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ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
VAN
LUCTOR BELTING NEDERLAND B..V.
ALGEMENE BEPALINGEN.
Artikel 1.
1.
Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt verstaan onder;
• "Luctor": de betreffende gebruiker van deze voorwaarden, zijnde Luctor Belting
Nederland B.V. (KvK-nummer: 21018586), kantoorhoudende aan de Afrikaweg 4 te
(4561 PA) Hulst (Nederland),
• "contractspartij'': degene aan wie door Luctor een aanbieding is gericht of in wiens
opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht of aan wie goederen worden
verkocht en geleverd, al dan niet op basis van een overeenkomst;
• “aanbieding”: alle aan contractspartij gerichte aanbiedingen, offertes en andere
uitnodigingen van Luctor tot het aangaan van een overeenkomst;
• “overeenkomst”: alle (opdracht- en koop-)overeenkomsten tussen Luctor en
contractspartij, al dan niet vastgelegd in een opdracht- of orderbevestiging of
andersoortige schriftelijke overeenkomst.
2.
Deze voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en
op de levering van diensten en goederen zonder dat daaraan een aanbieding of schriftelijke
overeenkomst is voorafgegaan. Tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen, gelden de
voorwaarden van contractspartij niet. Indien de voorwaarden van contractspartij
desalniettemin van toepassing zijn, prevaleren de voorwaarden van Luctor voor zover sprake
zou zijn van tegenstrijdigheden.
3.
Alle aanbiedingen, overeenkomsten en facturen van Luctor zijn voorzien van een toepasselijk
verklaring van deze voorwaarden. Ook als deze verwijzing ontbreekt, zijn de voorwaarden van
toepassing, indien deze bij een eerder door contractspartij ontvangen aanbieding,
overeenkomst of factuur van toepassing zijn verklaard of het contractspartij anderszins bekend
is dat Luctor deze voorwaarden voert.
AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN.
Artikel 2.
1.
Aanbiedingen worden door Luctor immer geheel vrijblijvend gedaan. Elke aanbieding is
gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
Vrijblijvend zijn eveneens de in prospectie, prijslijsten, brochures en andere uitingen van Luctor
genoemde aantallen, formaten, gewichten, tarieven en andere gegevens.
2.
Opdrachten en orders kunnen door contractspartij mondeling, telefonisch, per e-mail of
schriftelijk worden verstrekt.
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3.
Overeenkomsten worden geacht onherroepelijk te zijn aangegaan door de contractspartij
indien niet binnen 8 uur na ontvangst van een door Luctor verzonden opdracht- of
orderbevestiging daartegen door de contractspartij bezwaar is gemaakt. Eventuele of
beweerdelijke onjuistheden in de opdracht- of orderbevestiging dienen schriftelijk kenbaar te
worden gemaakt aan Luctor binnen 8 uur na ontvangst van die bevestiging. De overeenkomst
geldt tevens als te zijn tot stand gekomen indien Luctor met de uitvoering daarvan is begonnen.
4.
Luctor kan tot onverwijld na de aanvaarding zijn aanbieding herroepen ook al bevat zijn
aanbieding een termijn voor aanvaarding. De desbetreffende mogelijkheid heeft Luctor in elk
geval gedurende acht werkdagen na de aanvaarding.
5.
Luctor is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die zou kunnen voortvloeien uit een gehele
of gedeeltelijke weigering van een opdracht of order.
6.
In de overeenkomst is de bevoegdheid van Luctor begrepen om door hem verricht meerwerk
afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem
bekend is. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Luctor tijdens de uitvoering van de
overeenkomst wordt geleverd en/of aangebracht en/of gepresteerd boven hetgeen in de
overeenkomst uitdrukkelijk is vastgelegd. Luctor is bevoegd ook zonder schriftelijke
overeenkomst en/of zonder dat de prijs van het meerwerk vooraf is overeengekomen, het door
hem verrichte meerwerk in rekening te brengen.
7.
Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Luctor binden Luctor
niet dan nadat en voor zover zij door de directie van Luctor schriftelijk zijn bevestigd.
