ALGEMENE VOORWAARDEN BHV EXPO GROEP BV TE WERNHOUT

ART. 1 ALGEMEEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, leveringen, diensten, overeenkomsten tot uitvoering van werk, koop en verkoop en huur en verhuur. Anders luidende voorwaarden van opdrachtgevers/toeleveranciers zijn alleen dan van
toepassing indien deze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
ART. 2 OVEREENKOMSTEN
1 Al onze offertes en andere aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van 6 weken. Het uitbrengen van een offerte of aanbieding wil niet zeggen dat de het geoffreerde of aangebodene üp voorhand gereserveerdstaat en in optie
genomen is.
2 De overeenkomst komt eerst tot stand door ons schriftelijk huurcontract, na acceptatie van een mondelinge of schriftelijk offerte/aanbieding, of indien onzerzijds reeds met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
3 Indien een offerte wordt gevraagd en door ons wordt uitgebracht, zonder dat een overeenkomst tot uitvoering tot stand komt, is de aanvrager alle kosten ter voorbereiding van de overeenkomst (foto’s, ontwerpen, maquettes,
modellen, kopieën, tekeningen, etc. alsmede het arbeidsloon), verschuldigd.
4 De rechten van al onze ontwerpen blijven onder alle omstandigheden ons eigendom en mogen niet door derden gebruikt worden of overgedragen.
5 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst een verhoging optreedt in de materiaalkosten, de lonen, de vrachttarieven, verzekeringspremies, de valutakoersen, de belastingen, andere heffingen in binnen- enbuitenland en/of bij
nog andere facturen die de prijs mede bepalen, zijn wij gerechtigd deze verhogingen bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
ART. 3 AANSPRAKELIJKHEID
1 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de schade bij een opdrachtgever welke het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet volledig nakomen van enige verbintenis, tenzij de schade zou zijn te wijten aan opzet of grove schuld van
onze zijde.
2 In ieder geval is onze aansprakelijkheid ten alle tijde beperkt tot het bedrag dat voor de uitvoering van de opdracht in rekening is gebracht of zal worden gebracht en de aansprakelijkheid zal nooit het totale factuurbedragkunnen
overschrijden.
3 De opdrachtgever vrijwaart ons uitdrukkelijk voor schade-aanspraken van derden.
4 De opdrachtgever doet afstand van het recht om ontbinding der overeenkomst te vorderen op grond van wanprestatie.
5 Huurder is aansprakelijk voor elke schade aan het gehuurde.
6 Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade door brand, storm of welke oorzaak dan ook, toegebracht aan goederen, personen of dieren, welke in of bij het gehuurde worden gebracht. Huurder dient zelf een
aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Huurder zal op het eerste verzoek van verhuurder het bewijs leveren dat de vereiste verzekering werd afgesloten. Indien huurd er het vereiste bewijs niet kan leveren behoud de
verhuurder zich het recht voor de opdracht op te schorten zonder dat deze opscho rting afbreuk doet aan de betalingsverplichting van de huurder.
7 De huurder moet instaat voor de ongevallen veroorzaakt door het vrijwillig personeel c.q. de helpers die door de huurder zijn aangeworven. Deze zijn niet in dienstbetrekking bij de verhuurder en vallen niet onder de
ongevallenverzekerirg van de verhuurder. Dit geldt tevens voor de ongevallen die zij aan derden toebrengen.
8 Verhuurder draagt geen risico voor verzekeringen of beschadigingen van het terrein.
9 Door verhuurder worden pennen in de grond geslagen voor het vastzetten van de tent. Indien zich in het te bebouwen terrein üpenbare nutsleidingen mochten bevinden, is huurder verplicht zulks schriftelijk aan de verhuurdermede te delen, met
aanduiding van de plaatsen waar deze zich bevinden en wel uiterlijk twee weken voor het ingaan van de huur. Alle aansprakelijkheid omtrent het slaan van pennen ligt ten alle tijden bij de huurder.
10 Huurder dient ervoor te zorgen dat de spanlijnen strak gehouden worden en dat er niet met auto, vrachtauto, heftruck of ander zwaar vervoermiddel over de vloer wordt gereden.
11 Bij overmacht voor verhuurder, zoals brand- en stormschade, tijdens huur of van vorige verhuringen, ziekte, ongeluk bij transport, sterfgeval of door welke overmachtsoor zaak dan ook is de verhuurder niet aansprakelijk voor de eventuele
schade. Indien het gehuurde tijdens de huurtijd niet meer geschikt geraakt voor het doel waarvoor het gehuurd is, blijft de o vereengekomen huurprijs ons verschuldigd en kan de huurder geen terugbetaling vorder en.
ART. 4 BETALINGEN
1 Betaling van de overeengekomen prijs dient, indien niet anders overeengekomen, in twee termijnen te geschiden en wel 50% bij overeenkomst en 50% twee weken voor aanvang opbouw.
2 Zolang de eerste termijn niet op onze rekening is bijgeschreven of anderszins aan ons is voldaan, hebben wij het recht de aanvang van onze werkzaamheden te schorten.
