Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Erno Das Belichting BV.
1. Definities
1.1 Opdrachtgever (hierna Opdrachtgever): de partij die aan Erno Das Belichting BV (hierna ERNO) opdracht heeft
gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
1.2 Opdracht: het verzoek van Opdrachtgever aan ERNO om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
1.3 Overeenkomst: de tussen Opdrachtgever en ERNO tot stand gekomen Overeenkomst.
1.4 Werk: datgene, van welke aard dan ook, dat door ERNO, in het kader van de Overeenkomst, direct of indirect, tot
stand is gebracht en/of anderszins uit de werkzaamheden voorvloeit, alles in de ruimste zin van het woord.

2. Algemene voorwaarden
1.1 Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen ERNO en de
Opdrachtgever. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt hierbij van de hand
gewezen.
1.2 Afwijking van deze Algemene Voorwaarden alleen indien schriftelijk met Opdrachtgever overeengekomen. Indien
daardoor één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen
onverkort van toepassing.

2. Prijsopgaven.
Alle prijsopgaven en/of offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 15 dagen, tenzij in de prijsopgave en/of offerte
anders is vermeld. Alle genoemde bedragen zijn in EURO (€) en exclusief BTW.

3.Totstandkoming overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging door ERNO van de verstrekte opdracht doordat
Opdrachtgever de overeenkomst van ERNO voor akkoord heeft ondertekend, dan wel doordat ERNO uitvoering heeft
gegeven aan de opdracht.
3.2 De uitdrukkelijke opdracht aan ERNO om ondanks het ontbreken van een schriftelijke goedgekeurde offerte de
werkzaamheden aan te vangen, geldt als goedkeuring van de begroting, waarvan de schriftelijke vastlegging dan zo snel
mogelijk volgt. Deze goedkeuring is het gevolg van handelingen door of namens de Opdrachtgever waaruit ERNO
redelijkerwijs mocht afleiden dat Opdrachtgever akkoord ging met de uitvoering

4. Prijzen en betaling.
4.1 Tenzij anders overeengekomen, zal het door ERNO in rekening te brengen honorarium bestaan uit het aantal voor
opdrachtgever gewerkte uren, vermenigvuldigd met het uurtarief. Gedeclareerd wordt maandelijks, dan wel op momenten
dat daartoe aanleiding bestaat.
4.2 Betaling van facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van betaling binnen deze
termijn is opdrachtgever direct in verzuim en komen alle te maken (juridische) kosten en rente voor rekening van
opdrachtgever.
4.3 Alle door ERNO gehanteerde uurprijzen zijn altijd exclusief BTW, reis- en verblijfkosten, telefoonkosten en andere
belastingen.
4.4 In geval van meerwerk, onder andere ten gevolge van door Opdrachtgever verlangde wijzigingen is ERNO gerechtigd
de meerkosten op basis van nacalculatie in rekening te brengen.

5 Leveringtermijnen.
5.1 ERNO zal de overeengekomen levertijd aanhouden. Indien er sprake is van een zeer krappe planning, zal de vertraging
aan zijde van Opdrachtgever directe consequenties hebben voor de levertijd.
5.2 Indien er tijdens de opdracht sprake is van onverwachte tegenslagen zullen de Opdrachtgever en ERNO in alle
openheid bespreken wat de consequenties zijn voor de levertijd.
5.3 Alle overeengekomen termijnen gaan pas in op het moment dat alle noodzakelijke gegevens aan ERNO zijn verstrekt
en alle betalingen welke bij aanvang van de opdracht dienen te geschieden, door ERNO zijn ontvangen.

6 Klachten.
6.1 Klachten omtrent de resultaten van werkzaamheden en facturen van ERNO moeten binnen tien (10) dagen na levering
respectievelijk factuurdatum schriftelijk bij ERNO worden ingediend. Met betrekking tot de facturen wordt de
betalingstermijn ten gevolge van een dergelijke klacht niet opgeschort.
6.2 Na verloop van voornoemde termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen
6.3 Indien een klacht naar het oordeel van ERNO gegrond is, zal de Opdrachtgever ERNO in de gelegenheid stellen om
binnen een redelijk termijn deze klacht te verhelpen.
6.4 Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van ERNO beslissend.