PRIJS.
Artikel 3.
1.
In prijzen is, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, niet begrepen hetgeen verschuldigd is of zal
zijn op grond van Omzetbelasting of andere overeenkomstige heffingen; alle kosten door deze
belastingen veroorzaakt, komen ten laste van de contractspartij. De prijzen zijn exclusief
arbeidsloon, vervoer, verzekering, huur van buitengewoon gereedschap en materiaal en
andere buitengewone (on)kosten, alsmede exclusief de kosten van de in artikel 4 genoemde
diensten en al hetgeen daarmee samenhangt.
2.
Indien één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan -ook al geschiedt dit
ingevolge voorzienbare omstandigheden-, is Luctor gerechtigd de overeengekomen prijs
dienovereenkomstig te verhogen.
3.
Voor de berekening van meerwerk zijn lid 1 en 2 van dit artikel gegeven regels van
overeenkomstige toepassing.

34.
Indien Luctor heeft aangenomen de te leveren goederen te monteren en /of bedrijfsvaardig op
te leveren, is de prijs van de goederen berekend exclusief de daarmee gepaard gaande
werkzaamheden. In elk geval waarin Luctor, zonder de montage in opdracht te hebben, wel
hulp en bijstand -van welke aard ook- verleent bij de montage en het bedrijfsvaardig opleveren
van de te leveren goederen, geschiedt zulks
voor rekening van de contractspartij. Alle
werkzaamheden van Luctor, waaronder de montage en het bedrijfsvaardig opleveren van te
leveren goederen en het verrichten van alle overige montage- en reparatiewerkzaamheden,
geschieden steeds op basis van de dan geldende tarieven, welke recht geven op een
vergoeding voor arbeids-, reis- en schafttijd, reis- en verblijfkosten, bijzondere
werkomstandigheden en verzekering en welke bij Luctor ter inzage liggen. Op deze tarieven
is het bepaalde in lid 1 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
5.
Alle door Luctor gemaakte kosten wegens onwerkbaar weer of andere niet aan Luctor
toerekenbare omstandigheden (waaronder de afwezigheid van de door contractspartij te
verzorgen noodzakelijke inrichtingen en voorzieningen en overige door contractspartij te
vervullen voorwaarden) komen voor rekening van contractspartij.
WEDERZIJDSE VERPLICHTINGEN.
Artikel 4.
1.
Luctor is niet tot meer gehouden dan tot levering van de goederen en het verrichten van de
diensten als beschreven in de aanbieding of overeenkomst.
2.
Desgewenst zal Luctor de te leveren goederen in het bedrijf van de contractspartij monteren
en/of bedrijfsvaardig opleveren en overige montage- en reparatiewerkzaamheden verrichten
tegen de bij Luctor geldende tarieven. Alle zaken waaraan gemonteerd of gerepareerd wordt,
blijven voor risico van de contractspartij.
3.
Alle inrichtingen en/of voorzieningen, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van de te
monteren goederen (waaronder steigers en dergelijke) en/of voor de juiste werking van de
goederen in gemonteerde staat, zijn voor rekening en risico van de contractspartij en vallen
buiten de verantwoordelijkheid van Luctor. Contractspartij is tegenover Luctor volledig
verantwoordelijk voor de tijdige aanwezigheid van alle benodigde inrichtingen en/of
voorzieningen in deugdelijke staat.
4.
De contractspartij zorgt voor eigen rekening en risico, dat:
• het personeel van Luctor, zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen, zijn
werkzaamheden kan aanvangen en voorts te allen tijde in de gelegenheid wordt
gesteld zijn werkzaamheden te verrichten gedurende de normale werkuren en
bovendien buiten de normale werkuren, indien Luctor het noodzakelijk acht het tijdstip
van het begin en/of einde van de werkzaamheden buiten de normale werkuren te
stellen en hij zulks tijdig aan de contractspartij heeft medegedeeld;
• geschikte behuizing en/of door de wet geëiste voorzieningen voor het personeel van
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Luctor aanwezig zijn;
de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor door of vanwege
Luctor te gebruiken voertuigen;
de aangewezen plaats geschikt is voor opslag, vervanging, montage of reparatie;
de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere goederen
aanwezig zijn;
de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen (waaronder steigers en
dergelijke), hulp- en bedrijfsmaterialen tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter
beschikking van Luctor staan;
alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen zijn genomen en
worden gehandhaafd;
bij aanvang van en tijdens de montage de door Luctor reeds geleverde en overige
goederen op de juiste plaats aanwezig zijn.

