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Algemene  Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Illuxtron International B.V., Mercuriusweg 19, 

4382 NC Vlissingen  

1. Toepasselijkheid 

1. Deze voorwaarden en de daarin opgenomen bepalingen zijn van toepassing op de 
handelsovereenkomsten waarbij Illuxtron International verkoper is, en maken in hun geheel deel uit 
van alle offertes en aanbiedingen van Illuxtron International en van elke aanvaarding, bevestiging en 
bekrachtiging door Illuxtron International van door de koper geplaatste orders en van alle 
overeenkomsten betreffende de verkoop door Illuxtron International en de aankoop van goederen 
en diensten door de koper, tenzij en voor zover met Illuxtron International uitdrukkelijk  schriftelijk 
anders is overeengekomen. 
2. Uitdrukkelijk worden verworpen de voorwaarden en bedingen van de koper vermeld op 
documenten uitgegeven door de koper, zowel voor als na uitgifte van documenten door Illuxtron 
International. Dergelijke voorwaarden en bedingen zijn niet van toepassing op verkoop door Illuxtron 
International aan de koper en zijn op geen enkele wijze bindend voor Illuxtron International. 
 

2. Offertes, orders en specials 

1. De offertes van Illuxtron International staan aan klanten open voor aanvaarding binnen de periode 
die door Illuxtron International wordt vermeld in de offerte. In het geval geen periode wordt vermeld 
in de offerte staat aanvaarding  open tot 28 dagen na de datum van de offerte. Voordat Illuxtron 
International kennis heeft genomen van de aanvaarding van de offerte door de klant, kan Illuxtron 
International de offerte herroepen of intrekken. 
2.  Orders worden door Illuxtron International per email aan de klant bevestigd. In het geval de order 
niet overeenstemt met de bevestiging dient de klant hiervan binnen 2 werkdagen melding te doen. 
Daarna wordt aangenomen dat order en bevestiging ervan overeenstemmen.  
3. De klant is vrij om de aanvaarding van de offerte te herroepen of een order in te trekken  binnen 2 
werkdagen. Indien de klant daarna de aanvaarding van de offerte (deels) herroept of een order 
(deels) intrekt, is de klant aan Illuxtron International verschuldigd 20 procent van het bedrag vermeld 
in de offerte of orderbevestiging met een minimum van 25 euro. 
4. Indien de klant de aanvaarding van de offerte (deels) herroept of een order (deels) intrekt voor 
specials, speciale producten met van de standaard afwijkende componenten of op maat gemaakte 
armaturen, is de klant aan Illuxtron International verschuldigd 50 procent van het bedrag vermeld in 
de offerte of orderbevestiging met een minimum van 100 euro. 
 

3. Prijzen 

1. De prijzen in offertes, bevestigingen en overeenkomsten zijn in euro, exclusief belastingen en 
heffingen, op grond van levering volgens ICC Incoterms 2020 DAP, tenzij anders is overeengekomen. 
2. Illuxtron International voegt belastingen en heffingen toe aan de verkoopprijs in het geval dat 
Illuxtron International wettelijk verplicht of gemachtigd wordt om deze belastingen en heffingen te 
betalen of te innen. Koper zal deze belastingen en heffingen betalen samen met de prijs. 
3. Illuxtron International is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde 
en/of niet betaalde producten aan te passen aan eventuele  veranderingen in prijsbepalende 
factoren, zoals grondstofprijzen, belastingen, productiekosten, valuta-wisselkoersen e.d. alsmede 
voor de kosten van opslag als genoemd in artikel 5 lid 9 van deze algemene voorwaarden.  
4. Illuxtron International berekent een toeslag voor palletzendingen buiten de Benelux.  
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4. Betaling 

