ALGEMENE VOORWAARDEN 2013
Artikel 1. Definities
Opdrachtnemer/Verhuurder: Dancelite Light & Sound Support,
ingeschreven bij de KvK onder nummer 55133800. Daar waar
gesproken wordt over Opdrachtnemer, wordt alsmede verstaan de
Verhuurder.
Opdrachtgever/Huurder: de partij (natuurlijke – of rechtspersoon) die
een overeenkomst met Dancelite Light & Sound Support aangaat of
aan wie Dancelite Light & Sound Support een offerte heeft
uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
Daar waar gesproken wordt over Opdrachtgever, wordt alsmede
verstaan de Huurder.
Overeenkomst c.q. opdracht: elke afspraak tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden door
Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, conform het
bepaalde in de opdrachtbevestiging.
Verhuur: alle goederen met de daarbij behorende accessoires en
verpakkings- en transportmaterialen, welke door Verhuurder aan
Huurder in huur worden afgestaan.
Huurperiode: de periode tussen het moment van aflevering en het
moment van retourneren in aan de Verhuurder en/of gemachtigde
van Dancelite Light & Sound Support.
Buma/Semra: alle partijen dienen te beschikken over Buma/Stemra
rechten/ of hier aan afdragen, mits anders overeen gekomen.
Levering: levering geldt het moment waarop de goederen het bedrijf
en/of magazijn verlaten.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen die door Opdrachtnemer zijn gedaan, offertes en
acceptaties daarvan en/of door Opdrachtnemer gesloten
overeenkomsten waarbij Opdrachtnemer zich verplicht tot het
leveren van diensten, de uitvoering van een opdracht of aan de
wederpartij één of meer producten levert en/of verhuurt. Eventuele
inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de Opdrachtgever verwijst
bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een
overeenkomst, zijn niet van toepassing, tenzij deze door
Opdrachtnemer zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.
Vroegere versies van deze leveringsvoorwaarden en/of andere
leveringsvoorwaarden die door Opdrachtnemer in het verleden zijn
gehanteerd, zijn vóór dan wel gelijktijdig met invoering van
onderhavige leveringsvoorwaarden definitief komen te vervallen.
2.2. Bij strijdigheid tussen een of meer bepalingen uit deze algemene
leveringsvoorwaarden, de overeenkomst zelf én de voorwaarden
waarnaar de Opdrachtgever verwijst;
- gelden de bepalingen uit de overeenkomst boven de algemene
leveringsvoorwaarden én de voorwaarden waarnaar de
Opdrachtgever verwijst;
- gelden deze algemene leveringsvoorwaarden boven de
voorwaarden waarnaar de Opdrachtgever verwijst.
2.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig
blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing
uitgesloten. Alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort
behouden. Voorts zullen partijen trachten zo goed mogelijk
aansluiting te zoeken bij de strekking en de inhoud van de uitgesloten
bepaling wanneer zij de overeenkomst uitvoeren.

Artikel 3. Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht e.d.
3.1. Offertes en tarieven van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij
uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.2. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op
het moment dat Opdrachtnemer een opdracht schriftelijk, mondeling
en/of elektronisch heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering
daarvan is begonnen. Opdrachtnemer is bevoegd om aan haar
verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
Artikel 4. Inschakeling derden
4.1. Het is Opdrachtnemer toegestaan om bij de uitvoering van de
aan haar verstrekte opdracht gebruik te maken van derden.
Opdrachtnemer is naar redelijk en billijkheid niet aansprakelijk voor
tekortkomingen van deze derden.
Artikel 5. Honorarium en betaling
5.1. Bij het sluiten van de overeenkomst spreken partijen af op welke
wijze de beloning aan Opdrachtnemer wordt voldaan.
5.2. Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of
heffingen worden altijd volledig aan de Opdrachtgever
doorberekend. Opdrachtnemer is gerechtigd overeengekomen
tarieven tussentijds te verhogen, wanneer zich na het sluiten van de
overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten die voor de
uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten,
die de kostprijs van Opdrachtnemer beïnvloeden.
5.3. Betalingen door de Opdrachtgever dienen te worden voldaan
binnen 30 dagen na de factuurdatum op de door Opdrachtnemer
voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of
op de factuur anders is vermeld. De Opdrachtnemer kan eisen de
contractsom vooraf te storten op de aangegeven bankrekening van
Opdrachtnemer.
5.4. Opdrachtnemer komt een honorarium toe op basis van het bij
aanvaarding van de opdracht op basis van het afgesproken uurtarief
of fixed price (exclusief 21% BTW). Alle overeengekomen prijzen zijn
bindend.
