
 

 

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Light Matters BV en HMC BV 
handelend onder de naam Yourlight, hierna te noemen: “Yourlight”. 

 
1. Algemeen:  

a. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn op alle aanbiedingen, opdrachten, leveringen van Producten en 
Diensten en andere overeenkomsten van en met Yourlight van toepassing, hierna: de “Voorwaarden”. 

b. De algemene en/of inkoopvoorwaarden van de wederpartij, hierna: de “Opdrachtgever”, worden van de hand gewezen tenzij 
deze geheel of gedeeltelijk door Yourlight schriftelijk zijn aanvaard.  

c. Alle bepalingen van de Voorwaarden tussen partijen zijn van kracht voor zover daarvan niet door een uitdrukkelijke schriftelijke 
afspraak tussen partijen is afgeweken. 

d. Opdrachtgever met wie eenmaal op de Voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan 
met de toepasselijkheid van de Voorwaarden op alle toekomstige transacties met Yourlight. 

e. In de Voorwaarden wordt onder producten verstaan: roerende zaken die door derden zijn geproduceerd en die door Yourlight 
aan de Opdrachtgever worden wederverkocht, of die Yourlight heeft laten produceren door derden, hierna te noemen: de 
“Producten”. 

f. In de Voorwaarden wordt onder diensten verstaan: advies- en ontwerpwerkzaamheden, reparaties, onderhouds-, en after sales 
werkzaamheden, alsmede het voeren van de regie over installatie- en/of montagewerkzaamheden, hierna te noemen: de 
“Diensten”. 

g. In de Voorwaarden wordt onder Overeenkomst verstaan: de Overeenkomst die is gesloten tussen de Opdrachtgever en 
Yourlight aangaande de levering van Producten en/of Diensten. 

h. In de Voorwaarden wordt onder “schriftelijk” ook het communiceren via email verstaan. 
i. Yourlight is gerechtigd om de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Iedere aanpassing of toevoeging treedt in werking binnen 

dertig dagen nadat Opdrachtgever van de wijziging is geïnformeerd.  
j. In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de Overeenkomst en de Voorwaarden gaan, tenzij uit de tekst van de 

Voorwaarden een andere bedoeling voortvloeit of schriftelijk anders is overeengekomen, de bepalingen uit de Overeenkomst 
voor. 

 
2. Aanbieding en Overeenkomst:  

a. Elke door Yourlight uitgebrachte aanbieding is vrijblijvend en geldig gedurende het aantal dagen zoals in de offerte is 
aangegeven, waarna het aanbod zal vervallen. 

b. De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Yourlight komt tot stand door (i) ondertekening van een contract tussen partijen, 
of (ii) door rechtsgeldige ondertekening van de offerte van Yourlight door de Opdrachtgever, of (iii) op de dag van verzending 
van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Yourlight aan de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever niet binnen 5 
werkdagen na verzending van de opdrachtbevestiging schriftelijk reageert, wordt geacht dat de Opdrachtgever de 
Overeenkomst volledig accepteert. Verzending en reactie kunnen per e-mail plaatsvinden. 

c. Alle bestelde en/of afgenomen Producten en/of Diensten die niet in de opdrachtbevestiging zijn opgenomen worden als 
meerwerk beschouwd.  

d. Mondelinge toezeggingen gelden slechts voor zover zij schriftelijk door Yourlight zijn bevestigd.  
e. Als na totstandkoming van de Overeenkomst voor één of meerdere onderdelen een kostprijsverhoging heeft plaatsgevonden, is 

Yourlight gerechtigd om de overeengekomen prijs te verhogen.  
 
 

3. Moment van levering en overgang  risico:  
a. De door Yourlight aangegeven levertijden gelden bij benadering. Yourlight doet haar uiterste best om de aangegeven 

levertijden aan te houden, maar kan door omstandigheden ervan af moeten wijken. Yourlight heeft het recht om in gedeelten 
te leveren.  

b. Overschrijding van de levertijd geeft de Opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst. 
c. Het risico voor de Producten tijdens het vervoer of retourvervoer wordt door de Opdrachtgever gedragen. 
d. Indien de Opdrachtgever bestelde Producten weigert af te halen of in ontvangst te nemen, zal Yourlight de daardoor ontstane 

kosten doorbelasten. 
e. Vanaf het moment dat de Producten zijn geleverd, draagt de Opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade die 

aan of door de Producten mochten ontstaan. 
 
