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Algemeen 

 

Artikel 1: Toepasselijkheid 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en transacties, tenzij uitdrukkelijk 

schriftelijk anders is overeengekomen. Afwijkende bedingen binden LTH slechts na schriftelijke akkoordbevinding onzerzijds en alleen voor de 

overeenkomst waarop die akkoordbevinding betrekking heeft. Verwijst de (potentiele) KLANT bij aanvaarding naar zijn algemene voorwaarden, 

dan moeten deze geacht worden door LTH uitdrukkelijk van de hand te zijn gewezen. 

1.2 Indien deze voorwaarden eenmaal deel hebben uitgemaakt van een met LTH gesloten overeenkomst, zullen zij tevens van toepassing zijn op alle 

vervolgopdrachten, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. 

1.3 Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht 

blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. 

Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen. 

 

Artikel 2: Definities 

In deze voorwaarden betekent: 

“LTH”:  Lastechniek Holland B.V.; 

“KLANT”:  ledere natuurlijke persoon of rechtspersoon die één of meerdere zaken van LTH en/of werkzaamheden aan LTH opdraagt, 

dan wel aan wie LTH ter zake van een en/of ander aanbiedingen doet, die met LTH een overeenkomst heeft afgesloten, 

respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en 

erfgename(n); 

“cilinders”: ·  Cilindervormige gasflessen; 

“emballage”:  Verpakkingsmateriaal voor het vervoeren en opslaan van gassen, zoals cilinders, opslagvaten met waterinhoud tot 1000 liter, 

pallets etc.; 

“gassoort”:  Een type gas en/of mengsels hiervan; 

“gas”:  Gas in gasvormige toestand en/of gas in vloeibare toestand gebracht;  

“vloeibaar gas”:  Gas in vloeibare toestand gebracht; 

“zaak”: Een voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object, waaronder een bepaalde hoeveelheid gas; 

“materialen”:  Apparaten, uitrusting, benodigdheden en toebehoren door de KLANT aangekocht bij LTH;  

“producten”:  Alle gassen, goederen en of materialen welke door LTH aan een KLANT worden aangeboden en/of ter beschikking 

gesteld op grond van een koopovereenkomst, een huurovereenkomst, in het kader van dienstverlening, of anderszins; 

“diensten”:  Alle diensten welke door of namens LTH in verband met de producten of anderszins aan de KLANT worden verleend; 

 

 

Artikel 3: Aanbiedingen/offertes en overeenkomsten 

3.1 Documentatiemateriaal met daarin opgenomen technische gegevens zoals: maten, gewichten, prijzen, budgetschattingen, adviezen, voorgestelde 

oplossingen van problemen e.d. zijn niet bindend voor LTH. 

3.2 Al onze aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en worden aanvaard na opdrachtbevestiging door LTH volgens de bepalingen van 

deze algemene voorwaarden en eventueel bijzondere bepalingen. De voorwaarden van de aanbieding blijven geldig binnen de geldigheidsduur van 

de genoemde aanbieding. Indien geen geldigheidsduur in de aanbieding beschreven is, is de aanbieding gedurende een periode van 30 dagen 

geldig. 

3.3 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, alsmede (mondelinge) 

afspraken en/of toezeggingen door of namens LTH gedaan, binden LTH slechts indien deze door LTH schriftelijk zijn bevestigd. Indien de 

aanvullende afspraken of wijzigingen hogere kosten veroorzaken dan voorzien in de prijsopgave, dan is LTH gerechtigd deze extra kosten bij de 

KLANT in rekening te brengen. 

3.4 Voor werkzaamheden waarvan naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als 

opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 

3.5 LTH is bevoegd om, indien LTH dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht bij de uitvoering van 

de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de KLANT zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo 

mogelijk en/of zo nodig zal LTH hieromtrent met de KLANT overleg plegen. 

3.6 Adviezen, voorstellen en/of plannen die ten behoeve van de KLANT worden gemaakt ter ondersteuning van de aanbieding, blijven eigendom van 

LTH en moeten op eerste verzoek van LTH worden geretourneerd. De KLANT mag zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van LTH 

de adviezen, voorstellen en/of plannen niet kopiëren, verveelvoudigen dan wel ter beschikking stellen aan derden. 

 

Artikel 4: Prijzen 

4.1 AIle prijsopgaven en prijzen die in rekening worden gebracht zijn af fabriek, werkplaats c.q. magazijn LTH exclusief BTW, en exclusief eventuele 

andere onder de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen e.d., invoerrechten, opslag-, vracht-, verzend-, verzekerings- en verpakkingskosten 

in euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

4.2 Indien in de overeenkomst van LTH en de KLANT geen prijs is vermeld, dan geldt de dagprijs die geldt op de dag van aflevering. 

