
1.  Definitions
In the General Terms & Conditions of Purchase (hereinafter: the “General Terms & Conditions”) 
shall be understood:

“CLS LED”: CLS LED B.V., located at Wijchen, Bijsterhuizen 2523. P. +31 26 326 36 76. 
E. info@cls-led.com Dutch Chamber of Commerce: 09065056. Deposited on: the 6th of August 
2020 at the Chamber of Commerce, the Netherlands. Buyer”: contracting party of CLS LED and 
it’s product(s). “Agreement”: any agreement between CLS LED and to which these General Terms 
and Conditions apply. “Parties”: CLS LED and Buyer.

2. Applicability terms and conditions
2.1.	 These	General	Terms	&	Conditions	apply	to	all	 request,	offers,	confirmation	of	the	order,	
agreements and other legal acts between Parties. Insofar as Parties would refer to other 
conditions, their applicability is expressly rejected.
2.2. Deviation from the General Terms & Conditions is online possible by Agreement in writing.
2.3. Buyer’s General Terms & Conditions expressly do not apply to legal acts between Parties. 
2.4. If one or more provisions in these General Terms & Conditions are null and void or are 
annulled, the remaining provisions will remain fully applicable.
 
3. Offers
3.1.	 All	offers	of	CLS	LED	are	without	obligation	and	are	in	no	way	binding.	CLS	LED	has	the	right	
to	revoke	the	offer	within	4	working	days	after	the	day	of	receipt	of	acceptance.
3.2.	 Offers	are	valid	for	30	days,	unless	otherwise	indicated.	If	the	Buyer	would	like	to	accept	the	
offer,	then	the	Buyer	should	confirm	the	offer	in	writing	towards	CLS	LED	within	the	valid	period.
3.3.	 All	offers,	pricelists,	brochures	and	other	information	are	subject	to	any	typing	or	printing	
errors.	There	may	also	be	a	tolerance	for	the	specified	specifications	of	products	and	/	or	parts.
3.4.	 Price	lists,	brochures	and	other	information	provided	with	an	offer	are	given	as	accurately	
as	possible.	CLS	LED	is	bound	by	this	data	only	after	express	written	confirmation.
3.5. CLS LED reserves the right to refuse orders without giving any reasons.
3.6.	 Offers	do	not	automatically	apply	to	repeat	orders.
3.7.	 A	composite	offer	does	not	oblige	CLS	LED	to	deliver	part	of	the	offer	for	a	corresponding	
part of the quoted price.
 
4. Formation of a contract
4.1.	 An	Agreement	with	CLS	LED	is	only	formed	after	they	have	explicitly	accepted	or	confirmed	
an	assignment	in	writing.	The	order	confirmation	is	deemed	to	reflect	the	Agreement	correctly	
and completely.
4.2.	 Subsequent	 (verbal)	 additional	 Agreements,	 changes	 and/or	 commitments	 made	 by	
sellers,	agents,	representatives	or	other	intermediaries	only	bind	CLS	LED	if	confirmed	in	writing	
by CLS LED.
4.3.	 For	deliveries	for	which	no	offer	or	order	confirmation	has	been	sent,	the	invoice	will	also	be	
regarded	as	an	order	confirmation,	which	will	be	deemed	to	reflect	the	Agreement	correctly	and	
completely.

5. Delivery
5.1.	 Indicated	delivery	times	are	never	to	be	regarded	as	final	deadlines,	unless	expressly	agreed	
otherwise in writing. 
5.2.	 If	an	Agreement	contains	one	or	more	products	specifically	produced	for	this	Agreement,	a	
purchase obligation will arise for these products as soon as production has commenced, without 
the	possibility	of	modification,	cancellation	or	return.
5.3. Buyer is obliged to purchase goods at the moment they are delivered to him or at the 
moment when they are made available to him according to the Agreement. If Buyer refuses to 
take delivery or is negligent in providing the information or instructions necessary for delivery, 
the goods will be stored at the Buyer’s risk. In that case, the Buyer will owe additional costs, 
including storage costs.
5.4. In case of a return shipment, only possible with the consent of CLS LED, the costs involved 
are at the expense of the customer, unless otherwise agreed upon. The Buyer remains liable for 
the products at the time of the transport.
5.5.  All deliveries are “ex works” in accordance with ICC Incoterms 2020.