4. Installatie en/of montage: 

a. Yourlight is geen aannemer en laat nimmer installatie - en/of montagewerkzaamheden voor eigen rekening en risico verrichten.  
b. Op verzoek van de Opdrachtgever kan Yourlight namens deze de regie voeren over de installatie- en/of 

montagewerkzaamheden die door derden worden verricht. 
c. De omvang van de installatie- en/of montagewerkzaamheden, alsmede de kosten voor het uitvoeren door derden hiervan, 

alsmede het voeren van de regie door Yourlight hierover, worden voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst in de 
offerte kenbaar gemaakt en door Opdrachtgever aanvaard. 

d. Indien Yourlight namens Opdrachtgever de regie voert over de installatie- en/of montagewerkzaamheden, erkent 
Opdrachtgever dat Opdrachtgever hierover het volledige risico draagt. De algemene (leverings)voorwaarden van het installatie- 
en/of montagebedrijf, waaronder diens garantie- en aansprakelijkheidsvoorwaarden, zijn van toepassing op diens diensten, 
tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

e. Bij het aangaan van de Overeenkomst waarvan het door Yourlight voeren van regie over installatie- en/of 
montagewerkzaamheden onderdeel uitmaakt, verklaart en garandeert Opdrachtgever dat de technische installaties van 



 

 

Opdrachtgever waaraan de installateurs/monteurs gaan werken, naar behoren functioneren, veilig zijn en voldoen aan de laatst 
geldende Europese Normen. 

f. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de te installeren/monteren Producten op de juiste plaats aanwezig zijn, zodat de namens de 
Opdrachtgever door Yourlight ingehuurde installateurs/monteurs direct hun werkzaamheden kunnen aanvangen zodra zij op de 
plaats van installatie/montage zijn aangekomen. 

g. Opdrachtgever zorgt dat de installateurs/monteurs hun werkzaamheden gedurende de voor Yourlight geldende normale 
werkuren zonder oponthoud en aan één stuk kunnen verrichten. Uren die installateurs/monteurs op verzoek van 
Opdrachtgever moeten wachten, omdat bijvoorbeeld productiewerkzaamheden voorrang krijgen, worden tegen een van 
tevoren aangegeven tarief geheel bij Opdrachtgever in rekening gebracht. 

h. Opdrachtgever zorgt er voor dat Yourlight en door Yourlight namens Opdrachtgever ingeschakelde derden tijdig beschikken 
over alle (technische) informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen die noodzakelijk zijn voor het verrichten van de 
werkzaamheden. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, gegevens, 
beslissingen en wijzigingen.  

i. Opdrachtgever zorgt tijdig voor de vrije toegang tot de locatie waarop de installatie- en/of montagewerkzaamheden moeten 
worden verricht, alsmede voor schone, veilige en gezonde omstandigheden die voldoet aan de geldende 
veiligheidsvoorschriften.  

j. [HH: vrije werkvloer is wel belangrijk en moet er wel in]Uren die niet betrekking hebben op de overeengekomen 
werkzaamheden, maar die installateurs/monteurs op verzoek van de Opdrachtgever moeten verrichten of die door de 
Opdrachtgever verplicht moeten worden vervuld, bijvoorbeeld om zich op de hoogte te stellen van de specifieke 
veiligheidsvoorschriften op het terrein en in de opstallen van de Opdrachtgever, worden in rekening gebracht. Gemaakte 
kosten wegens onwerkbaar weer zullen worden doorberekend.  

k. Als de bovengenoemde punten niet zijn vervuld en er meerwerk en/of wachttijd ontstaat die niet aan Yourlight kan worden 
toegerekend, zullen deze kosten voor het dan geldende (uur)tarief door Yourlight worden doorberekend. 

l. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten zijdens Yourlight die hun oorzaak vinden in de 
werkzaamheden van aannemers en derden die niet aan Yourlight kunnen worden toegerekend.  

