Algemene voorwaarden Highbay Company B.V.
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Highbay Company B.V.
(“HBC”) en (potentiële) kopers en opdrachtgevers (“klanten”). De voorwaarden zijn tevens van
toepassing op de aan dergelijke overeenkomsten voorafgaande en daaruit voortvloeiende
rechtsverhoudingen en aanvullende - en vervolgaankopen dan wel vervolgopdrachten.
2. De klant die een overeenkomst met HBC sluit, wordt geacht bedrijfsmatig te handelen. Indien
geen koopprijs expliciet is overeengekomen, geldt per product de prijs zoals weergegeven op
de meest recente versie van de prijslijst die op het kantoor van HBC ter inzage ligt. HBC zendt
op verzoek die meest recente versie van deze lijst in afschrift aan kopers.
3. Een eventuele schriftelijke vastlegging van de overeenkomst door HBC gaat voor deze
voorwaarden in het geval van onderlinge strijdigheid. Afwijkingen van een eventuele schriftelijke
vastlegging van de overeenkomst dan wel deze voorwaarden worden vermoed eerst te zijn
overeengekomen nadat dergelijke afwijkingen schriftelijk zijn bevestigd door een bevoegd
vertegenwoordiger van HBC. De administratie van HBC wordt vermoed de gemaakte afspraken
geheel en juist te hebben vastgelegd en geldt als volledig bewijs van de gesloten overeenkomst.
4. Offertes van HBC (inclusief daarin opgenomen leverbaarheid, levertijd, prijsstelling en
uitvoering) zijn vrijblijvend. Deze offertes vervallen binnen veertien kalenderdagen, kunnen
slechts in het geheel worden geaccepteerd en zijn onder het voorbehoud van vergissingen of
verschrijvingen. De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
5. Door HBC getoonde afbeeldingen van producten en opgegeven specificaties, maten en
gegevens gelden bij benadering. Uiteindelijk door HBC te leveren zaken kunnen in zekere mate
daarvan afwijken, zonder dat dit tot gevolg zou hebben dat het product niet aan de
overeenkomst zou beantwoorden. De klant is gehouden bijzondere voorschriften en / of
noodzakelijke specificaties vooraf schriftelijk aan HBC op te geven indien door HBC van deze
bepaling zou moeten worden afgeweken.
6. HBC behoudt zich het recht voor overeenkomsten eenzijdig (geheel of gedeeltelijk) te
annuleren, zonder opgaaf van reden en zonder schadeplichtigheid aan haar zijde. HBC heeft
voorts de bevoegdheid overeenkomsten te ontbinden in het geval de klant in staat van
faillissement komt te verkeren, aan de klant surseance van betaling is verleend dan wel wettelijk
of buiten rechte sprake is van een schuldsanering van de klant. Voorts kan HBC een
overeenkomst met een klant ontbinden indien de uiteindelijke zeggenschap over het bedrijf van
de klant wijzigt tijdens of na het sluiten van de overeenkomst.`

7. Indien eenmaal een overeenkomst is gesloten, kan de klant deze niet annuleren, behoudens
toestemming van HBC. HBC is gerechtigd bij een annulering door de klant een
schadevergoeding in rekening te brengen van 15% van het factuurbedrag, of zoveel meer als
de schade door de annulering daadwerkelijk bedraagt.
8. HBC kan voor de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelen dan wel met derden
samenwerken. Aan dergelijke derden komt tevens een beroep op deze voorwaarden toe. HBC
is in geen geval aansprakelijk voor fouten van op verzoek van klanten ingeschakelde derden.
De klant vrijwaart HBC van alle aanspraken in verband met geschillen tussen de klant en
ingeschakelde derden, dan wel vanwege die ingeschakelde derden.