3 Vertragingen bij de uitvoering van de overeenkomst veroorzaakt door te late betaling van de eerste termijn zijn altijd voor r isico van de opdrachtgever.
4 De opdrachtgever heeft nimmer het recht de betaling op te schorten of zich te beroepen op compensatie.
5 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever in gebreke zonder dat een uitdrukkelijke ingebrekestelling is vereist.
6 Vanaf de vervaldatum is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand. Gedeelten van een maand worden hierbij als gehele maand berekend.
7 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden hierbij gesteld op minimal 15% van het openstaande
factuurbedrag, met een minimum van € 25,00 en zijn verschuldigd indien wij derden inschakelen teneinde onze belangen te behartigen. Wij zijn niet verplicht een opdrachtgever die in gebreke is vooraf hieromtrent te informeren.
8 Indien de opdrachtgever met betaling in gebreke is, hebben wij het recht de verdure uitvoering van alle met die opdrachtgever lopende overeenkomsten op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden. Voorts zijn wij in dat geval ook gerechtigd voor
onze verder werkzaamheden een vooruitbetaling te verlangen, alvorens hiermede aan te vangen, zonder dat de opdrachtgever enige aanspraken geldend kan maken op grond van verplichtingen onzerzijds uit die overeenkomst.
9 Betaling van extra of bijkomende werkzaamheden of leveringen waarvoor niet vooraf door ons zijn overeengekomen dienen te geschieden binnen de daarvan op de factuur vermelde termijn.
10 Indien het evenement voor welk doel de huurder het gehuurde heeft gehuurd wordt afgelast of geen verder doorgang vindt is de huurder het bedrag van de overeengekomen huursom verschuldigd, als schadevergoeding te voldoen op de dag, waarop
het gehuurde geplaatst had moeten zijn. Huurder is daarom verplicht een evenementenverzekering te sluiten om ten alle tijden aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. Huurder zal op het eerste verzoek van verhuurder het bewijs leveren dat de
vereiste verzekering werd afgesloten. Indien huurder het vereiste bewijs niet kan leveren behoud de verhuurder zich het recht voor de opdracht op te schorten zonder dat deze opschorting afbre uk doet aan de betalingsverplichting van de
huurder.
11 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de door de verhuurder vermeld e prijzen exclusief BTW, transport- en verzekeringskosten, die integral ten laste van de huurder/opdrachtgever zijn.
ART. 5 WIJZIGINGEN, AANPASSINGEN, AFWIJKINGEN EN VERPLICHTINGEN
1 Indien tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden blijkt dat wijzigingen van het oorspronkelijke plan noodzakelijk zijn, o.a. doordat opgegeven maten niet juist blijken, of omdat zich in de werkruimte obstakels bevinden waardoor
aanpassingen nodig zijn, zijn wij gerechtigd deze wijzigingen/aanpassingen door te voeren zonder dat hiervoor vooraf toestemming van de opdrachtgever is vereist.
2 Voorzover de in lid 1 genoemde wijzigingen/aanpassingen meerwerk tengevolge hebben zal dit meerwerk geschieden voor rekening van de opdrachtgever en zal aan hem afzonderlijk worden gefactureerd.
3 Indien wij op grond van de in lid 1 genoemde omstandigheden extra materiaalkosten hebben, zijn deze lasten ook voor rekening van de opdrachtgever. Dit geldt eveneens voor het geval waarin wij genoodzaakt zijn
vloerbedekking/materialen te versnijden, waardoor deze vloerbedekking/materialen later niet meer of slechts in mindere maten opnieuw bruikbaar is. De opdracht gever zal dan de nieuwwaarde van de onbruikbaar geworden of de versneden
vloerbedekking vergoeden.
4 Veranderingen welke nodig zijn in verband met voorschriften van de organisatie of andere instanties waaronder brandweer en veiligheidskundigen en waarover de opdrachtgevers ons niet of onvoldoende heeft geïnformeerd, zijn altijd voor rekening van
de opdrachtgever.
5 Huurder dient ervoor te zorgen dat het terrein egaal en in goede staat is en dat verhuurder tevens machtiging heeft van de eigenaar van het terrain om hierop het gehuurde te plaatsen. Het terrain dient toegankelijk en bereikbaar te zijn voor een
vrachtauto van plm. 20 meter lengte, heftrucks en eventueel een kraan indien noodzakelijk bij de bouw. Schade aan het terrain door het gebruik van voor ons benodigd materiel komt altijd voor rekening van de huurder.
6 Huurder dient ervoor te zorgen, dat het terrain of plaats waarop het gehuurde moet worden geplaatst, op de afgesproken data van plaatsing en verwijdering door huurder is ontruimd en ter beschikking staat van verhuurder voor het plaatsen van
respectievelijk verwijderen van het gehuurde.
7 Electriciteits-, gas-, water-, licht- en rioleringsvoorzieningen dienen door de huurder zelf te worden verzorgd.
8 Indien bij plaatsing c.q. opbouw en ophalen c.q. afbraak geen helpers, indien overeengekomen, aanwezig zijn wordt door verhuurder het totale huurbedrag in rekening gebracht, doch het gehuurde niet geplaatst.
