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Algemene voorwaarden LEDXL
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
LEDXL: zijnde XL Holding B.V. (KvK nr. 65363787 of XL Trading Company BV (KvK nr.
60560673) of XL Research & Development BV (KvK nr. 24434073), gevestigd te (3044 BA)
Rotterdam, Schuttevaerweg 21;
Opdrachtgever: zijnde natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf met wie LEDXL een overeenkomst heeft gesloten, alsmede degene aan wie LEDXL
een offerte heeft uitgebracht;
Overeenkomst: een afspraak tussen opdrachtgever en LEDXL tot het verlenen van diensten in de
vorm van verkoop, verhuur, montage, installatie, samen met het verrichten van reparatie en
onderhoud van LED-schermen door LEDXL voor opdrachtgever;
Artikel 2. Algemeen
1.Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
LEDXL en opdrachtgever, waarop LEDXL deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor
zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Ze zijn
eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen c.q. deelbestellingen.
2.Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen.
3.De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen.
4.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden,
blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. LEDXL en
opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige
c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zover mogelijk, het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
5.Indien LEDXL deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan opdrachtgever ter hand heeft
gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. LEDXL hoeft dan de algemene voorwaarden
niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te
laten zijn.
6.Indien onduidelijkheid bestaat of een situatie niet is geregeld omtrent de uitleg van één of meerdere
bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van
deze bepalingen.
Artikel 3. Offertes en totstandkoming van de overeenkomst
1.Alle offertes van LEDXL zijn vrijblijvend, dat wil zeggen dat LEDXL zijn offertes tot de aanvaarding
ervan nog kan herroepen, tenzij het aanbod een termijn bevat waarbinnen het aanbod kan worden
aanvaard en die termijn nog niet is verstreken.
2.Een samengestelde offerte verplicht LEDXL niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte opgegeven prijs.
3.Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
4.Indien het aanbod is gebaseerd op door opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens
onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is LEDXL gerechtigd de in het aanbod
vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
5.De overeenkomst komt tot stand nadat opdrachtgever de door LEDXL gedane aanbieding heeft
geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding.
Wanneer de acceptatie van opdrachtgever echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding,
komt de overeenkomst pas tot stand indien LEDXL uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft
ingestemd.
6.LEDXL is gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan opdrachtgever heeft
bevestigd of zodra LEDXL - zonder tegenwerping van opdrachtgever - met de uitvoering van deze
afspraken is begonnen.
7.Aanvullingen op of wijzigingen van de overeenkomst c.q. de algemene voorwaarden binden
opdrachtgever nadat deze schriftelijk aan opdrachtgever zijn bevestigd.
Artikel 4 Prijzen en tarieven
1. De door LEDXL opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting, alsmede exclusief
eventuele reiskosten of andere (on)kosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De prijzen en
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tarieven gelden voor de in de opdrachtbevestiging/offerte genoemde overeenkomst conform de
opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n).
2. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3. LEDXL heeft te allen tijden het recht alle prijsverhogende factoren die zijn ontstaan na het doen
uitbrengen van de offerte, dan wel de totstandkoming van de overeenkomst aan Opdrachtgever in
rekening te brengen.
4. Opdrachtgever heeft na kennisgeving van de aanpassing van de prijzen, zoals bedoeld in lid 3 van
dit artikel, het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de aanpassing van de bedongen prijs door
LEDXL plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst. Ontbinding door
Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden binnen één (1) week na kennisgeving van een
aanpassing van de prijs. Indien Opdrachtgever de overeenkomst niet binnen één (1) week na
kennisgeving omtrent aanpassing van de prijs schriftelijk heeft ontbonden, worden Partijen geacht
omtrent de door LEDXL meegedeelde prijsverhoging overeenstemming te hebben bereikt.