4.3 Alle prijsopgaven door LTH geschieden onder voorbehoud van prijswijziging. Indien de afgenomen volumes achterblijven bij de in het contract 

vermelde geschatte of overeengekomen volumes, is LTH gerechtigd de prijs aan te passen aan dit lagere volume. 

4.4 LTH behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen en bijdragen aan te passen. 

4.5 LTH zal de KLANT tijdig van de prijsstijging op de hoogte brengen. Indien de KLANT deze aangepaste prijs niet accepteert, is LTH gerechtigd de 

overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. 
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4.6 LTH is gerechtigd de KLANT voor elke aflevering een veiligheidsbijdrage in rekening te brengen. Geschiedt een levering echter op uitdrukkelijke 

wens van LTH, dan zal voor die levering geen veiligheidsbijdrage worden geheven. 

4.7 Indien van of aan LTH enigerlei belasting, heffing, recht of accijns wordt geheven of opgelegd direct of indirect ter zake van de vervaardiging, de 

verkoop, het vervoer of het gebruik van een gassoort of ter zake van de in het vorige lid bedoelde veiligheidsbijdrage, mag LTH dergelijke bedragen 

doorberekenen. 

 

Artikel 5: Levering, afname en transport 

5.1 Levering geschied op de plaats bij de overeenkomst bepaald. De kosten van transport komen steeds voor rekening van de KLANT, tenzij 

anders is overeengekomen. De KLANT draagt er zorg voor dat de plaats van levering redelijkerwijs door het vervoermiddel bereikbaar is. 

Indien de plaats van levering niet bereikbaar is, zal levering plaatsvinden op een plaats zo dicht mogelijk bij de overeengekomen plaats van 

levering. 

5.2 Het risico ten aanzien van een door LTH verkochte en of geleverde zaak, waaronder mede begrepen zijn schade als gevolg van transport, 

brand, diefstal etc. gaat over op de KLANT op het moment van (af)levering. Dit geldt eveneens voor de cilinders waarin de geleverde zaken 

zich bevinden. 

5.3 De KLANT is gehouden zich ervan te vergewissen dat een (af)geleverde of (af) te leveren zaak geschikt is voor het doel waarvoor hij het 

wenst te gebruiken. 

5.4 LTH is nimmer aansprakelijk voor de schade welke ontstaan is doordat de samenstelling van de (af)geleverde product(en) afwijkt van de 

samenstelling van de door de klant bestelde product(en). 

5.5 Voor spoedleveringen, dit is een levering gegarandeerd in de loop van de 2 werkdagen na ontvangst van de schriftelijke bestelling, of 

speciaal transport zullen door LTH extra kosten in rekening worden gebracht aan de KLANT.  

5.6 De KLANT verbindt zich om van LTH gekochte gassoorten uitsluitend aan te wenden voor eigen gebruik, tenzij schriftelijk anders 

overeengekomen. 

5.7 De KLANT is gedurende de contractperiode niet gerechtigd om genoemde producten of andere gassoorten bij een andere leverancier af te 

nemen dan bij LTH. Bij overtreding van dit verbod is de KLANT - zonder dat enige vorm van ingebrekestelling vereist is - verplicht 

LTH schadeloos te stellen voor het gemis aan omzet gedurende de resterende looptijd van de overeenkomst. 

5.8 LTH behoudt zich het recht voor om de leveringen van de gassen gedeeltelijk of geheel door een derde partij te laten uitvoeren. 

5.9 Een door LTH opgegeven of met LTH overeengekomen leveringstermijn is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 

overeengekomen. 

5.10 LTH behoudt zich het recht voor om ineens verkochte zaken of een ineens afgeroepen hoeveelheid zaken in gedeelten (af) te leveren. 

5.11 Indien, in afwijking van het voorgaande, het vervoer van producten niet door LTH, doch door de KLANT ingeschakelde vervoerder 

plaatsvindt, verplicht de KLANT zich te voldoen aan alle (wettelijke) voorschriften en verplichtingen die gelden voor het vervoer van 

producten. 

 

Artikel 6: Emballage 

6.1 De emballage is en blijft onvervreemdbaar eigendom van LTH en wordt aan de KLANT verhuurd. Het is de KLANT niet toegestaan aan LTH 

toebehorende emballage te verkopen, te vervreemden of te bezwaren, dan wel aan een derde op enigerlei andere wijze ten gebruik te 

geven. De KLANT zal als een goede huisvader voor de bewaring en het behoud van de emballage zorgdragen. 

6.2 De KLANT mag de emballage niet gebruiken voor enig ander doel dan de opslag van gassoorten die hij van LTH heeft gekocht. 

6.3 De bij de KLANT aanwezige emballage wordt voor elke dag of gedeelte daarvan bij hem in rekening gebracht tegen de geldende tarieven.  

