ALGEMENE VERKOOP- EN
LEVERINGSVOORWAARDEN VAN
INTERNOVA PROFESSIONAL LIGHTING BV
KvK nr.: Breda, 20079768

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE
AND DELIVERY OF
INTERNOVA PROFESSIONAL LIGHTING BV
Chamber of Commerce no.: Breda, 20079768

ARTIKEL 1
Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing
op alle door Internova Professional Lighting BV,
hierna te noemen: IPL, gedane offertes en op
alle door IPL gesloten overeenkomsten met
afnemers of opdrachtgevers, hierna te noemen:
de wederpartij. Afwijkende bedingen binden IPL
slechts na schriftelijke akkoordbevinding door
IPL en alleen voor de overeenkomst waarop de
akkoordbevinding betrekking heeft.
2.
Verwijzing van de wederpartij naar
eigen voorwaarden wordt door IPL niet
aanvaard, en wijst IPL uitdrukkelijk van de hand.

ARTICLE 1
Applicability of these terms
1. These terms and conditions apply to all offers
made by Internova Professional Lighting BV,
hereinafter referred to as: IPL, and to all
agreements concluded by IPL with customers or
clients, hereinafter referred to as: the other
party. Deviating stipulations only bind IPL after
written agreement by IPL and only for the
agreement to which the agreement relates.
2. Reference by the other party to its own terms
and conditions is not accepted by IPL and are
expressly rejected by IPL.

ARTIKEL 2
Offertes
1.
Alle offertes zijn steeds vrijblijvend,
tenzij deze een termijn voor aanvaarding
bevatten. In het geval dat een vrijblijvend
aanbod wordt aanvaard, heeft IPL het recht dat
aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst
van de aanvaarding te herroepen.
2.
In het geval dat door IPL geen offerte
gedaan is, komt een overeenkomst pas tot
stand wanneer IPL binnen 8 dagen, nadat IPL de
order heeft ontvangen, deze schriftelijk
bevestigt dan wel de uitvoering daarvan heeft
aangevangen.
3.
Door IPL aan de wederpartij bij of na de
offerte dan wel orderbevestiging ter kennis
gebrachte afbeeldingen, tekeningen,
gewichtsvermelding, technische specificaties en
overige gegevens, opgenomen in
prospectussen, catalogi, circulaires,
advertenties, en prijslijsten, hebben het
karakter van een benaderde aanduiding.
Daaraan ontleende gegevens verbinden slechts
indien uitdrukkelijk overeengekomen.
4.
Alle rechten van door of via IPL tot
stand gekomen aanbiedingen, berekeningen,
modellen, artistieken en technische ontwerpen,
beschrijvingen (technische en overige),
tekeningen, schetsen, schema’s en dergelijke
berusten bij IPL.

ARTICLE 2
Quotations
1. All quotations are always without obligation,
unless they contain a term for acceptance. If a
non-binding offer is accepted, IPL has the right
to revoke that offer within two working days of
receipt of the acceptance.
2. If no offer has been made by IPL, an
agreement is only concluded when IPL confirms
it in writing or has started the execution within
8 days after IPL has received the order.
3. Images, drawings, weight indication,
technical specifications and other data,
included in prospectuses, catalogues, circulars,
advertisements and price lists, notified by IPL to
the other party with or after the offer or order
confirmation, have the nature of an
approximate indication. Information derived
from this is only binding if expressly agreed.
4. All rights to offers, calculations, models,
artistic and technical designs, descriptions
(technical and other), drawings, sketches,
diagrams and the like created by or via IPL are
vested in IPL.
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5.
Door IPL verstrekte aanbiedingen,
afbeeldingen, tekeningen, berekeningen,
schema’s, ontwerpen en overige door of via IPL
tot stand gekomen of gepubliceerde
bescheiden blijven onvervreemdbaar eigendom
van IPL en mogen niet aan derden, in welke
vorm dan ook ter inzage worden verstrekt dan
wel ter beschikking worden gesteld zonder
toestemming van IPL.
6.
In het geval dat de wederpartij
uitdrukkelijk daarom verzoekt, kan de offerte
vergezeld gaan van berekeningen, tekeningen,
omschrijvingen, ontwerpen, calculaties,
modellen, etc., een en ander in de ruimste zin.
In dat geval zullen de daaraan verbonden
kosten aan de wederpartij in rekening worden
gebracht. Vergoeding van genoemde kosten
betekent geen overname van rechten als
hiervoor bedoelt in lid 4 van dit artikel.
7.
Bescheiden als bedoeld in lid 4 van dit
artikel moeten op het eerste verzoek van IPL
compleet en onbeschadigd worden
teruggegeven; indien de opdracht niet door de
wederpartij aan IPL wordt verstrekt, moeten zij
terstond aan IPL worden teruggegeven.

