ALGEMENE LEVERINGS-EN VERKOOPVOORWAARDEN ILLUMADE B.V.
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ILLUMADE B.V., gevestigd en
kantoorhoudende te Leeuwarden aan de Emmakade 59, hierna nader te noemen “Illumade”.
Artikel 1. Algemeen
1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
Illumade en een Afnemer, waarop Illumade deze voorwaarden van toepassing heeft
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.
2.
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Afnemer: iedere natuurlijke- of rechtspersoon, niet zijnde een consument, die als
(potentiële) Afnemer van Illumade tot Illumade in een contractuele relatie staat uit
hoofde van een met Illumade gesloten koopovereenkomst dan wel uit hoofde van een
dealer- of distributieovereenkomst dan wel iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die met
Illumade een overeenkomst wenst aan te gaan, uit welke hoofde dan ook;
b. Product(en): alle door Illumade te leveren roerende zaken en/of diensten inclusief
grondstoffen.
3.
Deze voorwaarden zijn niet van toepassing indien Afnemer een consument is. In een dergelijk
geval zijn de algemene voorwaarden B2C van toepassing. Deze algemene voorwaarden
worden op eerste verzoek kosteloos toegezonden.
4.
De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Afnemer wordt hierbij
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5.
De nietigheid of vernietigbaarheid van een of meer van de bepalingen in deze algemene
voorwaarden leidt niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van de overige bepalingen van
deze algemene voorwaarden. Deze blijven onverminderd van kracht. Illumade en Afnemer
komen overeen om een eventuele nietige of vernietigbare bepaling te vervangen door een
bepaling die wat betreft inhoud en strekking zoveel mogelijk overeenstemt met de
betreffende nietige of vernietigbare bepaling.
6.
Wanneer door Illumade gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen
van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog
directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Afnemer kan geen rechten
ontlenen aan de wijze waarop Illumade de onderhavige voorwaarden toepast.
7.
Illumade behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te
wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold
ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
8.
In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Afnemer en Illumade gesloten
overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
1.
Alle offertes en aanbiedingen van Illumade zijn vrijblijvend en gelden uitsluitend als een
uitnodiging tot het doen van een aanbod. Een offerte of aanbieding vervalt indien het
product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer
beschikbaar is.
2.
Indien na de aanbieding respectievelijk het tot stand komen van de overeenkomst er een
wijziging optreedt in kostprijsbepalende factoren zoals grondstoffen, hulpmiddelen, lonen,
sociale lasten, belastingen, vrachtkosten dan is Illumade gerechtigd de prijs
dienovereenkomstig te wijzigen.
3.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders
aangegeven.

4.

5.
6.

De Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan
Illumade opgegeven specificaties en andere gegevens waarop Illumade haar aanbieding
baseert.
Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van Illumade bindt Illumade niet.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Illumade niet tot het uitvoeren van een gedeelte
van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
1.
Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Illumade eerst dan tot stand
nadat (1) Illumade een aanbod of bestelling van Afnemer schriftelijk bevestigt; (2) op het
moment dat Illumade begint met de uitvoering van de overeenkomst; óf (3) op het moment
dat Illumade voor de betreffende overeenkomst aan Afnemer een factuur zendt.
Een door Illumade gegeven bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer
te geven, tenzij de Afnemer daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
2.
De inhoud van de overeenkomst wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en
bevestiging gegeven omschrijving.
3.
Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden
Illumade slechts, indien deze door Illumade schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn
bevestigd en de Afnemer daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk protest heeft
aangetekend.
4.
Voor overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel
bevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig
weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum.
5.
Elke overeenkomst wordt door Illumade aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat
Illumade bevoegd is om de kredietwaardigheid van de Afnemer na te gaan, zulks in verband
met de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Mocht Illumade van mening zijn, zulks op
redelijke gronden, dat de Afnemer niet (voldoende) kredietwaardig is, dan heeft Illumade het
recht om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten. Indien van een dergelijke opschorting
sprake is, dan zal Illumade de Afnemer hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stellen en aan
de Afnemer de mogelijkheid bieden om zekerheid te stellen.
Artikel 4. Levering en leveringstermijnen
1.
De door Illumade aangegeven levertijden zijn geen fatale termijnen. In geval van niet-tijdige
levering dient Afnemer Illumade schriftelijk in gebreke te stellen en Illumade alsnog een
redelijke termijn voor levering te geven.
2.
Indien een vertraging in de aflevering het gevolg is van een handelen of nalaten van Afnemer
of het gevolg is van een of meer omstandigheden die niet voor rekening van Illumade komen
zoals bedoeld in artikel 8.2, is Illumade gerechtigd de termijn voor levering met de duur van
de vertraging te verlengen. Het hieronder bepaalde in lid 3 is van overeenkomstige
toepassing.
3.
Illumade is bevoegd om de door haar te verrichten leveringen in gedeelten uit te voeren en
verrichte deelleveringen afzonderlijk te factureren.
4.
Indien Illumade de overeenkomst niet binnen redelijke termijn kan uitvoeren, zal Illumade
Afnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en zullen partijen onderhandelen
over een aanpassing van de overeenkomst dan wel, indien nakoming blijvend onmogelijk is,
over ontbinding van de overeenkomst.
5.
Tenzij anders is overeengekomen, vindt levering binnen Nederland plaats franco huis op het
overeengekomen afleveradres.
6.
Het afleveradres moet redelijk bereikbaar zijn voor de gebezigde transportmiddelen.
Afnemer moet op het afleveradres voor voldoende laad- en losfaciliteiten zorg dragen.

7.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de export- en importverantwoordelijkheden
(waaronder douane) voor rekening van Afnemer en is Afnemer verantwoordelijk voor
betaling van eventuele belastingen, rechten en heffingen.

Artikel 5. Garanties, onderzoek en reclames
1.
Op alle geleverde Illumade Producten verleent Illumade een fabrieksgarantie van twee jaar
op materiaal- en/of constructiefouten. Illumade verwijst in dit verband ook naar de
garantiebepalingen behorende bij de door haar geleverde Illumade Producten.
2.
Na verloop van de hierboven vermelde garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of
vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan Afnemer in rekening
gebracht worden.
3.
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek bij aflevering zichtbaar is en/of
is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan.
4.
Afnemer is gehouden om bij aflevering onmiddellijk te (laten) onderzoeken of de kwaliteit
van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen
die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen acht
dagen na vaststelling daarvan schriftelijk aan Illumade te worden gemeld. De melding dient
een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Illumade in
staat is adequaat te reageren. Afnemer dient Illumade in de gelegenheid te stellen een klacht
te (laten) onderzoeken.
5.
Indien Afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Afnemer blijft
in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van overige Producten.
6.
Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt Afnemer geen recht meer toe
op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige
omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
7.
Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, zal Illumade het
gebrekkige product binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, ter keuze
van Illumade, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan danwel een vervangende
vergoeding daarvoor aan Afnemer betalen.
8.
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor
ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten aan de zijde van Illumade, integraal voor
rekening van Afnemer.
Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
1.
Alle door Illumade in het kader van de overeenkomst(en) geleverde Producten blijven
eigendom van Illumade totdat Afnemer alle verplichtingen uit de met Illumade gesloten
overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
Onder de verplichtingen wordt onder meer verstaan:
alle opeisbaar en niet- opeisbaar betalingsverplichtingen uit hoofde van enige met
gesloten Overeenkomst tot het leveren van Producten; en
alle vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van enige met Illumade
gesloten Overeenkomst.
2.
De Afnemer is verschuldigd aan Illumade, uit hoofde van schadevergoeding, een bedrag in geld
gelijk aan de door Illumade geleden economische schade als gevolg van de niet- nakoming door
de Afnemer van enige (financiële) verplichting jegens Illumade, waaronder mede verstaan
waardevermindering, al dan niet als gevolg van incourantheid, van de door Illumade geleverde
Producten.
3.
Zolang het eigendom van de Producten niet op de Afnemer is overgegaan, mag deze de
Producten niet verkopen, verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen aan derden enig
ander recht verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf..

