Algemene voorwaarden
Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
1.1. Leverancier: PROLUXEERSEL;
1.2. Opdrachtgever: iedere beroeps- of bedrijfsmatig handelende natuurlijke of
rechtspersoon die bij de Leverancier een offerte aanvraagt en/of met wie de
Leverancier een Overeenkomst sluit dan wel onderhandelt over de
totstandkoming van de Overeenkomst;
1.3. Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Leverancier en
Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop,
alsmede alle(rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die
Overeenkomst;
1.4. Opdracht: iedere opdracht van Opdrachtgever aan Leverancier.

Artikel 2. Toepasselijkheid, wijzigingen en aanvullingen
2.1. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing
op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle met Leverancier
gesloten Overeenkomsten, waarbij Leverancier als (potentieel) verkoper en/of
leverancier van zaken en/of diensten optreedt. Deze voorwaarden zullen ook
gelden voor toekomstige Overeenkomsten. Afwijkingen moeten schriftelijk
worden overeengekomen en gelden uitsluitend voor de betreffende
Overeenkomst.
2.2. De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarde(n) of

bedingen van Opdrachtgever wordt door Leverancier uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
2.3. Indien Leverancier verneemt dat Opdrachtgever niet kredietwaardig is
voor het bedrag gemoeid met de Overeenkomst, heeft Leverancier de keuze
om de goederen uitsluitend onder rembours te leveren, betalingen vooraf te
verlangen, deugdelijke zekerheid te verlangen of de Overeenkomst te
ontbinden.
2.4. Leverancier behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor details ter zake de
door haar te leveren zaken te wijzigen zonder kennisgeving vooraf. Tenzij
uitdrukkelijk anders aangegeven, gelden alle door Leverancier opgegeven
maten bij benadering. Indien de maten door Opdrachtgever zijn verstrekt,
draagt Leverancier hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomsten
3.1. Een aanbieding of (prijs-)opgave bindt Leverancier niet en geldt slechts
als een uitnodiging tot het plaatsen van een Opdracht.
3.2. Specificaties zijn met zorg gedaan. Leverancier staat er echter niet voor in
dat zich geen afwijkingen in de gedane specificaties zullen voordoen.
3.3. Opdrachtgever is niet gerechtigd derden in kennis te stellen of kennis te
laten nemen van een door of vanwege Leverancier gedane offerte en/of
specificatie of de offerte of specificatie te (laten) kopiëren of anderszins te
verveelvoudigen. Opdrachtgever zal een specificatie en/of een door
Leverancier gedane offerte op diens eerste verzoek terstond aan Leverancier
retourneren, alsmede steeds in ieder geval indien een door Leverancier
gedane offerte niet wordt gevolgd door een Opdracht.

Artikel 4. Levering
4.1. De termijn van levering vangt aan nadat Leverancier alle voor levering
noodzakelijke gegevens heeft ontvangen.
4.2. De door Leverancier opgegeven levertermijnen gelden steeds bij
benadering; dit geldt ook voor zogenaamde leveringen op afroep. De
levertermijnen zijn nimmer fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk
schriftelijk anders zijn overeengekomen, zoals bedoeld in artikel 4.3 van de
Voorwaarden.
4.3. Indien Opdrachtgever bijzondere wensen heeft omtrent levering van
bestelde artikelen op een specifiek tijdstip, dient hij dat tijdig aan Leverancier
schriftelijk te melden en dient de specifieke datum van aflevering schriftelijk
tussen partijen vóór de aflevering te worden overeengekomen.
4.4. Met uitzondering van het in artikel 4.3 van de Voorwaarden bedoelde
geval, geeft overschrijding van de levertermijn Opdrachtgever niet het recht de
Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is
dat naar eisen van redelijkheid en billijkheid van Opdrachtgever niet langer
kan worden gevergd de Overeenkomst in stand te laten.
4.5. Ontbindt Opdrachtgever de Overeenkomst, dan vloeit daaruit voor
Leverancier geen verplichting voort tot het vergoeden van enige door
Opdrachtgever ter zake geleden schade.
4.6. Bij niet-tijdige levering dient Leverancier door Opdrachtgever schriftelijk in
gebreke te worden gesteld, waarbij aan Leverancier nog een redelijke termijn
wordt gegeven om alsnog tot levering over te gaan. Als de levering niet alsnog
binnen die termijn plaatsvindt, verkeert Leverancier in verzuim en kan
Opdrachtgever de Overeenkomst ontbinden.