6.4 In geval van verlies, beschadiging, vervuiling, diefstal of vernietiging van aan de KLANT verhuurde emballage, verbindt de KLANT zich 

jegens LTH om aan haar te betalen bij wijze van vooraf vastgestelde schadevergoeding: 

 

 Per cilinderdop:     3 euro 

 Per beschermdop:     5 euro 

 Per aansluitstuk:     15 euro 

 Per afsluiter:    15 euro 

 Per cilinder:     250 euro 

 Per pallet:      250 euro  

 Per manifold:     300 euro  

 Per minitank:     700 euro 

 Per pakketframe excimanfold:   700 euro 

 Schoonmaakkosten per cilinder/minitank:   120 Euro 

  

 Een en ander laat onverminderd het recht van LTH op vergoeding van de werkelijke schade, indien deze de vooraf vastgestelde 

schadevergoeding overtreft en laat onverminderd het recht van LTH op vergoeding als bedoeld in artikel 6.4 van deze voorwaarden. 

6.5 De KLANT is gehouden LTH onverwijld in kennis te stellen van alle beschadigingen (inwendige en uitwendige) welke aan de door de KLANT 

gebruikte cilinder(s) mochten ontstaan. 

6.6 De KLANT verbindt zich om op zijn kosten alle emballage, waarin de gassoorten zijn geleverd, gereinigd terug te brengen naar de 

overeengekomen plaats van levering; wanneer deze binnen 90 dagen na beëindiging van het contract niet zijn teruggebracht, is LTH 

gerechtigd te bepalen dat deze worden geacht verloren te zijn gegaan. LTH is alsdan gerechtigd de kosten van het reinigen van de 

teruggebrachte emballage en de emballage die verloren is gegaan aan de KLANT in rekening te brengen 

6.7 De KLANT verleent LTH het recht ieder gewenst onderzoek uit te voeren met betrekking tot de door hem gehuurde emballage en deze 

eventueel terug te nemen. 

6.8 Alle door de KLANT aan LTH teruggegeven cilinders worden als leeg beschouwd, er wordt geen vergoeding gegeven voor restproduct(en). 

6.9 Kosten van vervoer van emballage van een vulstation of fabriek van LTH naar de KLANT en omgekeerd zijn voor rekening van de KLANT. 

Kosten van het verwijderen van restproduct(en) zijn voor rekening van de KLANT. 

6.10 Kosten en/of schade door met voor de herkeurdatum aan LTH teruggegeven emballage zijn voor rekening van de KLANT. 

6.11 De KLANT zal niets wijzigen aan de emballage, noch aan de hieraan aangebrachte apparatuur. Overtreding van deze bepaling wordt gezien 

als een beschadiging als bedoeld in artikel 6.4 van deze voorwaarden. 
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Artikel 7: Vullen van emballage 

7.1 Het vullen van aan LTH toebehorende emballage is zonder schriftelijke toestemming van LTH niet toegestaan. 

7.2 Voor het vullen van alle aan de KLANT toebehorende cilinders wordt de KLANT een toeslag berekend. 

7.3 Aan de KLANT toebehorende cilinders die door de KLANT aan LTH ter vulling worden aangeboden dienen voorzien te zijn van de voor 

Nederland geldende keuringstekens. Cilinders die niet in keur zijn dan wel waar bij de keuringstermijn binnen 3 maanden afloopt worden op 

kosten van de KLANT eerst herkeurd voordat de cilinders gevuld worden. 

 

Artikel 8: Betaling, kredietwaardigheid 

8.1 LTH is te allen tijde gerechtigd uitsluitend tegen contante betaling of onder rembours te leveren. Indien na het sluiten van de overeenkomst 

LTH ter kennis gekomen omstandigheden LTH goede grond geven te vrezen dat de KLANT zijn betalings- en andere verplichtingen niet zal 

nakomen, is LTH bevoegd levering en verzending uit te stellen, totdat de KLANT genoegzaam zekerheid voor de nakoming van zijn 

verplichtingen heeft verschaft.  

8.2 De KLANT is in dat geval aansprakelijk voor de door LTH door vertraagde (af)Ievering en verzending geleden en te lijden schade. Tenzij LTH 

gebruik heeft gemaakt van haar in lid 1 omschreven bevoegdheden, is de KLANT verplicht het door hem verschuldigde factuurbedrag binnen 

14 dagen bij betaling van de jaar- of maandhuur, dan wel binnen 30 dagen in alle overige gevallen na factuurdatum contant of op een door 

ons aangewezen bank- of girorekening te voldoen. 

8.3 De KLANT heeft geen recht op korting of verrekening bij betaling van de factuur, tenzij uitdrukkelijk op de factuur vermeld. 