 
5. Levering  Producten en Diensten: 

a. De Producten worden geacht te zijn geleverd, zodra de Producten als genoemd binnen het kader van de Overeenkomst naar 
mening van Yourlight zijn gerealiseerd en aan Opdrachtgever zijn overhandigd. 

b. Yourlight is bevoegd de Producten en/of Diensten in delen (op) te leveren.  
c. Opdrachtgever heeft het recht om  de Producten uiterlijk binnen 14 dagen na (op)levering te controleren. Kleine gebreken die 

vóór de betalingstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot weigering. 
d. De Producten worden geacht te zijn geaccepteerd als er binnen deze termijn geen schriftelijke melding van een gegronde 

klacht is gedaan. 
 

6. Eigendomsvoorbehoud:  
a. Alle door Yourlight geleverde Producten en voor installatie/montage benodigde materialen en onderdelen blijven eigendom van 

Yourlight tot aan het moment van algehele voldoening van alles wat Yourlight van de Opdrachtgever te vorderen heeft. 
Hieronder zijn ook transportkosten, aan de Opdrachtgever te verwijten schade, rente of verplichtingen uit andere 
overeenkomsten begrepen.  
 

7. Reclamaties en garantie op Producten: 
a. De door Yourlight gegeven garantie voor de door haar wederverkochte Producten beperkt zich tot de daarvoor geldende 

fabrieksgarantie. Voor de Producten gelden uitsluitend de garantievoorwaarden en garantietermijn van de fabrikant.  
b. Yourlight verstrekt geen verdergaande garantie dan de garantie waarop Yourlight zich als wederverkoper in haar verhouding 

tot de fabrikant van de afgekeurde Producten kan beroepen.  
c. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Yourlight de (fabrieks)garantievoorwaarden van de fabrikant van de Producten ter 

hand stellen. 
d. Onder reclamaties worden alle klachten van de Opdrachtgever verstaan ten aanzien van de hoeveelheid, kwaliteit en/of 

deugdelijkheid van de geleverde Producten. 
e. Reclamaties moeten schriftelijk binnen 14 dagen na levering bij Yourlight zijn ingediend, tenzij de klacht niet zichtbare of 

anderszins niet onmiddellijk waarneembare gebreken betreft. In dat geval moet de reclamatie binnen drie maanden na 
factuurdatum schriftelijk aan Yourlight kenbaar gemaakt zijn.  

f. Een reclamatie ten aanzien van bepaalde Producten heeft geen invloed op betaling van andere reeds geleverde of nog te 
leveren Producten.  

g. De geldende garantietermijn wordt telkens in de Overeenkomst opgenomen. 
h. In geval van een gerechtvaardigde reclamatie is Yourlight gehouden tot het namens de Opdrachtgever onverwijld en onverkort 

aanspreken van de fabrikant onder de door deze verstrekte fabrieksgarantie. Yourlight zal namens Opdrachtgever de 
garantievoorwaarden van fabrikant inroepen en de fabrikant aansporen te komen tot reparatie cq. vervanging van de 
gebrekkige Producten binnen een redelijke termijn. 

 
8. Aansprakelijkheid en vrijwaring voor Producten:  

a. Opdrachtgever is verplicht Yourlight de gelegenheid te geven binnen een redelijke termijn voor haar rekening tekortkomingen, 
waarvoor Yourlight aansprakelijk is, te herstellen, tenzij dit op grond van de Wet niet van haar gevergd kan worden. 

b. De aansprakelijkheid van Yourlight in verband met eventuele tekortkomingen in door haar geleverde Producten is beperkt tot 
het nakomen van de in het vorige artikel omschreven garantie. 



 

 

c. Indien Yourlight aansprakelijk is, dan is zij uitsluitend gehouden tot vergoeding van de door Opdrachtgever dientengevolge 
geleden directe schade. Tot directe schade behoren in géén geval indirecte of gevolgschade, zoals onder meer maar niet 
uitsluitend demontage- en montagekosten van de door Opdrachtgever gereclameerde door Yourlight geleverde producten, 
bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, waardevermindering, leegloop en/of aan derden verschuldigde 
boetes.  

d. Voor vergoeding van andere schade, is Yourlight niet aansprakelijk, behoudens indien de geleden schade het gevolg is van 
opzet of grove schuld  

e. De door Yourlight te vergoeden schade is beperkt tot vergoeding van het aan Yourlight toekomende factuurbedrag (exclusief 
BTW) behorende bij de Overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, of indien sprake is van een deelfactuur, tot het 
bedrag van de aan Yourlight toekomende deelfactuur. Indien de schade gedekt is door een verzekering van Yourlight, is de 
aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd. 

f. Aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende of -vaststellende voorwaarden, welke in verband met de geleverde Producten door 
leveranciers van Yourlight aan Yourlight kunnen worden tegengeworpen, zullen door Yourlight ook aan Opdrachtgever kunnen 
worden tegengeworpen.  

g. Opdrachtgever zal Yourlight en haar werknemers en hulppersonen vrijwaren van iedere aanspraak van derden in zoverre die 
aanspraken meer of anders zijn dan die welke de Opdrachtgever toekomen jegens Yourlight. 

h. Elke aansprakelijkheid van Yourlight vervalt één jaar na de dag waarop de Overeenkomst door levering of opzegging is 
geëindigd.  

i. Het recht op schadevergoeding vervalt indien Opdrachtgever niet binnen drie maanden na het ontstaan van de schade 
schriftelijk en met redenen omkleed Yourlight in gebreke heeft gesteld. Het vorderingsrecht vervalt één jaar na de schriftelijke 
ingebrekestelling. 
 

 
9. Aansprakelijkheid en vrijwaring voor Diensten: 

a. Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien in de Overeenkomst is opgenomen dat Yourlight voor rekening en risico van 
Opdrachtgever zorgdraagt voor installatie en/of montage van de Producten. 

b. Yourlight is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortkomt uit installatie- en montagewerkzaamheden die door een 
installatie- en/of montagebedrijf onder regie van Yourlight voor Opdrachtgever, doch voor rekening en risico van 
Opdrachtgever zijn of worden verricht.  

c. In beginsel zijn de algemene (leverings)voorwaarden, waaronder de aansprakelijkheids- en garantievoorwaarden, van het door 
Yourlight namens de Opdrachtgever ingehuurde installatie- of montagebedrijf van toepassing op diens installatie en/of 
montagewerkzaamheden. Deze worden op eerste verzoek aan Opdrachtgever beschikbaar gesteld. 

d. Behoudens het in dit artikel bepaalde, is iedere aansprakelijkheid van Yourlight uitgesloten – behoudens indien de schade het 
gevolg is van opzet of grove schuld.  

e. Indien Yourlight aansprakelijk is, dan is zij uitsluitend gehouden tot vergoeding van de door Opdrachtgever dientengevolge 
geleden directe schade. Tot directe schade behoren in géén geval indirecte of gevolgschade, zoals onder meer maar niet 
uitsluitend demontage- en montagekosten van de door Opdrachtgever gereclameerde door Yourlight geleverde producten, 
bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, waardevermindering, leegloop en/of aan derden verschuldigde 
boetes.  

f. Elke aansprakelijkheid van Yourlight vervalt één jaar na de dag waarop de Overeenkomst door levering of opzegging is 
geëindigd.  
Het recht op schadevergoeding vervalt indien Opdrachtgever niet binnen drie maanden na het ontstaan van de schade 
schriftelijk en met redenen omkleed Yourlight in gebreke heeft gesteld. Het vorderingsrecht vervalt één jaar na de schriftelijke 
ingebrekestelling. 

10. Overmacht: 
a. Onder overmacht wordt verstaan een gebeurtenis die niet te wijten is aan de schuld van Yourlight en evenmin voor haar risico 

komt, waaronder (onder meer maar niet uitsluitend) begrepen natuurrampen, epidemieën, oproer en oorlogshandelingen. 
b. Als Yourlight de bestelde Producten en/of Diensten door overmacht niet of niet op tijd kan leveren, heeft zij het recht om de 

Overeenkomst door schriftelijke mededeling geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 
c. Yourlight heeft ook het recht tot dusdanige ontbinding in het geval dat overmacht één of meerdere van haar leveranciers treft 

en zij daardoor haar verplichtingen niet na kan komen. 
d. In geval van ontbinding van de Overeenkomst door Yourlight ten gevolge van overmacht, zal Yourlight niet gehouden zijn tot 

enige schadevergoeding.  
 