1. Illuxtron International stuurt bij levering naar koper een factuur per email met daarop de prijs van 
de geleverde producten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 
2. Het saldo van de factuur moet binnen 30 dagen na de factuurdatum worden betaald, tenzij 
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.  
3. Alle betalingen worden gedaan aan het door Illuxtron International op de factuur aangegeven 
adres en rekeningnummer. 
4. Korting wegens vooruitbetaling is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is 
overeengekomen. 
5. Kredietacceptatie onderzoek door Illuxtron International is op alle leveringen van toepassing. 
Illuxtron International behoudt zich het recht voor om volledige, gedeelde en contante betaling 
vooraf of tijdens levering te verlangen bij grond voor twijfel aan de nakoming van de 
betalingsverplichtingen door de klant.  
6. Bij niet-tijdige betalingen en niet-volledige betalingen is koper, zonder dat daartoe een aanzegging 
vereist is, over het niet betaalde deel de wettelijke rente verschuldigd. Vervallen niet betaalde rente 
draagt na een jaar eveneens rente.  
7. Eventuele, aan incasso verbonden, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor 
rekening van de koper.  
8. Bij niet-tijdige betaling, waaronder mede is te verstaan het niet voldoen aan de vordering tot 
vooruit betaling of aan de vordering tot contante betaling vooraf of bij levering, is Illuxtron 
International bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de ontvangst van de 
volledige betaling en, in geval van een niet-volledige betaling na schriftelijke aanmaning, de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een en ander laat aan Illuxtron International 
onverlet het recht op schadevergoeding.  
9. Verrekening met vorderingen op Illuxtron International is niet toegestaan. In geval van 
faillissement, surseance van betaling of beslag aan de zijde van koper wordt al hetgeen hij dan aan 
Illuxtron International verschuldigd is direct ten volle opeisbaar en kan Illuxtron International 
terstond verrekenen.  
 

5. Leveringsvoorwaarden 

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de producten van Illuxtron International 
geleverd volgens ICC Incoterms 2020 DAP. Hiermee in overeenstemming gaat op het moment van 
levering het risico van verlies van de producten over naar koper.  
2. Leveringsdatums, meegedeeld of bevestigd door Illuxtron International, zijn slechts bij benadering.  
3. Illuxtron International zal commercieel verantwoorde, redelijke inspanningen verrichten om op de 
meegedeelde of bevestigde datum te leveren, op voorwaarde dat koper lang genoeg vóór die 
leveringsdatum alle noodzakelijke informatie over de bestelling en levering heeft verstrekt. 
4. Leveringen die binnen een redelijke termijn voor of na de meegedeelde of bevestigde 
leveringsdatum zijn uitgevoerd worden geacht niet in strijd te zijn met de verplichtingen van Illuxtron 
International jegens koper. 
5. In het geval dat Illuxtron International verzuimt te leveren, zal koper daarvan schriftelijk 
mededeling doen en Illuxtron International de mogelijkheid geven om alsnog te leveren binnen 14 
dagen. Als Illuxtron International niet levert binnen die 14 dagen heeft koper het recht om slechts de 
delen van de overeenkomst, die betrekking hebben op het verzuim, te annuleren. Voor het overige 
blijft de overeenkomst ongewijzigd. 
6. In geval dat de productie van Illuxtron International stopt, vermindert, is gestopt of is verminderd, 
om welke reden dan ook, heeft Illuxtron International het recht om naar eigen inzicht de beschikbare  
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productiemogelijkheid in te zetten en producten te verdelen onder de  klanten. Als gevolg daarvan 
heeft Illuxtron International het recht om, afwijkend van het eerder overeengekomen aantal, minder 
producten te verkopen en leveren aan koper dan eerder was overeengekomen.  
7. Ondanks het streven van Illuxtron International naar een hoge mate van klanttevredenheid kan 
het voorkomen dat, om welke reden dan ook, niet volledig wordt geleverd. In dergelijke gevallen is 
gedeeltelijke levering toegestaan.   
8. Op verzoek van de koper en na uitdrukkelijke toestemming van Illuxtron International schriftelijk 
of per email, kan levering van geproduceerde goederen, die gereed zijn voor verzending maximaal 30 
dagen worden opgeschoven. 
9. Voor de kosten van opslag van geproduceerde goederen die gereed zijn voor verzending en die   
langer dan 30 dagen worden opgeslagen, berekent Illuxtron International per week een vergoeding 
van 2,5% van de factuurprijs. 
 

