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Geachte relatie,
Graag informeren wij u als onze klant nader over het gebruik c.q. de toepassing van onze
goederen en/of diensten.
Op 1 maart 2015 is een Nederlandse wetswijziging in werking getreden op grond waarvan het
strafbaar is geworden om onder andere voorwerpen te koop aan te bieden, te verkopen of
voorhanden te hebben waarvan men weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij
bestemd zijn voor illegale hennepteelt. Als producent vinden wij het van belang u erop te
wijzen dat onze (verlichtings)producten niet bestemd zijn voor illegale doeleinden.
Wij zijn verheugd dat onze klanten het belang omtrent het gebruik van onze producten voor
legale doeleinden onderschrijven. Immers, als producent is het onze verantwoordelijkheid om
te benadrukken dat onze (verlichtings)producten niet bestemd zijn voor illegale doeleinden en
ondernemen wij al het mogelijke om dit kenbaar te maken – bv. middels deze brief.
Gebruik voor illegale doeleinden kan uw en onze zakelijke belangen negatief beïnvloeden. In
dat kader verzoeken wij u onverminderd om aan uw afnemers kenbaar te maken dat onze
producten uitsluitend voor rechtmatige doeleinden mogen worden gebruikt.
Wij danken u bij voorbaat voor uw moeite en alle inspanningen die hiermee gepaard gaan en
wensen eveneens te benadrukken dat het zeker niet de bedoeling is te impliceren en of de
indruk te wekken dat onze klanten zich schuldig maken en of hebben gemaakt aan
ondersteuning van het gebruik voor illegale doeleinden.
Vanzelfsprekend zullen wij van tijd tot tijd al onze kopende klanten blijven informeren,
desondanks raden wij aan zelf eveneens op de hoogte te blijven omtrent dit onderwerp.
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Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen zijn van toepassing onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam op 04.07.2016. Een exemplaar wordt u op eerste verzoek kosteloos toegestuurd.
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