5.
Indien een gezamenlijke oplevering van de geleverde diensten en goederen wordt gehouden,
zal de contractspartij na de bedrijfsvaardige opstelling ter plaatse Luctor in de gelegenheid
stellen die vooroplevering te doen en die verbeteringen en veranderingen aan te brengen, die
hij nodig acht, onder voorbehoud dat het bedrijf van de contractspartij zo min mogelijk wordt
gestoord. De gezamenlijke opname zal binnen de kortst mogelijke tijd na het gereed komen
van de levering van diensten en goederen worden gehouden. De contractspartij stelt alle voor
de vooroplevering en de gezamenlijke oplevering benodigde en gebruikelijke hulpwerklieden,
hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter
beschikking van Luctor.
6.
Niet naleving door de contractspartij van de verplichtingen uit hoofde van lid 3, 4 en 5 van dit
artikel geeft Luctor het recht de uitvoering van de door hem te verrichten werkzaamheden op
te schorten. Kosten en tijdsverlies, veroorzaakt door het niet of niet tijdig voldoen door
contractspartij aan één of meer van de in lid 3, 4 en 5 van dit artikel gestelde voorwaarden,
zijn voor rekening van de contractspartij.
LEVERING EN TERMIJNEN.
Artikel 5.
1.
De goederen zullen worden geleverd door aflevering op de plaats als in de aanbieding of
overeenkomst aangegeven, dan wel op de plaats die anderszins uitdrukkelijk schriftelijk is
overeengekomen. Ook indien Luctor heeft aangenomen de goederen bovendien te monteren
en bedrijfsvaardig op te leveren gelden de goederen als geleverd op het moment van
aflevering. In geval van toepasselijkheid van lid 2 van dit artikel gelden de goederen als
geleverd wanneer deze daarvoor gereed zijn en de contractspartij daarvan in kennis is gesteld.
2.
Indien Luctor door de contractspartij niet in staat wordt gesteld de goederen af te leveren zodra
deze daartoe gereed zijn, zal hij eventuele kosten van opslag en andere daardoor
veroorzaakte kosten aan de contractspartij in rekening kunnen brengen, onverminderd het
bepaalde in artikel 12.
3.
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(op-)leverings- en/of uitvoeringstermijnen steeds als leidraad bij benadering aangegeven en
niet bindend of afdwingbaar.
4.
De (op-) leverings- en/of uitvoeringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding of
het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden en op het uitgangspunt van tijdige
verkrijging door Luctor van de benodigde grondstoffen, halffabricaten, materialen, onderdelen
en goederen en hulpmiddelen en van voldoening door contractspartij aan de verplichtingen uit
hoofde van artikel 4 lid 3, 4 en 5. In geval van wijziging van bedoelde omstandigheden,
vertraging in de levering of beschikbaarheid van het door Luctor benodigde en/of andere
onvoorziene omstandigheden, wordt de (op-) leverings- en/of uitvoeringstermijn verlengd.
Luctor stelt de contractspartij van de verlenging op de hoogte.
5.
Overschrijding van de (op-)leverings- en/of uitvoeringstermijn of elke andere termijn -door
welke oorzaak ook- geeft de contractspartij geen recht op opschorting of niet nakoming van
enige jegens Luctor aangegane verplichting noch op het verrichten of doen verrichten van
werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst, noch op ontbinding van de
overeenkomst en/of schadevergoeding.
6.
Vervoer, verpakking, in- en uitladen en verzekering van goederen geschieden voor rekening
en risico van de contractspartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID.
Artikel 6.
1.