6. Eigendomsvoorbehoud 

1. Alle door Illuxtron International geleverde zaken blijven eigendom van Illuxtron International, tot 
op het moment dat koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Illuxtron 
International uit hoofde van enige met Illuxtron International gesloten overeenkomst tot het leveren 
van zaken, het verrichten van werkzaamheden en het verrichten van diensten. Daarbij inbegrepen 
vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst. 
2. Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de goederen draagt koper het risico over de 
geleverde zaken.   
3. Koper is niet gerechtigd de geleverde zaken ten nadele van Illuxtron International te bezwaren of 
in eigendom tot zekerheid over te dragen. 
 
7. Conformiteit en aansprakelijkheid 
 
1. Illuxtron International verbindt zich ertoe goederen en materialen te leveren conform de 
koopovereenkomst. Tot niet behoorlijke nakoming aan de kant van Illuxtron International behoort in 
elk geval niet: geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en 
verschillen in kwaliteit, getal, kleur of afwerking.  
2. Illuxtron International is tegenover de koper aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet of 
grove nalatigheid aan de kant van Illuxtron International. Indien Illuxtron International advies 
verstrekt, zonder uitdrukkelijke overeenkomst tot het verlenen van adviezen, zijn die adviezen 
vrijblijvend en aanvaardt Illuxtron International daarvoor geen aansprakelijkheid. 
3. De koper verbindt zich ertoe op het ogenblik van aflevering de door ons geleverde goederen, 
materialen en verpakkingen aan een visuele controle te onderwerpen. Alle tekorten en zichtbare 
schade moeten op de vrachtbrief worden vermeld of per email worden gemeld. De koper moet 
bovendien zonder vertraging en ten laatste binnen drie (3) dagen na aflevering aan Illuxtron 
International een kopie van voornoemde vrachtbrief bezorgen, samen met gedetailleerde informatie 
in geschreven vorm over de tekorten en/of zichtbare schade, met inbegrip van bewijs van deze 
tekortkomingen. De koper moet alle gebrekkige producten (en hun originele verpakking met etiket) 
of gebrekkige verpakking op eerste verzoek van Illuxtron International ter beschikking stellen voor 
controle. Op verzoek van Illuxtron International moet de koper bovendien al deze producten (en hun 
originele verpakking met etiket) of gebrekkige verpakking aan Illuxtron International of aan de door 
Illuxtron International aangestelde servicepartner terugbezorgen. Illuxtron International is niet 
aansprakelijk voor enig zichtbaar gebrek aan overeenstemming indien de koper niet heeft voldaan 
aan de retourprocedure van Illuxtron International en/of aan richtlijnen genoemd in dit artikel en 
waarvan de koper op de hoogte kan zijn. 
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4. De bewijslast met betrekking tot verborgen gebreken rust op de koper. Indien de door Illuxtron 
International geleverde goederen en materialen verborgen gebreken vertonen, moet de koper  
Illuxtron International daarvan schriftelijk of per email op de hoogte stellen binnen 1 maand na 
vaststelling van dit gebrek. Deze schriftelijke kennisgeving moet een voldoende gedetailleerde 
omschrijving van de aard van het verborgen gebrek en eveneens bewijs van dit gebrek bevatten. De  
koper moet alle gebrekkige producten met hun originele etiketten op eerste verzoek van Illuxtron 
International ter beschikking stellen voor controle. Op verzoek van Illuxtron International moet de 
koper bovendien al deze producten aan Illuxtron International of aan de door Illuxtron International 
aangestelde servicepartner terugbezorgen. Illuxtron International is niet aansprakelijk voor enig 
verborgen gebrek indien de koper op eender welke wijze niet heeft voldaan aan onderhavig artikel of 
aan de retourprocedure van Illuxtron International en/of aan richtlijnen waarvan de koper op de 
hoogte was.  
5. Illuxtron International is enkel aansprakelijk wanneer het verborgen gebrek zich manifesteert 
binnen een termijn van twee jaar vanaf de datum van aflevering van de goederen. Elke aanspraak 
van de koper vervalt zes maanden na kennisgeving van het verborgen gebrek zoals aangegeven in   
het vierde lid van dit artikel. Elke aanspraak op garantie op grond van een gebrek aan 
overeenstemming vervalt bij beschadiging tijdens de verwerking, de montage of het onderhoud, bij 
verandering en/of herstel door de koper of door derden. Een aanspraak op garantie vervalt eveneens 
indien de geleverde goederen niet zijn gemonteerd of verwerkt, gebruikt of geïnstalleerd volgens 
