Algemene leverings- en verhuurvoorwaarden Adesign geluidstechniek
Algemeen
Toepasselijkheid
-Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen,
overeenkomsten en leveringen van en met Adesign geluidstechniek, hierna te noemen "Adesign", alsmede op de
uitvoering en uitleg daarvan en zijn de inkoopvoorwaarden van de wederpartij, hierna te noemen " de klant",
uitgesloten.
-In het geval van mondelinge, telefonische, schriftelijke, dan wel op andere wijze gegeven opdrachten, aanvaardt de
klant door de enkele in ontvangstnamen van de geleverde goederen, deze voorwaarden en wordt hij geacht
stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te gaan.
Totstandkoming van overeenkomsten
-Alle aanbiedingen van Adesign zijn vrijblijvend, tenzij zij een termijn van aanvaarding bevatten. Adesign is bevoegd
een vrijblijvend aanbod binnen drie werkdagen na aanvaarding daarvan door de klant te herroepen.
-Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven.
Deze zijn voor Adesign slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Adesign is niet verplicht
detailgegevens te verstrekken en voor zover deze wel worden verstrekt zijn ze slechts bindend voor zover dit
uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
-Eventueel later door Adesign gemaakte, aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/
of toezeggingen door medewerkers van Adesign of namens Adesign gedaan, of andere tussenpersonen, binden
Adesign slechts indien deze door Adesign schriftelijk zijn bevestigd.
-Indien een opdracht schriftelijk wordt bevestigd wordt deze opdracht bevestiging geacht de overeenkomst op juiste
wijze te hebben weergegeven, indien niet binnen drie werkdagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging door de
klant schriftelijk bezwaren zijn ingebracht.
-Voor leveringen waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de
factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst, zoals boven
beschreven, juist en volledig weer te geven.
-Adesign behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, ofwel onder rembours
te leveren.
Leveringstermijnen
Adesign zal naar beste vermogen de overeengekomen leveringstermijn in acht nemen. Leveringstermijnen gelden
echter niet als de fatale termijnen en Adesign zal bij overschrijding van de leveringstermijn door de klant in gebreke
gesteld moeten worden. Overschrijding van de leveringstermijn door Adesign geeft aan de klant geen recht op
ontbinding van de overeenkomst of enige schadevergoeding, tenzij Adesign ook nadat zij door de klant in gebreke is
gesteld, niet binnen een redelijke door de klant gestelde termijn tot levering is overgegaan.
Prijzen
-Elke prijsopgave is vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
-Tenzij anders vermeld zijn Adesign's prijzen:
a.
b.
c.
d.
e.

gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van de inkoopsprijzen,
lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, en andere kosten.
gebaseerd op levering vanaf Adesign of andere opslagplaats
exclusief BTW., invoerrechten, andere belastingen, heffingen of rechten.
exclusief kosten extra verpakking, in, -uitladen, montage, demontage, bediening, transport en verzekering.
vermeld in Nederlandse valuta, koerswijzigingen zullen worden doorberekend.

-In geval de verhoging van een of meer van de kostenfactoren is Adesign gerechtigd om de overeengekomen prijs
dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met in achtneming van de eventuele terzake bestaande wettelijke
voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging
moeten worden vermeld.
-Adesign is bevoegd om, indien dit door Adesign noodzakelijk wordt geacht, voor de juiste uitvoering van de
overeenkomst anderen in te schakelen. De kosten daarvan zullen aan de klant worden doorberekend conform de
verstrekte prijsopgaven. Zonodig zal Adesign hiervan de klant op de hoogte stellen.
Betaling
-Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient de factuur bij vooruitbetaling te geschieden voor
tenminste 50% van de totale overeengekomen prijs.
-Betaling dient te geschieden netto, contant bij (af)levering in Nederlandse guldens, zonder enige korting of
schuldvergelijking of, indien en voorzover uitdrukkelijk tussen beide partijen overeengekomen, middels storting of door
overmaking op een door Adesign aangewezen bankrekening binnen de afgesproken betalingstermijn of, bij gebreke
daarvan, binnen 8 dagen na factuurdatum.
Betalingen in vreemde valuta en/ of buiten Nederland geschieden voor risico van de klant.
De op Adesign's bank afschriften aangegeven valutadag is bepalend voor vaststelling van de betalingsdag.
-Bij gebreke van tijdige betaling wordt de klant geacht zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst in
gebreke te zijn en hem zal alsdan een vertragingsrente over het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht
van 1,5% per maand, waarbij een deel van een maand als een maand wordt beschouwd.