11. Prijs en betaling: 
a. De door Yourlight aangegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige heffingen die van overheidswege worden 

opgelegd. 
b. De prijzen zijn gebaseerd op levering af-fabriek (Incoterms 2020: EXW/ex-works). De transportkosten worden per opdracht 

tussen partijen overeengekomen.  
c. Betalingen dienen zonder inhoudingen of verrekeningen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij dit 

schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  
d. Indien Opdrachtgever het door deze verschuldigde factuurbedrag niet of niet volledig binnen de vastgestelde termijn voldoet, 

heeft Yourlight zonder dat daar enige aanzegging voor is vereist, aanspraak op een rente  van 1% per maand of gedeelte van 
een maand dat Opdrachtgever in gebreke blijft.   

e. Alle kosten verband houdende met de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke kosten, mogen door 
Yourlight aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.   



 

 

f. Een betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op 
opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op latere 
facturen. 

g. Indien Opdrachtgever enige factuur van Yourlight niet of niet tijdig betaalt en/of indien de financiële omstandigheden van 
opdrachtgever daartoe redelijkerwijze aanleiding toe geven, zulks ter beoordeling door Yourlight, is Yourlight gerechtigd de 
verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, totdat voor de deugdelijke betaling daarvan door Opdrachtgever ten 
genoegen van Yourlight voldoende zekerheid is gesteld.  

h. Met betrekking tot installatie en/of montage werkzaamheden welke onder regie van Yourlight plaatsvinden, zijn alle prijzen en 
tarieven gebaseerd op een normale werkweek van maandag tot en met vrijdag. Alle werkzaamheden die worden verricht 
buiten de normale arbeidstijden per kalenderdag, worden verrekend tegen de in de Overeenkomst vastgelegde tarieven en 
toeslagen, uitgaande van de normale werktijden van Yourlight. Alle wachturen resp. uitvaluren voor personeel van het door 
Yourlight namens Opdrachtgever ingehuurde installatie/montagebedrijf, resp. (huur van) materieel, waaronder, doch niet 
uitsluitend de huur van hoogwerkers, veroorzaakt door Opdrachtgever, worden verrekend op basis van de in de Overeenkomst 
vastgelegde (uur)tarieven. 

i. Yourlight is gerechtigd om de factuur voor de eindafrekening in te dienen zodra de Producten de fabriek hebben verlaten en op 
transport zijn naar Opdrachtgever, dan wel op de dag waarop de Overeenkomst krachtens artikel 12 is opgezegd of 
ontbonden. 

j. In geval Yourlight namens Opdrachtgever de regie voert over installatie/montagewerkzaamheden is Yourlight gerechtigd om 
(gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen, waarbij de eindafrekening ingediend kan worden zodra de resultaten van de 
werkzaamheden zijn opgeleverd, dan wel op de dag waarop de Overeenkomst krachtens artikel 12 is opgezegd of ontbonden.  

k. Indiening van de factuur impliceert geen afstand van recht op verdere aanspraken van Yourlight in het kader van de 
Overeenkomst. 

l. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd om voor of namens Yourlight betalingen te doen aan diens zelfstandige 
hulppersonen, waaronder de namens Opdrachtgever door Yourlight ingehuurde installateurs en/of monteurs. 

m. Yourlight is gerechtigd zijn recht op betaling geheel of gedeeltelijk overdragen (cederen) of in pand geven. 
 

12. Schorsing, ontbinding en opzegging: 
a. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst, wordt de 

Opdrachtgever geacht van rechtswege in gebreke te zijn zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling vereist zal zijn. 
Alsdan zal Yourlight gerechtigd zijn de tussen haar en Opdrachtgever bestaande overeenkomsten zonder rechterlijke 
tussenkomst te ontbinden. Voor de reeds door Yourlight verrichte prestaties kan betaling gevorderd worden, alsmede 
vergoeding van schaden, kosten en interesten, die ontstaan zijn als gevolg van de wanprestatie van de koper en van de 
ontbinding van de Overeenkomst door Yourlight.  

b. Yourlight heeft recht om voor levering of voortgang van levering zekerheid te verlangen voor de nakoming van de 
verplichtingen van de Opdrachtgever. Wordt dit geweigerd, dan heeft Yourlight het recht om de Overeenkomst door 
eenvoudige mededeling geheel of gedeeltelijk te ontbinden.  

