Algemene voorwaarden LBS Projecten BV
LBS Projecten BV staat in de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 70766649 (verder te
noemen: “LBS”)

1.TOEPASSINGSGEBIED
1.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes door, alle opdrachten aan en
alle overeenkomsten met LBS en haar wederpartijen indien en voor zover niet uitdrukkelijk
schriftelijk door partijen anders is overeengekomen.

1.2

Een verwijzing naar of een beroep op door de opdrachtgever/wederpartij gehanteerde andere
voorwaarden wordt niet aanvaard behoudens indien en voor zover LBS aan wederpartij
schriftelijk bevestigt deze voorwaarden te aanvaarden.

1.3

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met LBS, voor
de uitvoering waarvan door LBS derden dienen te worden betrokken.

1.4

Deze algemene voorwaarden worden geacht van toepassing te zijn op alle vervolgopdrachten
aan LBS van de opdrachtgever.

2.OVEREENKOMST
2.1

Alle met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten worden geacht uitsluitend te zijn
verstrekt aan en te zijn aanvaard door LBS.

2.2

Overeenkomsten tussen LBS en opdrachtgever/wederpartij komen slechts tot stand na
uitdrukkelijke aanvaarding door LBS middels schriftelijke bevestiging van de overeenkomst aan
de opdrachtgever/wederpartij.

2.3

Alle door LBS opgemaakte offertes zijn vrijblijvend.

2.4

De opdrachtgever is verplicht om tijdig alle informatie en gegevens, welke nodig zijn voor de
uitvoering van de overeenkomst tussen LBS en de opdrachtgever/wederpartij, te verstrekken.
De gevolgen van het niet tijdig, onvolledig of onjuist verstrekken van informatie door de
opdrachtgever/wederpartij komen geheel voor rekening en risico van de
opdrachtgever/wederpartij.

3.UITVOERING OPDRACHT/LEVERING
3.1

De genoemde termijn voor de uitvoering van de opdracht is indicatief. Indien LBS niet in staat
is aan haar opdracht binnen de overeengekomen termijn te voldoen als gevolg van een
wijziging in de werkomstandigheden en/of vertraging in de levering van zaken aan door derden
en/of als gevolg van omstandigheden die niet voor rekening van LBS komen, waartoe in ieder
geval worden gerekend de onder 5 genoemde omstandigheden, wordt de levertijd met de
duur van de vertraging verlengd. Overschrijding van levertijden geeft wederpartij geen recht
op ontbinding van de overeenkomst of opschorting dan wel niet-nakoming van enige door
wederpartij uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.

3.2

Indien producten niet door de opdrachtgever worden opgehaald bij het magazijn/kantoor van
LBS, geschiedt het transport geheel op kosten en risico van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk
anders overeen is gekomen.

4.OFFERTE
4.1

Alle genoemde prijzen in offertes zijn vrijblijvend.

4.2

Alle gehanteerde prijzen worden uitgedrukt in Euro’s (€) en zijn exclusief BTW.

4.3

De opgegeven prijzen zullen onveranderd blijven tot op de vervaldag van de geldigheid van de
prijsopgave die in die opgave vermeld is. Hierop zijn fiscale wijzingen uitgesloten. LBS houdt
het recht voor om de prijsopgave tot op het moment van sluiten van de overeenkomst aan te
passen conform de actuele fiscale regelgeving.

4.4

Na de geldigheidsdatum kan LBS naar zijn eigen goeddunken en zonder kennisgeving de prijzen
wijzigen.

4.5

Is er geen geldigheidsdatum, dan is de geldigheid beperkt tot dertig (30) dagen vanaf de dag
waarop de prijsopgave werd opgesteld.

5.BETALING
5.1

Betaling van facturen van LBS dient, zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden binnen
veertien dagen na dagtekening van de factuur.

5.2

Indien de verschuldigde bedragen niet zijn betaald op de vervaldag zal over het openstaande
bedrag de wettelijke handelsrente (ex artikel 6:119a BW) verschuldigd zijn. De rente over het
opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever/wederpartij
in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5.3

Alle door LBS opgelopen kosten voor acties om een betalingsschuld van de
wederpartij/opdrachtgever in te vorderen komen voor rekening van de
opdrachtgever/wederpartij. Daarnaast zullen deze kosten worden verhoogd conform de
staffel incassokosten van de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK).

Hoofdsom
Eerste € 2.500,00
De volgende € 2.500,00
De volgende € 5.000,00
De volgende € 190.000,00
Over het meerdere van de hoofdsom

Incassokosten Minimum Maximum
15%
€ 40,00
10%
5%
1%
0,5%
€ 6.775,00

6.INTELLECTUEEL EIGENDOM
6.1

Alle rechten van intellectuele eigendom welke deel uitmaken van de offerte/overeenkomst,
zoals ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen en dergelijke berusten bij LBS.

6.2

Geen van de Algemene Voorwaarden of bepalingen in de offertes/overeenkomsten met LBS
kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die
rechten aan de opdrachtgever of aan andere partijen.