8.4 Nalatigheid van de KLANT terzake van het afnemen van zaken, dan wel geschillen met betrekking tot de levering, laten de 

betalingsverplichting van de KLANT onverlet. 

8.5 Indien door LTH in gedeelten wordt geleverd, is LTH bevoegd per deellevering te factureren en is LTH niet tot verdere leveringen verplicht 

dan nadat de op de reeds gedane deelleveringen betrekking hebbende facturen reeds zijn betaald, onverminderd het overige in de leden van 

dit artikel bepaalde. 

8.6 Indien de KLANT op de vervaldag niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling is 

vereist. 

8.7 Bij gebreke van tijdige betaling is de KLANT, zonder aanmaning of ingebrekestelling, rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke 

(handels)rente, berekend over de hoofdsom van de factuur.  

8.8 Kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de KLANT. Gerechtelijke kosten omvatten alle 

door LTH gemaakte proceskosten, ook voor zover deze een proceskostenveroordeling volgens de daarvoor gebruikelijke tarieven 

overtreffen. De buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen 15% van het door de KLANT verschuldigde bedrag met een minimum van € 

125,-, exclusief voornoemde vertragingsrente. De KLANT is niet gerechtigd zijn betalingsverplichting te verrekenen dan wel op te schorten. 

8.9 LTH behoudt zich het recht voor de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten of in het vervolg contante 

betaling bij aflevering te verlangen, indien de KLANT tekortschiet in de nakoming van enige verplichting tot betaling aan LTH. 

8.10 Indien de KLANT in verzuim is met betaling van een of meer facturen, dan wel in geval van surséance van betaling, dan wel indien het regime 

ingevolge de WSNP op de KLANT van toepassing wordt verklaard, dan wel in geval van faillissement van de KLANT, is elke vordering van 

LTH op de KLANT terstond en ten volle opeisbaar. 

8.11 LTH is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de KLANT zekerheid te eisen dat zowel aan 

betalings- als aan overige verplichtingen voldaan zal worden. 

 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud 

9.1 Totdat de KLANT de tegenprestatie voor alle door LTH krachtens overeenkomst aan de KLANT afgeleverde of af te leveren, verkochte zaken 

en eventuele krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de KLANT verrichte of te verrichten werkzaamheden volledig 

heeft voldaan, blijven alle door LTH geleverde zaken haar eigendom. 

9.2 Zoals ook in artikel 6.1 is vermeld, is en blijft de emballage onvervreemdbaar eigendom van LTH en wordt aan de KLANT verhuurd. 

9.3 De KLANT is bevoegd een afgeleverde met eigendomsvoorbehoud verkochte zaak in zijn eigen bedrijfsuitoefening te gebruiken c.q. te 

verbruiken. Indien de KLANT echter tekortschiet in de nakoming van de tegenprestatie, is LTH gerechtigd, zonder nadere aankondiging of 

ingebrekestelling, dan wel gerechtelijke tussenkomst, de met eigendomsvoorbehoud verkochte zaak en (andere) aan LTH toebehorende 

zaken (te demonteren en) terug te nemen op kosten van de KLANT. De KLANT is daartoe gehouden terstond zijn medewerking te verlenen. 

9.4 De KLANT is verplicht zijn medewerking te verlenen bij alle maatregelen die LTH ter bescherming van eigendomsrechten op door haar of 

door haar toeleverancier(s) geleverde zaken wil treffen. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken 

willen doen geiden, is de KLANT verplicht LTH onmiddellijk hiervan in kennis te stellen. 

9.5 De KLANT is niet gerechtigd de zaken waarop het bovengenoemde eigendomsvoorbehoud rust te verkopen of te verwerken buiten de 

normale uitoefening van zijn bedrijf, deze zaken te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren of op welke wijze 

dan ook inbreuk te maken op het eigendomsrecht van LTH. 

9.6 Het is de KLANT niet toegestaan op de producten aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de producten 

of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken. 

 

Artikel 10: Overmacht 

10.1   Indien LTH door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) in de nakoming van haar verplichtingen wordt verhinderd, heeft LTH het 

recht de overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen uit de 

overeenkomst op te schorten tot de omstandigheden van overmacht een einde hebben genomen en nakoming in redelijkheid mogelijk is, 

zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. 

10.2   LTH is gerechtigd betaling te vorderen van haar prestaties tot het tijdstip dat de omstandigheden welke overmacht aan de zijde van LTH 

opleveren zich voordoen. 

10.3 Indien LTH ten gevolge van het niet voldoen door een derde aan haar verplichtingen niet in staat haar verplichtingen na te komen, zal de 

KLANT jegens LTH niet meer aanspraken geldend kunnen maken dan LTH op haar leverancier zal kunnen verhalen. 

