ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DJ-Matic B.V., gevestigd te Deventer, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Rechtbank Zwolle-Lelystad.
DJ-Matic B.V. wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid met “verhuurder”; haar wederpartij bij overeenkomst (ongeacht kwalificatie van de overeenkomst) met “huurder”.
Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle van verhuurder afkomstige aanbiedingen, offertes, aan haar gegeven
opdrachten en door haar gesloten overeenkomsten hoe ook genaamd, alsmede op de uitvoering daarvan.
2. Haar werkzaamheden voert verhuurder slechts uit onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Verhuurder stemt niet in met toepasselijkheid
van door huurder gehanteerde voorwaarden, ook niet indien huurder daarnaar verwijst c.q. deze toezendt, tenzij schriftelijk anders wordt
overeengekomen.
3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze door de directie van verhuurder schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 2. Aanbiedingen en Inwerkingstreding van het contract
1. De ingangsdatum van de overeenkomst zal zijn de datum van ontvangst van de producten en/of diensten door huurder, zoals vermeld in het
ontvangstprotocol.
2. Partijen zullen definitief en onherroepelijk aan de overeenkomst gebonden zijn mits er sprake is van een positieve uitkomst van het (financiële)
onderzoek, welk onderzoek binnen 2 (twee) maanden vanaf de ondertekening van het onderhavige contract uitgevoerd dient te worden. Indien
uit het (financiële) onderzoek blijkt dat de financiële situatie van huurder een (incasso)risico met zich meebrengt voor verhuurder dan wel dat er
sprake is van technische bijzonderheden die van dien aard zijn dat verhuur van de producten en/of diensten van verhuurder niet mogelijk is, dan
betekent dit een negatieve uitkomst van het (financiële) onderzoek. Het gevolg hiervan dat niet is voldaan aan de voorwaarde voor het sluiten
van de overeenkomst. De overeenkomst wordt dan beschouwd als niet gesloten. Huurder zal in dat geval geen aanspraak kunnen maken op enige
schadevergoeding uit dien hoofde.
3. Een overeenkomst wordt in ieder geval geacht tot stand te zijn gekomen indien aan de opdracht c.q. bestelling daadwerkelijk door verhuurder
uitvoering wordt gegeven en huurder niet omgaand tegen deze uitvoering protesteert.
4. Mondelinge opdrachten c.q. bestellingen worden uitgevoerd conform de door verhuurder gemaakte notities en daaraan gegeven interpretatie.
Uiteraard is huurder bevoegd tegenbewijs te leveren.
5. Alle bij een offerte of aanbieding verstrekte prijslijsten, kostenopgaven, brochures en andere op producten en diensten van verhuurder betrekking
hebbende gegevens, zijn voor verhuurder slechts dan bindend indien verhuurder dit uitdrukkelijk schriftelijk in de opdrachtbevestiging bevestigt.
In alle andere gevallen, d.w.z. indien verhuurder een en ander slechts vrijblijvend aan marktpartijen c.q. huurder doet toekomen, kunnen die
marktpartijen c.q. kan huurder aan die prijslijsten, kostenopgaven e.d. geen enkel recht jegens verhuurder ontlenen. De diverse opgaven worden zo
nauwkeurig mogelijk gedaan. Kennelijke verschrijvingen en/of vergissingen kunnen door verhuurder worden hersteld.
6. Alle bij een offerte of aanbieding of anderszins verstrekte gegevens, informatie, afbeeldingen, beschrijvingen, afmetingen en dergelijke blijven
intellectueel eigendom van verhuurder. Wie inbreuk maakt op dat intellectuele eigendom handelt jegens verhuurder onrechtmatig, terzake waarvan
verhuurder in rechte zal optreden. Verhuurder zal van de inbreukpleger volledige schadevergoeding kunnen vorderen.
7. Aan de inhoud van brochures van verhuurder kan geen enkel recht jegens verhuurder worden ontleend. Daarin opgenomen kleurstellingen,
afmetingen en/of beschrijvingen zijn voor verhuurder niet bindend.
Artikel 3. Prijzen
1. Alle prijzen luiden en worden geacht te zijn genoteerd in euro, tenzij door de verhuurder anders is vermeld.
2. Alle aangeboden prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief die kosten, die ingevolge de overeenkomst tussen partijen ten laste van huurder
komen, zoals onder meer de kosten van speciaal transport, de kosten voor indienststelling, eveneens alle activiteiten die te maken hebben met
het klaarmaken van de lokalen, zoals de verbouwingen, de installatie van het airconditioningsysteem, de elektrische voedering en de bekabeling.
De prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, invoerrechten, belastingen, de verplichte afdracht aan SABAM wegens de auteursrechten van
het verhuurde en andere prijsbepalende factoren die gelden ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. Verhuurder verbindt er zich toe
om de afdrachten voor auteursrechten/muziekrechten over te maken aan SABAM. Een eventuele prijsverhoging in gevolge de afdracht over de
muziekrechten, van welke aard dan ook, worden doorberekend in de te innen abonnementskosten.
3. Bij wijziging van één of meer van deze factoren bij een overeenkomst met een looptijd van meer dan drie maanden is verhuurder gerechtigd ook de
aangeboden of overeengekomen prijzen dienovereenkomstig en met terugwerkende kracht tot het moment van wijziging aan te passen. Verhuurder
zal huurder van deze prijsverhoging(en) schriftelijk op de hoogte brengen. Daarenboven zal de overeengekomen prijzen jaarlijks geïndexeerd worden
aan de stijging der consumptieprijs. Op verzoek van huurder zullen de wijzigingen aangetoond worden. Een zodanige prijsaanpassing geeft huurder
niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 4. Levering, risico en annulering
1. Verhuurder behoudt zich het recht voor van huurder zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen te bedingen alvorens een aanvang
te nemen met de levering van het verhuurde.
2. De verhuurde producten en/of diensten zijn voor rekening en risico van huurder vanaf het moment dat de producten het bedrijf van verhuurder
hebben verlaten. Het vervoer geschiedt voor rekening en risico van huurder. Verhuurder verzekert nimmer de producten gedurende het transport.
3. De door verhuurder opgegeven lever- en uitvoeringstermijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijn tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. Bij
niet-tijdige levering dient de verhuurder derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
4. Overschrijding van de levertijd verplicht verhuurder niet tot enige vergoeding noch geeft het huurder het recht de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden.
Artikel 5. Betaling
1. Betaling geschiedt via de automatische incassering van de bankrekening van huurder, voor welke automatische incasso huurder een machtiging
heeft afgegeven ten gunste van verhuurder of ieder andere door haar aangeduide persoon die zal zorgen voor het innen van deze maandelijkse
termijn. Verrekening zal niet zijn toegestaan.
2. Indien betaling niet binnen de afgesproken betalingstermijn van 8 (acht) dagen heeft plaatsgehad, verkeert huurder in verzuim en is deze vanaf de
dag van het verzuim een vertragingsrente aan de verhuurder verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels)rente ex artikel 6:119/6:119a Burgerlijk
Wetboek, te rekenen vanaf de vervaldag, waarbij een begonnen maand als volledige maand wordt beschouwd, berekend over de huurprijs of het
nog onbetaalde gedeelte daarvan. Alle door verhuurder te maken buitengerechtelijke kosten komen eveneens voor rekening van huurder. Deze
buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op het dan geldende incassotarief als gehanteerd door de Rechtbanken in Nederland met een
minimum van 10% van de onbetaald gelaten som.
3. Bij verzuim van huurder, als genoemd in lid 2 hierboven, van meer dan 1 maandbedrag, is verhuurder gerechtigd om de aangeboden muziekservice
stop te zetten, waardoor de computer van huurder tijdelijk onbruikbaar zal (kunnen) zijn voor het afspelen van muziek en/of video. Deze muziekservice
zal onmiddellijk worden hersteld bij volledige betaling van de bestaande achterstand, met dien verstande dat een bedrag van € 75,00 in rekening
zal worden gebracht voor deze heraansluiting. Voor de periode dat huurder geen gebruik heeft kunnen maken van zijn muzieksysteem vanwege het
uitblijven van de betaling, blijft het maandabonnement verschuldigd.
4. Bij verzuim van huurder, als genoemd in lid 2 hierboven, is verhuurder gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Alle kosten, lasten en belastingen
voortvloeiende uit de overeenkomst komen ten laste van huurder, alsook de volledige kost tot einde van het contract.
5. Door huurder gedane betalingen strekken steeds tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die
het langst openstaan, zelfs al vermeldt huurder dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6. Vanaf de dag dat huurder ter zake van enige verplichting jegens verhuurder in verzuim is, zijn alle eventuele overige vorderingen tot einde contract,
van verhuurder op huurder onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 6. Verplichtingen van verhuurder
1. Verhuurder verplicht zich te zorgen of te laten zorgen door iedere dienstverlener door wie zij zich zal kunnen vervangen voor de levering, de
installatie, het in dienst stellen, de demonstratie en het onderhoud van het verhuurde. De ontvangst, installatie en goede werking van het materieel
zal op een door huurder te ondertekenen ontvangstprotocol worden geaccordeerd.
