Helder in zicht

Algemene voorwaarden Sportverlichting.com

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sportverlichting.com B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Deventer en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 68631537, hierna te noemen:
“Sportverlichting.com”.

Algemene bepalingen
1. Toepasselijkheid
1.1.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,
overeenkomsten, leveringen en te verrichten diensten in de meest ruime zin van
het woord van Sportverlichting.com.
1.2.
Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden
afgeweken als partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk overeen zijn gekomen.
1.3.
In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in de Overeenkomst en een (of meer)
bepaling(en) in deze Algemene Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de
Overeenkomst.
1.4.
Sportverlichting.com mag de Algemene Voorwaarden op ieder moment wijzigen of
aanvullen. De Wederpartij ontvangt daarvan binnen een redelijke termijn
mededeling. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn bindend vanaf het moment
van die mededeling.

2. Definities
2.1.
Overeenkomst: de overeenkomst waarbij Sportverlichting.com producten en/of
diensten levert aan en/of werkzaamheden verricht voor de Wederpartij.
2.2.
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
2.3.
Wederpartij: de (beoogde) contractspartij van Sportverlichting.com.
2.4.
Aanbod: een schriftelijke aanbieding van Sportverlichting.com aan de Wederpartij.
Ook wel ‘offerte’ of ‘kostenindicatie’ genoemd.
2.5.
Overmacht: elke omstandigheid die buiten de invloedssfeer van
Sportverlichting.com ligt en die ervoor zorgt dat Sportverlichting.com blijvend of
tijdelijk wordt verhinderd in de nakoming van de gehele of een gedeelte van de
Overeenkomst, waaronder (maar niet beperkt tot) stakingen, ziekte van
werknemers en/of hulppersonen, brand, overstroming, natuurgeweld, oorlogen en
opstanden, export- of importbeperkingen, bedrijfsstoringen, energiestoringen,
(telecommunicatie-)netwerkstoringen, niet of niet-tijdige levering door
toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, het ontbreken of intrekken van
via overheidswege te verkrijgen vergunningen en/of subsidies.

De Overeenkomst
3. Aanbod
3.1.
Elk Aanbod van Sportverlichting.com is vrijblijvend. Tenzij in het Aanbod anders is
bepaald, is het Aanbod 30 dagen geldig, waarna het aanbod vervalt.
Sportverlichting.com mag het Aanbod te allen tijde wijzigen, intrekken of herroepen.
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Sportverlichting.com baseert haar Aanbod mede op de door de Wederpartij
aangeleverde informatie. De Wederpartij staat in de voor de juistheid en
volledigheid van deze informatie en draagt de eventuele gevolgen van het
verschaffen van onjuiste of onvolledige informatie. Aan een Aanbod dat (mede) tot
stand is gekomen door onjuiste of onvolledige informatie is Sportverlichting.com
niet gehouden.
Sportverlichting.com is niet gehouden aan het Aanbod voor zover daarin een
kennelijke vergissing en/of schrijffout in staat. Evenmin is Sportverlichting.com
gehouden aan het Aanbod als daarin opgenomen producten of diensten nadien
niet (meer) beschikbaar zijn.
Als Sportverlichting.com kosten moet maken in verband met het (opstellen van het)
Aanbod, kunnen deze kosten aan de Wederpartij in rekening worden gebracht, mits
dit vooraf schriftelijk overeen is gekomen.
Alle van het Aanbod deel uitmakende documenten (zoals tekeningen,
berekeningen en technische beschrijvingen) zijn (intellectueel) eigendom van
Sportverlichting.com en mogen niet zonder voorafgaande toestemming aan een
derde worden verstrekt, worden gekopieerd of op een andere wijze openbaar
gemaakt.