10.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van LTH onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of 

tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen. Voor 

zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: (burger)oorlog al dan niet openlijk verklaard, oorlogsgevaar, 

revolutie, terrorisme en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, natuurramp, oproer, blokkade, gijzeling, molest, waterschade, storing van 

de machines of de installaties voor de productie, de opslag of het transport van de gassoorten, overstroming(sgevaar), gehele of gedeeltelijke 

mobilisatie, transportmoeilijkheden, invoer-, uitvoer-, handels- of enig ander verbod of beperking van de zijde van de kennelijk bevoegde 
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overheid, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, werkstaking, werkweigering, bedrijfsbezetting, epidemie, brand, 

ontploffing en andere calamiteiten, storm, aardbeving en andere natuurrampen, onvermijdelijke natuurlijke toevallen, alsmede diefstal of niet-

volledige en/of vertraagde levering van grond- en/of hulpstoffen en/of energie door toeleveranciers van LTH. 

10.5 De opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de 

overmacht toestand zijn ontstaan. 

10.6   Indien de overmacht toestand drie maanden heeft geduurd dan wel zodra vaststaat dat de overmacht toestand langer dan drie maanden zal 

duren, is de KLANT gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. 

10.7 De KLANT is ook na zodanige beëindiging van de overeenkomst gehouden de door hem aan LTH verschuldigde vergoedingen die betrekking 

hebben op de periode voor de overmacht toestand, aan LTH te betalen. 

10.8 LTH is tijdens de overmacht toestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de KLANT, noch is zij daartoe 

gehouden na beëindiging van de overeenkomst als in het zevende lid van dit artikel bedoeld. 

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid 

11.1 De aansprakelijkheid van LTH voor niet, niet tijdige of behoorlijke nakoming van de tussen LTH en KLANT afgesloten overeenkomst is 

beperkt tot directe schade en zal het factuurbedrag exclusief BTW niet te boven gaan. De aansprakelijkheid voor bedrijfs- en gevolgschade is 

volledig uitgesloten. 

11.2 LTH is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de KLANT of derden,    

waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of  milieuschade. 

11.3 Deze in artikel 11.1 genoemde aansprakelijkheidsbeperking geldt eveneens indien de KLANT of een derde schade lijdt als gevolg van 

handelen of nalaten van het personeel van LTH of derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. 

11.4 LTH is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is door of in verband met gebruik van cilinders waarvan de keuringstermijn is verstreken. 

11.5 LTH is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt bij de KLANT of een derde door het gebruik van het geleverde of door de 

ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de KLANT het heeft aangeschaft. 

11.6  De KLANT is verplicht er op toe te zien dat de door LTH geleverde zaken door de vervoerder bij aflevering op nette en veilige wijze in 

daartoe geschikte ruimten opgeslagen te (doen of laten) houden en ervoor zorg te dragen dat met die zaken op nette en veilige wijze wordt 

omgegaan. De KLANT is verplicht LTH te vrijwaren voor alle aanspraken wegens schade, opgetreden doordat aan de hier vermelde 

verplichtingen niet is voldaan. Ingeval de KLANT het product slecht heeft onderhouden, aan het product wijzigingen respectievelijk 

aanpassingen heeft aangebracht dan wel het product heeft verbonden of heeft gebruikt in combinatie met andere, niet van LTH afkomstige 

originele onderdelen/producten, dan is LTH niet aansprakelijk voor schade aan dit product en schade opgetreden ten gevolge van het 

gebruik van dit product. 

11.7 In alle gevallen waarin LTH een beroep op het in het voorgaande bepaalde toekomt, kunnen de aangesproken werknemers en hulppersonen 

van LTH eveneens een beroep daarop doen, als was dit door de betrokken werknemers en hulppersonen bedongen. 

11.8 De aansprakelijkheid van LTH voor wat betreft schade aan personen en goederen zal in ieder geval beperkt zijn tot het door LTH verzekerd 

bedrag per gebeurtenis. 

 

Artikel 12: Garantie 

12.1   Een door LTH gegeven garantie is slechts geldig voor zover zij op schrift is gesteld en voor de aangegeven duur. 

12.2   Een door LTH gegeven garantie is beperkt tot herstel van eventuele materiaal- of fabricagefouten of, dit ter keuze van LTH, vervanging van 

de geleverde zaak. 

12.3   Een garantieverplichting van LTH vervalt indien de KLANT zelf gedurende de garantietermijn zonder toestemming van LTH 

wijzigingen en/of reparaties aan de afgeleverde zaak verricht of laat verrichten. 