2. Verhuurder verplicht zich ertoe gedurende de looptijd van de overeenkomst te zorgen voor het onderhoud van het verhuurde dat zij heeft geleverd
en geïnstalleerd. Huurder is attent gemaakt op de juridische onafhankelijkheid die er bestaat tussen de overeenkomst en het onderhoudscontract.
Huurder kan betaling van de huurpenningen niet opschorten op grond van een tekortkoming in de nakoming van het onderhoudscontract. Het
onderhoud is ondergeschikt aan het naleven door huurder van zijn verplichtingen met betrekking tot gebruiksvoorwaarden van verhuurde.
3. Verhuurder zorgt voor het herstel van problemen bij normaal gebruik van het geïnstalleerde verhuurde materiaal. Verhuurder verplicht zich ertoe
binnen de kortste tijd te zorgen voor voornoemd herstel bij iedere melding van voornoemde problemen door huurder.
4. In het geval dat huurder hardware via, van of vanwege (de dienstverlening van) verhuurder heeft gekocht, zal het onderhoudscontract, als genoemd
in lid 2 hierboven, niet inbegrepen zijn in de maandelijkse huursom. Indien huurder alsnog een onderhoudscontract wenst, kan hij deze separaat,
tegen separate vergoeding, overeenkomen met verhuurder. Indien er geen separate onderhoudsvergoeding op het contract komt, zal de herstelling
volgens de toepasselijke garantievoorwaarden vermeld op het contract, geschieden. Na verloop van die garantieperiode dienen de kosten van de
herstellingen volledig betaald te worden door huurder.
Artikel 7. Verplichtingen van huurder
1. Huurder verplicht zich ertoe in de nabijheid van de standplaats van het gehuurde een elektrische leiding in goede staat aan te brengen, die gekeurd
en conform de geldende normen op de plaats van levering is.
2. Vanaf de levering van het verhuurde zal huurder op zijn kosten op een gemakkelijk zichtbare plaats een vaste metalen plaat laten aanbrengen met
het volgende opschrift: “dit materiaal, eigendom van DJ-MATIC, kan noch in beslaggenomen noch verkocht worden.” Huurder verplicht zich ertoe,
gedurende de hele looptijd van de overeenkomst, de op deze plaat aangebrachte opschriften leesbaar te houden.
3. Om verhuurder toe te laten voor het onderhoud en de goede werking van het materiaal te zorgen, verplicht huurder zich ertoe (medewerkers van)
verhuurder, op ieder moment gedurende de werkdagen, toegang te verlenen tot het verhuurde.
4. Huurder verplicht zich ertoe bij iedere tussenkomst van (een medewerker van) verhuurder aanwezig of vertegenwoordigd te zijn, en aanvaardt,
indien hij afwezig is, dat ieder document dat door (een medewerker van) verhuurder ondertekend is, als contradictoir en geldig beschouwd wordt.
5. Huurder verplicht zich tot het naleven van de gebruiksinstructies van het verhuurde die met het indienststellingsprotocol geleverd worden, het
verhuurde te gebruiken en te behouden in condities conform het gebruik ervan, het verhuurde aan de buitenkant goed proper te houden zonder
daarvoor schadelijke onderhoudsproducten (oplosmiddelen, enz) te gebruiken, aan verhuurder onverwijld iedere beschadiging van het verhuurde of
één van de onderdelen ervan te melden, die hij zou kunnen vaststellen.
6. Huurder erkent dat het naleven van de bovengenoemde verplichtingen rechtstreeks bijdragen tot de betrouwbaarheid en tot de goede werking
van het verhuurde en van het onderhoud.
7. Huurder erkent dat iedere tekortkoming van zijn kant in de nakoming van het bovenstaande verhuurder zal ontslaan van iedere aansprakelijkheid.
8. Huurder moet toezien op het laten naleven van het eigendomsrecht van verhuurder op het verhuurde zolang het verhuurde niet is geretourneerd
aan verhuurder. Huurder moet met name iedere ministeriële functionaris, iedere belanghebbende derde, in geval van inbeslagneming, inpandgeving,
handeling van tenuitvoerinlegging of andere, meedelen dat het verhuurde niet beschikbaar en eigendom is van verhuurder.