7 Aansprakelijkheid

7.1. ERNO is slechts aansprakelijk voor materiële schade die het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming dan
wel onrechtmatige daad van ERNO.
7.2 In geen geval is ERNO aansprakelijk voor door Opdrachtgever of derden geleden indirecte schade, waaronder
bedrijfsschade en/of gevolg schade en/of gedervde winst en/of gemiste besparingen.
7.3Schade die is ontstaan als gevolg van schuld, nalatigheid, opzet, tekortkoming of onrechtmatig handelen van
leveranciers die werken in opdracht van ERNO, nemen de geleden schade van Opdrachtgever voor eigen rekening.
7.4Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding van de Opdrachtgever, is dat de Opdrachtgever
direct na het ontstaan van de schade zo spoedig mogelijk de schade schriftelijk bij ERNO meldt. De schadevergoeding is
beperkt tot maximaal de vergoeding die ERNO heeft ontvangen 30 dagen voorafgaand aan het moment waarop
aansprakelijkheid van ERNO is ontstaan.

8. Geheimhouding
Partijen zullen strikt vertrouwelijk omgaan met haar door de andere partij verstrekte schriftelijke en mondelinge
vertrouwelijke informatie en deze informatie nimmer aan derden overdragen, tenzij deze informatie reeds publiekelijke
informatie was of doordat de andere partij op bevel van enige gerechtelijke instantie of de wet tot bekendmaking
gedwongen is.

9. Intellectuele eigendomsrechten
Alle eventuele intellectuele eigendomsrechten op de door ERNO verstrekte werkzaamheden, blijven rusten bij ERNO,
tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtgever mag de door ERNO geleverde werken uitsluitend gebruiken
zoals schriftelijk overeengekomen en het is de Opdrachtgever niet toegestaan om rechten van ERNO over te dragen aan
derden

10 Optie
10.1 Opdrachtgever is gerechtigd ERNO te verzoeken hem een optie te verlenen op door ERNO te leveren zaken of te
verrichten diensten. Bij het verlenen van de optie zal ERNO aangeven op welke termijn Opdrachtgever ERNO dient te
laten weten of hij van de optie gebruik zal maken. Indien Opdrachtgever deze termijn overschrijdt, vervalt de aan
Opdrachtgever verleende optie. Aan een optie kunnen nimmer rechten worden ontleend door Opdrachtgever. Opties zijn
niet overdraagbaar aan derden.
10.2 ERNO is gerechtigd te allen tijden optiehouders te verzoeken zich binnen 24 uur uit te spreken of een optie al dan
niet wordt omgezet in een definitieve opdracht. Indien de optie niet binnen de gestelde termijn wordt omgezet in een
opdracht vervalt de optie. ERNO is gerechtigd eenzijdig uitsluitend schriftelijk op te zeggen.
10.3 Een optie gaat automatisch over in een boeking 5 werkdagen voorafgaand aan de afgesproken optie. Bij annulering
hiervan zal ERNO 50% in rekening brengen 5- 2 werkdagen voorafgaand aan deze boeking. En 100% 2 of minder
werkdagen voor deze boeking.

11 Overmacht
11.1 Indien ERNO en/of Opdrachtgever door overmacht niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen, worden die
verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de overmachttoestand langer dan dertig (30)
dagen duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder de
verplichting tot het betalen van enige vorm van (schade)vergoeding. Reeds verschuldigde bedragen blijven onverminderd
verschuldigd.
11.2 Onder overmacht van ERNO wordt in ieder geval verstaan te late levering of het geheel uitblijven daarvan door
derden, ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van medewerkers of door ERNO ingeschakelde derden,
zonder dat Opdrachtgever uit hoofde daarvan enig recht op vergoeding van kosten of schade kan doen gelden11.3 Onder
overmacht van Opdrachtgever wordt niet verstaan te late levering of het geheel uitblijven daarvan door derden, het door
derden annuleren of wijzigen van een aan Opdrachtgever verleende opdracht of gewijzigde omstandigheden door een
(geannuleerde) samenwerking, waaronder mede begrepen een overname of fusie.

12 Beëndiging overeenkomst
ERNO is bevoegd de overeenkomst met de Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de
Opdrachtgever in staat van faillissement raakt, een aanvraag daartoe doet of surséance van betaling aanvraagt.

13 Toepasselijk recht en rechter
Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en ERNO is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen
uitsluitend aan de bevoegde rechter te Amsterdam worden voorgelegd.
ERNO staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33235298