5. Offers, images, drawings, calculations,
schemes, designs and other documents created
or published by or via IPL remain the inalienable
property of IPL and may not be made available
to third parties in any form for inspection or be
made available without permission from IPL.
6. If the other party expressly requests this, the
quotation may be accompanied by calculations,
drawings, descriptions, designs, calculations,
models, etc., all this in the broadest sense. In
that case, the associated costs will be charged
to the other party. Reimbursement of the costs
mentioned does not mean the transfer of rights
as referred to above in paragraph 4 of this
article.
7. Documents as referred to in paragraph 4 of
this article must be returned complete and
undamaged at IPL's first request; if the order is
not provided to IPL by the other party, they
must be returned to IPL immediately.

ARTIKEL 3
Prijzen
1.
Door IPL opgegeven prijzen zijn
gebaseerd op de ten tijde van de opgave
geldende fabrieksprijzen, koersen van
buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmee
gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven,
lonen, vrachten, belastingen en andere
dergelijke factoren. Wanneer na de datum van
de aanbieding één of meer van voorgenoemde
prijsbepalende factoren wijziging ondergaan, is
IPL gerechtigd de overeengekomen prijs
overeenkomstig te wijzigen.
2.
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld,
zijn opgegeven prijzen per stuk en exclusief
omzetbelasting. Alle prijzen zijn af- magazijn en
exclusief vracht-, behandelingskosten en
overige voorkomende toeslagen, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.
De kosten van overheidswege
voorgeschreven
producentenverantwoordelijkheid in het kader
van afvalbeheerbijdrage worden door IPL aan
de wederpartij doorberekend.

ARTICLE 3
Prices
1. Prices quoted by IPL are based on factory
prices, foreign currency exchange rates, import
duties and equivalent levies, insurance rates,
wages, freight, taxes and other such factors
applicable at the time of the statement. If one
or more of the aforementioned pricedetermining factors change after the date of
the offer, IPL is entitled to change the agreed
price accordingly.
2. Unless expressly stated otherwise, the prices
quoted are per item and exclusive of VAT. All
prices are ex-warehouse and exclusive of
freight, handling costs and other applicable
surcharges, unless expressly agreed otherwise.
7. The costs prescribed by the government for
producer responsibility in the context of a
waste management contribution are passed on
by IPL to the other party.
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ARTIKEL 4
Betaling
1.
Elke overeenkomst wordt aangegaan
onder de opschortende voorwaarden dat uit in
te winnen informatie de kredietwaardigheid
van de wederpartij blijkt. IPL is te allen tijde
gerechtigd van de wederpartij een
zekerheidsstelling te eisen voor tijdige en
algehele voldoening van zijn betalings- en ander
verplichtingen. IPL is eveneens te allen tijde
gerechtigd uitsluitend tegen contante betaling,
voorafbetaling of onder rembours te leveren.
2.
Tenzij nadrukkelijk anders
overeengekomen en onverminderd het
bepaalde in lid 1 van dit artikel, is de
wederpartij verplicht de factuur van IPL binnen
14 dagen na factuurdatum te voldoen op een
door IPL aan te geven wijze in de valuta waarin
is gefactureerd.
3.
Nalatigheid van de wederpartij met
betrekking tot het afnemen van zaken en/of het
IPL niet in de gelegenheid stellen de
overeengekomen werkzaamheden te verrichten
laat de betalingsverplichting van de wederpartij
onverlet.
4.
In het geval dat er in gedeelten wordt
geleverd is IPL niet tot verdere levering
verplicht voordat facturen die betrekking
hebben op eerder gedane deelleveringen, zijn
betaald, onverminderd het bepaalde in de
overige leden van dit artikel.
5.
In het geval dat de wederpartij op de
vervaldag niet aan zijn betalingsverplichtingen
heeft voldaan, is hij in verzuim zonder dat
ingebrekestelling vereist is. In dat geval is de
wederpartij aansprakelijk voor alle door IPL
geleden en te lijden schade.
6.
Bij gebreke van tijdige betaling is de
wederpartij, zonder aanmaning of
ingebrekestelling, rente verschuldigd gelijk aan
de wettelijk rente, vermeerderd met 3% over
het onbetaald gebleven gedeelte van de
hoofdsom.
7.
Kosten van invordering, zowel
gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor
rekening van de wederpartij. De
buitengerechtelijke incassokosten worden
gesteld op het incassotarief zoals vastgelegd in
het calculatieschema voor
advocatendeclaraties.