9. Indien huurder slechts huurder is van het gebouw waarin de installatie gedaan moet worden, zal hij de eigenaar, voorafgaand aan de plaatsing, per
aangetekend schrijven met ontvangstbewijs waarschuwen dat het verhuurde het eigendom van verhuurder is en blijft.
10. Huurder is de bewaarder van het verhuurde en is gehouden de goede staat ervan te verzekeren gedurende de looptijd van de overeenkomst.
Huurder is voorts gehouden de teruggave van het verhuurde aan het eind van de overeenkomst te verzekeren.
11. In geval van beschadiging, verdwijning of vernietiging van het verhuurde zal huurder onverwijld verhuurder verwittigen en aan deze laatste de
kosten van herstel van het verhuurde dan wel het equivalent van de waarde ervan moeten betalen. Na betaling zal verhuurder zo spoedig als mogelijk

Overeenkomst_v3.indd 2

zorgen voor het herstel of de vervanging van het verhuurde indien de overeenkomst nog voortduurt.
12. Het is de huurder niet toegestaan buiten de mogelijkheden van de verhuurder om software, muziek- en videobestanden te verwijderen dan wel
toe te voegen. De maandelijkse bijwerking van de muziekdatabase zal door huurder kunnen gebeuren op aanwijzing van de verhuurder. Huurder zal
de muziekbestanden uitsluitend gebruiken voor het ten gehore brengen van achtergrondmuziek en de videobestanden uitsluitend gebruiken voor
de vertoning van beelden in zijn zaak, in het kader van zijn onderneming en zal afzien van iedere andere vorm van gebruik van de muziek- en of
videobestanden. Huurder draagt zelf zorg voor de overeenkomst ter zake van het ten gehore brengen van achtergrondmuziek met de betreffende
instanties. De rechten inzake het ten gehore brengen van achtergrondmuziek zitten niet in de abonnementsprijs, wel de auteursrechten.
13. Huurder is gehouden, ten laatste op de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst, een verzekeringspolis te nemen, en deze gedurende
de looptijd ervan te houden, die betreft het gebruik van het verhuurde en die de risico’s “beschadiging, vernietiging en diefstal” van het verhuurde
zal dekken.
14. Huurder verplicht zich ertoe, op verzoek van verhuurder, op de dag van de opdrachtbevestiging een waarborg te storten welke geen intrest
opbrengt en die geheel of gedeeltelijk aangewend kan worden zonder dat huurder de mogelijkheid heeft een gelijke aanwending te vragen bij betaling
van het hele door hem verschuldigd bedrag uit hoofde van zijn contractuele verplichtingen. Indien de waarborg niet gebruikt wordt, zal deze aan
huurder terugbetaald worden, zonder intrest bij het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst.
15. Huurder is gehouden verhuurder onmiddellijk op de hoogte te stellen van ieder probleem, technisch of qua werking, dat aan het materiaal
vastgesteld wordt
Artikel 8. Duur van de overeenkomst
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een onherroepelijke duur van tenminste één jaar. Bij gebreke van kennisgeving van een opzegging, bij
aangetekend schrijven door verhuurder of huurder, zes maanden voor het verstrijken van de contractsduur, zal de overeenkomst stilzwijgend worden
verlengd met telkens één jaar.
2. In geval van niet-tijdige betaling van een opeisbaar bedrag en/of in geval van niet-nakoming van de verplichtingen van huurder heeft verhuurder
het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken waarop
het eigendomsvoorbehoud van verhuurder rust als haar eigendom op te vorderen, onverminderd het recht van verhuurder op schadevergoeding,
vergoeding gelijk aan resterende maanden tot einde contract.
3. Indien huurder de overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan en de betreffende goederen aan derden zijn verkocht en geleverd, verleent huurder
aan verhuurder reeds nu voor dat geval, onherroepelijke volmacht en verschaft zij verhuurder alle noodzakelijke informatie tot het vestigen van een
pandrecht op die vordering op die derde en zal verhuurder aan huurder of voormelde derde desgevraagd mededeling doen van de aard en het bedrag
van de vordering waarvoor het verpande tot zekerheid strekt.
4. Verhuurder heeft eveneens het recht de overeenkomst voortijdig te ontbinden door eenvoudige uiting van haar wil, zonder aanmaning of enige
formaliteit, zodat de ontbinding van rechtswege intreedt, in volgende gevallen:
• indien huurder in staat van faillissement of surseance van betaling verkeert of indien huurder zijn beroepsactiviteiten staakt;
• indien er sprake is van staking van betaling, aanvraag om uitstel van betaling of gerechtelijk akkoord, faillissement, overlijden van huurder,
vermindering van de waarborgen, protest ten laste van huurder, beslag lastens huurder.