4. (Totstandkoming van) de Overeenkomst
4.1.
De Overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding van het Aanbod.
4.2.
Indien de Wederpartij wijzigingen aanbrengt op het Aanbod bij haar aanvaarding
daarvan, komt de Overeenkomst slechts dan tot stand als Sportverlichting.com die
wijzigingen nadrukkelijk accepteert.
4.3.
Na totstandkoming van de Overeenkomst kan deze slechts met schriftelijke
instemming van Sportverlichting.com worden gewijzigd of aangepast. Als de
wijziging van de Overeenkomst tot een verhoging van de kosten leidt, berekend
Sportverlichting.com deze kosten door aan de Wederpartij, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen.
4.4.
Sportverlichting.com kan niet eerder worden gehouden om de Overeenkomst na te
komen, dan nadat zij alle daarvoor benodigde gegevens heeft ontvangen en –
indien overeengekomen – de (aan)betaling aan Sportverlichting.com is voldaan.
5. Levering
5.1.
De door Sportverlichting.com opgegeven levertijden zijn altijd bij benadering, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Een opgegeven levertijd is nooit een
fatale termijn. Sportverlichting.com is gerechtigd om de opgegeven levertijden te
wijzigen onder mededeling aan de Wederpartij.
5.2.
Sportverlichting.com is – met uitzondering van opzet en grove schuld – nooit
aansprakelijk voor de gevolgen van het overschrijden van de door haar opgegeven
levertermijn. Overschrijding van de levertermijn geeft de Wederpartij geen recht op
schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst. Overschrijding van de
levertermijn door Sportverlichting.com ontslaat de Wederpartij nimmer van de
verplichting om diens verbintenissen uit de Overeenkomst (tijdig) na te komen.
5.3.
Geleverde goederen en diensten zijn voor rekening en risico van de Wederpartij
vanaf het moment van (af)levering. In de Overeenkomst kunnen afwijkende
leveringscondities (‘Incoterms’) van toepassing worden verklaard.
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5.4.

5.5.
5.6.

5.7.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, draagt Sportverlichting.com zorg voor
het transport van de af te leveren zaken. De transportkosten zijn inbegrepen in de
prijs, tenzij partijen schriftelijk anders hebben bepaald.
Sportverlichting.com mag ervoor kiezen om deelleveringen te doen. Zij mag er ook
voor kiezen of een deellevering direct te factureren.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de Wederpartij verplicht de
(deel)levering direct in ontvangst te nemen. De Wederpartij dient op het moment
van levering het materieel en de mensen beschikbaar hebben die eventueel nodig
zijn om de levering in ontvangst te nemen. Als de Wederpartij om welke reden dan
ook bij aflevering niet in staat is om het geleverde in ontvangst te nemen, brengt
Sportverlichting.com de daaruit voortvloeiende (extra) kosten rechtstreeks bij de
Wederpartij in rekening. Het niet in ontvangst kunnen nemen van een (deel)levering
ontslaat de Wederpartij niet van haar verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst, waaronder tijdige betaling van de facturen.
De Wederpartij moet bij het in ontvangst nemen van de (deel)levering controleren
of deze in hoeveelheid en kwaliteit aan de Overeenkomst beantwoordt.

6. Uitvoering werkzaamheden
6.1.
Dit artikel is van toepassing in gevallen waarin Sportverlichting.com (of haar
onderaannemer) werkzaamheden uitvoert op een werkplek die eigendom is of
beheerd wordt door de Wederpartij.
6.2.
De Wederpartij is verplicht om de uitvoering van de werkzaamheden door
Sportverlichting.com en/of door Sportverlichting.com in te schakelen derden
mogelijk te maken binnen de daarover afgesproken tijden en onder
omstandigheden die voldoen aan de geldende wetgeving, inclusief alle
toepasselijke gezondheids- en veiligheidsvoorschriften alsook elektrische- en
bouwtechnische voorschriften.
6.3.
De Wederpartij zorgt ervoor dat de benodigde vergunningen en/of ontheffingen
tijdig zijn verkregen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
6.4.
Na afronding van de werkzaamheden op de werkplek zal Sportverlichting.com de
Wederpartij hiervan op de hoogte stellen. De Wederpartij is gehouden de door
Sportverlichting.com geleverde en/of geïnstalleerde goederen binnen vijf (5) dagen
na bericht aan de Wederpartij van afronding van de werkzaamheden op de
werkplek, te testen en controleren. In geval van een gebrek zal de Wederpartij
Sportverlichting.com hierover informeren, met inachtneming van het bepaalde in
artikel 11. Als Sportverlichting.com niet op de hoogte wordt gebracht van een
gebrek wordt de Wederpartij geacht de werkzaamheden vijf (5) dagen na het
bericht van Sportverlichting.com van afronding van de werkzaamheden te hebben
geaccepteerd. Sportverlichting.com zal de gebreken waarvan zij aldus op de
hoogte is gesteld binnen een redelijke termijn in overeenstemming met artikel 11
herstellen.
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Betaling
7. Prijzen en kosten
7.1.
Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen zijn de prijzen in euro’s en
exclusief BTW.
7.2.
Sportverlichting.com heeft het recht haar prijzen te verhogen als gevolg van
gestegen kosten (zoals verhoging van grondstofprijzen, lonen, valuta wisselkoers,
(overheids)heffingen, leges en/of kosten van onderaannemers) voor levering of
betaling. Dit recht zorgt niet voor een verhoging van een door Sportverlichting.com
verlangde aanbetaling zoals bedoeld in artikel 8 lid 2 Algemene Voorwaarden.