5.5. Alle kosten, welke voor Opdrachtnemer voorvloeien uit het niet,
niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de Opdrachtgever van
enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn
voor rekening van de Opdrachtgever. Onder deze kosten zijn
begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en
deurwaarder, alsmede de kosten van de raadsman/ advocaat en
procureur, en alle andere buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke
kosten. Deze kosten worden door Opdrachtnemer gesteld op
minimaal 15% van de te vorderen hoofdsom. De Opdrachtgever is in
gebreke door het feit van niet of niet-behoorlijke nakoming.
5.6. Indien en voor zover de Opdrachtgever met de betaling in
gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvrage van
surséance van betaling en stillegging of in geval van liquidatie van
haar onderneming, is al hetgeen Opdrachtnemer van de
Opdrachtgever te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.
5.7 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor gehele of
gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te
verlangen en/of een waarborgsom in geval van verhuur. Alle bij een
aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn
zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, doch gelden altijd onder
voorbehoud van typefouten.
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Artikel 6. Medewerking door de Opdrachtgever
6.1. De Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle
relevante informatie verstrekken aan Opdrachtnemer die zij nodig
heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte
opdracht. Indien de Opdrachtgever noodzakelijke gegevens niet, niet
tijdig, of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking
stelt aan Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer bevoegd over te gaan
tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst. Dit geldt ook
wanneer de Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn
(informatie)verplichtingen heeft voldaan.
6.2. De Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de juistheid
en volledigheid van alle door hem aan Opdrachtnemer verschafte
informatie.
Artikel 7. Verhuur
7.1. Verhuur van materialen aan de Huurder geschiedt uitsluitend
overeenkomstig de voorwaarden zoals gesteld in deze algemene
voorwaarden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk en vooraf anders is
overeengekomen.
7.2. De verhuurde goederen moeten door de Huurder in dezelfde
staat, behoudens normale slijtage, worden geretourneerd
onmiddellijk na afloop van de in de desbetreffende
huurovereenkomst gegeven huurtermijn, alsmede bij ontbinding van
de huurovereenkomst krachtens lid 10 van dit artikel. De Huurder is
verplicht het geleverde terstond bij aflevering op gebreken te
controleren.
7.3. Indien de Huurder, zonder schriftelijke toestemming van
Verhuurder, het gehuurde of onderdelen daarvan, niet of te laat
retourneert is Verhuurder gerechtigd aan Huurder huur te berekenen
over de periode dat de goederen te laat zijn, alsmede alle kosten
welke Verhuurder moet maken om de goederen alsnog spoedig
geretourneerd te krijgen en/of zelf terug te halen. Indien goederen
na zeven dagen, nadat deze krachtens de huurovereenkomst of de
algemene voorwaarden geretourneerd hadden moeten zijn, nog niet
bij Verhuurder zijn geretourneerd of anderszins retour zijn gekomen,
is de Verhuurder gerechtigd, na sommatie, de nieuwwaarde van de
gehuurde goederen aan Huurder te berekenen en de goederen als
verkocht te beschouwen met uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud.
De Huurder wordt in dat geval schriftelijk in kennis gesteld middels
een factuur met het verkoopbedrag
7.4. Na de huurperiode moet de Huurder het materiaal
schoongemaakt retourneren. Indien de gehuurde materialen niet
schoon worden geretourneerd heeft Verhuurder het recht
schoonmaakkosten aan Huurder te berekenen.
7.5. Het is de Huurder niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van Verhuurder het gehuurde aan derden te verhuren
of in bruikleen af te staan.
7.6. Het is de Huurder niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van Verhuurder het gehuurde buiten Nederland te
gebruiken of te transporteren.
7.7. Huurder dient aan Verhuurder vooraf schriftelijk het juiste adres
en een eenduidige routebeschrijving ter beschikking te stellen en
ervoor te zorgen dat de bedoelde plaats normaal met een voor dit
transport gebruikelijk voertuig te bereiken is. Dit alles voor kosten
van de Huurder; per gereden kilometer brengt Verhuurder aan
Huurder een van tevoren vastgestelde vergoeding in rekening.

7.8. Indien is overeengekomen dat Verhuurder zorgdraagt voor het
opstellen, aansluiten en/of bedienen van de gehuurde materialen
dient Huurder alle, door Verhuurder zowel noodzakelijk als wenselijk
geachte, voorbereidingen te treffen zodat Verhuurder het gehuurde
overeenkomstig zijn voorwaarden en op de voor hem gebruikelijke
wijze kan opstellen en aansluiten.