6. Prices and price changes
6.1. All prices used are in euros and are exclusive of (turnover) tax and other government levies 
as well as postage, transport and packaging costs, unless parties deviate from this in writing.
6.2.	 Unless	 otherwise	 agreed,	 all	 offers	 and	Agreements	 are	 subject	 to	 change.	 CLS	 LED	 is	
entitled to increase the price during the terms of the Agreement in case of price increases as 
a result of changes excise duties, labour wages, currency changes and other cost-increasing 
circumstances.
6.3.  If the price increase amounts to more than 10%, the Buyer has the right to terminate the 
Agreement, provided production has not yet started.
  
7. Payment conditions 
7.1. Payment must only be made in the manner designated by CLS LED. Buyer is obliged to pay 
invoices by bank within 14 days after invoice date, unless otherwise agreed upon. After expiry of 
the payment term, Buyer is in default. From the moment of default, Buyer owes interest of 2% 
per month on the amount due. Buyer shall also owe all costs incurred to collect the claim, both 
judicial and extrajudicial costs.
7.2. Debts from Buyer are immediately due and payable in the event of liquidation, bankruptcy, 
suspension of payments of Buyer or the application of the debt rescheduling scheme for natural 
persons to Buyer.
7.3.	 Without	express	written	consent,	Buyer	is	not	allowed	to	offset	its	payment	obligation	to	
CLS LED.
7.4.	 Any	payment	made	by	Buyer	are	in	the	first	place	to	settle	costs	and	then	interest,	then	the	
longest outstanding payable invoices, even if the customer states that the payment relates to 
another invoice.
7.5. CLS LED is entitled at or after the conclusion of the Agreement, before (further) 
performance, to require a down payment of an amount designated by CLS LED.
 
8. Retention of title
8.1.	 CLS	 LED	 retains	 ownership	 of	 all	 goods	 delivered	 by	 it	 until	 Buyer	 has	 fulfilled	 all	 his	
payment obligations.
8.2. Buyer commits to insure the goods delivered under retention of title and to keep them 
insured	against	fire,	explosion	and	water	damage	as	well	as	against	theft	and	to	make	the	policy	
of	this	insurance	available	to	CLS	LED	for	inspection	upon	first	request.	CLS	LED	is	entitled	to	
these reimbursements if the insurance is paid out. 
8.3. In the event that CLS LED wishes to exercise its property rights, Buyer gives unconditional 
and irrevocable consent in advance to CLS LED and third parties to be appointed by CLS LED to 
enter all those places where the property is located and to repossess that property.

9.  Complaints and warranty
9.1. The warranty period granted CLS LED of the goods shall apply to the goods delivered by CLS 
LED, unless otherwise agreed.
9.2.	 In	order	to	claim	the	warranty,	the	Buyer	must	offer	the	products	at	CLS	LED	in	Wijchen,	at	
his own expense.
9.3.	 For	all	products,	CLS	LED	obliges	the	Buyer	to	use	CLS	drivers/power	supplies.	If	the	Buyer	
does	not	use	these	drivers/power	supplies,	but	uses	a	different	brand	of	drivers/power	supplies	
in combination with CLS products, this may void any warranty.
9.4. If the item shows a design, material or manufacturing defect within the warranty period, 
Buyer is entitled to have the item repaired. If the warranty obligations of the producer of the 
goods	offer	that	possibility,	CLS	LED	can	choose	to	replace	the	good	if	repair	meets	objections.	
Buyer is only entitled to replacement if repair of the item is not possible according to CLS LED’s 
expertise.
9.5. Products are guaranteed for a period of 12 months, starting on the invoice date. Products 
with the “3 years warranty” logo have a warranty period of 36 months. Products with the “5 years 
warranty” logo have a warranty period of 60 months. On the website: www.cls-led.com and in the 
instructions	for	use,	you	will	find	a	clear	indication	of	whether	each	product	carries	the	relevant	logo.
9.6  If the damage is the result of use by the Buyer contrary to the instructions for use provided, 
as a result of failure to observe the installation instructions, this will lead to the lapse of any 
guarantee. Defects as a result of non-compliance with preventive measures to prevent the 
influence	of	static	electricity	will	also	lead	to	the	lapse	of	any	warranty.
9.7. Warranty for all products is only valid for normal use of up to 12 consecutive hours in a 24-
hour period.
9.8.	 Warranty	and	liability	do	not	apply	to	the	so-called	‘aging’	effect	of	LEDs,	LEDs	may	give	less	
light	output	during	their	service	life,	therefore	the	colour	temperature	may	differ	from	new	LEDs.
9.9. The Buyer is obliged to examine the delivered goods carefully at the time of delivery or, 
in any case, within the shortest possible period of time. In doing so, the Buyer shall examine 
whether the quality and quantity of the goods delivered correspond with what has been agreed 
or	at	least	meet	the	requirements	that	apply	to	them	in	normal	(commercial)	traffic.	Any	visible	
shortcomings must be reported in writing within 6 days of delivery with simultaneous submission 
of	the	guarantee	certificate	and	the	defective	item.