 

Artikel 13: Reclames 

13.1 LTH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor aanspraken wegens onvoldoende hoeveelheid en/of hoedanigheid van een geleverde zaak, 

tenzij de desbetreffende klachten schriftelijk bij LTH zijn ingediend uiterlijk twee werkdagen nadat de KLANT de hoeveelheid en/of 

hoedanigheid redelijkerwijs had kunnen controleren; in ieder geval is de aansprakelijkheid van LTH uit dien hoofde beperkt tot de 

verkoopprijs of tot vervanging van de zaak. 

13.2 De KLANT kan geen beroep meer doen op een onjuist factuurbedrag of een onjuiste hoeveelheid emballage die de KLANT volgens een 

factuur van LTH onder zich heeft, indien hij LTH daarvan niet binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk heeft kennis gegeven. 

13.3 De administratie van LTH is doorslaggevend met betrekking tot de bepaling van de hoeveelheid van een door de KLANT van LTH 

afgenomen gassoort, alsmede de hoeveelheid aan LTH toebehorende emballage die de KLANT onder zich heeft, behoudens door de 

KLANT te leveren tegenbewijs. 

13.4 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden, zal een administratieve vermindering van het emballagesaldo op basis van een terechte 

reclame niet verder terugwerken dan 3 maanden voor de datum waarop wordt  gereclameerd. 

 

Artikel 14: Veiligheid 

14.1  De KLANT is gehouden alle benodigde veiligheidsmaatregelen te nemen met betrekking tot een door LTH afgeleverde zaak. 

14.2 De KLANT erkent de veiligheidsinformatiebladen te hebben ontvangen met betrekking tot het gas en verplicht zich tot verspreiding hiervan 

onder de gebruikers binnen zijn bedrijf. 

14.3 De KLANT zal geen opslag of enig gebruik in de nabijheid van, op, aan of in enige cilinder en/of enige zuurstofinstallatie van enig olie, vet 

of smeermiddel toestaan. 

 

Artikel 15: Duur overeenkomst/ontbinding 

15.1 LTH heeft het recht de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven of deurwaardersexploot buitengerechtelijk te ontbinden, 

indien de KLANT in gebreke blijft zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen. Behoudens het geval van wettelijk verzuim, zal de 

ontbinding pas plaatsvinden nadat de KLANT schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is 

gegund om het gebrek te zuiveren. 
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15.2 Voorts is LTH gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van 

een aangetekend schrijven of deurwaardersexploot met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: 

• de KLANT (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; 

• de KLANT zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; 

• op de KLANT de -voorlopige- toepassing van de schuldsaneringsregeling krachtens de Wet Schuldsanering 

Natuurlijke Personen wordt uitgesproken; 

• de onderneming van de KLANT wordt geliquideerd; 

• de KLANT zijn huidige onderneming staakt; 

• de KLANT een schuldenregeling aan zijn schuldeisers aanbiedt. 

• buiten toedoen van de KLANT op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de KLANT beslag wordt gelegd, dan wel indien 

de KLANT anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen. 

15.3 Indien LTH de ontbinding inroept op grond van het zich voordoen van een van de in de vorige leden genoemde omstandigheden, is elke 

vordering van LTH jegens de KLANT, met inbegrip van de vorderingen die reeds gefactureerd zijn, onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar. 

15.4 Bij aan de KLANT toe te rekenen tussentijdse beëindiging is de KLANT verplicht alle door LTH geleden schade te voldoen. 

15.5 Indien de KLANT voornemens is enigerlei bedrijfsactiviteit waarvoor hij de hiervoor bedoelde gassoorten/cilinders betrekt en/of benodigd 

heeft om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk over te dragen, daaronder ook begrepen een activa transactie en (juridische) fusie, is 

de KLANT gehouden LTH uiterlijk 30 dagen voorafgaand aan de overdracht, van deze omstandigheid in kennis te stellen en in het kader van 

de overdracht van die activiteit te bedingen dat de overnemende partij alle verplichtingen voortvloeiende uit onderhavige overeenkomst 

integraal overneemt en eerbiedigt.  

15.6 In geval de KLANT zijn bedrijf van de in de overeenkomst genoemde locatie naar elders binnen Nederland verplaatst, zal de 

overeenkomst - behoudens te maken aanpassingen - van kracht blijven, met dien verstande dat de kosten van de montage, verplaatsen 

en opnieuw aanleggen van een door de KLANT gehuurde installatie door de KLANT zullen worden gedragen. 

 

Artikel 16: Aanpassing algemene voorwaarden 

16.1  LTH is te allen tijde gerechtigd de tekst van deze algemene voorwaarden aan te passen; deze aanpassingen zullen de rechtsverhouding 

tussen partijen in de toekomst (mede) beheersen. 

