. 

10.3. Onverminderd hetgeen in lid 1 van dit artikel is bepaald draagt de 

opdrachtgever dadelijk na levering het risico voor alle directe en indirect 

schade die aan of door de geleverde zaken of onderdelen daarvan ontstaan. 

 

ARTIKEL 11:  Reclames 

11.1. De opdrachtgever dient bij levering en in ontvangstneming van de zaken te 

controleren of de levering met zijn bestelling c.q. zijn opdracht overeenstemt. 

11.2. Reclames ter zake manco’s, maatverschillen en/of andere zichtbare gebreken 

en/of tekortkomingen van de levering dienen aanstonds, doch uiterlijk binnen 

8 dagen na de leveringsdatum bij Altec lichtstraten te worden gemeld, en 

van dergelijke manco’s, maatverschillen en/of zichtbare overige gebreken 

dient door de opdrachtgever bij levering aantekening te worden gemaakt op 

de vrachtbrief die partijen ter zake tot bewijs strekt.  

 

 

 

Bij gebreke van aantekening op de vrachtbrief en schriftelijke mededeling 

van de reclame binnen voornoemde termijn bij Altec lichtstraten wordt de 

opdrachtgever geacht de geleverde zaken in orde te hebben bevonden. 

11.3. Reclames overigens ter zake van geleverde zaken worden door Altec 

lichtstraten slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 dagen nadat 

de opdrachtgever in redelijkheid het gebrek had kunnen ontdekken, 

schriftelijk ter kennis van Altec lichtstraten zijn gebracht. Reclames ter zake 

van verzonden facturen dienen uiterlijk op de vervaldag schriftelijk ter kennis 

van Altec lichtstraten te zijn gebracht. 

 Na het verstrijken van deze termijnen wordt de opdrachtgever geacht de 

geleverde zaken, en/of de verstrekte facturen in orde te hebben bevonden. 

11.4. Reclames ter zake van aanvullende werkzaamheden en diensten, brengen, 

onverminderd hetgeen in de vorige leden van dit artikel is bepaald, binnen 

twee maanden na de datum waarop de aanvullende werkzaamheden en 

diensten zijn beëindigd schriftelijk ter kennis van Altec lichtstraten te zijn 

gebracht. Na het verstrijken deze termijn wordt de opdrachtgever geacht de 

verrichte aanvullende werkzaamheden en diensten in orde te hebben 

bevonden. 

11.5. Indien blijkt dat derden zonder voorafgaande kennisneming en uitdrukkelijke 

toestemming van Altec lichtstraten reparaties en/of werkzaamheden en/of 

wijzigingen aan de door Altec lichtstraten geleverde zaken en/of door Altec 

lichtstraten verrichte aanvullende werkzaamheden en diensten hebben 

uitgevoerd, vervallen de rechten van de opdrachtgever uit hoofde van dit 

artikel. 

11.6. Het reclamerecht impliceert ten hoogste de aanspraak op vervanging van de 

geleverde zaak of herstel van het gebrek, eventuele rechten uit hoofde van dit 

artikel gelden slechts voor de eerste opdrachtgever. Reclame schort de 

verplichtingen van de opdrachtgever voortvloeiende uit enige met Altec 

lichtstraten gesloten overeenkomst niet op. 

 

ARTIKEL 12:  Kwaliteits- en kwantiteitseisen, afmetingen, 

gewichtsopgaven c.a. 

12.1. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 3 van de Algemene Voorwaarden 

mogen geleverde zaken zodanig afwijken hetgeen is omschreven in de 

opdracht en/of in de opdrachtbevestiging als in de branche bij leveringen van 

dergelijke zaken gebruikelijk is, zulks ter beoordeling van Altec lichtstraten, 

of zodanig afwijken als binnen de grenzen van eventueel toepasselijke NEN- 

en/of DIN-normen is toegestaan. 

 

ARTIKEL 13:  Overmacht, opschorting en ontbinding 

13.1. Indien Altec lichtstraten door overmacht, of door andere buitengewone 

omstandigheden zoals werkstaking en uitsluiting, stagnatie in de aanvoer van 

grondstoffen en/of halffabrikaten, havenstakingen en brand, ofwel bij Altec 

lichtstraten ofwel bij haar leveranciers, niet of niet tijdig in staat is haar 

verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft Altec 

lichtstraten het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, 

ofwel –bij blijvende verhindering- de overeenkomst geheel of gedeeltelijk 

ontbonden te verklaren. De opdrachtgever is in dat geval niet gerechtigd tot 

ontbinding van de overeenkomst. 