ARTICLE 4
Payment
1. Each agreement is subject to the suspensive
conditions that the information to be obtained
shows the creditworthiness of the other party.
IPL is at all times entitled to demand security
from the other party for timely and full
payment of its payment and other obligations.
IPL is also at all times entitled to deliver only
against cash payment, advance payment or
cash on delivery.
2. Unless expressly agreed otherwise and
without prejudice to the provisions of
paragraph 1 of this article, the other party is
obliged to pay the invoice from IPL within 14
days of the invoice date in a manner to be
indicated by IPL in the currency in which the
invoice was issued.
3. Negligence on the part of the other party
regarding the purchase of goods and/or not
giving the IPL the opportunity to perform the
agreed work does not affect the other party's
payment obligation.
4. If partial deliveries are made, IPL is not
obliged to make further deliveries before
invoices relating to earlier partial deliveries
have been paid, without prejudice to the
provisions of the other paragraphs of this
article.
5. If the other party has not fulfilled its payment
obligations on the due date, it is in default
without notice of default being required. In that
case, the other party is liable for all damage
suffered and to be suffered by IPL.
6. In the absence of timely payment, the other
party will owe interest equal to the statutory
interest, plus 3% on the unpaid part of the
principal amount, without a reminder or notice
of default.
7. Costs of collection, both judicial and
extrajudicial, are for the account of the other
party. The extrajudicial collection costs are set
at the collection rate as laid down in the
calculation schedule for lawyers' bills.
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ARTIKEL 5
Levertijd
1.
Overeengekomen levertijden zullen
nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Bij niet tijdige levering dient de wederpartij IPL
schriftelijk in gebreke te stellen en moet IPL een
redelijke termijn worden gegund om alsnog aan
haar verplichtingen te voldoen.
2.
Het is IPL toegestaan verkochte zaken in
gedeelten te leveren, onverminderd het
bepaalde in lid 1 van dit artikel. In het geval dat
zaken in gedeelten worden geleverd, is IPL
bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
3.
Blijft de wederpartij na sommatie in
gebreke om af te nemen, dan kan IPL beslissen
om te leveren op een door IPL te bepalen
tijdstip, of de overeenkomst dan wel het nog
onuitgevoerde van de overeenkomst, zonder
rechtelijke tussenkomst en zonder dat
ingebrekestelling is vereist, ontbonden
verklaren onverminderd het recht van IPL op
schadevergoeding.

