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ALGEMENE VOORWAARDEN LEMO CONNECTORS NEDERLAND B.V. 
 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 
overeenkomsten tussen LEMO Connectors Nederland B.V. 
(hierna: LEMO) en haar klanten, alsmede op afzonderlijke 
overeenkomsten die later worden gesloten en al dan niet 
verband houden met eerdere overeenkomsten. De 
toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt 
uitdrukkelijk van de hand gewezen.  
 
1. Aanbieding en aanvaarding  
Elke aanbieding van LEMO is vrijblijvend. De geldigheidsduur 
van aanbiedingen van LEMO bedraagt 30 dagen. Een 
overeenkomst komt pas tot stand op de dag waarop LEMO de 
orderbevestiging naar de klant verstuurt (al dan niet 
elektronisch). 
 
2. Documentatie, catalogi, tekeningen, 
    dimensionale beschrijvingen etc.  
LEMO werkt er constant aan om de kwaliteit van haar 
producten te verbeteren; de prijzen, aanwijzingen en illustraties 
die voorkomen in de documentatie van LEMO kunnen 
veranderen.  
 
3. Prijzen  
Tenzij anders bepaald zijn de prijzen die door LEMO opgegeven 
zijn bruto prijzen in Euro exclusief btw, inclusief 
verpakkingskosten en eventuele verzendkosten binnen de 
Benelux. Verzendkosten buiten de Benelux komen voor 
rekening van de klant. Fiscale- en andere heffingen of rechten 
komen voor rekening van de klant. De prijzen genoemd in de 
overeenkomst kunnen veranderen als gevolg van economische 
of technische omstandigheden. In dat geval zal LEMO de klant 
dit berichten en staat het de klant bij een gestegen prijs vrij de 
order te annuleren, zonder dat de klant of LEMO recht heeft op 
enige vergoeding. 
 
4. Betaling  
De klant is gehouden een factuur van LEMO binnen 30 dagen na 
dagtekening van de factuur te betalen, zonder opschorting of 
verrekening. Indien de order is geplaatst door meerdere 
(rechts- of natuurlijke) personen, zijn zij allen hoofdelijk 
verbonden tot betaling. LEMO is gerechtigd te vragen om 
betalingszekerheid wanneer haar dit geraden voorkomt, en de 
klant is alsdan verplicht die zekerheid per omgaande te stellen. 
Bij niet tijdige betaling of het niet stellen van gevraagde 
zekerheid is LEMO gerechtigd om de overeenkomst zonder 
nadere ingebrekestelling te ontbinden, onverminderd haar 
rechten op schadevergoeding. 
  
5. Levertijden  
De levertijden zijn altijd indicatief en kunnen gewijzigd worden, 
zulks mede in verband met de afhankelijkheid van leveranciers 
van ruwe materialen. In geval een levertijd met meer dan 30 
dagen wordt overschreden kan de overeenkomst door de klant 
zonder ingebrekestelling of recht op schadevergoeding worden 
geannuleerd. 
 
6. Aflevering  
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vindt aflevering 
van de bestelde goederen plaats ten kantore van LEMO (ex 
Works). Eventuele verzending geschiedt voor risico van de 
klant, ook in het geval LEMO geheel of gedeeltelijk de kosten 
draagt. Indien de klant tijdig heeft aangegeven een 
transportverzekering te wensen en dit vervolgens schriftelijk 
overeengekomen is met LEMO, zal door LEMO op kosten van de 
klant een transportverzekering worden afgesloten. De klant 
draagt zorg voor de nakoming van eventueel benodigde  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
formaliteiten, waaronder douaneformaliteiten. 
Wanneer de klant niet meewerkt aan de aflevering van de 
gekochte goederen op het door LEMO doorgegeven tijdstip, 
zullen de goederen vanaf het tijdstip dat aflevering gepland was 
in voorraad gehouden worden op kosten en risico van de klant.  
 
7. Klachten  
De klant dient de goederen terstond na ontvangst te 
controleren, zowel op zichtbare gebreken als op functionaliteit. 
Alle klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd gemeld te 
worden aan LEMO binnen 8 dagen na ontvangst van de 
goederen in geval van redelijkerwijs na controle te constateren 
klachten, terwijl overige klachten binnen 8 dagen na het 
redelijkerwijs kunnen constateren van de klacht schriftelijk 
dienen te worden gemeld aan LEMO, bij gebreke waarvan de 
aanspraken ter zake vervallen. LEMO dient de gelegenheid te 
krijgen de klachten te onderzoeken op hun aard en juistheid. 
 
8. Garantie en exoneratie 
LEMO garandeert de door haar geleverde producten gedurende 
12 maanden na eerste aflevering conform het navolgende. 
Tijdig gemelde gebreken aan haar producten zullen binnen 12 
maanden na aflevering kosteloos worden hersteld, voor zover 
deze gebreken niet het gevolg zijn van normale slijtage, 
verkeerd gebruik of het niet opvolgen van instructies omtrent 
het gebruik of de veiligheid. De garantie vervalt wanneer 
reparaties of wijzigingen aan de geleverde goederen 
plaatsvinden door de klant of door derden, zonder de 
voorafgegane toestemming van LEMO.  
 
Indien LEMO of haar hulppersonen aansprakelijk zijn, is die 
aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag ter grootte van de 
door de klant betaalde prijs voor de desbetreffende order 
waarmee de aansprakelijkheid in verband staat. LEMO is echter 
nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade en 
bedrijfsschade, zoals stagnatieschade en gederfde winst. Iedere 
aansprakelijkheid – voor welke schade ook - is in ieder geval 
beperkt tot € 2.500,-. Alle rechten in verband met 
aansprakelijkheid van LEMO vervallen 1 jaar na de dag van de 
schadeveroorzakende gebeurtenis. 
 
9. Retournering 
Goederen of onderdelen die teruggestuurd worden naar LEMO 
dienen in alle gevallen vergezeld te zijn van een kopie van het 
aankoopbewijs en de factuur, en het NCR-nummer dat bij 
melding van de klacht verkregen wordt van LEMO. Verzending 
dient plaats te vinden in de originele verpakking of in een 
andere verpakking die toereikend is om de goederen te 
beschermen.  
 
10. Eigendomsvoorbehoud  
Onverminderd de risico overgang op het moment van aflevering 
blijven alle door LEMO geleverde zaken haar eigendom, tot op 
het moment dat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn 
betalingsverplichtingen jegens LEMO uit hoofde van enige met 
LEMO gesloten overeenkomst, vorderingen ter zake van het 
tekortschieten in de nakoming van een overeenkomst (zoals 
rente en kosten) daaronder begrepen.  
 
11. Rechts- en forumkeuze 
De rechtsverhouding tussen LEMO en haar klant wordt beheerst 
door het Nederlandse recht, waarbij het Weens Koopverdrag 
niet van toepassing is. Alle geschillen tussen LEMO en haar 
klanten worden in eerste aanleg beslecht door de rechtbank 
Noord-Holland te Haarlem. 