4.7. Als plaats van juridische levering geldt het magazijn van het bedrijf waar
de goederen geproduceerd worden. Zodra de goederen het magazijn verlaten,
zijn ze voor risico van Opdrachtgever.
4.8. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een behoorlijk bereikbaar terrein,
bij gebreke waarvan Leverancier is ontslagen van zijn verplichting om op de
overeengekomen plaats af te leveren.
4.9. Opdrachtgever draagt zorg voor het lossen van de goederen. De
afgeleverde hoeveelheden van de goederen worden door Leverancier op het
afleveringsdocument vermeld. Opdrachtgever of een in zijn opdracht
handelende derde dient binnen 24 uur na ontvangst de hoeveelheden
geleverde goederen te controleren en eventuele afwijkingen aan Leverancier
kenbaar te maken, bij gebreke waaraan de op het afleveringsdocument
gemelde hoeveelheden geacht worden juist te zijn.
4.10. Indien het aan Opdrachtgever te wijten is dat het door hem
gekochte/bestelde niet door Leverancier kan worden afgeleverd, worden deze
artikelen voor rekening en risico van Opdrachtgever door Leverancier
opgeslagen.
4.11. Indien de levering van de goederen door toedoen van Opdrachtgever
wordt vertraagd, heeft Leverancier het recht om vertragingsrente naast de
opslagkosten van de goederen aan Opdrachtgever in rekening te brengen,
welke rente 0,05 procent bedraagt van de aankoopprijs voor elke dag
vertraging.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud en Intellectuele Eigendom
5.1. Door Leverancier aan Opdrachtgever geleverde goederen blijven
onvervreemdbaar eigendom van Leverancier tot het moment waarop deze met

inbegrip van rente en kosten volledig aan Leverancier zijn betaald.
5.2. Opdrachtgever is niet bevoegd de artikelen op welke wijze dan ook te
vervreemden of te bezwaren alvorens betaling daarvan volledig heeft
plaatsgevonden. Komt Opdrachtgever deze verplichting niet na, dan wordt de
koopprijs terstond in zijn geheel opeisbaar. Bovendien wordt, indien
Opdrachtgever een vennootschap is, het bestuur van Opdrachtgever
persoonlijk en hoofdelijk samen met de vennootschap voor de gehele
betalingsverplichting aansprakelijk.
5.3. Alle door Leverancier verstrekte gegevens, tekeningen, afbeeldingen en
overzichten in catalogi en prijscouranten zijn auteursrechtelijk beschermd. Het
is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke voorafgaande
schriftelijke toestemming deze bescheiden te kopiëren of aan derden ter
inzage te geven of op een website te gebruiken.
5.4. Indien Opdrachtgever grondstoffen, hulpmaterialen, ingrediënten of
drukwerk aan Leverancier ter beschikking stelt om te worden verwerkt in door
Opdrachtgever van Leverancier gekochte producten, dan vrijwaart
Opdrachtgever Leverancier uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk tegen
aanspraken van derden uit hoofde van enige inbreuk op intellectuele
eigendomsrechten, zoals auteursrechten en rechten uit octrooien, merken en
modellen.

Artikel 6. Reclame
6.1. Opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering of, indien dit eerder
is, na ontvangst door haarzelf of door een in haar opdracht handelende derde,
nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen
acht dagen na aflevering c.q. aankomst/ontvangst van de goederen schriftelijk

aan Leverancier worden gemeld. Deze verplichting geldt onverkort wanneer
de gekochte zaken op verzoek van Opdrachtgever bij een derde worden
afgeleverd. Voornoemde reclametermijn begint dan te lopen na aflevering c.q.
aankomst/ontvangst van de goederen bij die derde.
6.2. Zichtbare tekorten/gebreken en/of schades die reeds bij aflevering worden
geconstateerd dienen door Opdrachtgever dan wel door een in diens opdracht
handelende derde direct op de vrachtbrief of het afleveringsdocument kenbaar
te worden gemaakt. De artikelen waarop de klachten betrekking hebben,
moeten ter bezichtiging voor Leverancier beschikbaar blijven in de toestand
waarin deze zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden
geconstateerd.
6.3. Leverancier is bevoegd klachten over gebreken eerst te accepteren en te
onderzoeken indien Opdrachtgever haar betalingsverplichtingen dan wel
andere verplichtingen jegens Leverancier is nagekomen. Iedere aanspraak
van Opdrachtgever op nakoming door Leverancier uit hoofde van dit artikel,
dan wel op garantie zoals elders in deze Voorwaarden bedoeld, vervalt, indien
Opdrachtgever of derden, al dan niet op last van Opdrachtgever, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier enige wijziging of
reparatie aan de door Leverancier geleverde goederen hebben aangebracht
respectievelijk hebben verricht.
6.4. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen voornoemde reclametermijn
hadden kunnen worden ontdekt, moeten onmiddellijk na constatering, doch
uiterlijk binnen 30 dagen na aflevering c.q. aankomst/ontvangst van de
artikelen schriftelijk aan Leverancier worden gemeld.
6.5. Na het constateren van enig gebrek is Opdrachtgever verplicht om het
gebruik, de bewerking en/of verwerking van de betreffende artikelen

onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te
laten om (verdere) schade zoveel mogelijk te beperken.
6.6. Opdrachtgever zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke
medewerking verlenen, onder meer door Leverancier in de gelegenheid te
stellen onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het
gebruik, de bewerking en/of verwerking van de artikelen.
6.7. Indien Opdrachtgever geen medewerking verleent of anderszins
onderzoek niet (meer) mogelijk is, kan de klacht niet in behandeling worden
genomen door Leverancier en vervallen alle aanspraken van Opdrachtgever
ter zake.
6.8. Het staat Opdrachtgever niet vrij artikelen te retourneren, voordat
Leverancier daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en
terecht is geklaagd, kunnen de goederen onder begeleiding van een geheel
ingevulde retourbon voorzien van een door Leverancier verstrekt
retournummer worden geretourneerd. Alleen goederen gefactureerd 30 dagen
voor retourdatum in niet vervuilde en originele, onaangebroken verpakking
worden door Leverancier geaccepteerd en, bij gebleken juistheid van de
klacht, gecrediteerd. Leverancier brengt 20 % van het netto orderbedrag met
een minimum van €150,00 in rekening als retournamekosten. LED-armaturen
evenals producten welke niet op de website www.proluxeersel.nl staan van
kunnen niet retour gestuurd worden.
6.9. Indien Opdrachtgever tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan
de geleverde artikelen, is de daaruit voor Leverancier voortvloeiende
aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 7.4. van deze Voorwaarden
omschreven verplichtingen, met inachtneming van de overige bepalingen van
artikel 7.

Artikel 7. Garantie
7.1. Onverminderd de in deze Voorwaarden genoemde beperkingen
garandeert Leverancier de deugdelijkheid van de door haar geleverde
artikelen, mits alle door Leverancier gegeven instructies met betrekking tot het
gebruik van deze artikelen strikt door Opdrachtgever of door hem
ingeschakelde derde(n) zijn opgevolgd.
7.2. De garantieperiode bedraagt twee (2) jaar en vangt aan op de
factuurdatum. De garantieperiode is gebaseerd op een gemiddelde brandtijd
van geleverde verlichtingsartikelen van maximaal 4.000 uur per jaar. Bij meer
branduren dan 4.000 uur per jaar wordt de garantieperiode naar rato
aangepast.
7.3. Opdrachtgever kan een verlenging van de in artikel 7.2. bedoelde
standaard garantieperiode aanvragen bij Leverancier. Indien Leverancier die
aanvraag goedkeurt, wordt de garantieperiode verlengd tot een totale
garantieperiode van zestig (60) maanden vanaf de factuurdatum. De
standaard- en de verlengde garantie gelden niet indien:
- De goederen worden gebruikt onder andere omstandigheden als vermeld in
de gebruiksaanwijzing, dit wil zeggen bij andere temperaturen dan van -10 °C
tot + 25 °C.
- De goederen worden gebruikt in een omgeving waarvoor de goederen niet
zijn bedoeld volgens de gebruiksaanwijzing.
- De goederen niet in overeenstemming met de instructies voor gebruik door
een professioneel bedrijf worden geïnstalleerd en indien iemand ingrijpt in de
structuur van de goederen.
- De goederen een vermogenstolerantie, lichtstroom en CCT-kleurtemperatuur