Dadelijk nadat de goederen als geleverd gelden in de zin van artikel 5 lid 1 draagt de
contractspartij het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door deze goederen
mocht ontstaan.
2.
De in- en uitlading en het vervoer van de in de overeenkomst begrepen goederen en van
door de contractspartij ter beschikking gestelde gereedschappen geschieden voor risico van
de contractspartij, zelfs dan wanneer de vervoerder voor van Luctor uitgaande zendingen de
verklaring op de vrachtbrieven vordert, dat alle schade gedurende het vervoer voor risico van
de afzender zal zijn.
3.
Indien Luctor, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand
-van welke aard ook- verleent, geschiedt zulks voor risico van de contractspartij.
4.
Luctor is nimmer aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade dan ook door de
contractspartij en/of derden onmiddellijk of middellijk (gevolgschade) geleden, van materieel
of immaterieel karakter, ten gevolge van de levering van diensten of goederen door Luctor of
de uitvoering door Luctor van alle andere overeenkomsten. Zulks geldt evenzeer voor schade,
waarop de wettelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid van toepassing zijn, alsook
schadeaanspraken, gebaseerd op internationale en nationale wetten betreffende intellectuele
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enige (op-)leveringstermijn of andere termijn of wegens ondeugdelijkheid van geleverde
goederen of diensten of wegens gebreken in de nakoming van zijn verplichtingen. In het
bijzonder is Luctor niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van door de contractspartij
ter beschikking gestelde goederen, waaronder producten, modellen en gereedschappen.
5.
Onverminderd het in het vorige lid vermelde, is elke aansprakelijkheid van Luctor steeds
beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in voorkomend geval uitkeert,
althans -bij gebreke van enige uitkering- tot de netto factuurwaarde van de goederen en
diensten terzake waarvan de schade zich heeft voorgedaan, indien en voor zover deze, voor
wat betreft ondeugdelijke goederen, door de leverancier aan Luctor wordt vergoed.
6.
De contractspartij vrijwaart Luctor voor iedere schadeaanspraak van derden, eigen
personeelsleden van de contractspartij hieronder begrepen, naar aanleiding van schade,
ontstaan ten gevolge van leveranties en verleende diensten door Luctor, hieronder begrepen
schadeaanspraken
gebaseerd
op
de
wettelijke
bepalingen
terzake
van
productaansprakelijkheid, alsook schadeaanspraken gebaseerd op internationale en nationale
wetten betreffende intellectuele eigendom. De contractspartij is gehouden tot
schadeloosstelling van Luctor voor alle kosten, schaden en renten die voor Luctor mochten
ontstaan als direct of indirect gevolg van door derden ingestelde (rechts-)vorderingen terzake
van of in verband met overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. Als
buitengerechtelijke kosten terzake van juridische advisering dan wel andere advisering geldt
een minimum bedrag van 15% van het bedrag, waarvoor Luctor aansprakelijk wordt gesteld,
onverminderd het recht op vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten.
7.
Dit artikel is ten aanzien van meerwerk - als bedoeld in art. 2- van overeenkomstige
toepassing.
8.
Alle aanspraken tegen Luctor dienen op straffe van verval van alle rechten bij Luctor schriftelijk
te worden ingediend binnen een maand nadat de gebeurtenis of het gebrek dat aanleiding
geeft voor de aanspraak zich heeft voorgedaan of zo veel eerder als de contractspartij de kans
dat schade zou kunnen ontstaan heeft kunnen onderkennen.
9.
De aansprakelijkheidsuitsluitingen en -beperkingen van Luctor en de vrijwarings- en
schadeloosstellingsverplichtingen van de contractspartij uit deze bepaling zijn evenzeer van
toepassing op het personeel van Luctor en op door Luctor ingeschakelde derden en/of
hulppersonen, die daarop in dit verband rechtstreeks een beroep kunnen doen.
VERLENGD EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RETENTIERECHT.
Artikel 7.
1.
Luctor behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan de contractspartij geleverde of
te leveren goederen zolang de contractspartij niet volledig heeft voldaan aan al haar
(betalings)verplichtingen jegens Luctor uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende
uit enige overeenkomst, deze voorwaarden of andere rechtsverhouding met Luctor.