9 Bijkomende werkzaamheden, waaronder het maken van doorgangen en veranderingen aan het gehuurde worden eventueel extra in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. Het weer terugbrengen in de oude staat van het gehuurde wordt
eventueel ook in rekening gebracht.
10 Indien de temperatuur beneden het vriespunt is, dan dient de huurder voor verwarming te zorgen, zodat het zeildoek sneeuwvrij blijft. Eveneens dient het te bebouwen terrein sneeuwvrij te zijn.
11 Het aansluiten van water, licht en riolering van de toiletwagen dient door huurder zelf te worden verzorgd.
ART. 6 MATERIALEN TOT INRICHTING OF UITBREIDING
1 Voorzover door ons gewerkt wordt met goederen en materialen, o.a. meubilair, alu systeembouw en vloerbedekking, welke ons eig endom zijn en blijven of welke door ons zijn gehuurd, is de opdrachtgever verplicht deze goederen en
materialen in dezelfde staat weer aan ons op te leveren.
2 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, van de in lid 1 genoemde goederen materialen, welke niet het gevolg is van normale slijtage, vanaf het moment waarop wij ons werk hebben opgeleverd tot het moment waarop wij
daadwerkelijk met de afbouw aanvangen.
3 De oplevering van ons werk geldt als volledige acceptatie. Vanaf het moment van oplevering is al onze aansprakelijkheid jegen s de opdrachtgever uitgesloten. Dit geldt ook voor de goederen en materialen welke bij einde van de
overeenkomst zullen worden teruggenomen. De opdrachtgever vrijwaart ons voor alle vorderingen welke derden tegen ons zouden k unnen aanhangig maken terzake van schade en/of letsel veroorzaakt door de in lid 1 genoemde
goederen.
4 Aan het gehuurde mogen op generlei wijzen veranderingen of beschadigingen worden aangebracht. Eventuele schade, waaronder begrepen de kosten van h erstel, moeten door huurder aan verhuurder worden vergoed.
5 Huurder dient ervoor te zorgen dat al het gehuurde na afloop schoongemaa kt wordt. Zo niet dan zal de verhuurder schoonmaak in rekening brengen.
ART. 7 AFBOUW EN TERUGGAVE
1 Voorzover de overeenkomst ons verplicht: ook de afbouw te verzorgen, dit is altijd het geval indien hierin gebruikt zijn goed eren en materialen, zoals genoemd in art. 6 lid 1, zal de opdrachtgever ons bij het verstrekken van de opdracht
doen weten wanneer dit dient plaats te vinden.
2 Wijzigingen ten aanzien van de data dienen zo spoedig mogelijk aan ons te worden doorgegeven zodat hiermede in de werkplannin g rekening gehouden kan worden. Mochten na overeenkomst de data gewijzigd worden en wij op de
herziene data niet in de gelegenheid zijn het project te realiseren dan bestaat voor ons de mogelijkheid de overeenkomst eenz ijdig te ontbinden en zal desondanks de betalingsverplichting van de huurder blijven bestaan.
3 Indien wij niet in de gelegenheid zijn de werkzaamheden op de gewijzigde data uit te voeren zullen wij trachten, in overleg m et de opdrachtgever, dit werk aan derden uit te besteden. Nimmer zijn wij a ansprakelijk voor de hieruit
voortvloeiende kosten. Deze kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
4 Voorts komen voor rekening van de opdrachtgever de kosten welke onzerzijds ontstaan door vermelde wijzigingen. Hierbij wordt o.a. gedacht aan de situatie waarbij onze medewerkers geen arbeid kunnen verrichten alsmede aan extra
verblijfskosten.
5 Indien niet anders overeengekomen zal de opdrachtgever voordat wij met de demontage/afbraak aanvangen alles verwijderen wat z ijn eigendom is of waarover hij de de verantwoordelijkheid heeft, zodat hetgeen nog aanwezig is bij de
aanvang van onze werkzaamheden volledig ter onzer beschikking staat.
6 Indien goederen of materialen ex.art. 6, lid 1 zijn gebruikt, zal door ons zo mogelijk reeds voor de aanvang van onze demonta ge werkzaamheden global worden aangegeven of schade is geconstateerd. Dit zal in overleg met een
gemachtigde van opdrachtgever geschieden en schriftelijk worden vastgesteld. Indien opdrachtgever geen zorg draagt voor de aa nwezigheid van een gemachtigde, zijn wij gerechtigd eenzijdig de schade te bepalen en opdrachtgever
gaat dan bij voorbaat akkoord met onze vaststelling en verplichting de schade te voldoen.
7 Wanneer huurder het gehuurde niet tijdig heeft ontruimd of verhuurder het gehuurde niet op kan halen op het overeengekomen ti jdstip, zijn de gevolgen en kosten voor het niet tijdig kunnen plaatsen of opbouwen elders voor rekening van
de huurder.
ART. 8 TOEPASSINGSVERKLARING
1 Op onze overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing en is Nederlandse rechter bevoegd te oordelen over geschillen.
2 De voorwaarden van de TVD zijn eveneens van toepassing op onze overeenkomsten.
Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de K.v.K. Breda.