6.3

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om aanduiding van de intellectuele
eigendomsrechten van LBS te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. Het is de
opdrachtgever niet toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van LBS of een daarmee
overeenstemmende naam of teken te gebruiken of te registeren in enig land, waar dan ook ter
wereld.

6.4

LBS verklaart hierbij dat haar ontwerpen en producten beschermd worden door de
Nederlandse en Europese auteurswetgeving, dat gemachtigd is om een onderzoek in te stellen,
in het bijzonder in het geval van vermoedelijke namaak of misbruik.

7.GARANTIE
7.1

De opdrachtgever/wederpartij dient bij levering en in ontvangstneming van de producten of
na uitvoering van de opdracht te controleren of de levering dan wel uitvoering met zijn
bestelling c.q. zijn opdracht overeenstemt, bij gebreke waarvan de wederpartij daarvan binnen
vijf werkdagen schriftelijk melding dient te maken onder opgave van redenen.

7.2

De opdrachtgever/wederpartij is verplicht de voorschriften inzake de wijze van opslag en
behandeling van de geleverde goederen in acht te nemen.

7.3

LBS dient in het geval van een gebrek altijd in de gelegenheid te worden gesteld om deze
binnen een redelijke termijn te herstellen.

7.4

Indien herstel niet mogelijk is behoudt LBS zich het recht voor om, de producten te vervangen,
dan wel voor de geretourneerde producten een creditnota af te geven voor ten hoogste de
factuurwaarde.

7.5

De garantie vervalt in de volgende gevallen: (i) overmacht, (ii) nalatigheid, (iii) schade die
optreedt tijdens het transport door de opdrachtgever, (iv) het niet-naleven van
onderhoudsvoorschriften.

8.AANSPRAKELIJKHEID
8.1

Iedere aansprakelijkheid van LBS jegens de opdrachtgever/wederpartij voor schade al dan niet
voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst tussen LBS en de
opdrachtgever/wederpartij is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de
aansprakelijkheidsverzekering van LBS wordt uitgekeerd. Dit bedrag wordt vermeerderd met
het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien
de aansprakelijkheidsverzekering van LBS niet uitkeert, is de verhaalbare schade beperkt tot
een bedrag van EUR 5.000,--.

8.2

Indien en voor zover schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van LBS of
haar werknemers is verhaalbare schade in dat geval beperkt tot een bedrag van EUR 5.000,--.

8.3

Onder alle omstandigheden is de aansprakelijkheid van LBS beperkt tot de directe schade van
de opdrachtgever.

8.4

LBS sluit iedere aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en jegens derden uit voor
tekortkomingen van door LBS ingeschakelde derden.

8.5

Alle aanspraken vervallen, indien deze niet onder -overlegging van alle relevante
bewijsstukken- schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij LBS of de gecontracteerde
advocaat- binnen een jaar nadat de feiten en omstandigheden waarop hij zijn aanspraak
baseert de opdrachtgever bekend zijn geraakt, waren of redelijkerwijze konden zijn.

9.ONTBINDING
9.1

LBS heeft steeds het recht, zonder dat hiertoe enige in gebreke stelling of rechterlijke
tussenkomst is vereist, de overeenkomst op te zeggen, wanneer de opdrachtgever in staat van
faillissement verkeert, of door hem surséance van betaling is aangevraagd, hij opeisbare
schulden onbetaald laat, gaat liquideren of zijn vaste verblijfplaats of vestigingsplaats naar een
plaats buiten Nederland verlegt alvorens naar genoegen van LBS zekerheid te hebben gesteld
voor de voldoening van hetgeen ter zake van de uitvoering van de opdracht reeds verschuldigd
is of nog verschuldigd zal worden, of indien hij door beslaglegging, ondercuratelestelling of
anderszins de beschikkingsbevoegdheid over (delen) van zijn vermogen verliest, tenzij ten
behoeve van de opdrachtnemer naar diens oordeel genoegzame zekerheid wordt verstrekt
voor de voldoening van hetgeen ter zake van de uitvoering van de opdracht verschuldigd is of
nog verschuldigd zal worden.

9.2

De opdrachtgever/wederpartij heeft het recht een overeenkomst te annuleren voordat LBS
met de uitvoering van de overeenkomst begonnen is, mits hij de hierdoor voor de
opdrachtnemer ontstane schade vergoedt. Hierbij valt onder andere onder: de door de
leverancier gederfde winst, waarbij tevens in rekening wordt gebracht de kosten die LBS reeds
ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit en
ingekochte materialen.

10.JURISDICTIE
10.1

Elk geschil in verband met de contractuele verplichtingen, dat niet minnelijk opgelost kan
worden, zal ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam,
ongeacht de aanvaarde verkoopvoorwaarden en betalingswijze, zelfs indien de garantie wordt
ingeroepen of in geval van meerdere gedaagden.

11.TOEPASSELIJKE WET
11.1

De onderhavige Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten zullen beheerst worden door
en geïnterpreteerd worden in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

Bleskensgraaf, maart 2018