10. Liability
10.1. The liability of CLS LED in any case does not go beyond what is provided in article 9 of these 
conditions. CLS LED is at most liable for the amount the products cost. 
10.2. The CLS LED is not liable for any damage resulting from the execution of the Agreement 
or	use	of	a	(flawed)	product,	unless	the	damage	is	the	result	of	intent,	deliberate	recklessness,	
negligence,	carelessness	or	wrong	actions	of	the	CLS	LED	or	its	executive	staff.	In	all	cases,	any	
liability of CLS LED is limited to the amount of any indemnity or, if no insurance indemnity can be 
obtained or no insurance contract is made, to the net invoice value of the goods in question or 
the work performed.
10.3.  CLS LED is never liable for consequential damage, such as environmental damage and 
immaterial damage.
10.4.  CLS LED expressly disclaims liability for damage resulting from a CLS LED product, if 
damage occurs due to incorrect assembly or use of CLS LED products. Damage that arises as a 
result of defective material, in advance or in the course of time, used in the assembly of CLS LED 
products also do not give rise to liability on the part of CLS LED.

11. Force majeure 
11.1. The delivery period is extended by the period during which CLS LED is prevented by force 
majeure	from	fulfilling	its	obligations.
11.2. Force majeure on the part of CLS LED exists if, after the conclusion of the sales contract, 
he	 is	 prevented	 from	 fulfilling	 his	 obligations	 under	 the	 Contract	 as	 a	 result	 of	war,	 danger	 of	
war,	civil	war,	terrorism,	insurrection,	molestation,	fire,	water	damage,	flooding,	strikes,	sit-down	
strikes, lockouts, import and export restrictions, government measures, defects in machinery, 
malfunctions in the supply of energy, all this both in the CLS LED’s business and from third 
parties from whom CLS LED must obtain all or part of the necessary materials or raw materials, 
as well as during storage or transport, whether or not under the CLS LED’s own management, and 
furthermore due to all other causes, through no fault of the CLS LED or the CLS LED’s sphere of risk.
11.3.  If, due to force majeure, delivery is delayed by more than two months, then CLS LED is 
entitled to regard the Agreement as terminated.
11.4.  If force majeure occurs while the Agreement has been partially performed, the Buyer, if due 
to force majeure the remaining delivery is delayed by more than two months, has the authority to 
retain the part of the goods already delivered and to pay the purchase price owed for them, and to 
regard the Agreement as terminated in respect of the unperformed goods.
 
12. Intellectual property
The drawings, images, sizes and weights provided by CLS LED remain the property of CLS LED, 
subject to the express reservation of copyright, design rights and patent rights. Subject to 
express written permission, the Buyer is prohibited from copying this information (or having it 
copied) or from making it available to third parties.

