
Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 DEFINITIES

Algemene voorwaarden
Onder 'algemene voorwaarden' worden verstaan de onderhavige bepalingen.
Wij/Ons  “Glaslicht – Glasinlood” is/zijn de gebruikers van deze algemene voorwaarden en zij zullen
hiernavolgend worden aangeduid met: “Wij” of “Ons”.
Afnemer Onder “Afnemer” wordt verstaan: iedere (rechts-)persoon tot wie Wij onze
aanbiedingen/offertes richten, degene die aan Ons aanbiedingen/offertes richt, degene die aan Ons
een opdracht verstrekt, degene met wie Wij een Overeenkomst aangaan, degene met wie Wij enige
rechtsverhoudingen hebben en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n),
rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n). Degene die de gelding van de algemene voorwaarden op een
of andere wijze heeft aanvaard. 
Product Onder “Product” wordt verstaan alle producten en ontwerpen die met toepassing van deze
algemene voorwaarden door Ons aan de Afnemer worden geleverd, alsmede alle werkzaamheden en
diensten, die Wij voor de Afnemer verrichten.
Vertrouwelijke informatie Onder “Vertrouwelijke informatie” wordt verstaan alle gegevens,
informatie, plannen, specificaties, tekeningen, documenten en kennis die in het kader van het sluiten
van de Overeenkomst of van de uitvoering hiervan aan de Afnemer kenbaar wordt gemaakt en
waarvan de afnemer redelijkerwijs moet begrijpen dat deze gegevens vertrouwelijk zijn. Voorts
wordt onder Vertrouwelijke informatie begrepen alle gegevens en informatie van derden die de
Afnemer in het kader van de Overeenkomst heeft ontvangen of vernomen.
Overeenkomst  De Overeenkomst tussen Ons en de Afnemer die tot stand komt op het moment dat
het aanbod van Ons door de Afnemer is aanvaard, of doordat door Ons een begin van
uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve hiervan is gemaakt.
 



ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:
Al onze aanbiedingen/offertes, alle door Ons aanvaarde offertes, aanbiedingen van de Afnemer, alle
Overeenkomsten, alle uit Overeenkomsten voortvloeiende of daarmee samenhangende
Overeenkomsten, alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden verricht door Ons, alsmede
in de toekomst met Ons aan te gane rechtsverhoudingen.
Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Ons slechts indien deze
schriftelijk zijn overeengekomen.
De door de Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden en of andere voorwaarden worden door
Ons uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig is,
treedt voor deze bepaling automatisch (van rechtswege) in de plaats een geldige bepaling die zo
veel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het nietige beding. Partijen zijn gehouden over de
tekst van deze nieuwe bepaling zonodig met elkaar in redelijk overleg te treden. In dat geval
behouden de overige bepalingen in de algemene voorwaarden zo veel mogelijk onverminderd hun
geldigheid.
 

ARTIKEL 3 KWALITEIT

Wij verbinden Ons jegens de Afnemer een prestatie te leveren die beantwoordt aan de Overeenkomst
en om hem de Producten te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader
in de aanbieding of offerte is omschreven. Wij garanderen in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen, in
aanmerking genomen de aard van de prestatie en de Producten.
Wij verbinden ons jegens de Afnemer hem Producten te leveren: a. die van degelijke materialen zijn
vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn. b. waarvan het ontwerp en de kwaliteit in alle
opzichten voldoen aan alle terzake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere
van overheidswege terzake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten
van de Overeenkomst. Het in dit lid bepaalde is eveneens van toepassing op het normale gebruik van
de Producten.
Wij staan er niet voor in dat de Producten geschikt zijn voor het doel waarvoor de Afnemer deze wil
bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan Ons is kenbaar gemaakt, tenzij het tegendeel tussen
partijen is overeengekomen.
Producten van Ons kunnen zijn ontworpen als kunstvoorwerpen en worden als zodanig verkocht. De
Afnemer dient deze producten te beschouwen als kunstvoorwerpen. Worden deze kunstvoorwerpen
als gebruiksvoorwerpen gebruikt dan kunnen hieraan niet de gebruikelijke eisen van een
gebruiksvoorwerp worden gesteld. Op grond hiervan wijzen wij iedere aansprakelijkheid, die
voortkomt uit een andere toepassing van de Producten dan als kunstvoorwerp, van de hand. Wij
wijzen nadrukkelijk op de veiligheidsvoorschriften die bij elk product worden meegeleverd.