5. In geval van voortijdige ontbinding van de overeenkomst zal huurder gehouden zijn onmiddellijk aan verhuurder, ten titel van forfaitaire
schadeloosstelling, een bedrag te betalen dat gelijk is aan het totale bedrag van de maandelijkse termijnen die nog moeten vervallen voor de lopende
periode. In alle gevallen van het verstrijken van het onderhavige contract, door het beëindigen van de looptijd of voortijdige ontbinding, zal huurder
ook gehouden zijn het hem ter beschikking gestelde materiaal onmiddellijk aan verhuurder terug te geven. Huurder zal zijn medewerking verlenen
om terug inbezitstelling te verwezenlijken, de kosten ervan komen ten laste van huurder (demonteren, inpakken, vervoeren). Elke schade die de
verhuurder lijdt of alle kosten die de verhuurder dient te betalen door de nalatigheid van huurder, zullen door huurder moeten worden gedragen.
6. In geval van overdracht van de overeenkomst, indien huurder de overeenkomst door een door verhuurder aanvaarde opvolger laat overnemen, zal
huurder indien hij niet in verzuim verkeert en de maandelijkse betalingen tijdig heeft voldaan, van zijn verplichtingen ontheven worden en dus ook
van de ontbindingsvergoeding.
Artikel 9. Restitutie
1. Na het eindigen van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak ervan, zal huurder binnen 10 (tien) werkdagen en op zijn kosten aan het adres
opgegeven door verhuurder het gehuurde terugsturen, klaar voor gebruik en in perfecte staat van werking, rekening houdend met een normale
veroudering. In het geval van een gekocht toestel, dient de koper de dongle binnen 10 (tien) werkdagen en op zijn kosten aangetekend te verzenden
naar verhuurder. De dongle (sleutel achteraan de computer die toegang geeft tot de software van verhuurder) blijft te allen tijde eigendom van
verhuurder. Bij het niet retourneren van de dongle, zal verhuurder een bedrag van €250 (excl btw) aanrekenen als schadevergoeding.
2. Alle schade, met uitzondering van normale veroudering, aan het gehuurde zal huurder aangerekend worden.
3. Indien het gehuurde en/of de in Artikel 9.1 genoemde dongle niet binnen voormelde termijn geretourneerd wordt, heeft verhuurder het recht,
zonder voorafgaande formaliteit, in de lokalen binnen te gaan waar het gehuurde zich bevindt en het te laten verwijderen op kosten van huurder. Hij
zal een gebruiksvergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 1 % van de jaarhuur per dag vertraging.
Artikel 10. Overdracht en inpandgeving van de overeenkomst
1. Verhuurder wordt uitdrukkelijk toegestaan de overeenkomst volledig of gedeeltelijk van rechtswege over te dragen of in pand te geven en zonder
andere formaliteit dan hieronder voorzien, waarbij het vaststaat dat deze overdracht of inpandgeving niets wijzigt aan de vormen en voorwaarden
van het onderhavige contract.
2. Huurder maakt van de (rechts)persoonlijkheid van de overnemer geen probleem en aanvaardt de contractsovername. Ieder middel, zoals een
eenvoudige brief of de bewoording van het domicilieringsbericht dat gegeven zal worden, zal in de plaats kunnen komen van de kennisgeving aan
huurder van een overdracht van schuldvorderingen in hoofdsom en toebehoren (intresten, schadebedingen). De betaling van de facturen aan de
nieuwe verhuurder zal bovendien beschouwd worden als aanvaarding door huurder van de overdracht.
3. Een dergelijke overdracht zal voor huurder de verplichting inhouden in de handen van de nieuwe verhuurder de (maandelijkse) huursom te betalen,
maar zal geen enkele wijziging van de andere verplichtingen van partijen tot gevolg hebben. Huurder verbindt zich ertoe indien nodig alle voor de
overdracht van de overeenkomst vereiste documenten voor akkoord te ondertekenen en alle formaliteiten en wijzigingen van de betalingsinstructies
te vervullen, die hem gevraagd zouden worden in geval van de overdracht of inpandgeving.