4.

5.

6.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten
danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Afnemer verplicht om Illumade
daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
Afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede
tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Illumade ter inzage te
geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Illumade gerechtigd tot deze
penningen. Voor zoveel als nodig verbindt Afnemer zich er jegens Illumade bij voorbaat toe
om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht
blijken te zijn
Voor het geval Illumade haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen,
geeft Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Illumade
en door Illumade aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen
van Illumade zich bevinden en die Producten terug te nemen. Alle kosten van Illumade
verband houdende met het terugnemen van de hierboven vermelde Producten zijn voor
rekening van Afnemer.

Artikel 7. Betaling en incassokosten
1.
Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op de door Illumade
aangegeven wijze.
2.
Indien Afnemer in gebreke blijft met tijdige betaling van een factuur, is Afnemer van
rechtswege in verzuim. Afnemer is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van
consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is Afnemer
een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden
berekend vanaf het moment dat Afnemer in verzuim is tot het moment van integrale
voldoening van het verschuldigde bedrag.
3.
Indien Afnemer in gebreke of in verzuim is met de tijdige nakoming van zijn verplichtingen
dan komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die Illumade redelijkerwijs moet
maken ten laste van Afnemer. Ingevolge de Wet Normering Buitengerechtelijke
Incassokosten bedragen de incassokosten 15% van de hoofdsom.
4.
Betalingen van Afnemer strekken ter voldoening van de in lid 3 bedoelde kosten, de in lid 2
verschuldigde rente en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande
vordering van Illumade op Afnemer.
Artikel 8. Opschorting, ontbinding en opzegging van de overeenkomst
1.
Illumade heeft het recht om de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke
ingang te ontbinden of op te zeggen dan wel de (verdere) nakoming van haar verplichtingen
onder de overeenkomst(en) met Afnemer op te schorten, zulks onverminderd de overige aan
haar toekomende rechten en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn indien: Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
onvoldoende is; - door de vertraging aan de zijde van Afnemer niet langer van Illumade kan
worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen
voorwaarden nakomt of indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet van Illumade kan worden gevergd.
2.
Indien Illumade op de voet van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst ontbindt of
opzegt, is Illumade gerechtigd tot vergoeding van alle door haar geleden schade, daaronder
begrepen maar niet beperkt tot de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

3.
4.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden of opgezegd zijn de vorderingen van Illumade op
Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van
beslaglegging ten laste van Afnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid
waardoor Afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Illumade
vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de lopende
order(s) te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling. De vorderingen van Illumade op Afnemer zijn in dat geval onmiddellijk
opeisbaar.