Vervolg 1, algemene voorwaarden Adesign
-Afgezien van verdere aanspraken op schadevergoeding die Adesign mocht hebben zijn alle kosten die Adesign moet
maken -gerechtelijke als buitenrechtelijke- in verband met de niet-nakoming van de klant van enige verplichting
jegens Adesign voor rekening van de klant. In dit verband worden de buitenrechtelijke incassokosten geacht minstens
15% van het in te vorderen bedrag met inbegrip van voorgenoemde vertragingsrente, met een minimum van 75,00
te bedragen.
-Adesign heeft de vordering uit handen gegeven nadat de klant vanwege Adesign eenmaal schriftelijk is aangemaand.
Indien door Adesign het faillissement van de klant wordt aangevraagd, is de klant bij betaling verplicht de kosten van
de faillissementsaanvraag aan Adesign te voldoen.
-Iedere betaling van de klant strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde rente alsmede van de door
Adesign gemaakte invordering- en/ of administratiekosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste
openstaande vordering.
-In gevallen dat de klant:
a:
b:
c:
d:

In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van
betaling indient, dan wel dat beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
Enige uit kracht der Wet of op grond van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet na komt;
Overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen
de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot
wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf

heeft Adesign door het enkel plaatsgrijpen van een der bovengenoemde omstandigheden het recht hetzij de
overeenkomst als geheel of gedeeltelijk ontbonden te beschouwen en het aan Adesign toebehorende materiaal terug
te nemen zonder enige rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de klant op grond
van de door Adesign verrichtte werkzaamheden en/ of leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing of in
gebrekenstelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd Adesign's recht op vergoeding van kosten,
schade en interesten.
Zekerheidsstelling
-Elke overeenkomst wordt door Adesign aangegaan onder de voorwaarden dat de klant, uitsluitend ter beoordeling
van Adesign, voldoende kredietwaardig wordt geacht voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
-Adesign is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens(verder) tot enige prestatie over te gaan,
van de klant te vorderen dat deze tot Adesign's genoegen deugdelijke zekerheid stelt voor de nakoming van de klant's
betalings- en overige verplichtingen.
Controle op gebreken; reclame
-De klant is verplicht het geleverde terstond/bij in ontvangst name op gebreken te controleren en Adesign terstond van
eventuele gebreken, tekorten of beschadigingen op de hoogte te stellen. Bovendien dient de klant eventuele
gebreken, tekorten of beschadigingen aan de geleverde goederen, welke bij (af)levering aanwezig zijn, op de
afleverbon, de factuur en/ of vervoersdocumenten te vermelden, bij gebreke waarvan de klant geacht wordt de
levering te hebben goedgekeurd. Gebreken die pas in een later stadium kunnen worden geconstateerd worden door
Adesign slechts in behandeling genomen indien deze Adesign onverwijld doch tenminste binnen 48 uur na
constatering, schriftelijk of telefonisch met schriftelijke bevestiging zijn gemeld, onder nauwkeurige opgave van de
aard en, voorzover bekend, de grond der gebreken. Bij niet in achtneming van het voorgaande verliest de klant elke
aanspraak tegenover Adesign ter zaken genoemde gebreken. de klant zal ter beperking van de schade de
aanwijzingen van Adesign opvolgen.
-Indien de reclame door Adesign gegrond wordt bevonden is Adesign naar eigen keuze in redelijkheid gehouden,
hetzij de ondeugdelijke goederen te vervangen, tenzij deze te repareren, zonder dat de klant daarnaast enig recht kan
doen gelden op enige andere vergoeding.
-Het indienen van een reclame ontslaat de klant nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Adesign.
-Reclames betreffende facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 72 uur na factuurdatum. Na het
verstrijken van deze termijn wordt de klant geacht de factuur te hebben goedgekeurd en worden reclames niet meer
door Adesign in behandeling genomen.
-Bij reclames omtrent de soort en hoeveelheid van de verhuurde of verkochte goederen is de bij of in de
overeenkomst opgenomen goederenlijst bindend.
Aansprakelijkheid
-Elke aansprakelijkheid van Adesign tengevolge van een gebrekkigheid van de geleverde goederen die toe te
rekenen is aan Adesign is te allen tijde beperkt tot de netto factuurwaarde van of betreffende de geleverde goederen
of een percentage daarvan, behalve in geval van opzet of grove schuld van Adesign. Behoudens het hiervoor
gestelde en behoudens de algemene wettelijke bepalingen en het ter plaatse geldend gebruik is Adesign niet
gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan
roerend of onroerend goed, dan wel personen, zowel bij de klant als bij derden ontstaan of veroorzaakt door het
gebruik van de geleverde goederen of door ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de klant het heeft
gehuurd of aangeschaft. Evenmin is Adesign aansprakelijk voor enige schade ontstaan indien het geleverde door
Adesign wordt of is geïnstalleerd bij de klant.