8. Betaling
8.1.
Voor iedere (gedeeltelijke) levering wordt een factuur opgesteld en toegezonden.
8.2.
Sportverlichting.com mag van de Wederpartij een aanbetaling verlangen van
maximaal 60% van het totale orderbedrag. Wederpartij mag het gehele
orderbedrag aanbetalen na overleg met Sportverlichting.com.
8.3.
Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, dient de betaling te
geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.
8.4.
Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, dient de Wederpartij te
betalen op een door Sportverlichting.com aan te wijzen rekening in euro’s, zonder
korting of aftrek. Verrekening door de Wederpartij is uitgesloten.

9. Betalingsverzuim
9.1.
De in het vorige artikel genoemde betalingstermijn is een fatale termijn.
Sportverlichting.com hoeft de Wederpartij daarom niet een betalingsherinnering te
sturen en een redelijke termijn te geven om het openstaande bedrag te voldoen.
De Wederpartij is automatisch in verzuim bij het verstrijken van de
overeengekomen betalingstermijn.
9.2.
Vanaf het moment van verzuim tot de dag van volledige betaling is de Wederpartij
1,5% rente per maand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een
gedeelte van de maand als een volledige maand wordt gerekend.
9.3.
De Wederpartij is naast het openstaande bedrag en de vertragingsrente, zoals
bepaald in lid 2 van dit artikel, alle kosten verschuldigd, zowel gerechtelijk als
buitengerechtelijk, die door Sportverlichting.com worden gemaakt om de vordering
te innen en/of de rechten van Sportverlichting.com veilig te stellen.
9.4.
Onder gerechtelijke kosten, in de zin van lid 3 van dit artikel, worden in ieder geval
begrepen de declaraties van advocaten, deskundigen en al degenen die
Sportverlichting.com heeft opgedragen behulpzaam te zijn bij de invordering c.q.
aan wie Sportverlichting.com heeft opgedragen ter zake procedures te voeren.
9.5.
Onder buitengerechtelijke kosten, in de zin van lid 3 van dit artikel, worden in ieder
geval begrepen de declaraties en nota’s van (rechts)kundige adviseurs,
incassobureaus, deurwaarders en al degenen die Sportverlichting.com heeft
opgedragen Sportverlichting.com behulpzaam te zijn bij de invordering buiten
rechte. De buitengerechtelijke kosten worden ten minste gesteld op 15% van de
overeengekomen prijs vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting, zulks
met een absoluut minimum van € 250,-.
9.6.
Sportverlichting.com behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen de
uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de betaling is ontvangen.
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9.7.

9.8.

9.9.

Alle in dit kader gemaakte kosten van bijvoorbeeld opslag of al ingeschakelde
derden komen voor rekening van de Wederpartij.
Wederpartij is gehouden om Sportverlichting.com onverwijld kennis te geven van
beslaglegging op zijn roerende en/of onroerende zaken, (aanvraag tot)
faillissement, surseance van betaling of aanvraag tot schuldsanering en van alle
omstandigheden of gebeurtenissen die voor Wederpartij en/of Sportverlichting.com
van nadelige invloed kunnen zijn op de regelmatige uitvoering van de
Overeenkomst. De Wederpartij is een boete verschuldigd van € 5.000,00 bij
overtreding van dit artikel onverlet het recht van Sportverlichting.com om de
daadwerkelijk geleden schade te vorderen van de Wederpartij.
Sportverlichting.com mag alle op geld waardeerbare vorderingen van de
Wederpartij op Sportverlichting.com verrekenen met vorderingen op de Wederpartij
van zowel Sportverlichting.com en ook alle op enigerlei wijze aan
Sportverlichting.com gelieerde ondernemingen.
Als de Wederpartij op enigerlei wijze deel uitmaakt van een groep ondernemingen,
wordt onder de Wederpartij in de zin van lid 8 mede verstaan alle op enigerlei wijze
tot die groep behorende ondernemingen.

