
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN
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Gevestigd en kantoorhoudende te Zwolle
hierna te noemen: gebruiker

Genoemde algemene voorwaarden betreft een uitreksel. De gehele voorwaarden zijn gedeponeerd bij de 
Kamer van Koophandel te Zwolle.

Artikel 1 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte.

2. In offertes van gebruiker genoemde levertijden en andere voor door gebruiker te verrichten prestaties 
genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële afnemer 
ervan geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding.

3. Door gebruiker opgegeven prijzen zijn aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen 
van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk 
anders is vermeldt.

4 Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding 
of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs, noch geldt onze 
aanbieding automatisch voor nabestellingen.

Artikel 2 Levering

1. Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet 
afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden 
gesteld.

2. Indien de afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die 
noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico 
van afnemer. De afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, 
verschuldigd zijn.

3. Indien de zaken worden bezorgd is gebruiker gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. 
Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.

4. Het is gebruiker toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering 
geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is gebruiker bevoegd elk 
gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 3 Levertijd en planningsdatum

1. Door gebruiker opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.

2. Bij niet tijdige levering dient de afnemer gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en gebruiker 
een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

3. De door gebruiker opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

4. Indien afnemer de afgesproken datum voor de projectuitvoer (bijvoorbeeld installatie- en service 
werkzaamheden) wil wijzigen, dient dit uiterlijk 48 uur voor de eerder overeengekomen datum schriftelijk 
aan Limid kenbaar gemaakt te worden. Dit geldt eveneens indien de aangegeven elektrotechnische en 
bouwkundige voorzieningen niet tijdig door afnemer gerealiseerd kunnen worden (geheel of gedeeltelijk).

5. Indien afnemer verzuimt om in overeenstemming met artikel 3.4 Limid te informeren, kan Limid de 
werkzaamheden niet onafgebroken uitvoeren en zal 50% van de installatiekosten aan afnemer worden 
doorberekend.



Artikel 4 Ontbinding van de overeenkomst

1. Een overeenkomst tussen gebruiker en een afnemer kan onmiddellijk ontbonden worden in de 
volgende gevallen: Indien na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker omstandigheden ter 
kennis komen die gebruiker goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen 
zal voldoen;
Indien gebruiker de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen 
voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.

2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan 
gebruiker zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van 
dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of 
onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden 
gevergd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

3. Bij annulering door afnemer behoudt Limid zich het recht voor om annuleringskosten in rekening 
te brengen ter hoogte van 50% van de orderwaarde. In die gevallen dat bij de uitwerking van de 
geannuleerde opdracht Limid kosten heeft gemaakt, die de 50% van de orderwaarde overstijgen, heeft 
Limid ook het recht deze “meerkosten” in rekening te brengen.

4. Opdrachten voor maatwerk zoals meubilair, koffers en specifieke constructies kunnen niet 
geannuleerd worden. Leveringen van maatwerk en projectieschermen kunnen niet retour genomen 
worden.

Artikel 5 Vergoedingen, prijs en kosten

1. Indien gebruiker met de afnemer een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de gebruiker 
niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd.

2. Gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen, indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen het 
moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben 
voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of 
verpakkingsmateriaal.

3. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is afnemer gerechtigd de overeenkomst te 
ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit 
een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

4. Indien de prijsstijging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, heeft 
de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij gebruiker alsnog bereid is de overeenkomst 
onder de oorspronkelijke condities uit te voeren.

Artikel 6 Betaling

1. Standaardbetalingsvoorwaarden, tenzij anders overeengekomen: 40% bij opdracht verstrekking, 
40% direct bij oplevering en 20% binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te 
geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten 
de betalingsverplichting niet op.

2. In aanvulling op genoemde betaling onder 1. verleent afnemer een machtiging om van haar bank- of 
girorekening te incasseren, al hetgeen door afnemer uit hoofde van de overeenkomst aan gebruiker 
verschuldigd is.

3. Indien afnemer in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de afnemer 
van rechtswege in verzuim. Afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de 
wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal 
worden berekend vanaf het moment dat afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het 
volledige bedrag.

4.Ingevalvanliquidatie,faillissement,beslagofsurseance van betaling van de afnemer zijn de vorderingen 
van gebruiker op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.

5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening



Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, 
tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van gebruiker totdat de 
afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch 
op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten 
daarop willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs 
verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en 
verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van 
deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

5. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het 
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden 
doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

6. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de 
afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan 
te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en 
die zaken mede terug te nemen.

Artikel 8 Incassokosten

1. Indien de afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan 
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor
rekening van afnemer. In ieder geval is afnemer in het geval van een geldvordering incassokosten 
verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de 
Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook 
deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening 
van afnemer.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens 
afnemer beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is geregeld.

2. Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot 
maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker te verstrekken uitkering, althans 
tot maximaal tweemaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de 
aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de 
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;



- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de 
overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan gebruiker toegerekend kan worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover afnemer aantoont 
dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene 
voorwaarden.

4. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, 
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 10 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige 
verplichting,indienzijdaartoegehinderdwordenalsgevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan 
schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor 
hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent 
in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-
voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn 
verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) 
nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de 
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen 
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de 
andere partij.

5. Voorzoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn 
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen 
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het 
reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden 
deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 11 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Zwolle.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het 
totstandkomen van de overeenkomst.

2. alle rechtsgedingen vinden plaats te Zwolle.


