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Algemene inkoopvoorwaarden
DE SLIMMESTORINGSLAMP
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Algemene voorwaarden met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden en of
leveringen door InnBlue B.V.

1. Algemeen
InnBlue BV is niet aansprakelijk voor enige vorm van (gevolg)schade of letsel welke het
gevolg is van het niet voldoen van het product aan de eisen van de van toepassing zijnde
nationale of Europese voorschriften of richtlijnen of het anderszins in gebreke zijn van
het product, wanneer het niet voldoen aan de eisen of het in gebreke zijn een gevolg is
van door de gebruiker of door derden aangebrachte modificaties zonder dat daarvoor de
goedkeuring of medewerking van InnBlue BV verkregen is, noch voor (gevolg)schade of
letsel welke het gevolg is van een onoordeelkundige of onzorgvuldige wijze van installatie
of gebruik.

2. Toepasselijke algemene voorwaarden
Op alle door InnBlue B.V. te verrichten werkzaamheden is deze voorwaarde van
toepassing. deze voorwaarden zijn op de website www.slimmestoringslamp.nl geplaatst
en daar eenvoudig te raadplegen, te printen en te downloaden. Innblue B.V. zal de
opdrachtgever, indien hij daar uitdrukkelijk om vraagt, direct kosteloos in het bezit
stellen met eventuele bijlagen. In het geval van tegenstrijdigheid tussen onderhavige
voorwaarden prevaleren wij altijd de algemene voorwaarden van InnBlue B.V.

3. Offerte
Uitgebrachte offerte en met haar tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot
het verrichten van werkzaamheden, tenzij daarvan in onderlinge overeenstemming
tussen InnBlue B.V. en haar opdrachtgever schriftelijk is afgeweken. Indien één of meer
artikelen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn, c.q.
vernietigd zouden worden, laat dit de toepasselijkheid van de overige voorwaarden
onverlet.
Een door InnBlue B.V. uitgebrachte offerte kan gedurende 30 dagen na dagtekening door
de opdrachtgever worden aanvaard tenzij in de offerte anders is aangegeven. Een offerte
wordt gedaan op basis van de ten tijde van het indienen van de offerte geldende wet- en
regelgeving.

4. Tarieven en betaling
InnBlue B.V. is gerechtigd tarieven te wijzigen. In geval van een bij of krachtens de wet
getroffen loon- of prijsmaatregel, kan de tarievenwijziging ingaan op de eerste dag van
de maand volgende op die van de maat- regel. Tariefsverhogingen zullen aan de
opdrachtgever schriftelijk worden meegedeeld en worden berekend over de nadien te
verrichten werkzaamheden. Tariefsverhogingen tot drie maanden na
opdrachtverstrekking worden niet doorberekend. InnBlue B.V. dient haar declaraties per
week in, tenzij anders overeengekomen. Het staat InnBlue B.V. vrij termijndeclaraties te
zenden. Betaling van de declaraties geschiedt binnen 30 dagen na dagtekening. Indien
InnBlue B.V. al dan niet na rappel, geen betaling heeft ontvangen, is zij gerechtigd haar
vordering uit handen te geven en is de opdrachtgever ook de daaraan verbonden kosten,
vermeerderd met de omzetbelasting, verschuldigd. Voorts is de opdrachtgever alle
andere kosten verschuldigd die InnBlue B.V. moet maken om haar vordering te
incasseren. Betalingen van de opdrachtgever worden altijd eerst in mindering gebracht
op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op
hoofdsommen, waarbij oude vorderingen voor nieuwe gaan.

5. Samenwerking met derden
Indien door derden modificaties aangebracht worden die een wezenlijke wijziging in de
constructie, werking en/of prestaties van het product met zich meebrengen kan de
oorspronkelijke leverancier de door hem gewaarborgde overeenstemming met de
fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen niet langer gestand doen. Degene die
dergelijke modificaties aanbrengt dient het product opnieuw in overeenstemming te
brengen met de van toepassing zijnde richtlijnen.
Reparaties aan het inwendige van het product dienen door ter zake kundige personen
uitgevoerd te worden, waarbij het uitgesloten dient te zijn dat vocht in de afgesloten
behuizing van het product kan binnendringen.
Indien InnBlue B.V. is ten aller tijden gemachtigd om de samenwerkt met meer of andere
adviesbureaus, installateurs of andere derden in te schakelen. Voor het door deze derden
verrichte deel van is de opdracht niet aansprakelijk, tenzij en voor zover InnBlue B.V.
deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. De opdrachtgever is in
die gevallen verantwoordelijk voor de door deze derden aan InnBlue B.V. te verstrekken
gegevens. Indien InnBlue B.V. in het kader van de uitvoering van een haar verstrekte
opdracht zelf één of meer andere bureaus of deskundigen inschakelt, zal InnBlue B.V.
voor het door deze derde(n) verrichte deel van de opdracht aansprakelijk zijn voor zover
die derde jegens InnBlue B.V. aansprakelijk is.

6. Aansprakelijkheid
De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade van derden indien rapporten/documenten
niet alleen door opdrachtgever zijn gebruikt voor het doel waarvoor de overeenkomst
tussen partijen is gesloten. InnBlue B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

