ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN
AEROLUX NEDERLAND BV
Gevestigd en kantoorhoudende te Oldenzaal, Kampenstraat 12, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede op 20-8-2013, onder
nummer 06051155
ALGEMEEN
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn op alle aanbiedingen,
overeenkomsten, leveringen, toekomstige overeenkomsten en leveringen van Aerolux Nederland B.V. (hierna te noemen: Aerolux) deze algemene voorwaarden van toepassing.
AANBIEDINGEN
1. Alle door Aerolux gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn
vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Toezendingen van aanbiedingen of documentatie verplicht niet tot
acceptatie van een order. Indien een order niet wordt geaccepteerd
wordt zo spoedig mogelijk, in elk geval binnen (3) drie dagen aan de
opdrachtgever ter kennis gebracht.
3. Aerolux houdt het recht voor om orders, zonder opgaaf van redenen te
weigeren, dan wel onder rembours te leveren.
4. De inhoud van folders en drukwerken zijn niet bindend.
OVEREENKOMST
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst eerst dan tot
stand nadat een opdracht schriftelijk is aanvaard, respectievelijk bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever daartegen onmiddellijk schriftelijk protesteert.
2. Eventueel aanvullende afspraken of wijzigingen zijn slechts bindend
indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q.
opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de
overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen (3) drie werkdagen na factuurdatum.
4. Elke overeenkomst wordt door Aerolux aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig is, één
en ander ter beoordeling van Aerolux.
5. Aerolux is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst,
alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan
zal worden.
6. Aerolux is bevoegd – indien noodzakelijk, dan wel wenselijk – voor een
juiste uitvoering van de opdracht, anderen in te schakelen, waarvan de
kosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend, conform de
verstrekte prijsopgaven.
PRIJZEN
1. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen:
- gebaseerd op levering EXW (Ex Works, Incoterms 2010) bij Aerolux;
- exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en
rechten;
- exclusief kosten van (duurzame)verpakkingen, in- en uitladen, vervoer, andere transportkosten en verzekering;
- in Nederlandse valuta; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend;
- exclusief kosten van extra werkzaamheden die nodig zijn, indien de
opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de
tussen partijen gesloten overeenkomst met de daarbij gestelde
voorwaarden;
- Aerolux kan voor bijzondere prestaties, ongewone, bijzondere, tijdrovende of inspanning vereisende werkzaamheden een extra, naar
billijkheid vast te stellen, vergoeding in rekening brengen.
2.

Indien op verzoek van de opdrachtgever de termijn tussen de datum van de overeenkomst en de datum van aflevering of montage
van de zaken voor een tijdvak van drie maanden of langer wordt
verschoven en de lonen, prijzen van de materialen en dergelijke in
deze periode wijzigingen ondergaan, wordt de prijs of de over-
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eengekomen aanneemsom evenredig gewijzigd, zulks ter bepaling van Aerolux. De betaling van de meerprijs zal geschieden ge
lijk met de hoofdsom of, indien betaling in termijnen is overeengekomen, met de laatste termijn.
LEVERING, UITVOERINGSTERMIJNEN EN VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
1. Levering door Aerolux geschiedt ‘EXW’ (Ex Works, Incoterms
2010). De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het
moment dat Aerolux hem deze ter beschikking stelt.
2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het
voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze
overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig
en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst
overgaan.
3. De startdatum en de uitvoeringsduur van het werk worden in onderling overleg tussen Aerolux en de opdrachtgever bepaald. Indien de uitvoeringsduur is uitgedrukt in een aantal dagen, dan tellen onwerkbare, roostervrije-, vakantie- en feestdagen bij de berekening van de uitvoeringsduur niet mee.
4. Indien niet alle voor de uitvoering van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen, zoals vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d., tijdig door of namens de opdrachtgever aan Aerolux ter beschikking worden gesteld, of indien de leveranciers
van Aerolux de benodigde materialen niet tijdig leveren, zal de
overeengekomen uitvoeringsduur worden verlengd met een gelijk
aantal daardoor ontstane stagnatiedagen, waarbij een deel van de
dag als een hele dag wordt gerekend. Levertermijnen worden
daarom bij benadering vastgesteld en zijn niet fataal. Aerolux is bij
overschrijding van deze termijn in geen geval een boete en/of
schadevergoeding verschuldigd, dan wel geven geen recht aan
koper op ontbinding van de overeenkomst.