ARTICLE 5
Delivery time
1. Agreed delivery times can never be regarded
as deadlines, unless expressly agreed
otherwise. In the event of late delivery, the
other party must give IPL written notice of
default and IPL must be given a reasonable
period to still fulfill its obligations.
2. IPL is permitted to deliver sold goods in parts,
without prejudice to the provisions of
paragraph 1 of this article. If goods are
delivered in parts, IPL is authorized to invoice
each part separately.
3. If the other party remains in default to
purchase after a summons, IPL can decide to
deliver at a time to be determined by IPL, or the
agreement or the unexecuted part of the
agreement, without judicial intervention and
without notice of default being required,
declare dissolved without prejudice to IPL's
right to compensation.

ARTIKEL 6
Niet toerekenbare tekortkomingen
(overmacht)
1.
Als overmacht zal gelden elke
omstandigheid buiten toedoen van IPL
ontstaan, waardoor de normale uitvoering van
de overeenkomst wordt verhinderd. Als
dergelijke overmacht opleverende
omstandigheden gelden in ieder geval het om
welke reden dan ook in gebreke blijven met
aflevering van de leveranciers van IPL,
stakingen, uitsluitingen, verstoring van
energievoorzieningen, verkeersstoornissen,
machinebreuk, maatregelen van
overheidswege, alsmede de gevolgen hiervan,
verlies of beschadiging tijdens transport etc.

ARTICLE 6
Non-attributable shortcomings (force majeure)
1. Force majeure shall be any circumstance
beyond the control of IPL, which prevents the
normal execution of the agreement. Such
circumstances giving rise to force majeure shall
in any case include failure to deliver from the
suppliers of IPL for whatever reason, strikes,
lockouts, disruption of energy supplies, traffic
disruptions, machine breakdown, government
measures, as well as the consequences thereof,
loss or damage during transportation etc.
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2.
In geval van verhindering van uitvoering
van de overeenkomst ten gevolge van
overmacht van IPL is IPL gerechtigd om zonder
gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering
van de overeenkomst voor ten hoogste zes
maanden op te schorsten, hetzij de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, zonder dat IPL tot enige
schadevergoeding gehouden zou zijn.
Gedurende de opschorting is IPL bevoegd en
aan het einde daarvan is IPL verplicht te kiezen
voor uitvoering dan wel voor gehele of
gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst

2. In the event of impediment to the execution
of the agreement as a result of force majeure
on the part of IPL, IPL is entitled, without
judicial intervention, either to suspend the
execution of the agreement for a maximum of
six months, or to dissolve the agreement in
whole or in part, without that IPL would be
obliged to pay any compensation. During the
suspension, IPL is authorized and at the end
thereof, IPL is obliged to opt for
implementation or for full or partial dissolution
of the agreement.

ARTIKEL 7
Risico-overgang
1.
De wederpartij draagt het risico van de
door hem bestelde zaken vanaf het ogenblik
waarop deze het magazijn van IPL of –bij
levering of aanvoer uit magazijnen van derdenvan deze derden hebben verlaten. Daarenboven
geschiedt ook in- en uitlading van de zaken voor
risico van de wederpartij.

ARTICLE 7
Risk transition
1. The other party bears the risk of the goods
ordered by it from the moment they have left
the warehouse of IPL or – upon delivery or
supply from warehouses of third parties – of
these third parties. In addition, the goods are
also loaded and unloaded at the risk of the
other party.

ARTIKEL 8
Ontbinding
1.
Gehele of gedeeltelijke ontbinding van
de overeenkomst vindt plaats door een
schriftelijke verklaring van de daartoe
gerechtigde. Alvorens de wederpartij een
schriftelijke ontbindingsverklaring tot IPL richt,
zal de wederpartij te allen tijde IPL eerst
schriftelijk in gebreke stellen en deze een
redelijke termijn gunnen om alsnog haar
verplichtingen na te komen dan wel
tekortkomingen te herstellen, welke
tekortkomingen de wederpartij nauwkeurig,
schriftelijk dient te melden.
2.
De wederpartij heeft geen recht de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten
als hij zelf reeds in verzuim is met de nakoming
van zijn verplichtingen.
3.
Indien IPL instemt met ontbinding,
zonder dat er sprake is van verzuim van haar
zijde, heeft zij steeds het recht op vergoeding
van alle vermogensschade, zoals kosten en
gederfde winst. Deze vermogensschade wordt
vastgesteld op tenminste 30% van de prijs
(exclusief BTW) die de wederpartij bij de
uitvoering van de overeenkomst aan IPL had
moeten voldoen.