Vervolg 2 Algemene voorwaarden Adesign
Overmacht
-Onder overmacht wordt in deze verstaan:
a:
b.

Elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de
overeenkomst redelijkerwijs door de klant niet meer kan worden verlangd.
Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen:
Werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim medewerkers, transportmoeilijkheden, brand,
overheidsmaatregelen, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij Adesign c.q. bij
Adesign's leveranciers, alsmede wanprestatie door Adesign's leveranciers waardoor
Adesign haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen.

-Indien naar oordeel van Adesign de overmachtsituatie van tijdelijke aard zal zijn, heeft Adesign het recht de
uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert is
opgeheven.
-Is naar oordeel van Adesign de overmachtsituatie van blijvende aard, dan heeft Adesign het recht om tot ontbinding
van de overeenkomst over te gaan en/ of deze uit te stellen, zulks ter beoordeling van Adesign .
-Adesign is gerechtigd betaling te vorderen van de prestatie(s) die bij de uitvoering van de desbetreffende
overeenkomst reeds zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
-Adesign heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de overmachtsituatie optreedt nadat Adesign's
prestatie geleverd had moeten zijn.
Jurisdictie
-Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met deze algemene voorwaarden of daarop gebaseerde
overeenkomsten zullen worden berecht door de rechter bevoegd in het arrondissement waar Adesign haar zetel
heeft.
BIJZONDERE BEPALINGEN GELDEND BIJ HUUR
Huurtarieven
-De klant wordt geacht op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de door Adesign vastgestelde huurtarieven.
Huur tarieven zijn altijd, mits anders overeengekomen, ex. BTW, transport en arbeid.
Ontbinding
-Overeenkomsten kunnen door de klant slechts onder de navolgende voorwaarden worden ontbonden:
a:
b:
c.

tot 48 uur voor de aanvang van de boekingsperiode: zonder bijkomende kosten.
tot 24 uur voor de aanvang van de boekingsperiode: tegen betaling van 50% van de overeengekomen
(totale) prijs.
Minder dan 24 uur voor aanvang van de boekingsperiode: de overeengekomen prijs blijft verschuldigd.