5. De plaats waar de werkzaamheden dienen te worden verricht,
wordt door de opdrachtgever in zodanige staat ter beschikking
gesteld, dat Aerolux zonder belemmeringen haar werkzaamheden
kan uitvoeren. De opdrachtgever dient voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd zich bij betreffende instanties op de hoogte te stellen dat, op plaatsen waar de lichtmasten worden opgesteld, zich geen leidingen in de grond bevinden.
De opdrachtgever dient er voorts, maar niet limitatief, voor zorg te
dragen dat Aerolux kan beschikken over:
- voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van
bouwstoffen en hulpmiddelen;
- aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting e.d.
De uitvoeringsduur wordt verlengd met het door de belemmeringen ontstane aantal stagnatiedagen, waarbij een deel van een
dag zal gelden als een hele dag.
Indien opdrachtgever tekortschiet wat betreft het bepaalde in dit
artikel zijn de kosten hiervan voor rekening en risico van de opdrachtgever.
IE / KNOWHOW
1. Alle uit de opdracht voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten, daaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten,
modelrechten, merkrechten, octrooirechten en knowhow, berusten
uitsluitend bij Aerolux.
2. Het vorige lid geldt onverminderd voor eventuele toekomstige intellectuele eigendomsrechten die niet bestaan ten tijde van het
sluiten van de overeenkomst.
3. Aerolux behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor
in de meest ruime zin en in de meest volledige omvang, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrecht op in het kader van de opdracht door haar gebruikte stukken en gegevens waaronder
Alle analyses, modellen, overzichten, programmatuur, technieken,
ontwerpen, schetsen, tekeningen, of die het resultaat zijn van de
door Aerolux krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever
erkent dat Aerolux ter zake rechthebbende is. De opdrachtgever
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9.

10.

verkrijgt een niet-exclusief gebruiksrecht op de gegevens beperkt
tot het doel waarvoor de gegevens verstrekt zijn.
Alle door Aerolux verstrekte stukken, waaronder, maar niet beperkt tot, ontwerpen, tekeningen, modellen schetsen, adviezen,
rapporten en dergelijke zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonde
voorafgaande schriftelijke toestemming van Aerolux worden
verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
Opdrachtgever verbindt zich jegens Aerolux om op generlei wijze
(met uitzondering van het toegestane gebruik) direct of indirect inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van Aerolux .
Geen enkele bepaling in de Algemene Voorwaarden strekt tot
gehele of gedeeltelijke overdracht aan Opdrachtgever van Intellectuele Eigendomsrechten en/of knowhow. Opdrachtgever erkent de
rechten van Aerolux op de knowhow en intellectuele eigendom en
zal zich van iedere vorm van (in)directe inbreuk op deze rechten
onthouden, op straffe van in het hierna genoemde artikel opgenomen boete.
Opdrachtgever zal geen enkel eigendomsrecht of ander recht
kunnen doen gelden op enig merk-, handelsnaam-, octrooi-, model-, of auteursrecht of enig ander recht van intellectuele eigendom dat voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst, of
volgens de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden, toebehoort aan Aerolux.
Indien derden met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten of knowhow rechten willen doen gelden of maatregelen willen
treffen zoals inbeslagneming, dient de opdrachtgever Aerolux terstond in te lichten.
Overdracht van intellectuele eigendomsrechten of van knowhow
vinden pas plaats nadat Aerolux en de opdrachtgever dit schriftelijk overeen zijn gekomen.
De koper is ermee bekend dat de door Aerolux ter beschikking
gestelde knowhow vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen
van Aerolux bevat. Onverminderd het bepaalde in het volgende artikel van deze algemene voorwaarden verbindt de opdrachtgever
zich deze knowhow geheim te houden, niet aan anderen dan partijen bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze haar ter beschikking is gesteld.