13.2. Alle vorderingen van Altec lichtstraten zijn terstond en geheel opeisbaar 

indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel bij diens 

faillissement of diens surseance van betaling, of indien de opdrachtgever door 

welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte 

daarvan verliest of dreigt te verliezen. Altec lichtstraten heeft in dat geval 

het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te 

schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding. 

 

ARTIKEL 14:  Garantie 

14.1. De opdrachtgever kan geen andere rechten of garanties doen gelden dan die 

welke zijn vermeld in de eventueel bij de geleverde zaken behorende 

fabrieksgarantie. 

14.2. Enige verplichting ten laste van Altec lichtstraten uit hoofde van de bij 

geleverde goederen behorende fabrieksgarantie zal, naar keuze van Altec 

lichtstraten, ofwel bestaan in het (doen) herstellen en/of wegnemen van de 

geconstateerde tekortkomingen en/of vervanging van zaken indien zulks naar 

het oordeel van Altec lichtstraten noodzakelijk is, ofwel in terugbetaling van 

de kostprijs van die goederen ter zake waarvan de opdrachtgever de garantie 

heeft ingeroepen, welke betaling dan wordt aangemerkt als volledige 

vergoeding van alle garantieaanspraken van de opdrachtgever, en van alle 

eventueel door deze geleden schade. 

14.3. Onverminderd het bepaalde in dit artikel kan vorengemelde vergoeding niet 

meer bedragen dan de helft van het in hoofdsom voor de geleverde zaken 

en/of de aanvullende werkzaamheden en diensten door de opdrachtgever 

betaalde bedrag. 

14.4. Indien blijkt dat derden binnen de garantietermijn als genoemd in de 

fabrieksgarantie zonder voorafgaande kennisneming en uitdrukkelijke 

toestemming van Altec lichtstraten reparaties en/of werkzaamheden en/of 

wijzigingen aan de betreffende goederen en diensten hebben uitgevoerd, 

vervalt iedere aanspraak op garantie, althans vervalt iedere 

garantieverplichting zijdens Altec lichtstraten. Eventuele rechten uit hoofde 

van dit artikel komen slechts de eerste opdrachtgever toe. 

14.5. De garantieplicht blijft achterwege zolang de opdrachtgever zijn 

verplichtingen uit deze betreffende overeenkomst jegens Altec lichtstraten 

niet is nagekomen. 

 

ARTIKEL 15:  Aansprakelijkheid 

15.1. Verdere aansprakelijkheid voor schade, dan de in artikel 14 genoemde, wordt 

uitgesloten, tenzij de opdrachtgever door middelen rechtens aantoont en 

bewijst dat de schade is veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid van 

Altec lichtstraten. 

15.2. De uit artikel 15.1. voorvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt 

uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag ter grootte van het gefactureerde bedrag 

in de hoofdsom, betrekking hebbende op de geleverde zaken en/of verrichte 

diensten. 

15.3. Elke vordering ter zake van bedrijfsschade of andere indirecte of 

gevolgschade van welke aard ook, is uitgesloten. De opdrachtgever vrijwaart 

Altec lichtstraten tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze 

eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van hetgeen in 

dit artikel is bepaald. 

 

ARTIKEL 16:  Overige verplichtingen van de opdrachtgever 

16.1. De opdrachtgever is verplicht Altec lichtstraten onmiddellijk schriftelijk op 

de hoogte te stellen als diens faillissement of surseance van betaling wordt 

aangevraagd of als de opdrachtgever door welke oorzaak ook de vrije 

beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te 

verliezen. 

 

ARTIKEL 17:  Toepasselijk recht en geschillen 

17.1. Op overeenkomsten tussen Altec lichtstraten en haar opdrachtgevers is 

uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. 

17.2. Alle geschillen tussen Altec lichtstraten en haar opdrachtgevers zullen 

worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter  te Arnhem of, zulks ter keuze 

van Altec lichtstraten, aan de bevoegde Rechter in de woonplaats van de 

opdrachtgever. 

 

versie 1/2010 
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