9. HBC is gerechtigd te leveren in gedeelten, welke afzonderlijke kunnen worden gefactureerd.
Klanten zijn verantwoordelijk voor en dragen het risico van het transport van zaken, tenzij
anders is overeengekomen. Als plaats van levering geldt de plek waarop HBC zaken aan de
transporteur overhandigt. De klachttermijn ter zake van door HBC aan de klant geleverde zaken
is veertien dagen vanaf (elke) afgifte aan de transporteur. De klant wordt geacht geleverde
zaken binnen die termijn te inspecteren. HBC is bevoegd na die termijn ontvangen klachten niet
in behandeling te nemen. Voorgaande volzin geldt niet voor gebreken die eerst na verloop van
de hiervoor vermelde klachttermijn konden worden ontdekt.
10. Tenzij HBC anders heeft opgegeven, geldt voor geleverde ledlampen een garantietermijn van
twee jaar na levering. Een beroep op deze garantie dient binnen die termijn te worden gedaan
en zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk na de ontdekking van een omstandigheid die
aanleiding geeft tot het inroepen van de garantie.
11. De betalingstermijn van facturen bedraagt veertien dagen,
tenzij
anders
is
overeengekomen. De klant wordt geacht een factuur van HBC te hebben aanvaard, indien
eventuele bezwaren niet binnen veertien dagen na ontvangst daarvan kenbaar zijn gemaakt.
Betalingen kunnen uitsluitend bevrijdend geschieden op bankrekening IBAN NL54 RABO
0355865408 ten name van Highbay Company B.V. HBC zal nimmer per e-mail, tekstbericht of
telefoon verzoeken betalingen op een andere rekening te laten plaatsvinden. De klant dient
dergelijke verzoeken te verifiëren bij een bevoegd vertegenwoordiger van HBC. De klant is niet
gerechtigd tot verrekening van enige (gestelde) vordering op HBC met aan HBC verschuldigde
bedragen. De klant geeft HBC bij voorbaat toestemming om door de klant betaalde
voorschotbedragen (ongeacht de verdere omschrijving) te verrekenen met eventuele
openstaande facturen van HBC.
12. HBC behoudt zich het recht van eigendom voor op alle aan de klant geleverde zaken totdat de
koopprijs alsmede eventueel door de klant aan HBC verschuldigde kosten en rente volledig zijn
voldaan. De klant mag geleverde zaken niet doorverkopen, (in)ruilen, verpanden of op een
andere manier bezwaren tenzij en nadat deze de volledige eigendom daarvan heeft verkregen.
De klant is tot dat moment gehouden geleverde zaken deugdelijk op te slaan in een afgesloten
en voldoende beveiligde ruimte. Voorts is de klant gehouden om HBC omgaand in te lichten in
het geval van (bodem)beslag op of diefstal van de geleverde zaken. HBC is gerechtigd
ontvangen betalingen toe te rekenen aan door haar aan de klant geleverde zaken die de klant
niet meer in bezit heeft. Bij gelijksoortige leveringen wordt tussen HBC en de klant vermoed dat
met die leveringen corresponderende producten die de klant onder zich heeft door HBC zijn
geleverd en onder het eigendomsvoorbehoud vallen.
13. HBC’s aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval
wordt uitgekeerd door HBC’s aansprakelijkheidsverzekering vermeerderd met het bedrag van
een eventueel eigen risico onder de betreffende verzekering. In het geval om welke reden dan
ook geen uitkering plaatsvindt onder de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid
in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan het onder de betreffende overeenkomst door
de klant betaalde bedrag, met een maximum van EURO 5.000,-. HBC is in geen geval
gehouden tot vergoeding van gederfde winst, bedrijfsschade en (andere) gevolgschade.

14. Iedere aanspraak op schadevergoeding van de klant vervalt
a) indien de klant HBC niet binnen twee maanden na ontdekking in kennis heeft gesteld
van een mogelijke grond voor aansprakelijkheid;
b) binnen een jaar na de onder a) bedoelde mededeling, dan wel de uiterste datum
waarop deze plaats had dienen te vinden.
15. Klanten kunnen hun rechtsverhouding met (inclusief vorderingen op) HBC niet overdragen of
verpanden aan derden. De bepaling in de vorige volzin heeft goederenrechtelijke werking zoals
bedoeld in artikel 3:83 BW, lid 2.
16. HBC kan deze algemene voorwaarden wijzigen. Na een dergelijke wijziging maken de
gewijzigde voorwaarden deel uit van de overeenkomst met de klant of wederpartij, tenzij deze
binnen drie maanden na het bekend worden met die wijziging de overeenkomst met HBC
beëindigt.
17. HBC beschermt de van de klant ontvangen persoonsgegevens. HBC gebruikt deze gegevens
voor zover dat gebruik door HBC noodzakelijk voor het correct uitvoeren van de overeenkomst
wordt geacht. Deze persoonsgegevens zullen gedurende de wettelijke termijn worden bewaard
en daarna worden vernietigd. De klant kan inzage in en verbetering van dergelijke
persoonsgegevens verlangen.
18. De rechtsverhouding tussen de klant en HBC wordt beheerst door Nederlands recht. Uitsluitend
de rechter in het arrondissement (in voorkomend geval het kanton) waarin HBC kantoor houdt
is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen betreffende die rechtsverhouding, behoudens
voor zover wet of verdrag dwingend anders bepalen. Daarnaast is uitsluitend HBC bevoegd in
afwijking van de vorige volzin te opteren voor de volgens de wet bevoegde rechter.
19. Indien een vertaling van deze voorwaarden is verschaft, is de Nederlandse tekst bindend. Indien
aan de klant echter uitsluitend de vertaling van deze voorwaarden is verschaft, geldt die
vertaling als bindende tekst.

