
Algemene verkoopsvoorwaarden Lichtarchitectuur Mol bv - Lichthuis 

1. Aanvaarding van onze voorwaarden. 
Elk aanbod en elke  bestelling  zijn aan onze algemene verkoopsvoorwaarden onderworpen. Indien de koper, zij het slechts 
éénmaal , onze algemene verkoopsvoorwaarden aanvaard heeft, houdt zulks in dat hij de toepasselijkheid van deze algemene 
voorwaarden op elke latere, zelfs mondeling gesloten verkoopsovereenkomst erkent. Elke bestelling betekent de aanvaarding 
door onze klant van onze algemene verkoopsvoorwaarden (tenzij er schriftelijk wordt afgeweken) en ontkenning van zijn eigen 
aankoop- en verkoopsvoorwaarden. 

2. De betaling gebeurt contant bij de levering, behoudens een afwijkende bepaling op de bestelbon of offerte. Laattijdige betalin-
gen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 12%, alsmede een forfaitaire vergoeding van 
10% op het bedrag (met een minimum van 50,- EURO) als schadebeding. 

3. Bij de annulatie van de bestelling is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de waarde van de 
bestelling (in geval van maatwerk bedraagt deze schadevergoeding 90%). Na annulatie mogen geen elementen of ideeën uit 
een door ons gemaakt voorontwerp of lichtontwerp gerealiseerd worden (zie punt 9 intellectuele rechten). 

4. Levert de verkoper de goederen of diensten niet ten laatste op de overeengekomen datum (indien er een leveringsdatum ver-
meld is op de bestelbon), dan moet de koper de verkoper schriftelijk aanmanen. Als een maand na deze aanmaning de goe-
deren of diensten nog niet werden geleverd, dan staat de verkoper in voor de werkelijk geleden schade die de koper eventueel 
lijdt door deze late levering, met een maximum van 15% van het totale verkoopsbedrag. 

5. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de geleverde goederen en/of diensten onze eigendom blijven tot op het ogenblik 
van de volledige betaling(Hoofdsom, kosten en interesten). Bij wanbetaling behouden wij ons het recht voor de verkoop op te 
zeggen en de goederen terug te halen zelfs zo deze zich bij derden bevinden, dit alles op kosten van de koper, die bovendien 
een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de prijs zal verschuldigd zijn. 

6. De koper hoort de goederen onmiddellijk na ontvangst na te kijken en eventuele gebreken per aangetekend schrijven te mel-
den binnen de acht dagen. 

7. De goederen worden steeds geacht verkocht te zijn , afgeleverd en aanvaard in onze magazijnen (behoudens andersluidende 
schriftelijke afspraak).  

8. Zodra de klant een gebrek vaststelt (wat onder de wettelijke garantie valt) aan het gekochte product of toestel moet hij dit 
onmiddellijk melden. Als er tussen de dag dat de klant het gebrek vaststelde en het ogenblik van de melding meer dan twee 
maanden zijn verlopen, verliest de klant zijn rechten. 

9. Intellectuele rechten
a. De opdrachtgever aanvaardt dat de intellectuele rechten op de door ons ontwikkelde lichtontwerpen, werkstukken en 

lichtplannen (hierna genoemd creaties) onze exclusieve eigendom zijn.
b. Wij staan enkel een reproductierecht toe om onze creatie te realiseren in de plaats die in de opdracht wordt vermeld. 

De opdrachtgever betaalt hiervoor een reproductievergoeding zoals dit in de bijzondere voorwaarden wordt vermeld. 
Wanneer de bijzondere voorwaarden niet uitdrukkelijk een reproductievergoeding voorzien, houdt dit in dat deze in de 
kostprijs voor de levering, de begeleiding, de coördinatie en het toezicht is inbegrepen. Wanneer de opdrachtgever in 
een dergelijk geval Lichtarchitectuur Mol bv- Lichthuis  niet de opdracht verleent om de levering, de begeleiding, de 
coördinatie en het toezicht uit te voeren, verkrijgt de opdrachtgever slechts hoger vermeld reproductierecht na betaling 
van een met Lichtarchitectuur Mol bv - Lichthuis overeen te komen reproductievergoeding.

c. Het is de opdrachtgever verboden om zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming de geleverde creaties 
op om het even welke wijze te wijzigen, geheel of gedeeltelijk na te maken, de namaking ervan toe te laten of te 
bevoordelen. Ingeval van oneigenlijk gebruik van een van haar creaties kan Lichtarchitectuur Mol bv - Lichthuis van 
rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling schadevergoeding vorderen.

d. Lichtarchitectuur Mol bv - Lichthuis mag op elk ogenblik voor de oplevering van de werken foto’s of films maken van 
het gebouw waarin haar creatie werd gerealiseerd. Lichtarchitectuur Mol bv - Lichthuis mag deze foto’s of films gebrui-
ken voor publicitaire doeleinden of in een boek of tijdschriftartikel.

e. Wanneer de opdrachtgever of zijn architect meewerken aan een artikel of bijdrage over het gebouw en wanneer daar-
in het licht of belichtingsaspect aan bod komen, zien zij er op toe dat dit artikel of deze bijdrage op een correcte wijze 
verwijst naar Lichtarchitectuur Mol bv - Lichthuis als auteur van deze creatie.  

10. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze 
bedrijfszetel bevoegd.