Artikel 5 Verplichtingen van de opdrachtgever
1. Opdrachtgever is gehouden LEDXL tijdig alle informatie te verstrekken, welke LEDXL naar zijn
oordeel voor een correcte uitvoering van de overeenkomst nodig heeft. Het aanbod is gebaseerd op
de daartoe door Opdrachtgever verstrekte informatie (waaronder bijvoorbeeld een tekening en
bouwkundige informatie), waarbij LEDXL mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan,
ook indien deze van derden afkomstig is. De door Opdrachtgever verstrekte informatie zal als
uitgangspunt dienen voor de totstandkoming van de overeenkomst.
2. Opdrachtgever zorgt ervoor dat LEDXL tijdig kan beschikken over:
- het terrein, het gebouw waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd en toegang tot een
toiletvoorziening;
- voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, perslucht en water.
-Over schone, veilige en gezonde omstandigheden, alsmede geschikte bergruimte aldaar.
3. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan LEDXL
wordt verstrekt, heeft LEDXL het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit
vertraging voortvloeiende extra kosten – volgens de gebruikelijke tarieven van LEDXL- bij
Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de door derden te verrichten diensten, welke niet tot de
met de LEDXL overeengekomen diensten behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de
uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
5. Opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
- onjuistheden in de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens;
- gebreken in materialen of hulpmiddelen die door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
- gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
- onjuistheden in de door Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen.
Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst
1. LEDXL zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen
van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der
techniek.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft LEDXL het recht
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Zulks voor rekening van opdrachtgever.
3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan LEDXL de
uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat Opdrachtgever de
resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Artikel 7. Termijnen, levering en uitvoeringstermijn
1.De overeenkomst tussen LEDXL en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit
de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen
zijn gekomen. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde
werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.
2.Indien enige door LEDXL opgegeven termijn wordt overschreden, is LEDXL ter zake pas in verzuim
nadat opdrachtgever LEDXL schriftelijk in gebreke heeft gesteld en LEDXL een redelijke termijn heeft
gekregen om alsnog aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever te voldoen. Deze redelijke termijn
zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk overeengekomen termijn voor de uitvoering
van de betreffende overeenkomst.
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Artikel 8. Huurperiode
1.De huur vangt aan met ingang van het overeengekomen leveringstijdstip dan wel op het tijdstip
waarop het gehuurde of een eerste gedeelte daarvan ter beschikking aan opdrachtgever dan wel de
vervoerder wordt gesteld.
2.De huur eindigt op de datum waarop het gehuurde in zijn geheel en in goede staat door
opdrachtgever retour is ontvangen dan wel de nieuwwaarde van het gehuurde volledig is vergoed.
Artikel 9. Huurprijs
1.De betalingsverplichting van opdrachtgever bestaat uit de huurprijs en de vergoeding voor
eventuele bijkomende leveringen en diensten, waaronder laad- en loskosten, transportkosten,
tolkosten en kosten van uitleggen en oprapen. Deze kosten worden integraal doorberekend. De
huurprijs en eventueel bijkomende kosten zijn exclusief B.T.W.
2.Indien het gehuurde, door welke oorzaak dan ook, niet op het overeengekomen leveringstijdstip
door opdrachtgever wordt afgehaald, of aan opdrachtgever kan worden afgeleverd, is niettemin vanaf
die datum de huurprijs verschuldigd.
3.Indien het gehuurde voor het verstrijken van de overeengekomen huurtijd wordt terug geleverd blijft
de huurprijs over de gehele overeengekomen huurperiode verschuldigd.
4.LEDXL heeft het recht overeengekomen prijzen te verhogen, indien factoren (zoals
belastingverhogingen, accijnzen etc.) waarop de prijzen zijn gebaseerd daartoe aanleiding geven.
Artikel 10. Meer- en minderwerk
1. In het geval partijen voor het werk een aanneemsom overeengekomen zijn, kunnen zij afspraken
maken over meer-minderwerk, waarbij zij overeenkomen welke werkzaamheden extra zullen worden
uitgevoerd, respectievelijk achterwege zullen blijven en wat de gevolgen daarvan zijn voor de prijs en
(het moment van) oplevering.