13. Confidentiality
Buyer	is	obligated	to	confidentiality	of	all	information	and	data	obtained	from	CLS	LED.	Buyer	will	
not make this information and data available or disclose it to third parties. Buyer and third parties 
will not use information and data provided by or on behalf of CLS LED for any purpose other than 
for	 the	 execution	of	 the	Agreement.	Buyer	 is	 obliged	 to	 impose	 the	 confidentiality	 obligation	
referred to in this article on its employees and third parties involved in the performance of the 
Agreement.

14.  AVG 
CLS	 LED	 processes	 personal	 data	 of/for	 the	 Buyer	 for	 the	 purpose	 of	 performance	 of	 the	
Agreement as a data controller within the meaning of the General Data Protection Ordinance 
(AVG). CLS LED does everything in its power to deal carefully with Buyer’s privacy-sensitive 
information and in that context uses a privacy policy laid down in the privacy statement. This 
can be found on the website of CLS LED: www.cls-led.com. This privacy statement is an integral 
part of these terms and conditions. By agreeing to these general terms and conditions, Buyer 
declares to be familiar with the content of the CLS LED privacy statement and to be aware of the 
rights	that	the	buyer	has	in	this	respect.	Buyer	declares	to	be	sufficiently	aware	of	these	rights	
by CLS LED.

15. Applicable law and disputes
This agreement is subject to Dutch law. All disputes that may arise between the parties shall be 
settled by the District Court in Arnhem, except in so far as mandatory competency rules stand 
in the way of this choice.

16. Modifications
CLS LED has the right to unilaterally modify these General Terms and Conditions. These 
amendments	become	binding	after	written	or	electronic	notification	of	CLS	LED	to	the	Buyer.
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1. Definities
In deze algemene voorwaarden voor koop (hierna: de “Algemene Voorwaarden”) wordt verstaan 
onder:
“CLS LED”: CLS LED B.V., gevestigd te Wijchen, Bijsterhuizen 2523. T. +31 26 326 36 76. E. info@
cls-led.com KvK: 09065056. Gedeponeerd op 6 augustus 2020 bij de Kamer van Koophandel 
(KVK). “Koper”: Wederpartij van CLS LED en afnemer van haar product(en). “Overeenkomst”: 
iedere overeenkomst tussen CLS LED en Koper waarop deze Algemene Voorwaarden van 
toepassing zijn. “Partijen”: CLS LED en Koper.

2.  Toepasselijkheid voorwaarden
2.1.	 Deze	Algemene	Voorwaarden	zijn	van	toepassing	op	alle	aanvragen,	offertes,	aanbiedingen,	
opdrachtbevestigingen, overeenkomsten en andere rechtshandelingen tussen Partijen. Voor 
zover Partijen zouden verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan 
uitdrukkelijk van hand gewezen.
2.2. Afwijken van de Algemene Voorwaarden kan slechts bij Overeenkomst en wordt schriftelijk 
overeengekomen.
2.3. Algemene Voorwaarden van Koper zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de 
rechtsverhouding tussen Partijen.
2.4. één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, 
blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.

3. Offertes en aanbiedingen
3.1.	 Alle	offertes	en	aanbiedingen	van	CLS	LED	zijn	geheel	vrijblijvend	en	voor	CLS	LED	op	geen	
enkele wijze bindend. CLS LED heeft het recht het aanbod binnen 4 werkdagen na de dag van 
ontvangst van de aanvaarding te herroepen.  
3.2.	 Offertes	en	aanbiedingen	zijn	geldig	gedurende	30	dagen,	tenzij	anders	is	aangegeven.	Als	
Koper	de	offerte	of	aanbieding	wil	accepteren,	zal	hij	dit	binnen	de	geldigheidsduur	van	de	offerte	
of aanbieding schriftelijk aan CLS LED moeten bevestigen.
3.3.	 Alle	 offertes,	 aanbiedingen,	 prijslijsten,	 brochures	 en	 andere	 gegevens	 zijn	 onder	
voorbehoud van eventuele type- of drukfouten. Ook kan er een tolerantie zitten op de 
aangegeven	specificaties	van	producten	en/of	onderdelen.	
3.4.	 Bij	 een	 offerte	 of	 aanbieding	 verstrekte	 prijslijsten,	 brochures	 en	 andere	 gegevens	 zijn	
zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. CLS LED is aan deze gegevens slechts gebonden, na 
uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging.
3.5. CLS LED behoudt het recht voor om bestellingen, zonder opgaaf van redenen, te weigeren.
3.6.	 Offertes	en	aanbiedingen	gelden	niet	automatisch	voor	nabestellingen.
3.7. Een samengestelde prijsopgave verplicht CLS LED niet tot levering van een deel van de 
offerte	of	aanbieding	tegen	een	overeenkomstig	deel	van	de	opgegeven	prijs.
 