onze voorschriften en/of de voorschriften van de fabrikant die de levering vergezelden en waarvan 
de koper verklaart een exemplaar te hebben ontvangen. Hetzelfde geldt als de goederen niet zijn 
onderworpen aan een jaarlijks nazicht of niet zijn onderhouden volgens onze 
onderhoudsvoorschriften en/of de voorschriften van de fabrikant die de levering vergezelden en 
waarvan de klant verklaart een exemplaar te hebben ontvangen. In de zin van dit artikel kan er geen 
sprake zijn van een verborgen gebrek als het gebrek op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst 
de koper bekend was of redelijkerwijs niet onbekend kon zijn. 
6. In geval van een zichtbaar gebrek aan overeenstemming of een verborgen gebrek waarvan 
Illuxtron International volgens dit artikel van deze algemene voorwaarden in kennis is gesteld, heeft 
de koper het recht om van ons het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging van de goederen te 
verlangen. Illuxtron International beslist daarbij volledig naar eigen goeddunken over de keuze 
tussen herstel en vervanging. Bij een gerechtvaardigde aansprakelijkheid voor gebreken vergoedt 
Illuxtron International aan de koper de bewezen demontage-/installatiekosten voor gebrekkige 
producten  op de volgende wijze: als een afzonderlijk product defect is, zijn de terugbetaalbare 
demontage-/ installatiekosten beperkt tot 30% van de netto productprijs van het product. In het 
geval van seriefouten is de vergoeding van kosten beperkt tot 20% van de netto factuurwaarde van 
de betreffende levering. Naast de kosten die strikt aan het herstel of de vervanging zijn verbonden, 
aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enige andere kosten, transportkosten, installatiekosten, 
uitgaven, schadevergoedingen of enige andere financiële verplichtingen die op enige wijze met het 
gebrek aan overeenkomst van de goederen of materialen of alle eventuele gevolgen ervan te maken 
hebben. Elke andere, door het dwingende recht opgelegde aansprakelijkheid is, voor zover 
toegelaten door dit dwingende recht, beperkt tot het door onze verzekering gedekte bedrag. Enkel 
indien Illuxtron International niet binnen een redelijke termijn tot genoegdoening is overgegaan, kan 
de koper een passende prijsvermindering voorstellen. De koper kan nooit de ontbinding van de 
overeenkomst verlangen. De koper vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden met betrekking tot 
de geleverde goederen, waardoor onze maximale verplichtingen zouden worden overschreden. De 
koper verbindt zich ertoe Illuxtron International op de hoogte te stellen van alle klachten die hij met 
betrekking tot de producten ontvangt. Indien Illuxtron International het vraagt, verbindt de koper 
zich ertoe alle klachten nauwgezet op te volgen om te voorkomen dat de goede naam van Illuxtron 
International en haar producten wordt geschaad of ter discussie gesteld. 
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7. Illuxtron International en koper verbinden zich er toe om schade, in gevallen zoals in de vorige 
leden van dit artikel genoemd, te beperken. In het geval dat koper voorziet dat er op korte termijn 
schade kan ontstaan door gebrek aan conformiteit, is koper gehouden daarvan direct en onmiddellijk 
een spoed melding te doen aan Illuxtron International, met een voldoende duidelijke beschrijving 
van de situatie. 
8. Indien koper bij installatie of direct daarna enig gebrek ontdekt waardoor de koper schade lijdt of 
zo mogelijk kan lijden, zal koper daarvan direct en onmiddellijk een spoed melding doen aan Illuxtron 
International en onverwijld maatregelen treffen teneinde deze schade te  voorkomen dan wel te  
beperken.  
9. Illuxtron International treedt binnen 2 werkdagen na de spoed melding in overleg met koper om te 
overleggen op welke wijze verder te handelen, teneinde de schade te voorkomen dan wel te 
beperken.  
10. Behoudens onze schriftelijke en specifieke toestemming kunnen de bedragen die de koper aan 
Illuxtron International is verschuldigd, op geen enkele wijze worden gecompenseerd met om het 
even welke bedragen waarop de koper aanspraak meent te kunnen maken tegenover Illuxtron  
International. Evenmin kan de koper dergelijke aanspraken inroepen om zijn verbintenissen tot 
betaling tegenover ons uit te stellen of op te schorten. 
11. In het geval koper een beroep doet op garantie bij mogelijke fabrieks-, ontwerp- of 
materiaalfouten, behoudt Illuxtron International zich het recht voor om te beslissen of he t beroep op 
garantie terecht is conform de garantievoorwaarden van Illuxtron International.   
 