2.Verzoekt opdrachtgever om meerwerk, als bedoeld in lid 1, dan wordt hij geacht te begrijpen dat dit
leidt tot een verhoging van de overeengekomen prijs, in beginsel de oorspronkelijke tarieven als
uitgangspunt genomen.
3.Indien de door opdrachtgever gewenste wijzigingen naar het oordeel van LEDXL een deugdelijke
uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, is LEDXL gerechtigd op deze grond de
overeenkomst met opdrachtgever buitengerechtelijk te ontbinden. LEDXL is in dit geval niet
aansprakelijk voor enig dientengevolge door de opdracht geleden schade, van welke aard of omvang
dan ook. Problemen, voortkomend uit de wijzigingen zijn altijd voor rekening en risico van
opdrachtgever.
4.Indien LEDXL de wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst aanvaardt of met de uitvoering
daarvan is begonnen, is opdrachtgever verplicht alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten als kosten
van meerwerk aan LEDXL te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van
opdrachtgever ter zake van de met LEDXL gesloten overeenkomst.
5.Indien bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in de uitvoering van de overeenkomst
ontstaat, eventueel - in verband met werkzaamheden elders- met tussenpozen van inactiviteit
gepaard gaat. LEDXL is ten aanzien van de hieruit voortvloeiende vertraging nimmer aansprakelijk
jegens opdrachtgever.
6.Indien LEDXL voor het overige meent dat sprake is van meerwerk, zal hij daarvan zo spoedig
mogelijk schriftelijk mededeling doen aan opdrachtgever. LEDXL zal opdrachtgever daarbij tevens
een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de
overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten.
7.Indien opdrachtgever niet binnen vier werkdagen na ontvangst van de in lid 6 bedoelde mededeling
van LEDXL heeft laten weten bezwaar te hebben tegen het meerwerk, wordt opdrachtgever geacht
het meerwerk te hebben aanvaard en is opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende (extra)
kosten aan LEDXL te voldoen.
Artikel 11. Betaling en betalingsvoorwaarden
1.Betaling dient door Opdrachtgever steeds te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum
zowel bij verkoop als bij verhuur, op een door LEDXL aan te geven wijze, in de valuta waarin is
gedeclareerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde
dan ook. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen.
2. LEDXL heeft bij verkoop het recht voor aanvang van de werkzaamheden betaling van een
voorschot te eisen dat gelijk is aan 50% van de op dat moment berekende, totale
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betalingsverplichting van Opdrachtgever. Een week voor plaatsing dient er 35% van het totaalbedrag
te worden voldaan en de overige 15% bij oplevering.
3. Bij overschrijding van een overeengekomen betalingstermijn wordt de volledige vordering tot
betaling direct opeisbaar. Opdrachtgever is dan vanaf het verstrijken van de betalingstermijn van
rechtswege, zonder dat enige nadere ingebrekestelling in verzuim en daarmee vanaf het intreden van
het verzuim een rente verschuldigd over het opeisbare bedrag (inclusief BTW). In geval van
consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente ex art. 6:119 BW. Voor ondernemers is de
rente gelijk aan de wettelijke rente ex art, 6:119a BW. De rente over het opeisbare bedrag zal worden
berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het
volledig verschuldigde bedrag.
4. Indien Opdrachtgever in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen
alle buitengerechtelijke kosten die worden berekend volgens het “Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten 2012” voor rekening van Opdrachtgever, onverminderd de aan
LEDXL overigens toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding of nakoming.
5. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle
verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst
openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever uitdrukkelijk dat voldoening betrekking heeft op een
latere factuur.
6. In het geval Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de hoogte van een factuur, dient hij dit op straffe
van verval binnen zeven (7) dagen na factuurdatum schriftelijk aan LEDXL mede te delen. Het
indienen van het bezwaar zal de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet opschorten.
Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan LEDXL verschuldigde.
Artikel 12. Opschorting en ontbinding
1.Indien opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen)
jegens LEDXL niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is LEDXL gerechtigd- onverminderd alle
overige aan LEDXL toekomende rechten- de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever
op te schorten, totdat opdrachtgever alsnog volledig aan zijn verplichtingen jegens LEDXL is
nagekomen.
2.Indien bij LEDXL de gegronde vrees leeft dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet na zal kunnen
komen, is LEDXL gerechtigd de op hem rustende verplichting op te schorten. In dat geval geeft
LEDXL opdrachtgever de gelegenheid om door middel van een verklaring zekerheid te stellen
omtrent de nakoming van de op opdrachtgever rustende verplichting. Indien opdrachtgever hier niet
binnen veertien dagen na dagtekening van het verzoek van LEDXL aan voldoet, heeft LEDXL het
recht om de overeenkomst te ontbinden.
3.Voorts is LEDXL bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Zonder voorafgaande ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring indien:
-zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden
gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement aanvraagt,
opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een
vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot opdrachtgever (natuurlijk
persoon) toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen.
-de onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van
opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst.
4.Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van LEDXL op opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar. Indien LEDXL de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn
aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
Artikel 13. Retournering
1.Opdrachtgever is verplicht het gehuurde bij het einde van de huur weer in dezelfde goede staat en
geheel gereinigd ter beschikking van LEDXL te stellen.
2. LEDXL brengt en haalt de gehuurde schermen tenzij anders is overeengekomen.
3.Opdrachtgever verplicht zich minimaal 2 werkdagen voor terug levering van het gehuurde, LEDXL
daarvan in kennis te stellen, waarbij LEDXL plaats en tijd van terbeschikkingstelling zal aangeven.
4.Bij ophalen dient namens opdrachtgever een gevolmachtigd persoon aanwezig te zijn. Indien deze
niet aanwezig is, heeft LEDXL het recht het gehuurde af te voeren dan wel in ontvangst te nemen. De
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aantallen, samenstelling en de staat van het gehuurde zoals die geconstateerd wordt door LEDXL bij
het ophalen of in ontvangstnemen is te allen tijden bindend.
5.In ontvangstneming door LEDXL van het gehuurde bij terug levering door opdrachtgever, laat alle
mogelijke aanspraken van LEDXL jegens opdrachtgever onverlet.
Artikel 14. Garantie
1.LEDXL zal ervoor zorgen dat de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en
conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd. De in dit artikel genoemde garantie
is van toepassing op producten die door opdrachtgever gebruikt worden binnen Nederland. 2.Iedere
vorm van garantie komt te vervallen, indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door
opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van LEDXL,
opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht.
3.Opdrachtgever is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de
zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn
uitgevoerd. Daarbij behoort opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het
geleverde overeenstemt met hetgeen dat is overeengekomen. Eventuele niet zichtbare gebreken
dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk
aan LEDXL te worden gemeld.
4.Indien Opdrachtgever reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
5.Indien van en gebrek te laat melding wordt gemaakt, dan komt opdrachtgever geen recht meer toe
op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud
1.Alle door LEDXL in het kader van de overeenkomst geleverde diensten en/of producten blijven
eigendom van LEDXL totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit de met LEDXL gesloten
overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2.Door LEDXL geleverde diensten en/of producten die ingevolge lid 1 van dit artikel onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel
worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende
diensten en/of producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3.Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden
om de eigendomsrechten van LEDXL veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder
eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is
opdrachtgever verplicht om LEDXL daarvan op de hoogte te stellen. Voorts verplicht Opdrachtgever
zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen
brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op
eerste verzoek aan LEDXL ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is
LEDXL gerechtigd tot deze penningen.