4. Totstandkoming Overeenkomst
4.1. Een Overeenkomst met CLS LED komt pas tot stand nadat zij een opdracht uitdrukkelijk 
schriftelijk hebben aanvaard, resp. hebben bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de 
Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4.2.	 Later	 gemaakte	 (mondelinge)	 aanvullende	 afspraken,	 wijzigingen	 en/of	 toezeggingen	
gedaan door verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden CLS 
LED slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd door CLS LED.
4.3.	 Voor	 leveringen	waarvoor	 geen	 offerte	 c.q.	 opdrachtbevestiging	 is	 verzonden,	wordt	 de	
factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke wordt geacht de Overeenkomst juist 
en volledig weer te geven.

5. Levering
5.1. Aangegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk 
schriftelijk anders is overeengekomen. 
5.2.	 Indien	 een	 Overeenkomst	 één	 of	 meerdere	 producten	 bevat	 die	 specifiek	 voor	 deze	
Overeenkomst worden geproduceerd, ontstaat een afnameverplichting voor deze producten 
zodra productie is gestart, zonder mogelijkheid tot aanpassing, annulering of retournering.
5.3. Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden 
bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de Overeenkomst aan hem ter beschikking 
worden gesteld. Indien Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van de 
informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor 
risico van de afnemer. Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval 
opslagkosten, verschuldigd zijn.
5.4. In geval van retourzending, alleen mogelijk met toestemming van CLS LED, zijn de daarmee 
gemoeide kosten voor rekening van de afnemer tenzij anders overeengekomen. Koper blijft 
aansprakelijk voor de producten ten tijde van het vervoer daarvan.
5.5. Alle leveringen zijn af fabriek en opslagplaats CLS LED, “ex works”, vestigingsplaats , 
conform ICC Incoterms 2020.

6. Prijzen en prijswijzigingen
6.1. Alle gehanteerde prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief (omzet)belasting en andere 
heffingen	 van	 overheidswege	 alsmede	 verzendkosten,	 vervoerskosten	 en	 verpakkingskosten,	
tenzij partijen hiervan schriftelijk afwijken.
6.2. Tenzij anders overeengekomen, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud 
van prijswijziging. CLS LED is gerechtigd tot verhoging van de prijs tijdens de looptijd 
van Overeenkomst in het geval van prijsverhogingen als gevolg van gewijzigde accijnzen, 
arbeidslonen, valutawijzigingen en andere kostprijsverhogende omstandigheden.
6.3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft Koper het recht om de Overeenkomst 
te ontbinden. Mits productie nog niet heeft plaatsgevonden.
  
7. Betalingscondities 
7.1. Betaling dient uitsluitend te geschieden op de door CLS LED aangewezen wijze. Koper 
is verplicht facturen binnen 14 dagen na factuurdatum per bank te voldoen, tenzij anders 
overeengekomen. Na het verstrijken van de betaaltermijn is Koper in verzuim. Koper is vanaf het 
moment van inverzuimtreding over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per 
maand. Koper is tevens alle kosten verschuldigd gemaakt ter incassering van de vordering, zowel 
gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten.
7.2. Vorderingen op Koper zijn onmiddellijk opeisbaar in geval van liquidatie, faillissement, 
surséance van betaling van Koper of de toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke 
personen op Koper.
7.3. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het Koper niet toegestaan zijn 
betalingsverplichting jegens CLS LED te verrekenen.
7.4. Iedere betaling door de afnemer in de eerste plaats ter afdoening van kosten en dan van 
rente, vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer 
dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur.
7.5. CLS LED is gerechtigd bij of na het aangaan van de Overeenkomst, alvorens (verder) te 
presteren, van Koper een aanbetaling te eisen van een door CLS LED aangewezen bedrag, dat 
zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.
 