ARTICLE 8
Dissolution
1. Full or partial dissolution of the agreement
takes place by means of a written statement
from the person entitled to do so. Before the
other party sends a written notice of dissolution
to IPL, the other party will at all times first give
IPL written notice of default and allow it a
reasonable period to still fulfill its obligations or
to remedy shortcomings, which shortcomings
the other party must accurately, report in
writing.
2. The other party has no right to dissolve the
agreement in whole or in part or to suspend its
obligations if it itself is already in default with
the fulfillment of its obligations.
3. If IPL agrees to dissolution, without there
being any default on its part, it is always
entitled to compensation for all financial loss,
such as costs and lost profit. This financial loss is
set at at least 30% of the price (excluding VAT)
that the other party should have paid to IPL
during the execution of the agreement.
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4.
In geval van gedeeltelijke ontbinding
kan de wederpartij geen aanspraak maken op
ongedaan making van reeds door IPL verrichte
prestaties en heeft IPL onverkort recht op
betaling van de reeds door haar verrichte
prestaties.

4. In the event of partial dissolution, the other
party cannot claim cancellation of
performances already performed by IPL and IPL
is fully entitled to payment of the performances
already performed by it.

ARTIKEL 9
Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
1.
IPL behoudt zich de eigendom voor van
de door haar geleverde of te leveren zaken,
zolang de vorderingen betreffende de
tegenprestatie voor door IPL aan de wederpartij
krachtens overeenkomst geleverde of te
leveren zaken of krachtens een zodanige
overeenkomst ten behoeve van de wederpartij
verrichte of te verrichten werkzaamheden,
alsmede de vorderingen wegens tekortschieten
in de nakoming van zodanige overeenkomst,
niet door de wederpartij aan IPL voldaan zijn.
2.
Ingeval de wederpartij enige
verplichting uit de overeenkomst met
betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren
werkzaamheden jegens IPL niet nakomt, is IPL
zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken,
zowel de oorspronkelijk geleverde als de
nieuwgevormde zaken, terug te nemen. De
wederpartij machtigt IPL de plaats te betreden
waar deze zaken zich bevinden.
3.
IPL verschaft aan de wederpartij op het
moment dat de wederpartij al zijn
betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke
overeenkomsten heeft voldaan, de eigendom
van de geleverde zaken onder voorbehoud van
pandrecht van IPL, ten behoeve van andere
aanspraken die IPL op de wederpartij heeft. De
wederpartij zal op een eerste verzoek van IPL
zijn medewerking verlenen aan handelingen die
in dat kader gewenst zijn.

ARTICLE 9
Retention of title and right of retention
1. IPL reserves the ownership of the goods
delivered or to be delivered by it, as long as the
receivables regarding goods delivered or to be
delivered by IPL to the other party pursuant to
an agreement or pursuant to such an
agreement performed or to be delivered for the
benefit of the other party activities performed,
as well as receivables due to failure to comply
with such agreement, have not been paid to IPL
by the other party.
2. If the other party does not fulfill any
obligation under the agreement with regard to
goods sold or work to be performed towards
IPL, IPL is entitled to take back the goods, both
the originally delivered and the newly formed
goods, without notice of default being required.
The other party authorizes IPL to enter the
place where these items are located.
3. As soon as the other party has fulfilled all its
payment obligations under this and similar
agreements, IPL grants the other party the
ownership of the delivered goods subject to
IPL's pledge, for the benefit of other claims that
IPL has against the other party. At the first
request of IPL, the other party will cooperate
with actions that are desired in that context.

ARTIKEL 10
Doorverkoop en natrekking
1.
Zolang de geleverde zaken nog niet
volledig betaald zijn, is de wederpartij niet
bevoegd de zaken door te verkopen, te leveren
of te verpanden of op andere wijze, onder
welke titel ook, al dan niet in gebruik, aan een
ander over te dragen of te zijner beschikking
stellen.