4.Voor het geval LEDXL zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft
Opdrachtgever bij voorbij onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan LEDXL en door
hem aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van LEDXL zich
bevinden en deze terug te nemen.
Artikel 16. Klachten
1.Klachten over de producten of verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever, bij
consumenten binnen twee maanden na ontdekking en bij ondernemers binnen een maand na
ontdekking, schriftelijk per aangetekend schrijven te worden gemeld aan LEDXL. De ingebrekestelling
dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat LEDXL
in staat is adequaat te reageren.
2.Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst door LEDXL geven opdrachtgever nimmer
het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van LEDXL op te schorten.
3.Indien LEDXL een klacht gegrond acht, is LEDXL gerechtigd de betreffende overeenkomst
opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen.
4.Opdrachtgever is gehouden, indien hij van oordeels is of blijft dat LEDXL de overeenkomst niet
tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks onverwijld conform het in lid bepaalde
schriftelijke per aangetekend schrijven aan LEDXL kenbaar te maken en de daarop gebaseerde
aanspraken binnen vierentwintig maanden na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving,
dan wel binnen vierentwintig maanden, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in
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rechte door middel van een dagvaarding geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en
aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.
Artikel 17. Aansprakelijkheid
1. LEDXL is jegens Opdrachtgever, zijnde consument, uitsluitend aansprakelijk voor schade, wanneer
die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming c.q. nalatigheid van LEDXL, diens
personeel of door LEDXL ingeschakelde derden bij de uitoefening van de overeengekomen
werkzaamheden.
2. LEDXL is niet aansprakelijk voor enige door Opdrachtgever, zijnde ondernemer, (of derden)
geleden of te lijden directe schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of
voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom
van Opdrachtgever (of derden) toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder
bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en
schade door bedrijfsstagnatie.
3. LEDXL is jegens Opdrachtgever, zijnde ondernemer, nimmer aansprakelijk voor schade en/of
kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of
voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van
derden, die door LEDXL bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.
4. Het in lid 2 en 3 gestelde lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove
onzorgvuldigheid van LEDXL. Een reeks van samenhangende schadegevallen/ gebeurtenissen geldt
als één schadegeval/gebeurtenis.
5. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door LEDXL of anderszins schade aan
personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor hij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn
beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door LEDXL afgesloten
aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat LEDXL in verband met die
verzekering draagt. Indien, om welke reden ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering
overgaat, is de aansprakelijkheid van LEDXL beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht.
6. Voor zover in een voorkomend geval nog niet aan Opdrachtgever is gefactureerd, dient in
voornoemde tekst voor “factuurwaarde” te worden gelezen de overeengekomen vaste prijs of
gangbare tarief dat aan Opdrachtgever in rekening zou worden gebracht voor de verrichte
werkzaamheden, waarin de oorzaak van de schade is gelegen.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van LEDXL aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan LEDXL toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze
algemene voorwaarden. Tot directe schade behoren in geen geval: gevolgschade, bedrijfsschade,
productieverlies, omzet- of winstderving of waardevermindering of verlies van producten evenmin als
bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de diensten van de aanvang af goed
zouden zijn uitgevoerd. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die,
die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
7. Opdrachtgever kan geen geslaagd beroep doen op de garantie, noch LEDXL op andere gronden
aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of
namens LEDXL verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
b. door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken;
c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens Opdrachtgever aan LEDXL verstrekte
gegevens;
d. door aanwijzingen of instructies van of namens Opdrachtgever;
e. doordat door of namens Opdrachtgever reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen
aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van LEDXL.
8. Voorts is LEDXL niet aansprakelijk indien een tekortkoming van hem het gevolg is van:
a. arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel;
b. tekortschieten van hulppersonen;
c. transportmoeilijkheden;
d. brand en verlies van te leveren zaken;
e. maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals
importverboden of handelsverboden;
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f. gewelddadige of gewapende acties of
g. storingen in de energievoorzieningen, communicatieverbindingen of in apparatuur of
programmatuur.