vertonen, die ligt binnen 10% van de waarde vermeld in de catalogus (tenzij
uitdrukkelijk een andere toelaatbare afwijkingswaarde is vermeld in de
catalogus/website).
- De afname van de lichtstroom en veranderingen van de CCTkleurtemperatuur tijdens de levensduur binnen het bereik liggen dat is
aangegeven in de catalogus (in de respectieve gegevens met betrekking tot
de levensduur).
De verlengde garantie van in totaal zestig (60) maanden geldt voorts niet
indien:
- De goederen voorzien zijn van een driver die een levensduur van minder dan
100.000 uur heeft, zoals aangegeven door de producent.
- De totale jaarlijkse werking van de goederen meer dan 4.300 branduren
bedraagt.
7.4. Bij gebreken die onder de garantie vallen, zal Leverancier naar eigen
keuze ofwel de defecte goederen (hetzij op locatie, hetzij bij Leverancier)
repareren, ofwel vervangende goederen leveren, ofwel een redelijke korting of
financiële compensatie bieden. Indien de goederen na reparatie of vervanging
nog steeds gebreken vertonen, dan heeft Leverancier naar eigen keuze het
recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden ofwel een
redelijke korting op de aanschafprijs voor de goederen te geven.
7.5. Garantieclaims handelt Leverancier in beginsel binnen een periode van 24
kalenderdagen af. Deze periode kan redelijkerwijs door Leverancier worden
verlengd als voor afhandeling derden, zoals de leverancier van een onderdeel
van de goederen, moet worden geraadpleegd.
7.6. Bij een terechte garantieclaim kan de Leverancier de goederen of het
gebrekkige deel daarvan vervangen door een gelijkwaardig product als de

betreffende goederen niet langer door Leverancier geleverd worden.
7.7. Bij een terechte garantieclaim betaalt de Leverancier de redelijke
vrachtkosten voor het transport van de goederen, tenzij dergelijke kosten op
grond van de verlengde garantiebepalingen voor rekening van de
Opdrachtgever zijn.
7.8. Garantie geldt niet voor gebreken en schade veroorzaakt door normale
slijtage, verkeerd gebruik, overmachtsfactoren, tussenkomst door derden
zonder de toestemming van de Leverancier en de behandeling of het gebruik
van goederen voor andere doeleinden dan waarvoor de goederen zijn
bedoeld.
7.9. In geval van vervanging blijft de originele garantie van toepassing. De
garantie op vervangen goederen vangt aan op de factuurdatum van de
originele levering van de vervangen goederen.
7.10. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder
wordt verstaan gederfde winst, misgelopen besparingen, verlies van reputatie,
verlies van goodwill, schade van indirecte, bijkomende of bijzondere aard, dan
wel schade opgelegd bij wijze van straf of in verband met gevolgschade
voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst of de verkoop van
producten of diensten door Leverancier of het gebruik daarvan, ongeacht of de
vordering tot schadevergoeding gebaseerd is op onrechtmatige daad,
tekortkoming in de nakoming van verbintenissen of enige andere juridische
grondslag, en zelfs indien Leverancier op de hoogte gebracht is of zich bewust
is van de mogelijkheid van dergelijke schadevergoedingen. De totale en
cumulatieve aansprakelijkheid van Leverancier is te allen tijde beperkt tot een
bedrag ter hoogte van tien procent (10%) van het bedrag dat gemoeid is met
de betreffende Overeenkomst.

Artikel 8. Overmacht
8.1. Bij het intreden van overmacht c.q. omstandigheden die de normale
uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk of onredelijk bezwarend maken,
worden de wederzijdse verplichtingen opgeschort tot die omstandigheden zijn
opgeheven.
8.2. Onder “overmacht” zijn in ieder geval begrepen calamiteiten,
natuurrampen, overheidsmaatregelen, oorlog, oproer, werkstakingen,
ongebruikelijke stagnaties in productie of vervoer, bovenmatig ziekteverzuim
en andere onvoorziene omstandigheden, welke van invloed zijn op de
bedrijfsvoering van Leverancier en/of haar leveranciers.
8.3. Bij voortduring van de overmachtssituatie langer dan een maand is
Leverancier gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat zij
gehouden is aan Opdrachtgever enige schade te vergoeden.
8.4. Indien de overmachtstoestand aan de zijde van Leverancier langer dan
drie maanden duurt, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst
kosteloos te ontbinden, echter zonder dat Opdrachtgever aanspraak kan
maken op schadevergoeding.

Artikel 9. Prijzen
9.1. Alle prijzen van Leverancier zijn uitgedrukt in Euro’s exclusief BTW,
leveringen boven de €500,00 zijn franco huis. Bij leveringen onder €500,00
worden vrachtkosten in rekening gebracht, voor een DPD pakket €15,00, voor
een kleine pallet €31,20 en voor een europallet €41,60.
9.2. De door Leverancier afgegeven prijzen zijn gebaseerd op de
kostprijsfactoren zoals die gelden per datum aanbieding. Indien één van de