a. In geval Opdrachtgever Yourlight opdracht heeft verstrekt om namens deze de regie te voeren over installatie en/of 
montagewerkzaamheden is Opdrachtgever bevoegd de werkzaamheden op te schorten. Hij is verplicht dit schriftelijk en onder 
vermelding van de gronden mee te delen en met bekwame spoed met Yourlight in overleg te treden omtrent de gevolgen. 

b. Indien het namens de Opdrachtgever door Yourlight ingehuurde installatie- en/of montagebedrijf ten gevolge van de 
opschorting gepaste voorzieningen of maatregelen moet treffen, heeft Yourlight recht op termijnverlenging en/of 
kostenvergoeding ter hoogte van de geleden schade. 

c. Worden de onder lid b. bedoelde installatie- en/of montagewerkzaamheden of enig deel daarvan opgeschort of vertraagd en is 
dit niet toe te rekenen aan het namens Opdrachtgever ingehuurde installatie en/of montagebedrijf, dan is Opdrachtgever 
verplicht om, berekend naar de stand van de werkzaamheden, aan Yourlight alle verrichte werkzaamheden te vergoeden, 
alsmede alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die Yourlight reeds is 
aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de Overeenkomst, berekend vanaf het moment van het intreden van de 
schorsing of vertraging. 

d. Als de onder sub b. bedoelde installatie- en/of montagewerkzaamheden gedurende meer dan een maand zijn opgeschort of 
vertraagd, is Yourlight – onverminderd haar andere rechten – bevoegd Overeenkomst te ontbinden. 

e. Indien Opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is verklaard of in de nakoming van 
de Overeenkomst is tekortgeschoten, wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is Yourlight 
gerechtigd, zonder gerechtelijke tussenkomst enz onder ingebrekestelling, de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, 
zulks zonder dat Yourlight tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. 

f. De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.  
g. In geval de opschorting, ontbinding of opzegging door Opdrachtgever niet aan Yourlight te wijten is, heeft Yourlight terstond 

recht op betaling van de reeds aangevoerde materialen – al of niet verwerkt – en de reeds verrichte werkzaamheden, alsmede 
voor de In de gevallen bedoeld in de leden e t/m g is Opdrachtgever verplicht om de prijs die in de Overeenkomst is 
vastgelegd volledig te voldoen. 

h. Opdrachtgever is tevens verplicht de schade die Yourlight lijdt te vergoeden, onverminderd de gehoudenheid van Yourlight die 
schade zoveel mogelijk te beperken, tenzij de schade het gevolg is van een tekortkoming die Opdrachtgever niet kan worden 
toegerekend. 

 
13. Intellectuele eigendom: 

a. In technische databladen, catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens van 
Producten zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in de Overeenkomst.  



 

 

b. De door de Yourlight uitgebrachte aanbieding, alsmede de door Yourlight vervaardigde en verstrekte (licht)berekeningen en -
plannen, tekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven eigendom van Yourlight, ook 
indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De intellectuele eigendom op de informatie, die in een en ander ligt besloten 
of ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, Producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan Yourlight, 
ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde informatie, behalve voor de 
uitvoering van de Overeenkomst, niet anders dan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Yourlight wordt gekopieerd, 
aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt. 

c. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die ontstaan bij of in het kader van de door Yourlight gedane aanbiedingen, 
geleverde Producten en/of Diensten in verband met de Overeenkomst berusten bij Yourlight. Voor zover daar enige handeling 
van Opdrachtgever voor noodzakelijk mocht zijn, zal deze daar op eerste verzoek van Yourlight aan meewerken. 

d. Opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde informatie, behalve voor de uitvoering van de Overeenkomst, niet anders dan met 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Yourlight wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt. 

e. Met betrekking tot door Opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie staat Opdrachtgever er voor in dat Yourlight door 
het uitvoeren van de Overeenkomst geen inbreuk maakt op intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden. 
Opdrachtgever vrijwaart Yourlight ter zake tegen alle aansprakelijkheden. 

 
14. Geschillen en toepasselijk recht:  

a. Alle overeenkomsten met Yourlight zijn onderworpen aan Nederlands recht. 
b. Alle geschillen welke tussen partijen bestaan zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. 

 