8. Eigendomsvoorbehoud
8.1. CLS LED behoudt de eigendom van alle door hem geleverde zaken, totdat Koper volledig 
aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
8.2. Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en 
verzekerd	te	houden	tegen	brand,	ontploffings-	en	waterschade	alsmede	tegen	diefstal	en	de	
polis van deze verzekering op eerste verzoek aan CLS LED ter inzage te geven. Bij een eventuele 
uitkering van de verzekering is CLS LED gerechtigd tot deze vergoedingen. 
8.3. Voor het geval CLS LED zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper bij voorbaat 
onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan CLS LED en door CLS LED aan te wijzen 
derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden en die zaken terug 
te nemen.

9. Klachten & Garantie
9.1. Voor de door CLS LED geleverde zaken geldt de garantietermijn die door CLS LED wordt 
verleend, tenzij anders is overeengekomen.
9.2. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, dient de Koper, op diens kosten, de 
producten aan te bieden bij CLS LED te Wijchen.
9.3.	 Voor	alle	producten	verplicht	CLS	LED	de	Koper	om	CLS	drivers/voedingen	te	gebruiken.	
Indien	de	Koper	deze	drivers/voedingen	niet	gebruikt,	maar	hiervoor	een	ander	merk	drivers/
voedingen gebruikt in combinatie met CLS producten, dan kan dit leiden tot verval van enige 
garantie. 
9.4. Indien het product een ontwerp-, materiaal-, of fabricagefout vertoont binnen de 
garantietermijn, heeft Koper recht op herstel van de zaak. Indien de garantieverplichtingen van 
de producten die mogelijkheid bieden, kan CLS LED ervoor kiezen om het product te vervangen 
indien herstel op bezwaren stuit. De Koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van 
het product blijkens expertise van CLS LED niet mogelijk is.
9.5. Op producten geldt een garantieperiode van 12 maanden, deze gaat in op de factuurdatum. 
Producten voorzien van het “3 years warranty” logo hebben een garantieperiode van 36 
maanden. Producten voorzien van het “5 years warranty” logo hebben een garantieperiode van 
60 maanden. Op de website: www.cls-led.com en in de gebruiksaanwijzing vindt u duidelijk bij elk 
product	aangegeven	of	dit	voorzien	is	van	betreffend	logo.
9.6.  Indien de schade het gevolg is van gebruik door Koper in strijd met de verstrekte 
gebruiksaanwijzing, als gevolg van het niet in acht nemen van de installatievoorschriften, leidt 
dit tot verval van enige garantie. Defecten als gevolg van het niet in acht nemen van preventieve 
maatregelen ter voorkoming van de invloed van statische elektriciteit leiden eveneens tot verval 
van enige garantie.
9.7. Garantie voor alle producten geldt alleen bij een normaal gebruik van maximaal 12 uur 
aaneengesloten in een tijdsperiode van 24 uur.
9.8. Garantie en aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op het zogenaamde ‘verouderings’ 
effect	van	leds,	mogelijk	kunnen	leds	gedurende	hun	levensduur	minder	lichtopbrengst	geven,	
daardoor kan de kleurtemperatuur afwijken van nieuwe leds.
9.9. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, of in ieder geval binnen 
zo kort mogelijke termijn nauwkeurig te onderzoeken. Daarbij behoort Koper te onderzoeken 
of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met wat is overeengekomen 
althans voldoet aan de eisen die daarvan in het normale (handels) verkeer gelden. Eventuele 
zichtbare tekortkomingen behoren binnen 6 dagen nalevering schriftelijk te worden gemeld met 
gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak.