Indien onherroepelijk vaststaat dat de door Aerolux zelf ontwikkelde knowhow inbreuk maakt op enig aan een derde toebehorend
recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van
Aerolux een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich
voordoet, zorgt Aerolux dat de koper de geleverde goederen, of
een functioneel gelijkwaardig andere zaak, ongestoord kan blijven
gebruiken, een en ander ter beoordeling van Aerolux. De koper is
als gevolg daarvan verplicht tot afgifte van de geleverde prestatie
zonder dat Aerolux gehouden is de daaruit voortvloeiende schade
van de koper te vergoeden.

GEHEIMHOUDING
1.
Opdrachtgever verbindt zich jegens Aerolux tot volledige
geheimhouding van alles wat hem ter kennis komt met betrekking
tot de opdracht in de meest brede zin, derhalve met inbegrip van
maar niet beperkt tot ideeën, producten, processen, werkwijzen,
werkzaamheden, knowhow en hetgeen onderwerp is van mogelijke
intellectuele eigendomsrechten. Deze geheimhoudingsplicht duurt
onverminderd voort na beëindiging van de opdracht tussen partijen.
2.
Partijen staan er over en weer voor in dat alle bij (het aangaan van)
de overeenkomst uitgewisselde informatie van vertrouwelijke aard
geheim blijft, met name met betrekking tot al hetgeen onderwerp is
van mogelijke intellectuele eigendomsrechten, ontwerpen,
knowhow, documentatie, foto’s, tekeningen, beeld- en
geluidsopnamen en dergelijke.
3.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Aerolux teksten en/of afbeeldingen,
waaronder bijvoorbeeld doch niet uitsluitend begrepen ontwerpen,
knowhow, documentatie, foto’s, tekeningen, beeld- en
geluidsopnamen als bedoeld in het bepaalde van lid 1 van dit artikel
op welke wijze of via welk medium dan ook aan anderen dan
partijen te tonen, bekend te maken, te kopiëren, te verveelvoudigen,
verspreiden, mee te werken aan publicaties of anderszins te
gebruiken.
4.
Elke partij zal van de andere partij verkregen informatie uitsluitend
gebruiken voor het doel waarvoor de informatie is verkregen.
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OVERMACHT
1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan:
Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
2. Onder overmacht wordt tevens verstaan, maar niet beperkt tot,
schade door terrorisme, schade door verstrijken levertermijn en/of
onderhoudstermijnen, brand, ontploffing, molest, atoomkernreacties, opzettelijk handelen van derden, asbestschade, milieuaantastingen, oorlog, storm, overstroming, blikseminslag, hevige regenbuien, fabrieksstoornis, corrosie, vocht, ziekte van personeel,
niet voldoen aan hun verplichtingen door (onder)leveranciers,
productiefouten en onjuiste informatie van derden.
3. Indien de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft Aerolux het
recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten
totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert, zich niet meer
voordoet.
4. Is naar het oordeel van Aerolux de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de oplossing van de met ontbinding van de overeenkomst samenhangende gevolgen. Aerolux is in geval van overmacht geen schadevergoeding verschuldigd.
5. Aerolux is te allen tijde gerechtigd betaling te vorderen van de
prestaties, die voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.
6. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de
andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
AANSPRAKELIJKHEID
1. Aerolux is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, welke schade een rechtstreeks en uitsluitend gevolg
is van een aan Aerolux toe te rekenen tekortkoming. Aansprakelijkheid van Aerolux voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade
door bedrijfsstagnatie of schade wegens overschrijding van een
termijn is derhalve uitgesloten.
2. De aansprakelijkheid tot betaling van schadevergoeding door Aerolux is beperkt tot het bedrag dat Aerolux krachtens een door
haar afgesloten verzekering van haar verzekeraar daadwerkelijk
vergoed krijgt.