 

Artikel 17: Toepasselijk recht, bevoegde rechter 

17.1 Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met LTH, alsmede de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

17.2 Geschillen zullen bij uitsluiting worden berecht door de (President van de) Rechtbank  te Utrecht. 
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Artikel 18: Installatie-, onderhouds-, keurings- of reparatiewerkzaamheden, dan wel werkzaamheden die bestaan in het tot stand 

brengen van een werk van stoffelijke aard 

18.1   In geval (tevens) installatie-, onderhouds-, keurings- of reparatiewerkzaamheden, dan wel werkzaamheden die bestaan in het tot stand 

brengen van een werk van stoffelijke aard zijn overeengekomen, zijn naast de artikelen 19 tot en met 24 de artikelen 1 tot en met 17 van 

toepassing, met dien verstande dat bij strijdigheid tussen een  bepaling van de artikelen tot  en met 17 en een bepaling van de artikelen 19 

tot en met 24 laatst bedoelde bepaling voorgaat. 

18.2 In de hierna volgende artikelen wordt onder “het werk” verstaan: de installatie-, onderhouds-, keurings- of reparatiewerkzaamheden, dan wel 

werkzaamheden die bestaan in het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard. 

 

Artikel 19: Oplevering 

19.1 Het werk is opgeleverd wanneer: 

 LTH de KLANT heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en de KLANT de mededeling dat het werk is goedgekeurd aan LTH 

heeft verzonden; of 

 zestien dagen zijn verstreken nadat LTH heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en de KLANT binnen deze termijn heeft 

nagelaten het werk op te nemen en/of zijn goed- of afkeuring schriftelijk aan LTH kenbaar te maken. 

19.2 Kleine gebreken aan het werk die een eventuele ingebruikneming van het werk niet verhinderen, geven geen reden tot het onthouden 

van goedkeuring en zal LTH zo spoedig mogelijk herstellen. 

19.3     De KLANT kan nadat het werk is opgeleverd geen beroep meer doen op een gebrek aan  

het werk dat hij voordat het werk is opgeleverd redelijkerwijze had behoren te ontdekken of heeft ontdekt en daarvan niet aan LTH 

schriftelijk heeft kennis gegeven. 

19.4   Op een gebrek aan het werk dat de KLANT redelijkerwijze niet voordat het werk is opgeleverd had behoren te ontdekken kan de KLANT 

geen beroep meer doen, indien hij LTH daarvan niet schriftelijk kennis heeft gegeven binnen 30 dagen na ontdekking en binnen zes 

maanden nadat het werk is opgeleverd. 

19.5   Ter zake van een heropneming na afkeuring is het in dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing met betrekking tot het na 

afkeuring herstelde (gedeelte van het) werk. 

 

Artikel 20: Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat 

20.1 De KLANT heeft het recht de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening en risico te schorsen. Indien de KLANT besluit 

het werk te schorsen deelt hij dat en de verwachte duur van de schorsing onmiddellijk schriftelijk aan LTH mede. 

20.2 Kosten die LTH maakt of schade die LTH lijdt als gevolg van de schorsing, dienen aan LTH te worden vergoed. 

20.3 In geval de schorsing langer duurt dan 30 dagen, is LTH gerechtigd van de KLANT te vorderen dat een evenredige betaling plaatsvindt 

voor het gedeelte van het werk dat is uitgevoerd. 
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20.4 In geval de schorsing langer duurt dan 60 dagen, is LTH gerechtigd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. De KLANT is dan ter zake 

van het beëindigde werk verplicht alle door LTH gemaakte kosten, zoals die met betrekking tot loon en materiaal en winst die LTH zonder 

voortijdige beëindiging behaald zou hebben aan LTH te vergoeden dan wel ter keuze aan LTH een vaste vergoeding te voldoen, welke 

wordt berekend op basis van de contractueel overeengekomen maximale of geschatte af te nemen hoeveelheid producten gedurende de 

helft van de resterende looptijd inclusief de opzegtermijn. 

 

Artikel 21: Meerwerk 

21.1   LTH is gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming meerwerk uit te voeren en in rekening te brengen, mits de vermeerdering van 

de prijs van het werk niet meer dan vijf procent bedraagt. Onder “meerwerk” wordt verstaan: al hetgeen door LTH boven de in de 

overeenkomst vastgestelde hoeveelheden en/of soorten (te verwerken) materialen wordt afgeleverd en/of aangebracht, dan wel boven de in 

die overeenkomst omschreven werkzaamheden wordt gepresteerd. Het meerwerk wordt de KLANT afzonderlijk in rekening gebracht. 

 

 

Artikel  22: Kostenverhogende omstandigheden 

22.1  In geval kostenverhogende omstandigheden met betrekking tot het werk na totstandkoming van de overeenkomst zich voordoen zonder dat 

zulks LTH kan worden toegerekend en LTH bij de prijsbepaling met de mogelijkheid dat deze omstandigheden zich zouden voordoen geen 

rekening heeft behoeven te houden, is LTH gerechtigd de overeengekomen prijs aan de kostenverhoging aan te passen. 