Artikel 9. Overmacht
1.
Indien behoorlijke nakoming door Illumade ten gevolge van een of meer omstandigheden,
die niet voor rekening van Illumade komen, waaronder de omstandigheden genoemd in lid 2,
geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft Illumade, het recht de
verplichtingen uit de overeenkomst(en) met Afnemer op ter schorten of de
overeenkomst(en) te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2.
Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van Illumade komen zijn: van
overheidswege uitgevaardigde of uit te vaardigen voorschriften die het gebruik van de
geleverde of nog te leveren Illumade Producten verhinderen of beperken; tekort aan gronden hulpstoffen voor productie van Illumade Producten; tekort aan arbeidskrachten,
werkstaking, in, uit-, en/of doorvoerverbod; transportproblemen, niet-nakoming van de
verplichtingen door toeleveranciers van Illumade of door haar ingeschakelde
transportondernemingen; storingen in de productie; natuur- en/of kernrampen en oorlog
en/of oorlogsdreiging, brand, waterschade alsmede al hetgeen volgens de wet en
jurisprudentie onder overmacht valt.
3.
Illumade zal Afnemer zo spoedig mogelijk omtrent het ontstaan van de overmachtsituatie in
kennis stellen en mededelen in hoeverre zij de leveringen kan continueren. Indien de nog
beschikbare Producten onvoldoende zijn om alle Afnemers volledig te beleveren, heeft
Illumade het recht om Producten tussen haar Afnemers te verdelen op een wijze als door
Illumade in redelijkheid te bepalen.
Artikel 10. Aansprakelijkheid
1.
Behoudens het hierna bepaalde in lid 3 en behoudens in geval van opzet of grove schuld van
Illumade, is Illumade slechts aansprakelijk voor vergoeding van de aan Illumade toerekenbare
directe schade tot maximaal het factuurbedrag dat Afnemer heeft betaald voor de Producten
waardoor de schade werd veroorzaakt.
2.
Illumade is eveneens niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van onoordeelkundig of
verkeerd verbruik, nalatige behandeling en onjuiste plaatsing van haar Producten door
Afnemer en/of door derden. Illumade is voorts niet aansprakelijk voor indirecte schade,
waaronder gevolgschade, gederfde winst, geleden verliezen en gemaakte kosten en schade
door bedrijfsstagnatie.
3.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing,
indien de aansprakelijkheid van Illumade voor de betreffende schade is verzekerd onder
enige overeenkomst van verzekering van Illumade. In dat geval is Illumade slechts
aansprakelijk voor het bedrag dat onder de betreffende verzekering wordt uitgekeerd in het
betreffende geval, vermeerderd met het eigen risico.
4.
Illumade bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, die zij ter afwering van
haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen, mede ten behoeve van al degenen, die bij de
uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.
5.
De voorafgaande bepalingen laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend
rechtelijke bepalingen onverlet.

Artikel 11. Risico-overgang
1.
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van de Producten gaat op
Afnemer over op het moment waarop de Producten in de macht van Afnemer worden
gebracht.
2.
De Producten zijn tevens voor rekening en risico van Afnemer vanaf het moment dat (1) de
datum van feitelijke levering op verzoek of door toedoen van Afnemer wordt uitgesteld, (2)
Afnemer om leveringen in gedeelten verzoekt en/of Producten niet worden afgehaald, met
ingang van het moment dat deze Producten in de administratie en/of de opslagruimte van
Illumade zijn geïdentificeerd als ‘Producten van de Afnemer’. De kosten van (extra) transport,
opslag, verzekering en of andere extra kosten zijn voor rekening van Afnemer.
Artikel 12. Vrijwaring
1.
Afnemer vrijwaart Illumade voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan
Illumade toerekenbaar is.
2.
Indien Illumade uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, is Afnemer
gehouden Illumade zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen
dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Afnemer in gebreke blijven in het
nemen van adequate maatregelen, is Illumade, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf
daartoe over te gaan. Alle kosten en schade daardoor aan de zijde van Illumade en derden
ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Afnemer.
Artikel 13. Intellectuele eigendom
1.
Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Illumade
zich de intellectuele eigendomsrechten voor op door haar ontwikkelde en/of gefabriceerde
Producten, de productieprocessen en de daaraan gekoppelde know-how.
2.
Afnemer is niet bevoegd gebruik te maken van de handelsnamen, merken en verpakkingen
van Illumade en overige rechten van Intellectuele Eigendom, waaronder auteursrechten en
octrooien, van Illumade, tenzij een dergelijk gebruik plaatsvindt met uitdrukkelijk
toestemming van Illumade. Afnemer is verplicht de door Illumade aan de toestemming
verbonden voorwaarden op de volgen. Illumade is te allen tijde gerechtigd de toestemming
in te trekken, zonder gehouden te zijn enige (schade)vergoeding te voldoen aan de Afnemer.
3.
Afnemer is tenslotte gehouden tot geheimhouding van alle van Illumade ontvangen
informatie waarvan zij weet of behoort te weten dat het vertrouwelijke informatie betreft.
Artikel 14. Reclamemateriaal
1.
Alle door Illumade aan Afnemer verstrekte promotiematerialen zijn en blijven eigendom van
Illumade en dienen door de Afnemer op eerste verzoek aan Illumade te worden
geretourneerd, ongeacht of Afnemer hiervoor een vergoeding heeft betaald en zonder dat
Illumade tot enige (schade)vergoeding ter zake is gehouden.
2.
Het is Afnemer verboden eigen promotiemateriaal te (laten) ontwerpen of (laten) drukken of
fabriceren zonder voorafgaande goedkeuring van Illumade. Afnemer is gehouden om
promotiemateriaal wat gemaakt is zonder voorafgaande goedkeuring om niet over te dragen
aan Illumade, dan wel op diens verzoek de promotiematerialen te (doen) vernietigen.
Artikel 15. Verboden promotie
1.
Het is de Afnemer verboden de Producten van Illumade aan te bieden via andere (online)
kanalen dan de eigen fysieke of online winkel.