8. Exoneratie 

1. In gevallen en omstandigheden gelegen, geheel of ten dele, buiten de macht van Illuxtron 
International, voorzienbaar of niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, kan Illuxtron 
International niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging van nakoming, en ook niet voor het 
niet nakomen van de overeenkomst. 
2. Ook kan Illuxtron International niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging van nakoming en 
voor het, geheel of ten dele, niet nakomen van de overeenkomst, welke het gevolg zijn van 
onderbrekingen in het productieproces. 
3. Zolang de niet nakoming of vertraging voortduurt, worden de relevante delen van de 
overeenkomst opgeschort zonder dat Illuxtron International aansprakelijk is voor schade die hiervan 
het gevolg is. 
4. Indien de niet nakoming of vertraging 90 dagen voortduurt, of naar verwachting van Illuxtron 
International 90 dagen zal gaan duren, heeft Illuxtron International het recht om het relevante deel 
van de overeenkomst dan wel de gehele overeenkomst op te zeggen zonder dat daaruit enige 
aansprakelijk voortvloeit ten aanzien van eventuele schade aan de kant van de koper of derden. 
 

9. Intellectuele eigendom en rechten met betrekking tot software en documentatie  

1. De verkoop van een product door Illuxtron International houdt niet in de verkoop van de 
exclusieve rechten of licentie rechten op dat product, maar slechts een beperkte licentie voor het 
gebruik of ten behoeve van doorverkoop. Dit overeenkomstig de intellectuele eigendomsrechten van 
Illuxtron International.  
2. Indien software of documentatie geïntegreerd wordt geleverd met een product, vormt de verkoop 
van een dergelijk product niet de overdracht aan de koper van de eigendomsrechten van betreffende 
software of documentatie, maar houdt dit in slechts een niet-exclusieve en niet-overdraagbare 
licentie, overeenkomstig de intellectuele eigendomsrechten van Illuxtron International om dergelijke 
software of documentatie te gebruiken in combinatie met of geïntegreerd in de producten zoals 
geleverd door Illuxtron International.  
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3. Met betrekking tot de software geleverd door Illuxtron International aan koper is het verboden: 
- a.  deze software in combinatie met andere producten te wijzigen, aan te passen, of producten te 
vervaardigen die van deze software zijn afgeleid. 
- b. deze software af te staan, in sub licentie te geven, te leasen, te verhuren, uit te lenen, over te 
dragen, openbaar te maken of op een andere manier beschikbaar te stellen. 
- c. deze software samen te voegen of te integreren in andere software.  d. op deze software reverse 
engineering uit te voeren, of de software te decompileren, uit elkaar te nemen of de broncode 
anderszins trachten af te leiden zonder geschreven toestemming van Illuxtron International, behalve 
indien uitdrukkelijk toegestaan onder het toepasselijk recht.  
4. De koper zal de certificaten van de eigendomsrechten van Illuxtron International of zijn externe 
leveranciers in software of documentatie geleverd door Illuxtron International, weergeven zonder 
deze aan te passen of te wijzigen. 