ARTICLE 10
Resale and Tracking
1. As long as the delivered goods have not yet
been paid in full, the other party is not
authorized to resell, deliver or pledge the goods
or transfer them to another party under
whatever title, whether in use or not. or make it
available.
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2.
Evenmin is de wederpartij bevoegd
geleverde zaken, zolang deze nog niet volledig
betaald zijn, op een zodanige wijze te plaatsen
dat deze hun juridische zelfstandigheid
verliezen.

2. Nor is the other party authorized to place
delivered goods, as long as they have not yet
been paid in full, in such a way that they lose
their legal independence.

ARTIKEL 11
Boetebeding en controle
1.
De wederpartij die handelt in strijd met
het bepaalde artikel 10 verbeurt ten gunste van
IPL een boete voor ieder handeling die onder
één van de aldaar vermelde verboden valt. De
boete is gelijk aan tweemaal het factuurbedrag,
echter minimaal EUR 5.000, - per handeling.
2.
IPL is bevoegd door een onafhankelijk
accountant controle te doen uitoefenen in de
boeken van de wederpartij om aldus te kunnen
toezien op de naleving van het in artikel 10
bepaalde.

ARTICLE 11
Penalty clause and control
1. The other party that acts contrary to the
provisions of Article 10 forfeits a fine in favor of
IPL for every act that falls under one of the
prohibitions stated there. The fine is equal to
twice the invoice amount, but at least EUR
5,000 per transaction.
2. IPL is authorized to have an independent
accountant audit the books of the other party,
to be able to monitor compliance with the
provisions of Article 10.

ARTIKEL 12
Garantie
1.
IPL verleent ten aanzien van geleverde
zaken of onderdelen daarvan geen enkele
aansprakelijkheid, anders dan de
aansprakelijkheid welke IPL ter zake van de
betreffende zaak en/of het betreffende
onderdeel door de leverancier van die zaak of
dat onderdeel wordt verleend.
2.
IPL staat in voor de deugdelijkheid van
het door haar geleverde werk.
3.
De garantie van IPL vervalt indien een
gebrek in de zaak of een onderdeel daarvan het
gevolg is van onjuist of onoordeelkundig
gebruik, onderhoud of ander verzuim aan de
zijde van de wederpartij of indien door anderen
dan IPL zonder diens toestemming of opdracht,
werkzaamheden van de zaak zijn verricht dan
wel in de zaak veranderingen zijn aangebracht.
4.
De kosten van het opsporen en
herstellen van gebreken die op grond van deze
bepaling niet door de garantie van IPL worden
gedekt, zullen aan de wederpartij tegen de
geldende tarieven in rekening worden gebracht.

ARTICLE 12
Guarantee
1. IPL grants no liability whatsoever regarding
delivered goods or parts thereof, other than the
liability which IPL regarding the relevant good
and/or the relevant part is granted by the
supplier of that good or that part.
2. IPL guarantees the soundness of the work
delivered by it.
3. The guarantee of IPL lapses if a defect in the
item or part thereof is the result of improper or
injudicious use, maintenance or other
negligence on the part of the other party or if
work has been performed on the item or
changes have been made to the item by anyone
other than IPL without its permission or
instruction.
4. The costs of detecting and repairing defects
not covered by IPL's warranty under this
provision shall be charged to the other party at
the applicable rates.
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ARTIKEL 13
Vrijwaring tegen aanspraken door derden
1.
Ingeval de uitvoering van een
overeenkomst plaatsvindt aan de hand van
tekeningen, gegevens of adviezen door de
wederpartij aan IPL verstrekt en indien hierdoor
intellectuele eigendomsrechten (waaronder
auteursrechten, octrooirechten, merkrechten,
modelrechten en/of andere rechten) van
derden worden geschonden, is de wederpartij
verplicht IPL tegen eventuele jegens IPL uit dien
hoofde geldend te maken aanspraken te
vrijwaren.
2.
Indien een derde op grond van enig
beweerdelijk recht als in artikel 13 lid 1 bedoeld
tegen de vervaardiging en/of levering bezwaar
maakt, is IPL op grond daarvan gerechtigd
terstond de vervaardiging en/of levering te
staken en vergoeding van de gemaakte kosten
te verlangen, onverminderd eventuele verdere
aanspraken van IPL op schadevergoeding jegens
de wederpartij.