Met name is het Afnemer verboden de door Illumade geleverde Producten aan te bieden via
online platformen en/of marktplaatsen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Bol.com,
Catawiki, eBay en Amazon.
2. Afnemer ontvangt van Ilumade adviesverkoopprijzen voor de Producten.
3. Afnemer bepaalt zelf haar verkoopprijzen. Het is Afnemer echter verboden middels
geautomatiseerde (online-) oplossingen de Producten voor de laagst vindbare verkoopprijs
(of zelfs lager) aan te bieden.
Artikel 16. Verkoopbeperking
1.
Het is de Afnemer verboden de Producten van Illumade aan te bieden via andere (online)
kanalen dan de eigen fysieke of online winkel.
Met name is het Afnemer verboden de door Illumade geleverde Producten aan te bieden via
online platformen en/of marktplaatsen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Bol.com,
Catawiki, eBay en Amazon.
2.
Het is de Afnemer uitsluitend toegestaan de Producten te verkopen en leveren aan
eindgebruikers. Het is de Afnemer derhalve uitdrukkelijk verboden om te acteren als
groothandel ten aanzien van de door Illumade geleverde Producten dan wel anderszins te
faciliteren bij het ontstaan van een ‘grijs’ leveringscircuit.
3.
Het is de Afnemer uitsluitend toegestaan de Producten te verkopen en leveren aan personen
die woonachtig zijn in de Europese Unie. Met name is het de Afnemer verboden de Producten
te (doen) verkoper en (doen) leveren aan personen woonachtig in de Verenigde Staten en
Canada.
De Afnemer zal zich ook onthouden van het anderszins faciliteren van verkoop en levering van
de Producten aan personen buiten de Europese Unie.
Artikel 17. Fysieke winkel
1. De Afnemer is gehouden bij het afnemen van de Producten van Illumade deze tevens aan te
bieden in een voor zijn rekening gedreven fysieke winkel. Het is Afnemer derhalve niet
toegestaan als wederverkoper van de Produkten op te treden indien hij slechts beschikt over
een online winkel (webshop).
2. Middels het accepteren van deze Algemene Voorwaarden verklaart de Afnemer dat hij
beschikt over een fysieke winkel.
Artikel 18. Boete
1. In het geval van overtreding van het bepaalde in artikel 6, artikel 13, artikel 14, artikel 15,
artikel 16 en/of artikel 17 verbeurt de Afnemer aan Illumade een direct opeisbare boete
gelijk aan drie (3) maal de inkoopwaarde van de aan Afnemer verkochte en geleverde
Producten in de twaalf maanden voorafgaande aan de overtreding, met een minimum van €
25.000,-.
2. De in lid 1 bedoelde boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden
gevorderd.
Artikel 19. Toepasselijk recht en geschillen
1.
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Illumade partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2.
Alle geschillen van partijen voortvloeiende uit of verbandhoudende met (de uitvoering) van
de overeenkomst(en), die niet in der minne kunnen worden beslecht, worden aan de
bevoegde rechter te Leeuwarden voorgelegd.