10. Zekerheidsstelling, pandrechten en eigendomsvoorbehoud
10.1. Als Sportverlichting.com vindt dat daartoe aanleiding bestaat, mag
Sportverlichting.com vorderen dat de Wederpartij deugdelijke zekerheid stelt voor
de nakoming van al zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. Laat de
Wederpartij na voldoende zekerheid te stellen dan heeft Sportverlichting.com het
recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel om de
Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst met eenvoudige schriftelijke
mededeling, waaronder ook e-mail wordt verstaan, te ontbinden en naar wens
schadevergoeding te vorderen.
10.2. Alle goederen die Sportverlichting.com voor de Wederpartij houdt, worden geacht
aan Sportverlichting.com verpand te zijn voor alle bedragen die de Wederpartij,
volgens de administratie van Sportverlichting.com, aan Sportverlichting.com uit
welke hoofde dan ook verschuldigd is of zal worden.
10.3. In het geval dat de Wederpartij één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt of
in strijd met het hier bepaalde handelt, mag Sportverlichting.com de geleverde
goederen, zoals in dit artikel bedoeld, zonder gerechtelijke tussenkomst als
eigendom van Sportverlichting.com terughalen en zal de Wederpartij daaraan
medewerking verlenen. Alle kosten van het terughalen van de goederen waarop
een eigendomsvoorbehoud rust, komen ten laste van de Wederpartij.
10.4. Eveneens blijven alle door Sportverlichting.com geleverde goederen eigendom van
Sportverlichting.com als en zolang de Wederpartij de vorderingen die
Sportverlichting.com op hem heeft, wegens tekortschieten in de nakoming van
bovengenoemde overeenkomsten (waaronder mede begrepen vorderingen van
Sportverlichting.com ter zake van boeten, rente en kosten) niet heeft voldaan.
10.5. Wanneer de Wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de
hierboven in lid 3 genoemde vorderingen heeft voldaan, zal Sportverlichting.com
de eigendom van geleverde goederen verschaffen onder voorbehoud van het
pandrecht voor Sportverlichting.com tot meerdere zekerheid voor alle huidige en
toekomstige vorderingen uit welke hoofde dan ook welke Sportverlichting.com op
de Wederpartij heeft en/of zal verkrijgen. Voor zover vereist zal de Wederpartij op
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10.6.

10.7.

Sportverlichting.com’s eerste verzoek de medewerking verlenen aan alle
handelingen die in dat kader vereist zijn.
Wederpartij is verplicht de in dit artikel bedoelde goederen afdoende te verzekeren,
in ieder geval tegen risico’s van diefstal, beschadiging en tenietgaan. Het is
Wederpartij niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde
van verzekeringen, als bedoeld in dit lid, aan een derde in pand te geven of als
zekerheid in de ruimste zin des woord aan derden te doen dienen. Hierbij wordt
een openbaar pandrecht ten behoeve van Sportverlichting.com bedongen ter zake
van uitkering van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde goederen, welke
uitkering in plaats treedt van de betrokken goederen.
Als de Wederpartij ondanks schriftelijke aanmaning daartoe, weigert zijn
medewerking te verlenen aan het terughalen van de geleverde goederen, is de
Wederpartij dienaangaande in verzuim en verbeurt hij een direct opeisbare boete
van € 1.000,00 per dag dat hij hiermee in verzuim is/blijft.