Artikel 11. Klachten
1. Huurder is verplicht terstond na aflevering de producten en/of diensten te controleren op zichtbare gebreken.
2. Eventuele klachten worden slechts in behandeling genomen, indien deze verhuurder per aangetekend schrijven bereiken binnen 8 dagen na
constatering van het gebrek en wanneer deze geen betrekking hebben op werkzaamheden die door derden zijn verricht, dan wel zaken die door
derden zijn geleverd. Het in behandeling nemen van klachten door verhuurder geldt niet als aanvaarding van aansprakelijkheid in welke vorm ook.
3. Indien de klachten van huurder gegrond geacht worden, verplicht verhuurder zich uitsluitend tot het alsnog juist leveren van de prestatie dan
wel, naar keuze van verhuurder, tot restitutie van de huurprijs middels creditering tot het bedrag der prestatie. Huurder is niet bevoegd om betaalde
bedragen te verrekenen met nog openstaande facturen.
Artikel 12. Aansprakelijkheid en garanties
1. Ongeacht de vraag of de aansprakelijkheid van verhuurder door verzekering is afgedekt, aanvaardt verhuurder enkel aansprakelijkheid voor een
haar toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis tot maximaal het factuurbedrag van de geleverde diensten waarop de klacht
betrekking heeft.
2. Indien verhuurder door een derde wordt aangesproken voor een schade waarvan het bedrag het in het vorige lid bedoelde factuurbedrag te boven
gaat, dient huurder verhuurder voor dit meerdere volledig te vrijwaren, door vergoeding aan die derde.
3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade in de ruimste zin van het woord, gevolgschade, winstderving, (directe of indirecte) schade aan
personen en/of zaken, hoe ook genaamd, welke het gevolg is van de aanschaf, het gebruik of het bezit van door verhuurder geleverde zaken, noch
is verhuurder aansprakelijk voor zulke schaden in het geval dat sprake is van levering van diensten ten aanzien van zulke zaken of sprake is van door
verhuurder verrichte diensten in het algemeen.
4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg kan zijn van storingen van het materiaal ontstaan door een oorzaak die te maken
heeft een anders dan normaal gebruik van het geïnstalleerde materiaal, uitsluiting van onderhoud of voor iedere andere oorzaak buiten verhuurder,
zoals bijvoorbeeld elektriciteitsstoring.
5. Verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden door huurder, indien blijkt dat deze niet up-to-date is met de verschuldigde
betalingen ter uitvoering van de overeenkomst contract.
6. Garanties worden door verhuurder niet gegeven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd.
Artikel 13. Overmacht
1. Als overmacht gelden alle omstandigheden die de verhuurder redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden of waarvan verhuurder de gevolgen
redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen waaronder: stakingen, brand, werkonderbrekingen, machinebreuk, tekort aan grondstoffen,
faillissement van leveranciers, stagnatie in toelevering, transportmoeilijkheden, elektriciteitsstoring.
2. In geval van overmacht is verhuurder gerechtigd hetzij de overeenkomst in stand te laten met opschorting van de verplichtingen van de verhuurder
voor de duur van de overmacht, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden wegens onvoorziene omstandigheden. Huurder kan
verhuurder schriftelijk gelasten om zich binnen 10 dagen uit te spreken over een keuze hieromtrent. In geen geval is verhuurder schadevergoeding
aan huurder verschuldigd.
Artikel 14. Zekerheden
1. Alle door verhuurder geleverde zaken en/of diensten blijven haar eigendom. Huurder is er zich uitdrukkelijk van bewust dat de overeenkomst hem
in geen geval zal toelaten eigendom van de gehuurde producten en/of diensten van verhuurder te verwerven, ook niet na betaling van de totaliteit
van de maandelijkse huurtermijnen.
2. Huurder heeft geen recht op de software, alsook de dongle, welke aan hem uitsluitend voor persoonlijk gebruik ter beschikking is gesteld door
verhuurder. Elke licentie nodig voor het gebruik van de software, wordt slechts aan huurder verleend voor de duur van de overeenkomst.
Artikel 15. Nietigheidsverklaring
Indien en voorzover één of meer van de bepalingen uit deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar zou(den) blijken te
zijn laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
De nietige c.q. vernietigbare bepaling zal in overleg tussen partijen worden vervangen door een bepaling die de strekking en betekenis van die eerdere
bepaling zo dicht mogelijk benadert.
Artikel 16. Geschillen
1. Op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten van verhuurder is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen huurder en verhuurder zullen bij uitsluiting voorgelegd worden aan de ter zake bevoegde rechter te Deventer, dan wel ter plaatse
van de volgens de gewone wettelijke regels competente rechter, zulks naar keuze van verhuurder.
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