10. Vertrouwelijkheid 

1. De koper erkent dat alle technische, commerciële en financiële gegevens die door Illuxtron 
International aan koper worden vrijgegeven, vertrouwelijke informatie van Illuxtron International is.  
2. De koper mag deze vertrouwelijke informatie niet vrijgeven aan derden en mag dergelijke 
vertrouwelijke informatie niet gebruiken voor een ander doel dan door Illuxtron International 
uitdrukkelijk en schriftelijk is toegestaan en welk doel in overeenstemming is met de beoogde koop.  
 

11. Intellectuele eigendomsrechten, schadeloosstelling  

1. Illuxtron International vrijwaart koper tegen aanspraken van derden die erop zijn gebaseerd dat de 
door Illuxtron International ter beschikking gestelde programmatuur inbreuk zou maken op hun 
intellectuele eigendomsrechten, op voorwaarde dat de desbetreffende programmatuur door 
Illuxtron International zelf is ontwikkeld, door koper wordt gebruikt binnen de Europese Unie en de  
beweerde inbreuk niet in verband staat met door of vanwege de koper aangebrachte wijzigingen in 
de programmatuur.  
2. Koper zal Illuxtron International onverwijld en schriftelijk informeren over bedoelde aanspraken 
van derden en laat de wijze van afhandeling van de zaak geheel over aan Illuxtron International en 
verleent Illuxtron International alle medewerking om zich, zo nodig in naam van koper, tegen de 
aanspraken te kunnen verweren.  
3. Indien in rechte onherroepelijk vast komt te staan dat de door Illuxtron International ontwikkelde 
programmatuur inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van enige derde, zal Illuxtron 
International ervoor zorgdragen dat de programmatuur zodanig wordt aangepast dat deze 
ongestoord kan worden gebruikt dan wel andere, functioneel gelijkwaardige programmatuur 
verstrekken. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Illuxtron International de koper tegen 
inlevering van de inbreuk makende programmatuur de restboekwaarde hiervan vergoeden. 
Verdergaande aansprakelijkheden of vrijwaringsplichten van Illuxtron International wegens inbreuk 
op intellectuele eigendomsrechten van derden zijn uitgesloten. 
 

12. Export- en import vergunningen  

1. Indien voor de levering van de overeengekomen producten een export- of een importvergunning 
is vereist, kan Illuxtron International zijn verplichtingen en de rechten van de koper met betrekking 
tot deze levering opschorten tot het moment waarop de benodigde vergunning wordt verleend.  
2. Ook als er anderszins een beperking of verbod geldt als gevolg van wet- of regelgeving voor export 
of import, kan Illuxtron International zijn verplichtingen en de rechten van de koper met betrekking 
tot deze levering opschorten voor de duur van een dergelijke beperking of een dergelijk verbod. 
 
 



   

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Illuxtron International                                     (versie 070922) 

 
3. In bovengenoemde gevallen heeft Illuxtron International het recht de overeenkomst op te zeggen 
zonder dat Illuxtron International draagplichtig is voor schade aan de kant van koper. 
4. Als een eindgebruikersverklaring vereist is, stelt Illuxtron International de koper hiervan 
onmiddellijk op de hoogte en voorziet de koper Illuxtron International van het juiste document. 
5. Indien een importvergunning is vereist, stelt de koper Illuxtron International hiervan onmiddellijk 
op de hoogte. Tevens stelt de koper zo snel mogelijk aan Illuxtron International het jui ste 
documenten ter hand. 
6. Door aanvaarding van het aanbod van Illuxtron International, het aangaan van een overeenkomst 
met Illuxtron International of het accepteren van producten van Illuxtron International gaat de koper  
ermee akkoord dat hij niet zal handelen met de producten of de bijhorende documentatie op een 
wijze die in strijd is met de toepasselijke wet- of -regelgeving voor export of import.  
 