Garanties, onderzoek en klachttermijn
11. Klachten
11.1. Sportverlichting.com staat in voor de goede kwaliteit van de door
Sportverlichting.com geleverde goederen. De gebruikte onderdelen voldoen aan
de normen die daarvoor zijn opgesteld en zijn overeenkomstig de door haar
leverancier verstrekte productspecificaties en garanties. Mochten er onacceptabele
afwijkingen, beschadigingen, manco’s en/of andere onvolkomenheden voorkomen,
dan is Sportverlichting.com bereid tot vervanging en/of vergoeding van de schade,
onder de in dit artikel opgenomen voorwaarden en bedingen. Een afwijking tot 10%
in grootte of aantal is acceptabel en geeft geen recht op vervanging en/of
vergoeding van schade.
11.2. Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na datum van de factuur en
klachten over kwaliteit of leveringsomvang dienen binnen 14 dagen na levering
schriftelijk onder nauwkeurige vermelding van de aard en de gronden van de
klacht(en) door Sportverlichting.com te worden ontvangen.
11.3. Klachten met betrekking tot manco’s en beschadigingen aan een door de
Wederpartij of namens de Wederpartij ontvangen zending dienen op de vrachtbrief
te worden aangetekend.
11.4. Als de Wederpartij niet voldoet aan het bepaalde in lid 2 en 3 dan vervalt zijn recht
om te klagen.
11.5. De goederen waarop de klacht betrekking heeft, moeten binnen 8 dagen na
acceptatie van de klacht door Sportverlichting.com, vergezeld van een retouradvies
waarin datum en nummer van de leverfactuur en de reden van retournering zijn
vermeld, ter beschikking van Sportverlichting.com worden gesteld.
11.6. Als aan een klacht na verloop van voormelde termijn door Sportverlichting.com al
dan niet ten dele wordt tegemoetgekomen, dan doet Sportverlichting.com dit
geheel onverplicht en de Wederpartij kan daaraan geen recht(en) ontlenen.
11.7. De gemelde klachten worden door Sportverlichting.com beoordeeld. Indien zij
gegrond worden verklaard, worden door Sportverlichting.com de als ondeugdelijk
gekwalificeerde goederen voor zover mogelijk hersteld of gerepareerd. Als zulks
niet mogelijk is, worden in beginsel nieuwe goederen geleverd door
Sportverlichting.com. Indien herstel, nalevering of bijlevering niet mogelijk is, of een
dergelijk nalevering of bijlevering niet voldoet aan de oorspronkelijke specificaties,
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11.8.

11.9.

zal door Sportverlichting.com de tegenwaarde van de geleverde goederen worden
gecrediteerd. Sportverlichting.com is op geen enkele wijze gehouden tot
vergoeding van meer dan de waarde van de door Sportverlichting.com als
ondeugdelijk gekwalificeerde goederen.
Als de klachten niet gegrond blijken te zijn, kunnen de kosten van het onderzoek in
rekening worden gebracht bij de Wederpartij, is de Wederpartij gehouden om de
goederen waarover werd geklaagd voor eigen rekening en risico weer terug te
nemen.
Sportverlichting.com
hanteert
voor
de
geleverde
goederen
de
garantievoorwaarden van de fabrikant. Voor alle verlichtingsarmaturen is de
garantie minimaal 5 jaar. Bij melding van een klacht hanteert Sportverlichting.com
lid 7 als uitgangspunt. Op nieuwe installatiematerialen, zoals zekeringen en
magneetschakelaars, hanteert Sportverlichting.com een garantieperiode van 1
jaar.