10. Aansprakelijkheid
10.1. De aansprakelijkheid van CLS LED reikt in ieder geval niet verder dan wat is bepaald in 
artikel 9 van deze voorwaarden. CLS LED is hoogstens aansprakelijk voor de waarde van het 
geleverde product. 
10.2. CLS LED is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de uitvoering van 
Overeenkomst, tenzij de ontstane schade het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid, 
nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de CLS LED of van haar leidinggevend 
personeel. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de CLS LED beperkt tot de hoogte van 
een eventuele schadeverzekeringsuitkering dan wel, indien geen verzekeringsuitkering kan 
worden verkregen of verzekering is afgesloten, tot de netto factuurwaarde van de betrokken 
goederen dan wel de verrichte werkzaamheden.
10.3. CLS LED is nooit aansprakelijk voor vervolgschade, zoals milieuschade en immateriële 
schade.
10.4. CLS LED wijst aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een product van CLS LED 
uitdrukkelijk van de hand, indien schade ontstaat door onjuist monteren of gebruik van de 
producten van CLS LED. Schade die ontstaat als gevolg van gebrekkige materiaal, vooraf of in de 
loop van de tijd, gebruikt bij het monteren van de producten van CLS LED zorgen eveneens niet 
voor aansprakelijkheid aan de zijde van CLS LED.

11. Overmacht 
11.1 De leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke CLS LED door 
overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
11.2 Van overmacht aan de zijde van CLS LED is sprake, indien CLS LED na het sluiten van 
de Overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit Overeenkomst te voldoen ten 
gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, 
overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, 
overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles 
zowel in het bedrijf van CLS LED als bij derden, van wie CLS LED de benodigde materialen of 
grondstoffen	geheel	of	gedeeltelijk	moet	betrekken,	evenals	bij	opslag	of	gedurende	transport,	al	
dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer 
van CLS LED ontstaan.
11.3 Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, is CLS LED 
bevoegd de Overeenkomst als beëindigd te beschouwen.
11.4 Indien de overmacht intreedt, terwijl de Overeenkomst gedeeltelijk is uitgevoerd, heeft 
Koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, 
de bevoegdheid om het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor 
verschuldigde koopsom te voldoen en Overeenkomst voor het niet uitgevoerde als beëindigd te 
beschouwen.

12. Intellectuele eigendom
De door CLS LED verstrekte tekeningen, afbeeldingen, maten en gewichtsopgaven, blijven 
eigendom van CLS LED, onder uitdrukkelijk voorbehoud van de auteursrechten, modellenrechten 
en octrooirechten. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het Koper verboden 
deze informatie te (doen) kopiëren of aan derden ter inzage te verstrekken dan wel ter 
beschikking te stellen.

13. Geheimhouding
Koper is verplicht tot geheimhouding van alle van CLS LED verkregen informatie en gegevens. 
Koper zal deze informatie en gegevens niet aan derden ter beschikking stellen of openbaar 
maken. Koper en derden zullen door of namens CLS LED verstrekte informatie en gegevens voor 
geen ander doel gebruiken dan voor de uitvoering van de Overeenkomst. Koper is gehouden de 
geheimhoudingsverplichting als bedoeld in dit artikel op te leggen aan haar werknemers en aan 
derden die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. 

14. AVG
CLS LED verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming	(AVG)	persoonsgegevens	van/voor	Koper	ten	behoeve	van	de	uitvoering	
van de Overeenkomst. CLS LED doet er alles aan om op zorgvuldige wijze om te gaan met 
privacygevoelige informatie van koper en hanteert in dat kader een privacy beleid neergelegd 
in de privacyverklaring. Deze is te vinden op de website van CLS LED: www.cls-led.com. Deze 
privacyverklaring maakt onlosmakelijk onderdeel uit van deze algemene voorwaarden. Door in te 
stemmen met deze algemene voorwaarden verklaart Koper zich bekend met de inhoud van de 
privacyverklaring van CLS LED en op de hoogte te zijn van de rechten die Koper uit dien hoofde 
heeft. Koper verklaart in voldoende mate door CLS LED op deze rechten te zijn gewezen.

15. Toepasselijk recht & geschillen
Deze Overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen welke tussen partijen 
mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Arnhem, zulks behoudens voor 
zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg staan.
 
16. Wijzigingen
CLS LED heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigingen 
worden verbindend na schriftelijke of elektronische in kennis stelling van CLS LED aan Koper.

> Algemene voorwaarden CLS LED

www.cls-led.com