7.9. De elektriciteitsaansluiting(-en) dient(dienen) overeenkomstig de
wettelijke bepalingen aangesloten te zijn en dient(dienen) reeds bij
aanvang van het opstellen en aansluiten van de apparatuur gereed
voor gebruik te zijn en geheel ter beschikking aan Verhuurder te
staan.
7.10. Bij annulering door Opdrachtgever/Huurder korter of gelijk aan
48 uur voor de aanvang van de gereserveerde huurtermijn is Huurder
onvoorwaardelijk verplicht 100% van het overeengekomen
(huur)bedrag als annuleringskosten aan Opdrachtnemer/Verhuurder
te betalen. Binnen 7 dagen bedraagt de percentage 50% van de
overeengekomen bedrag. Bij annulering langer dan 14 dagen voor
aanvang van de gereserveerde termijn is Opdrachtgever/Huurder
verplicht aan Opdrachtnemer/Verhuurder alle kosten te vergoeden
die deze aantoonbaar voor de overeengekomen huur en/of diensten
heeft gemaakt met een minimum van 25% van het in de
(huur)overeenkomst overeengekomen (huur)bedrag.
Artikel 8. Werkzaamheden/opdracht
8.1. Onder werkzaamheden wordt verstaan, werkzaamheden welke
uitdrukkelijk overeengekomen gekomen zijn tussen partijen
waaronder:
- op- en afbouw van de installaties in opdracht van de
Opdrachtgever;
- voorbereidende werkzaamheden in opdracht van de
Opdrachtgever;
- ondersteunende werkzaamheden in samenspraak met de
Opdrachtgever;
- technische bediening van installaties in samenspraak met de
Opdrachtgever.
8.2. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, is in de aanbiedingen geen
montage of installatie begrepen. Aanbiedingen met betrekking tot de
verhuur van materialen gedurende een bepaalde periode geschieden
altijd en uitsluitend onder het voorbehoud van daadwerkelijke
beschikbaarheid van de aangeboden materialen gedurende die
periode.
8.3. De Opdrachtgever zal een bevestiging van de boeking ontvangen
van de Opdrachtnemer. Wanner binnen zeven dagen geen reactie
volgt neemt de Opdrachtnemer aan dat de genoemde voorwaarden,
locatie, tijdstip en prijs akkoord zijn bevonden.
8.4. De Opdrachtgever dient te zorgen voor een podium/verhoging
indien dit van tevoren aan Opdrachtgever bekend is gemaakt.
Bovendien dient de Opdrachtgever te zorgen voor een degelijke
stroomvoorziening van tweemaal 16 ampère schoon/krachtstroom
16A (5 polig)/krachtstroom 32A (5 polig) binnen een straal van 20
meter vanaf de plaats waar de show opgezet moet worden.
8.5. De stroomvoorziening dient direct bij aanvang van de opbouw te
kunnen worden gebruikt tot en met de tijd dat de installatie
afgebouwd is.
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8.6. De Opdrachtgever maakt het mogelijk dat de Opdrachtnemer
minimaal 1,5 uur voor aanvangstijd onbelemmerd toegang heeft tot
de locatie.
Artikel 9. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer
9.1. Iedere contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van
Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende
geval onder de (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering van
Opdrachtnemer wordt uitgekeerd, vermeerderd met het geldend
eigen risico.
9.2.
In
het
geval
de
in
artikel
9.1
bedoelde
aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in een specifiek
geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van
Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het totaal in rekening
gebrachte kosten voor de onderliggende opdracht.
9.3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die door de
Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste,
onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte informatie
en/of onjuist gebruik van apparatuur, tenzij het hierbij gaat om
uitdrukkelijke instructies van Opdrachtnemer.
9.4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die
voortvloeit uit de omstandigheid dat verzonden (email)berichten
door de Opdrachtgever Opdrachtnemer niet hebben bereikt.
9.5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die
voortvloeit uit de omstandigheid dat de Opdrachtgever de kosten die
aan hem in rekening zijn gebracht niet of niet tijdig heeft voldaan,
ondanks deugdelijke sommatie.
9.6. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van
Opdrachtnemer voor schade die veroorzaakt is door opzet of
bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.
9.7. De Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige
overeenkomst met Opdrachtnemer indien Opdrachtnemer na
deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan
haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever te voldoen.
Betalingsverplichtingen die zijn ontstaan voor het tijdstip van
ontbinding en/of die betrekking hebben op reeds geleverde diensten,
dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden nagekomen.
9.8. Vanaf het moment van aanvang van de huurperiode is Huurder
aansprakelijk voor alle kosten en/of schaden welke het gevolg zijn
van het gebruik, diefstal, verlies, of verloren gaan van het gehuurde.
Hieronder valt niet de normale slijtage - ter beoordeling van
Verhuurder- van het gehuurde.