7-

2.
Luctor is steeds gerechtigd en onherroepelijk gemachtigd om de onder dit verlengd
eigendomsvoorbehoud aan de contractspartij geleverde goederen op te eisen en terug in bezit
te nemen, indien de contractspartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet of dreigt te voldoen
aan enige verplichting uit hoofde van of voortvloeiende uit enige overeenkomst of deze
voorwaarden of andere rechtsverhouding, dan wel in geval van gehele of gedeeltelijke
overdracht van de zeggenschap, liquidatie, overlijden, een aanvraag tot faillissement,
schuldsanering of surseance van betaling en van beslaglegging ten laste van de
contractspartij. Luctor heeft te allen tijde vrije toegang tot deze goederen, waar deze zich ook
bevinden. Luctor wordt onherroepelijk door de contractspartij gemachtigd om zich zo nodig
toegang tot elke plaats te verschaffen en om zijn eventuele aan enig roerend of onroerend
goed bevestigde of daarin verwerkte goederen te demonteren of daarvan af te scheiden,
zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
3.
Zolang de contractspartij de vorderingen van Luctor niet volledig heeft voldaan, is hij niet
gerechtigd op de door Luctor geleverde of te leveren goederen een pandrecht, al dan niet
bezitloos, of enig ander recht te vestigen en verbindt de contractspartij zich tegenover derden,
die daarop een dergelijk recht willen vestigen, te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen
van dergelijke bezwarende rechten bevoegd is, bij gebreke waarvan de contractspartij zich
aan verduistering schuldig zal maken.
4.
Luctor heeft de bevoegdheid om de nakoming van zijn verplichting tot afgifte van aan de
contractspartij toebehorende goederen op te schorten totdat de contractspartij al de
vorderingen van Luctor heeft betaald uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende
uit enige overeenkomst of andere rechtsverhouding met Luctor.
BETALING.
Artikel 8.
1.
Alle betalingen dienen tijdig, volledig en zonder korting of verrekening door de contractspartij
te geschieden.
2.
Alle betalingen dienen te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum. Deze
betalingstermijn geldt als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
3.
Indien Luctor een of meer vorderingen op de contractspartij heeft die niet voortvloeit c.q.
voortvloeien uit geleverde of te leveren goederen of diensten, daaronder begrepen een
vordering wegens tekortkoming in de nakoming van een zodanige overeenkomst, zal de
betaling die van de contractspartij wordt ontvangen eerst strekken tot betaling van die
vorderingen.
4.
Onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel strekken de door de contractspartij gedane
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opeisbare facturen/vorderingen die het langst openstaan.
5.
Ingeval de contractspartij een of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig
nakomt, is de contractspartij vanaf de vervaldatum aan Luctor per jaar een rente verschuldigd
over alle te late betalingen ter hoogte van het percentage van de wettelijke handelsrente
vermeerderd met 2%, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand. Tevens
is de contractspartij alsdan de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd. Het
bedrag van de buitengerechtelijke kosten bedraagt 15% over het bedrag van de vorderingen
van Luctor of zoveel meer als de werkelijke kosten bedragen.
6.
Luctor is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen zekerheid voor toekomstige
betalingsverplichtingen van de contractspartij te verlangen voor (verdere) uitvoering van de
overeenkomst.
GARANTIE, RECLAMERING EN AANSPRAKELIJKHEID.
Artikel 9.
1.
Voor wat betreft door Luctor elders ingekochte zaken, grondstoffen, halffabricaten, materialen,
onderdelen en goederen gaan de verplichtingen van Luctor nimmer verder dan voor zover de
leverancier/fabrikant garantie verleend heeft.
2.
Ten aanzien van gebreken, die geheel of ten dele het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift
inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste grondstoffen, halffabricaten, materialen,
onderdelen en goederen wordt geen garantie gegeven.
3.
Bij levering van gebruikt materiaal of gebruikte goederen in overleg met de contractspartij
wordt geen garantie gegeven.