Aansprakelijkheid
12. Aansprakelijkheid Sportverlichting.com
12.1. Sportverlichting.com is met uitzondering van het bepaalde in artikel 11 nooit
aansprakelijk voor enige schade, zowel direct als indirect door welke oorzaak dan
ook aan de zijde van de Wederpartij of derde in verband met door
Sportverlichting.com geleverde goederen of diensten, tenzij de schade is ontstaan
als gevolg van opzet of grove schuld van Sportverlichting.com.
12.2. Sportverlichting.com is nooit aansprakelijk voor enige schade, zowel direct als
indirect aan de zijde van de Wederpartij of derde in verband met geleverde
goederen en/of diensten van een door Sportverlichting.com ingeschakelde derde.
Deze bepaling is een derdenbeding zodat ook de betreffende derde hierop (direct)
een beroep kan doen.
12.3. Onverminderd het bovenstaande is Sportverlichting.com nooit aansprakelijk voor:
a. gevolg en/of indirecte schade als bedrijfsstagnatie en gederfde winst;
b. schade veroorzaakt door hulppersonen;
c. schade ontstaan aan de goederen van derden.
12.4. Aansprakelijkheid beperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, die in
verband met de geleverde zaken door leverancier(s) of onderaannemer(s) van
Sportverlichting.com – in alle redelijkheid – aan Sportverlichting.com kunnen
worden tegengeworpen, kunnen door Sportverlichting.com ook aan de Wederpartij
worden tegengeworpen.
12.5. Als Sportverlichting.com, ondanks het bepaalde in dit artikel, om welke reden dan
ook gehouden is tot vergoeding van enige schade dan komt voor vergoeding echter
alleen in aanmerking de netto factuurwaarde van de betreffende levering of, indien
dat bedrag hoger is, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar van
Sportverlichting.com ter zake wordt uitgekeerd.
12.6. Als de verhouding van de door Sportverlichting.com te leveren prestaties ten
opzichte van de omvang van de door de Wederpartij geleden schade daartoe
aanleiding geeft, zal de door Sportverlichting.com te vergoeden schade gematigd
worden.
12.7. De Wederpartij zal Sportverlichting.com vrijwaren tegen alle aanspraken van
derden met betrekking tot geleverde goederen en/of diensten.
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Beëindiging van de overeenkomst
13. Beëindiging met wederzijds goedvinden
13.1. Als Sportverlichting.com en de Wederpartij voor aanvang van de werkzaamheden
overeenkomen de Overeenkomst te beëindigen dan is de Wederpartij alle al
gemaakte kosten aan Sportverlichting.com verschuldigd vermeerderd met 30% van
de overeengekomen prijs. Ook is de Wederpartij alle kosten en mogelijke boetes
die leverancier(s) en/of onderaannemer(s) bij Sportverlichting.com in rekening
brengen als gevolg van deze beëindiging aan Sportverlichting.com verschuldigd.
13.2. Als Sportverlichting.com en de Wederpartij na aanvang van de werkzaamheden
overeenkomen de Overeenkomst te beëindigen dan is de Wederpartij alle al
gemaakte kosten aan Sportverlichting.com verschuldigd vermeerderd met 70% van
de overeengekomen prijs. Ook is de Wederpartij alle kosten en mogelijke boetes
die leverancier(s) en/of onderaannemer(s) bij Sportverlichting.com in rekening
brengen als gevolg van deze beëindiging aan Sportverlichting.com verschuldigd.
13.3. Als het initiatief tot de beëindiging van de Overeenkomst van de Wederpartij uitgaat
dan is de Wederpartij gehouden het voornemen tot de beëindiging uitdrukkelijk
schriftelijk aan Sportverlichting.com kenbaar te maken.
13.4. Als de Wederpartij het bepaalde in het vorige lid niet nakomt dan mag
Sportverlichting.com naar haar keuze nakoming, volledige schadevergoeding of
90% van de prijs verlangen van de Wederpartij.
14. Ontbinding
14.1. Als:
a. de Wederpartij enige op hem rustende verplichting tegenover
Sportverlichting.com niet, niet tijdig of niet juist nakomt;
b. Wederpartij failliet verklaard wordt of een verzoek daartoe ingediend is,
surseance van betaling aangevraagd of verleend is, toepassing van de
schuldsaneringsregeling (WSNP) verzoekt of verleend is;
c. op het geheel of een gedeelte van de eigendommen van Wederpartij
(conservatoir) beslag gelegd is;
d. de Wederpartij op grond van een rechterlijk vonnis handelingsonbekwaam is
geworden of van zijn vrijheid beroofd is;
e. de Wederpartij ontbonden of geliquideerd wordt, (af)splitsing of fusie
plaatsvindt;
f. de Wederpartij overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een
belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in
een ander bedrijf;
g. de door Wederpartij aan Sportverlichting.com verstrekte gegevens niet overeen
blijken te stemmen met de daadwerkelijke situatie,
heeft Sportverlichting.com het recht door het enkel plaatsvinden van een der
genoemde omstandigheden, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen,
en het geleverde als haar eigendom terug te vorderen op de wijze als bepaald in
artikel 8 hetzij enig bedrag door Wederpartij aan Sportverlichting.com verschuldigd
in zijn geheel op te eisen. Daarnaast heeft Sportverlichting.com te allen tijde het
recht om van Wederpartij schadevergoeding te vorderen.

Helder in zicht

14.2.

Om Sportverlichting.com het in het vorige lid genoemde recht tot terugname van
de goederen te kunnen laten uitoefenen, verleent Wederpartij al nu voor alsdan
aan Sportverlichting.com toestemming om de terreinen en gebouwen waar de
goederen zich bevinden, daartoe te -laten- betreden. De kosten van teruggave van
de goederen komen voor rekening van Wederpartij.

Slotbepalingen
15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1. Op de overeenkomst tussen Sportverlichting.com en de Wederpartij en de daaruit
voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2. Het VN Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten 1980 (veelal
aangeduid als het Weens Koopverdrag) is niet van toepassing.
15.3. Alle geschillen die tussen Sportverlichting.com en de Wederpartij ontstaan, zullen
uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.
15.4. Als de Wederpartij zijn woonplaats dan wel vestigingsplaats heeft buiten de
lidstaten van het EEG-executieverdrag of het verdrag van Lugano (verdrag
betreffende de rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in
burgerlijke en handelszaken van 16 september 1988), dan zullen geschillen worden
beslecht door het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam. De taal van de
arbitrage zal Nederlands zijn. De plaats van arbitrage is Rotterdam.