ARTIKEL 4 AANBIEDING EN OFFERTE

Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en kunnen door Ons steeds worden herroepen, ook
indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.
Al onze aanbiedingen en offertes zijn, tenzij anders overeengekomen, voor een termijn van 2
maanden geldig. Na deze termijn komen de aanbieding en offerte te vervallen. Na de aanbieding
gemaakte wijzigingen en/of toezeggingen hetzij mondeling hetzij schriftelijk gedaan door
Ons, houden een nieuwe aanbieding in, waarbij de vorige aanbieding komt te vervallen.
Alle aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de uitvoering van de Overeenkomst door Ons onder
normale omstandigheden, op basis van de Ons bekende gegevens en gedurende gebruikelijke
werkuren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.
 
ARTIKEL 5 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

De Overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst door Ons van de aanvaarding van dit
aanbod van de Afnemer binnen de door Ons gestelde termijn zoals bepaald in artikel 3 Indien een
aanvaarding door de Afnemer van Ons aanbod afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van de
Afnemer en als een verwerping van Ons gehele aanbod, ook indien slechts sprake is van een
afwijking op ondergeschikte punten. Na de Overeenkomst aangenomen orders, gemaakte
(aanvullende) afspraken, wijzigingen en of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan
door Ons personeel, vertegenwoordigers, verkopers of andere tussenpersonen, zijn niet bindend,
tenzij deze door Ons aan de Afnemer schriftelijk worden bevestigd. Wij zijn bevoegd voor een juiste
uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de Afnemer zullen
worden berekend conform de verstrekte prijsopgave. Zo mogelijk zullen Wij de Afnemer hieromtrent
vooraf informeren.
 
ARTIKEL 6 WIJZIGINGEN

In het geval zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst omstandigheden voordoen, die een
behoorlijke uitvoering daarvan (dreigen te) belemmeren, zal in onderling overleg de nodige
maatregelen worden getroffen om tot een ongestoorde voortgang te komen.

ARTIKEL 7 PRIJS

Alle door Ons gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte
bekende prijsbepalende factoren. Wij zijn steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien
een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft. De door Ons opgegeven prijzen
gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De door Ons opgegeven prijzen zijn exclusief
BTW, leveringskosten (waaronder de kosten voor verpakking, transport en montage), servicekosten
en overige kosten die betrekking hebben op de verkoop en/of levering van Producten of de uitvoering
van de Overeenkomst.



De door Ons opgegeven prijzen zijn genoteerd in Euro of in een andere door Ons schriftelijk
overeengekomen valuta; eventuele koersverschillen zijn voor risico van de Afnemer, tenzij anders
schriftelijk is overeengekomen. Het eerder gestelde in geldt ook indien de aldaar bedoelde
wijzigingen in de prijsbepalende factoren het gevolg zijn van reeds bij het tot stand komen van de
Overeenkomst te voorziene omstandigheden.
Indien zich omstandigheden voordoen die toe te rekenen zijn aan de Afnemer ten gevolge waarvan
voor Ons kosten zijn ontstaan, is de Afnemer gehouden deze aan Ons te voldoen. Voor zoverre dit
door Ons gemaakte arbeidsuren betreft, wordt het tarief gehanteerd van € 40 per uur. Extra gereden
kilometers worden verrekend tegen het tarief van € 0,30 per kilometer.
Kosten of diensten die niet vallen onder de door Ons afgegeven offerte en die in opdracht van de
Afnemer worden gemaakt, zullen, indien van toepassing volgens de in eerder gestelde tarieven,
worden vergoed door de Afnemer. Dit geldt ook voor aanvullingen op- of aanpassingen aan het
Product.

ARTIKEL 8 LEVERING

Opgegeven levertijden en/of opgegeven opleveringsdata zijn nimmer fatale termijnen, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de Afnemer Ons
derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, met inachtneming van een redelijke termijn.
Indien de overschrijding van de levertijd niet aan Ons is te wijten, kan de Afnemer nimmer aanspraak
maken op schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst. De opgegeven leveringstijden en
of opleveringsdata zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende
werkomstandigheden en op de Ons bekende gegevens en op tijdige levering van de voor de
uitvoering van de Overeenkomst door Ons bestelde materialen en/of onderdelen.
 
ARTIKEL 9 OVERGANG VAN RISICO

Alle risico’s ter zake van door Ons af te leveren Producten gaan over op de Afnemer op het moment
dat de Overeenkomst tot stand komt, dan wel het moment van aflevering als dat daarvóór ligt.
 
ARTIKEL 10 TRANSPORT

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, geschiedt het transport/de verzending voor rekening en
risico van de Afnemer. De wijze van transport/verzending alsmede de wijze van verpakken van de
Producten worden door Ons bepaald, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.