13. Overgang van rechten en plichten, verrekening 
 
1. Met betrekking tot deze overeenkomst zal de koper geen rechten overdragen of verplichtingen 
aangaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Illuxtron International. 
2. De koper heeft niet het recht om betalingen in te houden of te verminderen of bestaande en 
toekomstige claims te verrekenen met verschuldigde betalingen voor de producten van deze 
overeenkomst of toekomstige overeenkomsten met Illuxtron International. Aldus is koper gehouden 
om de overeengekomen koopsom te betalen en mogen door koper beweerde claims niet door koper 
worden verrekend. 
 

14. Geschillen, toepasselijk recht 

1. Op alle offertes, bevestigingen en overeenkomsten van Illuxtron International is het Nederlandse 
recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG). De koper en Illuxtron 
International zullen eerst trachten via overleg en onderhandeling alle geschillen die voortvloeien uit  
of verband houden met deze offertes, bevestigingen en overeenkomsten te regelen in onderlinge 
samenwerking en in goed vertrouwen.  
2. Geschillen die niet kunnen worden geregeld, dienen exclusief te worden voorgelegd aan de 
Rechtbank van Middelburg/Breda in Nederland, onverminderd het recht van Illuxtron International 
om daarnaast klacht in te dienen of procedures te voeren tegen koper bij elke andere bevoegde 
rechterlijke instantie.  
3. De regels in dit artikel beperken niet de rechten van Illuxtron International of die van de koper om 
een geschil ter beoordeling voor te leggen aan de voorzieningenrechter dan wel handelingen te 
verrichten om verhaalsmogelijkheden veilig te stellen.  
 

15. Schending van voorwaarden en beëindiging overeenkomsten 

In het geval van schending van de voorwaarden van de koopovereenkomst en in het geval dat koper 
in staat verkeert van insolvabiliteit, onderbewindstelling, faillissement of is opgehouden te betalen 
dan wel dreigt op te houden met betalen, heeft Illuxtron International het recht om door schriftelijke 
of elektronische kennisgeving aan de koper de koopovereenkomst direct te ontbinden en worden 

alle openstaande schulden van koper aan Illuxtron International direct opeisbaar. 
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16. Wijziging van de voorwaarden  
 
Illuxtron International heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen als daarvoor 
een zwaarwegend belang is en de koper niet onevenredig zwaar wordt benadeeld. Deze wijzigingen  
treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Illuxtron International zal de 
gewijzigde voorwaarden tijdig op de website van de Illuxtron International B.V. (www.Illuxtron.com) 
plaatsen.  
 

17. Aanvullende bepalingen 

1. Enige bepaling in de koopovereenkomst of deze Algemene Voorwaarden die geheel of gedeeltelijk 
nietig, vernietigbaar of anderszins niet toepasbaar is, laat toepassing van andere bepalingen 
onverlet. Voor iedere nietige, vernietigbare of anderszins niet-toepasbare bepaling treedt in de 
plaats een geldige bepaling, die qua strekking de niet-toepasbare bepaling zo veel mogelijk benadert. 
2. Niet presteren of vertraging van de prestatie dan wel uitoefening van enig recht of 
verhaalsmogelijkheid voortkomend uit de koopovereenkomst houdt niet in dat afstand wordt gedaan  
van de koopovereenkomst. Ook een enkele of gedeeltelijke uitoefening van recht of een 
verhaalsmogelijkheid voortvloeiend uit de koopovereenkomst uit daarmee verbonden document of 
bij wet houdt niet in dat afstand wordt gedaan van de koopovereenkomst.  
3. Bij eventuele verschillen tussen de Nederlandse tekst en de vertaling van deze algemene 
voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst. 

 

---------- 


