
 

                                                                                                    

 

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 

 

 

Geldende voor 
 
de besloten vennootschap Lampe Technical Textiles B.V.,  
gevestigd en kantoorhoudende te Sneek, hierna te noemen Lampe B.V. 
 

te sluiten overeenkomsten 
 

Artikel 1: toepasselijkheid 
Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden voor alle overeenkomsten op grond waarvan Lampe B.V. zaken levert en/of 
diensten verricht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
 

Artikel 2: prijzen 
1. De prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere overheidsheffingen. Eén en ander wordt apart in rekening gebracht. 
2. Indien Lampe B.V. door stijging van lonen en prijzen van materialen na het totstandkomen van de overeenkomst voor 

de uitvoering van de overeenkomst hogere kosten moet maken dan geraamd, is Lampe B.V. gerechtigd deze hogere 
kosten aan de afnemer door te berekenen. 

3. Voor een order met een goederenwaarde lager dan €  100,- geldt een toeslag vanwege adminstratiekosten van €  25,-  
4. Eurofelt Products: voor een order met een goederenwaarde lager dan € 225,- geldt een toeslag 
 vanwege adminstratiekosten van €  30,-. 
 

Artikel 3: uitvoering van de overeenkomst 
1. Een door Lampe B.V. opgegeven afleveringstermijn is een streeftermijn, door het verstrijken hiervan treedt geen 

verzuim in. 
2. Indien Lampe B.V, aan de overeenkomst niet of niet langer uitvoering kan geven is dit Lampe B.V. niet toe te rekenen, 

indien dit het gevolg is van – al dan niet voorzienbare – omstandigheden, die buiten de macht van Lampe B.V. zijn 
gelegen; als zodanig gelden in ieder geval: oorlog of een daarop gelijkende toestand, mobilisatie, oproer, staking, 
bedrijfsbezetting, blokkade, boycot, ziekte, niet-verwijtbare brand of uitval van toevoer van de elektriciteit, gas of water, 
niet  deugdelijk of tijdig presteren van toeleveranciers of helpers, en maatregelen van overheidswege. 

 

Artikel 4: kosten van transport 
1. Aflevering vindt plaats af fabriek Sneek. 
2. De kosten van het vervoer zijn slechts voor rekening van Lampe B.V., indien het betreft een levering binnen Nederland, 

waarvan de goederenwaarde exclusief BTW het bedrag van  € 450,–  te boven gaat. 
 

Artikel 5: betaling 
1. Betaling dient zonder enige korting of verrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, daarna is de 
 afnemer in verzuim (tenzij anders overeengekomen). 
2. De met betaling in verzuim zijnde afnemer is verschuldigd: 
 de wettelijke rente over de verschuldigde som over de tijd dat hij in verzuim is; 
 alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten die van de niet-tijdige betaling het gevolg zijn. 
3.  De buitengerechtelijke kosten zijn de kosten die Lampe B.V. maakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte,  
 minimaal begroot op  € 250,– . 
 

Artikel 6: tekortkomingen 

1.  De afnemer kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd gebreken vertoont, indien hij bij Lampe B.V. 
  niet binnen 15 dagen na aflevering terzake heeft gereklameerd. 
2. Bij eventuele reklamatie is de wederpartij van Lampe B.V. verplicht Lampe B.V. terstond in de gelegenheid te stellen 

zich van de beweerde ondeugdelijkheden van de geleverde zaken te overtuigen, bij gebreke waarvan alle rechten 
terzake van eventuele ondeugdelijkheden van de zaken komen te vervallen. 

3. De afnemer is niet gerechtigd de betaling bij eventuele klachten op te schorten. 
4. Lampe B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan andere dan de geleverde zaken, of schade bestaande uit gederfde 
 winst of inkomen veroorzaakt door ondeugdelijkheid van hetgeen is geleverd. 
 

Artikel 7: schade door ondergeschikten 
Lampe B.V. is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door ondergeschikten en anderen die in opdracht van Lampe 
B.V. werken, toegebracht aan zaken andere dan de geleverde zaken en/of aan personen. 
 

Artikel 8: eigendomsvoorbehoud 
Lampe B.V. blijft eigenares van de door haar verkochte zaken, totdat deze volledig aan haar zijn betaald. 
Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, 
alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming. 
 

Artikel 9: toepasselijk recht; geschillen 
1. Ieder geschil tussen Lampe B.V. en haar afnemer wordt beslist door de daartoe bevoegde rechter te Leeuwarden. 

Lampe B.V. behoudt zich echter het recht voor de koper te dagvaarden voor de bevoegde rechter binnen haar 
woonplaats of plaats van vestiging. 

2. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
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AANVULLENDE VERKOOPVOORWAARDEN EUROFELT PRODUCTS 

 

 

 

1. Eurofelt Products is een handelsmerk van Lampe Technical Textiles B.V. 
Alle correspondentie dient derhalve aan Lampe Technical Textiles B.V. te worden gericht. 
 
De onderstaande voorwaarden gelden als aanvulling op de algemene verkoopvoorwaarden van Lampe 
Technical Textiles B.V. 
 

2. Vilt is een natuurproduct 
De eigenschappen van vilt kunnen afwijken van het door u ontvangen monster, of een eerder geleverde bestelling. Per 
bestelling levert Eurofelt Products uit één partij met hetzelfde partijnummer en garandeert daarmee een homogeen product. 
Afwijkingen kunnen echter niet volledig worden uitgesloten. Houdt u rekening met een tolerantie in kleur, structuur, dikte, 
rollengte en de werking van het vilt ter plaatse. De gebruiker dient voor verwerking het vilt controleren. Het is niet mogelijk 
klachten over de eigenschappen van het vilt te accepteren wanneer het vilt eenmaal is verwerkt. Het is mogelijk voor 
bestelling een proefmonster op te vragen.  
 
 

3. De werking van het vilt onder invloed van omgevingsinvloeden 
In verband met de vochtigheidsgraad en temperatuur in de ruimte waar het vilt wordt toegepast, adviseren wij om uw 
product vooraf ter plaatse te testen. Bij een vochtigheidsgraad van meer dan 70% RH, zal het vilt uitzetten, bij minder dan 
40% kan er krimp ontstaan. Vilt dient platliggend opgeslagen te zijn, op een droge en voldoende koele plaats. 
 
 

4. Vilt als natuurproduct in uw ontwerp 
Vilt wordt gebruikt voor de meest uiteenlopende toepassingen. Vanuit haar ruime ervaring denkt Eurofelt Products graag 
met u mee in om te komen tot oplossingen. U dient rekening te houden met het volgende: 
 
Het door u ontwikkelde product is een uniek product. Daartoe adviseert Eurofelt Products een prototype te testen op de 
gewenste eigenschappen voordat u tot bestelling overgaat. Eurofelt Products kan prototyping voor u uitvoeren, echter de 
afnemer blijft verantwoordelijk voor het testen van prototypen en de aanlevering van de juiste gegevens voor het 
vervaardigen van een juist prototype. Er kunnen geen aanspraken worden ontleend aan het advies van Eurofelt Products. 
 
Of belijming van het door Eurofelt Products geleverd laminaatmateriaal afdoende hecht op het door u gekozen substraat 
hangt af van meerdere factoren zoals ondergrond, gewicht, toepassing, functie, omgevingstemperatuur e.d.. 
Eurofelt Products is niet aansprakelijk voor het loslaten van de lijmlaag en gevolgen voortkomende uit de keuze van 
belijming.  
 

Eurofelt Products kan uw product op verzoek extern laat testen, zoals akoestische test, treksterkte en duurzaamheid (licht 
en warmte). De hieraan verbonden kosten zullen worden doorberekend. Eventuele gevolgen voortkomende uit adviezen 
van en/ of uitvoering door derden vallen buiten de aansprakelijkheid van Eurofelt Products. 

 

 

5. Overeenkomsten / aanbiedingen: 
Alle aanbiedingen c.q. offertes van Eurofelt Products zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Elke 
overeenkomst komt eerst tot stand - al dan niet na offerte - wanneer de opdracht en/of bestelling schriftelijk door Eurofelt 
Products is bevestigd, of daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan de opdracht. 

 
Partijen verplichten zich om het meerwerk terstond na vaststelling te bespreken en schriftelijk vast te leggen, alvorens tot 
uitvoering over te gaan.  Het voordoen van tussentijds ontstaan meerwerk kan nimmer aanleiding zijn tot ontbinding van de 
overeenkomst.  
 

De afnemer is aansprakelijk voor het juist en volledig aanleveren van de gegevens welke zal leiden tot het tijdig en juist 
leveren van het eindproduct. Hieronder vallen: het factuuradres, het afleveradres, de datum van een eventuele deadline, de 
productgegevens, de eisen waaraan het product dient te voldoen, tekeningen op DWG of DXF formaat met juiste maten, 
materiaalkeuze e.d.. 
 

Het ontwerp blijft geestelijk eigendom van de afnemer, tenzij anders is overeengekomen. Producttekeningen en ander 
werkvoorbereidingsmateriaal en eventuele gereedschappen en mallen blijven eigendom van Eurofelt Products. 
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