Opdrachtgever vrijwaart LEDXL tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van
derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en LEDXL samenhangen,
tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van opzet of grove schuld van LEDXL.
Artikel 18. Overmacht
1.In geval van blijvende overmacht is LEDXL gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever door
middel van een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. LEDXL is ter
zake jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door opdrachtgever geleden schade, van
welke en omvang dan ook.
2.Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet limitatief – verstaan: oorlog en daarmee
vergelijkbare situaties; overheidsmaatregelen, werkstakingen, belemmeringen door derden;
transportmoeilijkheden; door partijen onvoorziene technische complicaties; stagnatie door vorstverlet
en andere weersinvloeden; brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van LEDXL
welke niet voor risico van LEDXL komen en de omstandigheid dat LEDXL een prestatie van een
derde, die van belang is in verband met de door LEDXL te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet
behoorlijk geleverd krijgt.
3.In geval van tijdelijke overmacht is LEDXL gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst
moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt.
Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan opdrachtgever (gedeeltelijk)
ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat opdrachtgever recht heeft op
schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-)verplichtingen van opdrachtgever ter zake van
het reeds door LEDXL uitgevoerde deel van de overeenkomst.
4.Indien LEDXL bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan
of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is LEDXL bevoegd het reeds verrichte
deel, respectievelijk het te verrichten deel, van de overeenkomst, afzonderlijk te factureren.
Artikel 19. Schade
1.Schade aan het gehuurde (verontreiniging van het gehuurde daaronder begrepen) dient
onmiddellijk na ontdekking aan LEDXL te worden gemeld.
2.Ingeval van diefstal/vermissing van het gehuurde is opdrachtgever verplicht dit onmiddellijk na
ontdekking schriftelijk danwel per e-mail aan LEDXL te melden en van de diefstal aangifte te doen bij
het politiebureau. Opdrachtgever is verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan
LEDXL te overleggen.
3.Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan of door het gehuurde toegebracht en door wie
of hoe dan ook veroorzaakt, ongeacht of opdrachtgever zich op overmacht zou kunnen beroepen.
Onder schade aan het gehuurde wordt in ieder geval begrepen verlies, diefstal, vermissing en alle
kosten voor herstel of reparatie die door LEDXL moeten te worden gemaakt om het gehuurde weer in
een naar oordeel van LEDXL vergelijkbare staat te brengen, overeenkomende met de staat voor de
aanvang van de huur.
4.Indien opdrachtgever aan LEDXL kenbaar maakt de huur te willen beëindigen en de LEDXL het
gehuurde op locatie dient op te halen verplicht LEDXL zich het gehuurde bij eerste gelegenheid te
zullen ophalen. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen (zoals weersomstandigheden, of
omstandigheden aangaande terreingesteldheid of vervoerscapaciteit), die het ophalen van het
gehuurde vertragen. In die situaties blijft opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan of door het
gehuurde toegebracht en door wie of hoe dan ook veroorzaakt zoals bedoeld in art. 17.3 totdat het
gehuurde in zijn geheel is opgehaald.
5.Reinigingskosten worden opdrachtgever in rekening gebracht conform de op dat moment geldende
tarieven van LEDXL.
6.Bij diefstal, vermissing, total-loss verplicht opdrachtgever zich de schade aan LEDXL te vergoeden
tegen de op dat moment geldende nieuwwaarde volgens de meest recente huurtarievenlijst van
LEDXL onverminderd de aanspraak van LEDXL op vergoeding van overige door haar geleden
schade.
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Artikel 20 Toepasselijk recht en geschillen
1.Op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden
gewijzigd of aangevuld is het Nederlandse Recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende
regels ander recht van toepassing is.
2.De rechter in de vestigingsplaats van LEDXL is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
nemen, tenzij de wet dwingen anders voorschrijft.
3.Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een schil in onderling overleg te beslechten.
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