De kosten van reparatie van alle beschadigingen zijn voor rekening
van de Huurder. Alle veranderingen, aanvullingen of reparaties aan
het materiaal mogen slechts verricht worden door
Verhuurder.
9.9. In geval van verlies, diefstal van of schade aan het gehuurde zal
de Huurder hiervan terstond melding doen aan Verhuurder met een
uitgebreid schriftelijk meldingsrapport. Tevens zal de
Huurder in geval van diefstal of vernielingsschade hiervan terstond
aangifte doen bij de politie in de plaats waar de diefstal of vernieling
heeft plaatsgevonden, en een kopie van het proces-verbaal van deze
aangifte aan Verhuurder verstrekken.

9.10. De verschuldigde Buma/Stemra- en/of sena rechten komen
voor rekening van de Opdrachtgever die tevens voor de afdracht
zorgdraagt. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor
hetgeen uit voormelde hoofde aan Buma/Stemra en/of sena en/of
andere partijen dient te worden voldaan.
Artikel 10. Overmacht
10.1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige
verplichting indien dit voor Opdrachtnemer redelijkerwijze niet
mogelijk is, omdat er veranderingen zijn ontstaan ten tijde van of na
het aangaan van de overeenkomst die buiten de macht van
Opdrachtnemer vallen.
10.2. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van
Opdrachtnemer geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt
niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of
bij haar leveranciers en/of andere ingeschakelde derden. Evenmin is
een dergelijke tekortkoming toerekenbaar en voor risico van
Opdrachtnemer bij brand, stroomstoring, werkstaking of uitsluiting,
relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, vorst en alle
andere omstandigheden die van zodanige aard zijn dat gebondenheid
aan nakoming van een verplichting in alle redelijkheid niet meer van
Opdrachtnemer kan worden verwacht.
10.3. Indien naar oordeel van de Opdrachtnemer de overmacht van
tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de
overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de
overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
10.4. Opdrachtnemer zijn gerechtigd betalingen te vorderen van de
prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn
verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is
gebleken.
Artikel 11. Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens
11.1. Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van
alle informatie die hen uit hoofde van de gesloten overeenkomst met
de andere partij bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze
bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim moet
gelden.
11.2. Door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte
persoonsgegevens zullen door Opdrachtnemer alleen worden
gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en om
te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Artikel 12. Eigendommen
12.1. Alle geleverde goederen blijven, tot op het moment van
volledige betaling van al hetgeen de Opdrachtgever, uit welke hoofde
ook, jegens Opdrachtnemer verschuldigd is, hieronder tevens
begrepen de toekomstige vorderingen op de wederpartij, met
inbegrip van rente en kosten (en in geval in rekening-courant wordt
geleverd tot op het moment van de vereffening van het eventueel
ten laste van de Opdrachtgever komende saldo) eigendom van
Opdrachtnemer.
12.2. Alle verhuurde goederen met daarbij, maar niet uitsluitende,
behorende accessoires blijven eigendom van de Opdrachtnemer.
12.3. Opdrachtgever verleent toestemming aan de Opdrachtnemer
voor  het  maken  van  reclame  en  foto’s  vóór  en  tijdens  de  show,  tenzij  
uitdrukkelijk anders overeengekomen. Opdrachtnemer beschikt
uitsluitend  over  de  rechten  van  de  foto’s.
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Artikel 13. Boeteclausule
13.1. Enige overtreding van de overeenkomst en/of de artikelen uit
deze algemene voorwaarden is de Opdrachtgever/ Huurder een
direct  opeisbare  boete  verschuldigd  van  €150,00  per  dag  of  dagdeel,  
dat de overtreding voortduurt onverminderd het recht van
Opdrachtnemer op volledige schadevergoeding.
Artikel 14. Titels van de artikelen
14.1. Titels van de artikelen van deze algemene voorwaarden dienen
uit-sluitend om de lezing en overzichte-lijkheid daarvan te
vergemakkelijken, doch hebben geen andere betekenis; deze titels
zullen in het bijzonder niet kunnen worden gebruikt voor de
interpretatie van deze algemene voorwaarden.
Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen
15.1. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van
Opdrachtnemer is het Nederlandse recht van toepassing. De
burgerlijke rechter te `s-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd om
kennis te nemen van geschillen voortvloeiend uit offertes,
aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige
voorwaarden van toepassing zijn.
Artikel 16. Verval van recht
16.1. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de
Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer, uit welke hoofde dan ook, die
in verband staan met door Opdrachtnemer verrichte
werkzaamheden, vervallen in ieder geval één jaar na het moment
waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon
zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
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