kostprijsbepalende factoren van een product wijzigt in de periode tussen de
datum van aanbieding en de datum van levering, heeft Leverancier het recht
de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht het
feit of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van
de aanbieding c.q. bevestiging. Hierbij vormt uitgangspunt dat de
kostprijsbepalende componenten in de volgende verhouding in de verkoopprijs
van de goederen voorkomen: 20% lonen en sociale lasten, 70% grondstoffen
waarvan 5% plaatstaal, 15% Koper 30% aluminium en 30% diversen.
9.3. Prijsverhogingen ten gevolge van koersfluctuaties en wijzigingen in de
wisselkoersen tussen Euro’s en andere valuta, tussen de datum van
aanbieding en die van betaling, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 10. Betalingen
10.1 Alle betalingen dienen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te zijn
bijgeschreven op een door Leverancier aan te wijzen bankrekeningnummer.
Opdrachtgever is niet gerechtigd tot enige opschorting, korting of verrekening
tenzij die door Leverancier schriftelijk is toegestaan.
10.2. Alle leveringen van Producten waar Leverancier mee ingestemd heeft,
zijn te allen tijde afhankelijk van vaststelling van de vereiste
kredietwaardigheid van Opdrachtgever door Leverancier. Indien naar de
mening van Leverancier de financiële situatie van de Opdrachtgever op enig
tijdstip zodanig is dat het niet verantwoord is om over te gaan tot productie of
levering van Producten op basis van de bovengenoemde
betalingsvoorwaarden, kan Leverancier volledige of gedeeltelijke betaling
vooraf dan wel andere betalingsvoorwaarden bedingen als voorwaarde voor
levering en kan Leverancier overgaan tot opschorting, uitstel of beëindiging

van kredietverlening, levering of enige andere handeling of verrichting zijdens
Leverancier in het kader van de Overeenkomst.
10.3. In geval van niet-tijdige betaling is Opdrachtgever aan Leverancier een
vergoeding verschuldigd voor door Leverancier gemaakte buitengerechtelijke
incassokosten en wel volgens het tarief van de Nederlandse Orde van
Advocaten met een minimum van €200,00.
10.4. Opdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen,
die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf
die dag een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand.
10.5. Alle betalingen aan Leverancier dienen zonder inhouding of verrekening
contant aan Leverancier dan wel op een door haar aangegeven bankrekening,
te geschieden.
10.6. Leverancier is gerechtigd tot verrekening van bedragen die zij aan
Opdrachtgever verschuldigd is.

Artikel 11. Ontbinding
11.1. Indien Opdrachtgever, met inachtneming van deze Voorwaarden, een
met Leverancier gesloten Overeenkomst kan en wenst te ontbinden, is
Opdrachtgever ter zake winstderving een bedrag van 10% van het met de
Overeenkomst gemoeide factuurbedrag (exclusief BTW) verschuldigd.
11.2. Een Overeenkomst met Leverancier strekkende tot levering van speciaal
voor Opdrachtgever op maat vervaardigde en niet voor ander gebruik
geschikte dan wel elders bestelde artikelen, kan niet worden ontbonden.
11.3. In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement,
stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) Opdrachtgever, heeft Leverancier
het recht alle Overeenkomsten te ontbinden.

Artikel 12. Eigendom van Gegevens
12.1. Alle gegevens betreffende producten en/of diensten, inclusief modellen,
tekeningen, beschrijvingen en software, hun samenstelling en/of toepassing
en gebruik door Leverancier verstrekt, blijven haar eigendom. Ook indien door
Leverancier aan Opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
12.2. Leverancier is gerechtigd van Opdrachtgever te allen tijde te vorderen
dat zij/hij deze voornoemde gegevens aan Leverancier retourneert.
Opdrachtgever dient aan dat verzoek terstond te voldoen.

Artikel 13. Partiële nietigheid
13.1. Indien één van de bepalingen uit deze Voorwaarden dan wel enig
onderdeel van de onderlinge Overeenkomst nietig mocht zijn dan wel nietig
wordt verklaard dan wel vernietigd wordt, dan laat dat de toepasselijkheid van
de overige passages van de Voorwaarden c.q. de onderliggende
Overeenkomst onverlet. Leverancier en Opdrachtgever treden in dat geval in
overleg teneinde de nietige of vernietigde bepaling te vervangen door een wel
geldige bepaling, die qua strekking en inhoud het beste aansluit bij de nietige
of vernietigde bepaling.

Artikel 14. Bevoegde rechter en toepasselijk recht
14.1. Op deze Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst, is Nederlands
recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG)
wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
14.2. Beslechting van geschillen, welke voortvloeien uit gesloten

Overeenkomsten, worden ter keuze van Leverancier beslecht door de
burgerlijke rechter.
14.4. Wanneer Leverancier of Opdrachtgever besluit het geschil voor te
leggen aan de burgerlijke rechter, dan is bevoegd de rechter te Eindhoven.
Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven onder nummer 11053900
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