ARTIKEL 11 BETALING
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling door de Afnemer te geschieden binnen
veertien dagen na ontvangst van de factuur. Deze termijn geldt als fatale termijn, bij verstrijken van
welke de Afnemer in verzuim is. Verrekening met vorderingen die de Afnemer op Ons stelt te hebben,
is uitgesloten. Bij niet tijdige betaling is een contractuele rente verschuldigd, gelijk aan een
rentepercentage van 1,5 % per maand, of de wettelijke rente indien deze hoger is, waarbij een
gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend ingaande op de overeengekomen dag
van betaling. Bij niet tijdige betaling is de Afnemer incassokosten verschuldigd. De
buitengerechtelijke incassokosten worden
 en deze gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,--. De Afnemer is
niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in het Product en om welke andere reden dan ook,
de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of op te schorten.
In geval van liquidatie, insolventie, aanvraag van faillissement of surséance van betaling van de
Afnemer zijn onze vorderingen, uit welke hoofde dan ook, bij de Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
Te allen tijde hebben Wij het recht van de Afnemer zekerheid, in welke vorm dan ook, te verlangen
voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Indien de Afnemer niet voldoet
aan Ons verzoek tot het stellen van zekerheid, hebben Wij het recht de Overeenkomst te ontbinden of
onze verplichtingen op te schorten.

ARTIKEL 12 OPSCHORTING EN RETENTIERECHT

Wij zijn bevoegd onze prestatie (waaronder ook te verstaan toekomstige deelleveringen) op te
schorten indien de Afnemer niet aan een of meer van haar verplichtingen voldoet dan wel indien te
onzer kennis gekomen omstandigheden Ons goede grond geven te vrezen dat de Afnemer haar
verplichtingen niet zal nakomen, behoudens afwijkende dwingendrechtelijke bepalingen.
Indien de Afnemer – ondanks een schriftelijke aanmaning met daarin vervat een betalingstermijn van
minimaal zeven dagen – haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt, kunnen Wij het recht
van retentie uitoefenen op alle zaken en gelden van de Afnemer waarop de uitvoering van de
Overeenkomst betrekking heeft. Voorts kunnen Wij genoemde zaken verkopen en aan een derde
leveren en de opbrengst in mindering brengen op de openstaande facturen. Alsdan kan de Afnemer
geen recht meer op levering doen gelden.

ARTIKEL 13 EIGENDOMSVOORBEHOUD

Door Ons afgeleverde en/of te leveren Producten blijven Ons eigendom totdat de Afnemer onze
vorderingen voortvloeiende uit de Overeenkomst, alsmede de vorderingen wegens tekortschieten in
de nakoming van zodanige Overeenkomst, aan Ons heeft voldaan. Het is de Afnemer niet toegestaan
de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te vervreemden, te verpanden dan wel aan een
derde enig ander recht daarop te verlenen. De Afnemer is gehouden onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Ons, te bewaren.
Indien de Afnemer met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Ons tekort schiet of
indien -



- Wij goede grond hebben te vrezen dat zij in haar verplichtingen zal tekort schieten, zijn Wij
gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. De Afnemer is
verplicht hierbij alle medewerking te verlenen bij gebreke waarvan de Afnemer aan Ons een direct
opeisbare boete is verschuldigd van 10% van het door haar verschuldigde.

ARTIKEL 14 OVERMACHT

In geval van overmacht is er geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van
Ons. Ingeval overmacht de uitvoering van de Overeenkomst vertraagt of verhindert zijn zowel Wij als
de Afnemer bevoegd de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat dit de Afnemer enige
aanspraak op schadevergoeding geeft, behoudens voor zover Wij tengevolge van deze ontbinding
een voordeel zouden genieten, dat Wij bij behoorlijke nakoming van de Overeenkomst niet zouden
hebben gehad. Onder overmacht is mede begrepen elke omstandigheid die buiten Ons toedoen is
ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de Overeenkomst wordt verhinderd. Als dergelijke
overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval: verlies, beschadiging en/of
vertraging tijdens en door transport, extreem ziekteverzuim en stakingen van het personeel, import
en export restricties, acties/maatregelen bij de douane, waaronder (tijdelijke) afsluiting van bepaalde
geografische gebieden, brand en andere ernstige storingen in Ons bedrijf of bij onze leveranciers en
nationale rampen.
 