3. Daarnaast gelden naast lid 2 de navolgende beperkingen:
- schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van
hulppersonen komt niet voor vergoeding in aanmerking;
- schade veroorzaakt door een door Aerolux ingeschakelde derde
komt niet voor vergoeding in aanmerking;
- de door Aerolux te vergoeden schade bedraagt nimmer meer
dan het bedrag van de gefactureerde en daadwerkelijk betaalde
hoofdsom exclusief BTW van de betreffende levering.
4. Voornoemde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Aerolux of van haar
directie.
5. Voorwaarde voor ontstaan van enig recht op schadevergoeding is
steeds dat de opdrachtgever de tekortkoming waaruit de schade
voortvloeit zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs mogelijk is, doch
in ieder geval binnen veertien dagen nadat opdrachtgever de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk aan Aerolux heeft gemeld en dat de koper al datgene doet wat in redelijkheid van haar verlangd kan worden om
de schade te beperken.
6. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van en
is verantwoordelijk voor de gegevens die hij verstrekt aan Aerolux.
Aerolux is nimmer aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van de door haar verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
7. Indien de opdrachtgever de door Aerolux geleverde zaken doorverkoopt of uit de door Aerolux geleverde zaken nieuwe zaken
vormt, dan wel sprake is van natrekking of vermenging, of deze
zaken doorverkoopt, is opdrachtgever verplicht zich adequaat te
verzekeringen tegen het productaansprakelijkheidsrisico van art.
6:185 BW. Op eerste verzoek zal koper een kopie van de desbetreffende polis doen toekomen.
8. De opdrachtgever vrijwaart Aerolux tegen alle aanspraken van
derden, waarvoor Aerolux krachtens het voorgaande niet aansprakelijk is.
9. De opdrachtgever stelt, voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd zich bij betreffende instanties op de hoogte, dat op de
plaatsen waar de lichtmasten zullen worden opgesteld, zich geen

leidingen in de grond bevinden. Voor schade aan in de grond liggende leidingen kan uitsluitend opdrachtgever en niet Aerolux
aansprakelijk worden gesteld.
RECLAMES
1. Eventuele reclames worden slechts in behandeling genomen indien zij
Aerolux – rechtstreeks – binnen acht (8) dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
2. Indien de reclame gegrond is, is Aerolux uitsluitend verplicht alsnog de
overeengekomen prestatie te leveren.
3. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen (8) acht dagen na de factuurdatum.
4. Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht het
geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan
kunnen reclames niet meer in behandeling worden genomen.
5. Reclames kunnen nimmer de betalingsverplichtingen van opdrachtgever opschorten, tenzij Aerolux hiermee instemt.
6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na schriftelijke
toestemming van en onder door Aerolux te bepalen voorwaarden.
GARANTIE
1.

2.
3.
4.
5.

Met inachtneming van het hierna gestelde wordt door Aerolux (1) één
jaar garantie met betrekking tot de door haar geleverde producten verleend. Deze garantie beperkt zich tot fabrieksfouten in de gebruikte
componenten en omvat niet storingen die hun oorzaak hebben in slijtage van aan verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde, dan
wel schade toegebracht door de opdrachtgever of een derde.
Op van derden betrokken onderdelen of bijvoegingen wordt door Aerolux na het moment van levering geen garantie verleend. Eén en ander
geldt onverminderd bij garantie door de van derden betrokken onderdelen of bijvoegingen.
De garantie vervalt, indien door de opdrachtgever en/of derden, op
ondeskundige en/of onzorgvuldige wijze gebruikt gemaakt wordt van
het geleverde.
De garantie vervalt eveneens, indien door de opdrachtgever en/of door
hem ingeschakelde derde werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.
De onderdelen die vervangen dienen te worden in het kader van de
garantieverplichting van Aerolux, blijven eigendom van Aerolux.
Voldoet de opdrachtgever niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan
enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan is Aerolux niet gehouden tot garantie, zolang de situatie
voortduurt.

EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Zolang de afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Aerolux
heeft voldaan, blijven de geleverde zaken eigendom van Aerolux en
draagt de afnemer vanaf het moment van levering het risico voor verlies of beschadiging van de geleverde zaken, door welke oorzaak dan
ook ontstaan. Opdrachtgever dient de zaken als een goed huisvader te
behandelen.