4.
Terzake van de door Luctor uitgevoerde reparatie- of revisiewerkzaamheden wordt, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de
uitvoering van de opgedragen bewerkingen.
5.
Gebreken of defecten, ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of
onjuist onderhoud, of die welke zich voordoen na wijzigingen of reparaties door of namens de
contractspartij zelf of door derden aangebracht, vallen buiten elke garantie.
6.
Indien de contractspartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die
voor hem uit enige met Luctor gesloten overeenkomst voortvloeit, is Luctor met betrekking tot
geen van de overeenkomsten tot enige garantie -hoe ook genaamd- gehouden.
7.

9Reclamering terzake van uitwendig waarneembare gebreken aan goederen of diensten, dient
schriftelijk aan Luctor te geschieden uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen
door de contractspartij of de datum van de verrichte dienst, bij overschrijding van welke termijn
elke aanspraak tegen Luctor terzake van die gebreken vervalt. Voor niet uitwendig
waarneembare gebreken vangt de termijn aan op het moment dat de contractspartij dit gebrek
heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.
8.
De contractspartij zal Luctor te allen tijde de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te
herstellen, bij gebreke waarvan de contractspartij alle rechten en bevoegdheden
dienaangaande verliest.
9.
Indien Luctor ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen vervangt, worden de
vervangen onderdelen eigendom van Luctor.
10.
Retournering van door Luctor geleverde goederen kan alleen geschieden na voorafgaande
schriftelijke toestemming en voorzien van een duidelijke, begeleidende pakbon/vrachtbrief met
daarop/daarbij een volledige omschrijving van de retour gezonden goederen, de reden van
retourzending en een duidelijke verwijzing naar datum/nummer van de betreffende schriftelijke
toestemming.
11.
Het beweerdelijk niet nakomen door Luctor van zijn garantieverplichtingen ontslaat de
contractspartij niet van de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit enige met Luctor
gesloten overeenkomst, in het bijzonder diens betalingsverplichtingen.
12.
Het in artikel 6 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
OVERMACHT.
Artikel 10.
Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke omstandigheid die de nakoming
van enige verplichting aan de zijde van Luctor kan verijdelen of bemoeilijken, ook al was deze
ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Onder genoemde
omstandigheden moeten tenminste worden begrepen brand, storm, oorlog of oorlogsgevaar,
gehele of gedeeltelijke mobilisatie in het land van de vestiging van Luctor of contractspartij
en/of in landen van herkomst of bestemming van door Luctor te ontvangen goederen, verlies
tijdens transport, ziekte van een of meer onvervangbare werknemers, oproer, werkstaking,
blokkades, enige maatregel van enige overheid die belemmerend werkt op het in- of uitvoeren
van door Luctor benodigde goederen, epidemieën, storingen in het bedrijf van Luctor of diens
leveranciers, alsmede in het algemeen alle overige omstandigheden en gebeurtenissen die
Luctor niet heeft kunnen voorkomen.
OPSCHORTING EN ONTBINDING.
Artikel 11.
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1.
In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is
Luctor gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de
overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of
ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
2.
Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 van dit artikel is Luctor
gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem
gereserveerde, in bewerking genomen, ingekochte, bestelde of gefabriceerde grondstoffen,
halffabricaten, materialen, onderdelen en goederen, zulks voor de waarde die daaraan in
redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding is de contractspartij gehouden
om na betaling van het krachtens de vorige alinea verschuldigde bedrag de daarin begrepen
goederen tot zich te nemen, bij gebreke waarvan Luctor bevoegd is deze goederen voor
rekening en risico van de contractspartij te doen opslaan dan wel te verkopen.
3.
Indien de contractspartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet of dreigt te voldoen aan enige
verplichting uit hoofde van of voortvloeiende uit enige overeenkomst of deze voorwaarden,
dan wel in geval van gehele of gedeeltelijke overdracht van de zeggenschap, liquidatie,
overlijden, een aanvraag tot faillissement, schuldsanering of surseance van betaling en van
beslaglegging ten laste van de contractspartij, is Luctor gerechtigd om zonder
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij zijn verplichtingen op te schorten,
hetzij de betreffende overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot
enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder
toekomende rechten.