ARTIKEL 15 VERPLICHTINGEN AFNEMER

De Afnemer verplicht zich in geval van doorverkoop van de door Ons geleverde Producten, de
veiligheidsvoorschriften die zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden als ook in de
waarschuwingen die aan de afzonderlijke Producten zijn bevestigd, aan de koper kenbaar te maken
en de koper te wijzen op de risico’s van het gebruik van de Producten.

ARTIKEL 16 AANSPRAKELIJKHEID

Onverminderd artikel 17 van deze algemene voorwaarden zijn Wij nimmer aansprakelijk voor directe
en indirecte schade, tenzij sprake is van opzet of grove schuld door één of meerdere, tot de
directie behorende, leidinggevenden. De aansprakelijkheid van Ons tegenover de Afnemer ter zake
van niet of niet-tijdig presteren is beperkt tot de aankoopprijs van het (kunst)voorwerp. Wij zijn niet
aansprakelijk voor door de Afnemer of derden opgelopen (gevolg)schade door het gebruik van de
door Ons geleverde Producten buiten het bereik van de wettelijke verplichtingen Ingeval Wij
aansprakelijk mochten zijn voor enige schade, is onze aansprakelijkheid steeds beperkt tot directe
schade aan zaken of personen en strekt deze nimmer uit tot eventuele bedrijfsschade of andere
gevolgschade, waaronder begrepen derving van inkomsten. Onder voornoemde directe schade wordt
uitsluitend verstaan: a. de redelijke kosten die de Afnemer zou moeten maken om de prestatie van
Ons aan de Overeenkomst te laten beantwoorden.



Deze schade wordt echter niet vergoed indien de Afnemer de Overeenkomst heeft ontbonden; b.
redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover
de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; c. redelijke
kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voorzover de Afnemer aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van onderhavige algemene
voorwaarden. Ingeval Wij aansprakelijk mochten zijn voor schade, dan is onze aansprakelijkheid
voorts beperkt tot de prijs waarvoor de Afnemer de zaak die schade heeft veroorzaakt heeft gekocht,
dan wel tot het bedrag dat door de Afnemer voor de opdracht is betaald, maar hoe dan ook maximaal
tot het bedrag dat door Onze aansprakelijkheidsverzekeraar in het betreffende geval wordt
uitbetaald. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 1 jaar vanaf het moment dat de
opdracht is voltooid.

ARTIKEL 17 VRIJWARING

De Afnemer vrijwaart Ons voor eventuele claims van derden, die op enige wijze samen hangen met
(het gebruik van) onze Producten, tenzij deze claims het gevolg zijn van opzet of grove schuld van
Ons. De Afnemer vrijwaart Ons in het bijzonder voor claims van derden voor schade als gevolg van
veranderingen of toevoegingen die zijn uitgevoerd na levering door Ons en voor schade als gevolg
van onrechtmatig of onzorgvuldig gebruik van de Producten.

ARTIKEL 18 ONTBINDING

Indien de Afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ondanks sommaties met daarin vermeld een
redelijke termijn, voldoet aan enige (betalings)verplichting, voortvloeiende uit enige met Ons
gesloten Overeenkomst, alsmede ingeval van (een verzoek tot) surséance van betaling, faillissement,
ondercuratelestelling of liquidatie van de onderneming van de Afnemer, zijn Wij gerechtigd zonder
rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling door een enkele schriftelijke verklaring de
Overeenkomst of een gedeelte daarvan te ontbinden. Door de ontbinding worden over en weer
bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Afnemer is aansprakelijk voor de door Ons
geleden schade, onder meer bestaande uit rente, winstderving en transportkosten. Indien het
bepaalde in dit artikel zich voordoet en de Afnemer een voordeel geniet dat hij bij behoorlijke
nakoming niet zou hebben gehad, hebben Wij het recht op vergoeding van onze schade, bestaande
uit de hoogte van dit voordeel.

ARTIKEL 19 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de Overeenkomst
ontwikkelde of geleverde Producten, daaronder mede begrepen tekeningen, afbeeldingen, modellen,
berekeningen, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend
materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Ons of onze licentiegevers. Door in te stemmen met deze
algemene voorwaarden accepteert en erkent de Afnemer deze rechten. 



De Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of
anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. De levering van onze Producten omvat geen overdracht
van intellectuele eigendomsrechten. De Afnemer zal de Producten niet verveelvoudigen of daarvan
kopieën vervaardigen, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
Het Product is uitsluitend voor eigen gebruik bedoeld. Tenzij schriftelijk en ondertekend anders
overeengekomen is de Afnemer niet gerechtigd het product te verkopen, te veranderen, een andere
functie toe te kennen, of voor andere doeleinden te gebruiken dan waarvoor het door Ons is bedoeld.
De Afnemer en Wij zullen in onderling overleg de wijze bepalen waarop de eventuele titel van het
Product als ook de naam "Glaslicht", gebruikt zal (zullen) worden in alle vormen van externe
communicatie, zoals o.a. uitnodigingen en publicaties. Voor de publicatie is Onze toestemming
vereist. Wij garanderen dat de door Ons ontwikkelde of geleverde Producten naar beste weten geen
inbreuk maken op rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden en zullen de
Afnemer vrijwaren tegen elke aanspraak terzake, onder de voorwaarde dat de Afnemer Ons terstond
schriftelijk informeert over zo’n aanspraak en de behandeling van de zaak, met inbegrip van het
treffen van minnelijke regelingen uitsluitend aan Ons overlaat. De Afnemer is verplicht Ons daarbij
alle noodzakelijke ondersteuning te bieden. De Afnemer staat er jegens Ons voor in dat de door hem
aan Ons ter beschikking gestelde materialen, zoals tekeningen, afbeeldingen, berekeningen en
modellen, geen inbreuk maken op rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden en
zal Ons vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden terzake. Dit artikel blijft ook na beëindiging of
ontbinding van de Overeenkomst van kracht. Afnemer kan alleen een beroep doen op de garantie als
vervat in dit artikel, indien hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Ons heeft voldaan.

ARTIKEL 20 GEHEIMHOUDING

Alle Vertrouwelijke informatie zal door de Afnemer en Ons vertrouwelijk worden behandeld en zal
niet aan een derde partij ter inzage of ter beschikking gesteld worden zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de andere partij. Vertrouwelijke informatie mag slechts ter inzage
worden gegeven door een der partijen aan haar werknemers voor wie het in redelijkheid noodzakelijk
is kennis te nemen van de Vertrouwelijke informatie. Deze werknemers zullen door de partij die
inzage geeft, aan dezelfde geheimhoudingsplichten worden gebonden als de plichten voortvloeiend
uit onderhavig artikel 16. De Afnemer en Wij zullen de Vertrouwelijke informatie niet voor een ander
doel gebruiken dan waardoor zij door de andere partij is verstrekt en zullen haar op geen enkele
andere wijze toepassen dan door de andere partij is aangegeven. Dit artikel is niet van toepassing in
het geval de Vertrouwelijke informatie: a) reeds in het bezit was van de ontvangende partij voordat
zij de vertrouwelijke informatie ontving van de onthullende partij; b) op de datum van onthulling of
daarna ter kennis van het publiek komt, anders dan door verstrekking door de ontvangende partij van
deze Vertrouwelijke informatie; c) is verkregen door de onthullende partij van een derde partij, zonder
dat de onthullende partij hier enige invloed op had; d) onthuld dient te worden op grond van een
rechterlijk vonnis. Dit artikel blijft van kracht na beëindiging van de Overeenkomst. Ingeval van
overtreding van een of meer verplichtingen uit dit artikel is de andere partij een onmiddellijk
opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,-- per overtreding en per dag dat een overtreding
voortduurt. Deze boete laat onverlet het recht op volledige schadevergoeding conform hetgeen
wettelijk is bepaald.



ARTIKEL 21 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is
Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit offertes/aanbiedingen en
Overeenkomsten, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting van andere gerechten worden voorgelegd
aan het bevoegde gerecht te ’s-Hertogenbosch, Nederland. Ingeval van een (dreigend) geschil
hebben Wij het recht om door een of meer deskundigen bij de Afnemer een expertise te (laten)
verrichten.
 
ARTIKEL 22 VEILIGHEID

Sommige Producten van Ons zijn ontworpen als kunstvoorwerpen en worden als zodanig verkocht.
De Afnemer dient deze producten dan te beschouwen als kunstvoorwerpen. Worden deze
kunstvoorwerpen als gebruiksvoorwerpen gebruikt dan kunnen hieraan niet de gebruikelijke eisen
van een gebruiksvoorwerp worden gesteld. Op grond hiervan wijzen wij iedere aansprakelijkheid, die
voortkomt uit een andere toepassing van de Producten dan als kunstvoorwerp, van de hand. Wij
wijzen nadrukkelijk op de veiligheidsvoorschriften die bij elk product worden meegeleverd.
 
Deze ALGEMENE (VERKOOP)VOORWAARDEN ten behoeve van “Glaslicht – Glas in Lood”,
Papenhulst 26, 5211 LC   's-Hertogenbosch (Nederland) zijn opgemaakt in juni 2015 en herzien in
December 2020.