Onderwerp van de huurovereenkomst
-Een overeenkomst betreft slechts de goederen zoals omschreven in de goederenlijst. Alle overige door de klant
meegenomen goederen worden geacht door deze te zijn gekocht tegen de bij Adesign op dat moment geldende
verkoopprijzen van deze goederen.
Schade; Aanvaarden Risico
a:
b:
c:

d:
e:
f:
g:

Adesign behoud zich het recht voor tot het vragen van een waarborgsom. Elke na retour van de goederen
zonder rente zal worden geretourneerd.
De overeengekomen huurprijs moet vooraf worden voldaan, mits anders overeengekomen.
De verhuurde goederen worden in goede staat door Adesign ter beschikking gesteld en moeten door de
klant in dezelfde staat, behoudens normale slijtage, worden geretourneerd. Eventuele ontstane schade is
voor rekening van de klant en zal verrekend worden met de waarborgsom. Indien de schade niet direct is
vast te stellen zal de waarborgsom nog niet worden geretourneerd. Ook schade ontstaan door derden
gedurende de huurperiode zijn voor de rekening van de klant en zullen aan Adesign moeten worden
vergoed.
Eventueel ontstane schade mag nooit door de huurder zelf worden gerepareerd, of elders uitbesteed
worden. Reparaties en vervangingen zal Adesign slechts in eigen werkplaats aanbrengen.
Bij het overschrijden van de afgesproken retourdatum/ tijd, behoudt Adesign zich het recht voor een
meerprijs in rekening te brengen.
Ook bij het overschrijden van de afgesproken werktijden, ingeval van bediening c.q. transport, behoudt
Adesign zich het recht voor een meerprijs in rekening te brengen.
Adesign aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot goederen van de klant, die zich onder
Adesign bevinden, behoudens opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Adesign. De klant vrijwaart
Adesign volledig tegen iedere aanspraak van derden tot betaling van enige schadevergoeding. Dit geldt
tevens voor reparatieopdrachten.

Reserve onderdelen
-Indien de gehuurde goederen worden afgeleverd inclusief reserveonderdelen, dienen bij vervanging van onderdelen
de vervangen onderdelen geretourneerd te worden. Indien dit niet gebeurd is, is de klant verplicht de tegenwaarde
van de vervangen onderdelen te vergoeden aan Adesign.

Vervolg 3 Algemene voorwaarden Adesign

Transport
-Indien het transport van de goederen door de klant zelf geregeld wordt, dient dit plaats te vinden in de door Adesign
bij de goederen verstrekte verpakking. Alle andere wijze van transport geschieden geheel voor rekening en risico van
de klant .
Verzekering
-De klant is te allen tijden verplicht een verzekering af te sluiten ter meerdere zekerheid van de gehuurde goederen,
tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
Gebruik- en installatie voorwaarden
-De klant is verplicht:
a:
b:
c:
d:
e:
f:
g:

h:
i:
j:

als een goed huisvader over de gehuurde goedren te waken en deze uitsluitend overeenkomstig de
bepalingen in de huurovereenkomst te gebruiken.
de goederen slechts overeenkomstig bedieningsvoorschrift (mondeling of schriftelijk) te behandelen.
geen wijzigingen aan de gehuurde goederen aan te brengen.
Adesign te allen tijden de toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen.
aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en Adesign te allen tijden hiervoor te
vrijwaren.
de gehuurde goederen behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Adesign niet ter beschikking
te stellen van derde c.q. aan derde onder te verhuren, dan wel in bruikleen te geven.
Adesign onmiddellijk te waarschuwen bij beslag op roerende en/ of onroerende goederen van de klant ,
onder mededeling van de naam van de beslag leggende deurwaarder/ instantie en de klant is voorts
verplicht de uitvoerende instantie op de hoogte te stellen van de huurovereenkomst en/ of deze aan de
uitvoerende instantie te doen toekomen.
indien de installatie door Adesign wordt uitgevoerd, alle ter plaatse aanwezige hulpmiddelen kosteloos ter
beschikking te stellen.
elektriciteit van een voldoende voltage en vermogen voor eigen risico en rekening te verzorgen.
de verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van eventuele hulp van derden bij laden/ lossen, installeren,
demonteren met de mogelijke gevolgen van schade. Dit geldt ook als Adesign of medewerkers van Adesign
aanwezig zijn.

BIJZONDERE BEPALINGEN GELDEND BIJ KOOP, OPNAME, REPARATIE, FABRICAGE EN OVERIGE
WORDEN BINNENKORT OP DE INTERNET SITE VERMELD.