ARTICLE 13
Indemnification against claims by third parties
1.
If execution of an agreement takes
place using drawings, data or advice supplied by
the other party to IPL and if this violates
intellectual property rights (including
copyrights, patent rights, trademark rights,
design rights and/or other rights) of third
parties, the other party is required to indemnify
IPL against any claims it may have against IPL as
a result.
2.
If a third party objects to the
manufacture and/or delivery on the grounds of
any alleged right as referred to in Article 13.1,
IPL shall be entitled on that ground to
immediately cease manufacture and/or delivery
and to demand reimbursement of the costs
incurred, without prejudice to any further
claims of IPL for compensation against the
other party.

ARTIKEL 14
Reclames
1.
Zodra de zaken door de wederpartij zijn
ontvangen, dient de wederpartij vast te stellen
of de zaken in elk opzicht in orde zijn en/of zij in
overeenstemming zijn met de gedane
bestelling.
2.
Eventuele reclames, zowel op levering
van zaken, als op de uitgevoerde
werkzaamheden/reparaties, als op
factuurbedragen, dienen binnen bekwame tijd,
na ontvangst van de zaken, respectievelijk na
het verrichten van de
werkzaamheden/reparaties, respectievelijk na
ontvangst van de facturen, schriftelijk bij IPL te
zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van
de feiten waarop de reclame betrekking heeft.
3.
Onder bekwame tijd wordt verstaan
binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken of
na uitvoering van de
werkzaamheden/reparaties of na ontvangst van
de facturen.
4.
Het recht van reclame vervalt, indien de
wederpartij niet binnen de hierboven vermelde
termijn heeft gereclameerd en/of de
wederpartij IPL niet de gelegenheid heeft
geboden de gebreken te herstellen.

ARTICLE 14
Complaints
1.
As soon as the goods have been
received by the other party, the other party
shall determine whether the goods are in order
in every respect and/or whether they comply
with the order placed.
2.
Any complaints concerning the delivery
of goods, the performance of work/repairs or
the amount of the invoice shall be submitted in
writing to IPL within a reasonable period after
receipt of the goods, or the performance of
work/repairs, or receipt of the invoices,
respectively, accurately stating the facts to
which the complaint relates.
3.
Reasonable time means within 14 days
after receipt of the goods or after performance
of the work/repairs or after receipt of the
invoices.
4.
The right of complaint lapses if the
other party has not submitted a complaint
within the above-mentioned period and/or if
the other party has not given IPL an opportunity
to repair the defects.
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5.
Reclames, waaronder begrepen
reclames ten aanzien van de
garantieverplichtingen, geven de wederpartij
nimmer het recht nakoming van zijn
verplichtingen jegens IPL op te schorten.

5.
Complaints, including complaints
regarding the guarantee obligations, shall never
entitle the other party to suspend fulfilment of
its obligations towards IPL.