 

Artikel 23: Verplichting om de uitvoering van het werk(tijdig) mogelijk te maken 

23.1 De KLANT is verplicht al het redelijke te doen teneinde ervoor te zorgen dat LTH (tijdig) het werk kan uitvoeren. 

23.2 Teneinde aan zijn in lid 1 genoemde verplichting te voldoen zal de KLANT onder meer (tijdig) voor zijn rekening en risico: 

 ten behoeve van de uitvoering van het werk benodigde energie en water ter beschikking stellen; 

 ten behoeve van de opzet en uitvoering van het werk vereiste ontheffingen, vergunningen of andere 

overheidsbeschikkingen ter beschikking stellen; 

 ten behoeve van de uitvoering van het werk benodigde stellingen, steigers of ladders ter beschikking stellen en opstellen, 

alsmede verwijderen na de uitvoering van het werk; 

 zorgen voor extra mankracht bij het verplaatsen van zaken die redelijkerwijze niet door twee personen kunnen worden 

verplaatst; 

 zorgen voor breek-, hei-, stofferings-, beton-, funderings-, graaf-, hak-, grond-, bestratings-, timmer-, schilder- of enig ander 

bijkomend werk. 

 

Artikel 24: Verhuur 

24.1 In geval van verhuur van zaken worden deze, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, verhuurd per gehele week. De dag van afgifte c.q. 

verzending van het gehuurde geldt als eerste huurdag, de dag waarop wij het gehuurde terug ontvangen als laatste. Tenzij schriftelijk 

anders is overeengekomen, is ook voor zaterdagen, zon- en feestdagen e.d., de volledig overeengekomen huurprijs verschuldigd. 

24.2 . Betaling van de huurprijs dient binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden. 

24.3   De door LTH verhuurde apparatuur/zaken wordt telkens voor de verhuur door LTH op hun goede werking gecontroleerd. LTH kan niet instaan 

voor schade welke ontstaat ten gevolge van een gebrek dat tijdens het gebruik ontstaat of zich eerst tijdens het gebruik manifesteert. 

24.4 Tenzij door de KLANT direct of aanstonds na ontvangst van het gehuurde wordt gereclameerd, wordt de KLANT geacht het gehuurde in 

goede staat te hebben ontvangen, zulks behoudens door de KLANT te leveren tegenbewijs. 

24.5 De KLANT is gehouden het gehuurde als een goed huisvader te beheren en is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van 

onoordeelkundig gebruik van het gehuurde dan wel van een ander gebruik dan waarvoor bet gehuurde bestemd is. 

24.6 Het staat LTH vrij alvorens een zaak ter verhuur af te geven als ook indien een door LTH in redelijkheid vast te stellen waarborgsom en/of 

een vooruitbetaling van een (gedeelte van) de overeengekomen huurtermijn te verlangen. 

24.7 LTH is gerechtigd de huurprijzen tussentijds op een termijn van 4 weken te verhogen. 

24.8 LTH heeft het recht de huurovereenkomst dadelijk door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden in geval: 

 de KLANT zich buiten Europa gaat vestigen; 

 de KLANT niet aan zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst voldoet; 

 het faillissement van de KLANT is aangevraagd of uitgesproken; 

 de KLANT in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen geraakt; 

 de KLANT surseance van betaling heeft gevraagd of verkregen; 

 de KLANT een schuldenregeling aan zijn schuldeisers aanbiedt; 

 het gehuurde uit de feitelijke macht van de KLANT raakt. 

24.9 Het is de KLANT verboden het gehuurde aan een derde weder te verhuren of in gebruik af te staan. 

24.10 Noodzakelijke reparaties aan het gehuurde zullen alleen door of door tussenkomst van LTH mogen worden verricht. 

24.11 De KLANT is gehouden LTH onmiddellijk in kennis te stellen van op het gehuurde gelegde beslagen en de beslag leggende deurwaarder direct op 

de hoogte te stellen van de eigendomsrechten van LTH. 

24.12 Indien het gehuurde tijdens de duur van de huurovereenkomst verloren gaat ten gevolge van een oorzaak welke is toe te schrijven aan de 

KLANT, is deze gehouden de kosten van de aanschaf van een gelijk apparaat te voldoen, zulks zonder dat hij het recht heeft 

huurtermijnen gedurende welke hij niet over het gehuurde heeft kunnen beschikken te verrekenen. 

24.13 Het gestelde sub 24.12 is evenzeer van toepassing ingeval de KLANT ook na aanmaning of sommatie in gebreke blijft het gehuurde tijdig 

wederom in het bezit van LTH te stellen. 
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