4.
In geval van opschorting krachtens lid 3 van dit artikel wordt de overeengekomen prijs
onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen, en is Luctor bevoegd om
de ter uitvoering van de overeenkomst door hem gereserveerde, in bewerking genomen,
ingekochte en gefabriceerde grondstoffen, halffabricaten, materialen, onderdelen en goederen
voor rekening en risico van de contractspartij te doen opslaan. In geval van ontbinding
krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs -zo geen voorafgaande opschorting heeft
plaatsgevonden- onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van
de ten gevolge van de ontbinding door Luctor bespaarde kosten, en is de contractspartij
gehouden om het voren omschreven bedrag te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich
te nemen, bij gebreke waarvan Luctor bevoegd is deze zaken voor rekening en voor risico van
de contractspartij te doen opslaan dan wel te verkopen.
ANNULERING EN WEIGERING AFNAME.
Artikel 12.
1.
De contractspartij is niet gerechtigd tot tussentijdse opzegging van een overeenkomst.
2.
Indien een overeenkomst door de contractspartij wordt geannuleerd vóór Luctor een aanvang
heeft gemaakt met de uitvoering daarvan, is zij gehouden om alle reeds gemaakte kosten te
vergoeden, inclusief de kosten van het offertetraject, vermeerderd met 30% van de
overeengekomen prijs.
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INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.
Artikel 13.
1.
Luctor behoudt zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten voor, welke te zijnen
gunste op door hem ontworpen en/of geproduceerde en/of in zijn opdracht geproduceerde
goederen, werkmethoden en reparatiemethoden rusten.
2.
De contractspartij verplicht zich ertoe bedoelde intellectuele eigendomsrechten te respecteren,
alsmede in geval van doorverkoop dan wel andere terbeschikkingstelling aan derden
eenzelfde plicht ten behoeve van Luctor op te leggen, alles op straffe van een direct opeisbare
en niet voor matiging of verrekening vatbare boete van € 250.000,-- per overtreding en €
25.000,-- voor elke dag dat deze voortduurt. Naast en bovenop deze zuiver bestraffende boete
is de contractspartij onverminderd gehouden tot nakoming en tot vergoeding van de volledige
door Luctor geleden schade.
3.
Voor wat betreft de intellectuele eigendomsrechten waarvan Luctor licentiehouder is, heeft
Luctor zich jegens de intellectuele eigenaar verplicht tot handhaving en bescherming van diens
positie. In dit verband is Luctor verplicht iedere contractspartij te verplichten op zich te nemen
de bedoelde intellectuele eigendomsrechten te respecteren, een en ander met inachtneming
van het hiervoor bepaalde.
RECHTS- EN FORUMKEUZE.
Artikel 14.
1.
Op deze voorwaarden en op alle aanbiedingen en overeenkomsten en op de levering en
afname van diensten en goederen zonder dat daaraan een offerte of schriftelijke
overeenkomst is voorafgegaan, is het recht van toepassing van het land waar Luctor gevestigd
is. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale
Koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het Weens Koopverdrag 1980) en de
UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016 worden uitdrukkelijk
uitgesloten.
2.
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden en alle
aanbiedingen en overeenkomsten en afname van diensten en goederen zonder dat daaraan
een aanbieding of schriftelijke overeenkomst is voorafgegaan, worden uitsluitend berecht door
de bevoegde rechter van het land en het arrondissement waar Luctor gevestigd is.
SLOTBEPALINGEN.
Artikel 15.
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1.
Mocht een bepaling van deze voorwaarden ongeldig zijn en/of worden nietig verklaard, dan
wordt daardoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. In plaats van de
ongeldige en/of nietig verklaarde bepaling wordt geacht alsdan een bepaling te zijn
overeengekomen, die in het kader van hetgeen rechtens mogelijk is de bedoeling en de geest
van de oorspronkelijke bepaling het meest benadert.
2.
Luctor kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen.