2. Indien de door Aerolux geleverde zaken door de afnemer inmiddels zijn
verwerkt of bewerkt, wordt de nieuw ontstane zaak geacht in opdracht
van Aerolux te zijn vervaardigd. Dit eveneens zolang de afnemer niet
aan al zijn verplichtingen jegens Aerolux heeft voldaan.
3. Zonder medeweten en schriftelijke goedkeuring van Aerolux is de
afnemer voor de betaling niet bevoegd de geleverde zaken aan derden
te verpanden of de eigendom over te dragen en blijft Aerolux eigenaar
hiervan tot de afnemer integraal aan zijn betalingsverplichtingen jegens
Aerolux heeft voldaan.
4. Ingeval de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken jegens Aerolux niet nakomt, is Aerolux zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuwe gevormde zaken, terug te nemen. De opdrachtgever machtigt Aerolux hierbij de plaats te betreden waar deze zaken
zich bevinden.
5. Aerolux verschaft aan de afnemer op het moment dat de afnemer al
zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten
heeft voldaan de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud
van pandrecht van Aerolux, ten behoeve van andere aanspraken die
Aerolux op de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van
Aerolux zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader
vereist zijn.
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BETALING
1. Betaling dient te geschieden binnen (30) dertig dagen na factuurdatum,
tenzij in de overeenkomst anders is vermeld. Betaling geschiedt, ofwel
contant ten kantore van Aerolux, ofwel op een door Aerolux aan te wijzen bank- of girorekening.
2. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtever van rechtswege in verzuim.
Opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling op te schorten, te verrekenen, dan wel hierop een korting toe te passen.
VERZUIM VAN DE OPDRACHTGEVER
1. Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij ingevolge de
overeenkomst aan Aerolux is verschuldigd, in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd. Indien na verloop van (14) veertien dagen na de vervaldag nog geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt het in de vorige zin bedoelde rentepercentage met (2) twee procentpunt verhoogd. Aerolux kan in elk geval aanspraak maken op een minimum rentepercentage van 8%.
2. Indien de afnemer niet tijdig betaald, is Aerolux gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan, mits zij de afnemer schriftelijk
heeft aangemaand om alsnog binnen (7) zeven dagen te betalen en
die betaling is uitgebleven. Indien Aerolux tot invordering overgaat, zijn
de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de
afnemer. Aerolux zal daarbij het bepaalde in de BIK-staffel (buitengerechtelijke incassokosten) hanteren.
3. Ingeval van niet of niet tijdige betaling door de opdrachtgever en indien
de financiële situatie van de afnemer daartoe aanleiding geeft, zulks
uitsluitend ter beoordeling van Aerolux, is Aerolux gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten totdat voor de
deugdelijke betaling daarvan door de afnemer ten genoegen van Aerolux zekerheid is gesteld, en deze zekerheid door Aerolux is verkregen.
ONTBINDING
1. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats
door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens
de opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Aerolux
richt, zal hij te allen tijde eerst Aerolux schriftelijk in verzuim stellen en
deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te
komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de
opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
2. De opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf
reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
3. Indien Aerolux instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van
verzuim van haar zijde, heeft zij steeds het recht op vergoeding van alle schade. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de opdrachtgever
geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Aerolux
verrichte prestaties en heeft Aerolux onverkort recht op betaling van de
reeds door haar verrichte prestaties.
TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van bepalingen van enig internationaal verdrag,
waaronder begrepen het Weens Koopverdrag, wordt uitgesloten, voor
zover partijen de bevoegdheid hebben de toepasselijkheid uit te sluiten.
3. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding
van de overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan
het gevolg mochten zijn, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de
bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel, behoudens voor
zover dwingende regels aan deze forumkeuze in de weg mochten
staan. Het staat Aerolux bovendien vrij het geschil te laten beslechten
door een arbitrageinstituut, zulks ter keuze van Aerolux.