ARTIKEL 15
Aansprakelijkheid
1.
IPL is slechts aansprakelijk voor directe
schade geleden door de wederpartij, welke
schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is
van de schuld van IPL, met dien verstande dat
voor vergoeding alleen in aanmerking komt die
schade waartegen IPL verzekerd is.
2.
IPL is niet aansprakelijk voor indirecte
schade (waaronder begrepen bedrijfs- en/of
stagnatieschade) door welke oorzaak dan ook
ontstaan.
3.
Ingeval niettegenstaande de in lid 2 van
dit artikel vervatte aansprakelijkheidsuitsluiting
enige aansprakelijkheid ter zake van indirecte
schade op IPL mocht rusten, dan zal deze in
ieder geval beperkt zijn tot maximaal het netto
factuurbedrag van de door IPL geleverde zaken
of de door IPL verrichte werkzaamheden. Onder
netto factuurbedrag wordt uitsluitend verstaan
het netto factuurbedrag van de door IPL
geleverde zaken c.q. de door IPL uitgevoerde
werkzaamheden ten aanzien waarvan IPL
schadeplichtig is.
4.
Indien en voor zover er tussen partijen
een duurovereenkomst gesloten is, zal de
aansprakelijkheid van IPL, uit hoofde waarvan
dan ook, in ieder geval beperkt zijn tot de prijs
(exclusief omzetbelasting) bedongen bij de
desbetreffende overeenkomst voor de
prestaties van IPL in de periode van drie
maanden voorafgaande aan het verzuim van
IPL.
5.
Voor schade veroorzaakt door
hulppersonen, ook door hun opzet of grove
schuld, is IPL niet aansprakelijk.

ARTICLE 15
Liability
1.
IPL shall only be liable for direct damage
sustained by the other party, which damage is
the direct and exclusive consequence of IPL's
fault, with the proviso that only damage against
which IPL is insured shall be eligible for
compensation.
2.
IPL shall not be liable for any indirect
damage (including business and/or stagnation
damage) due to any cause whatsoever.
3.
If, notwithstanding the exclusion of
liability contained in paragraph 2 of this article,
IPL incurs any liability for indirect damage, such
liability shall in any event be limited to a
maximum of the net invoice amount for the
goods supplied or work performed by IPL. Net
invoice amount means exclusively the net
invoice amount of the goods supplied by IPL or
of the work performed by IPL in respect of
which IPL is liable to pay damages.
4.
If and to the extent that a continuing
performance contract has been concluded
between the parties, IPL's liability, for any
reason whatsoever, shall in any event be limited
to the price (excluding VAT) stipulated in the
relevant contract for the services provided by
IPL during the three-month period preceding
IPL's default.
5.
IPL shall not be liable for any damage
caused by auxiliary persons, including as a
result of their willful misconduct or gross
negligence.

ARTIKEL 16
Geschillen
1.
Op alle met IPL gesloten
overeenkomsten en op eventueel nadere, ter
uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is
uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing.

ARTICLE 16
Disputes
1.
All concluded contracts with IPL and any
subsequent contracts for the purpose of
executing such contracts shall be governed
exclusively by Dutch law.
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2.
Alle uit de hiervoor bedoelde
overeenkomsten voortvloeiende geschillen
zullen uitsluitend worden berecht door de
bevoegde rechter te Breda onverminderd de
bevoegdheid van een andere rechter ter zake
van voorlopige, conservatoire of executoriale
maatregelen – tenzij de wederpartij binnen 1
maand nadat IPL zich schriftelijk op dit beding
heeft beroepen, kiest voor beslechting door een
andere, volgens de wet bevoegde rechter.

2.
All disputes arising from the metioned
agreements shall be adjudicated exclusively by
the competent court in Breda without prejudice
to the jurisdiction of any other court in respect
of provisional, precautionary or executory
measures - unless within 1 month after IPL has
invoked this provision in writing, the other
party opts for adjudication by another court
that is competent by law.

ARTIKEL 17
Depot
Deze voorwaarden treden in werking met
ingang van 24-06-2021, en zijn gedeponeerd bij
de Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor Westelijk Noord-Brabant te
Breda. Zij vervangen vanaf die datum alle
vroegere voorwaarden.

ARTICLE 17
Deposit
These Terms and Conditions shall take effect
from 24.06.21, and have been filed with the
Chamber of Commerce and Industry for West of
Noord-Brabant.
Factories for Western North Brabant in Breda.
From that date they replace all previous
conditions.

INTERNOVA Professional Lighting BV
Rithmeesterpark 21
4838 GZ BREDA

INTERNOVA Professional Lighting BV
Rithmeesterpark 21
4838 GZ BREDA

10

