
  1.  Toepasselijkheid/begripsbepalingen. 
  1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en 
  overeenkomsten terzake verhuur  en verkoop door AUDIOVISUAL 
  FACILITIES van materiaal aan afnemers, tenzij en alsdan voorzover 
  daarvan in de schriftelijke opdrachtbevestiging door AUDIOVISUAL  
  FACILITIES wordt afgeweken.  De afnemer aanvaardt deze voorwaarden  
  door het  verstrekken van de opdracht aan AUDIOVISUAL FACILITIES. De 
  toepasselijkheid van voorwaarden afkomstig van de afnemer wordt 
  uitgesloten tenzij deze voorwaarden door AUDIOVISUAL FACILITIES 
  uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Onder "afnemer"  wordt 
  verstaan de huurder c.q. opdrachtgever van producties c.q. materieel 
  van AUDIOVISUAL FACILITIES uit Lelystad en zal hierna worden 
  omschreven als afnemer. 
 
  2.  Offertes en overeenkomsten. 
  2.1 Alle offertes zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door de afnemer 
  verstrekte gegevens, de afmetingen en overige technische gegevens  
  van het materieel van AUDIOVISUAL FACILITIES waarmede de afnemer 
  geacht wordt bekend te zijn en/of overigens de door AUDIOVISUAL FACILITIES  
  verstrekte instrukties, gegevens c.q. adviezen. 
 
  2.2 AUDIOVISUAL FACILITIES aanvaardt door het doen van offerte geen 
  verantwoordelijkheid voor de door de afnemer gevraagde muziek.       
 
  2.3 Offertes luiden, behoudens uitdrukkelijk afwijkende opgave, netto 
  in Euro’s, inclusief BTW en eventuele andere belastingen 
  of heffingen als mede vergunning- transport- en verpakkingskosten. 
 
  2.4 Eerst door schriftelijke bevestiging door AUDIOVISUAL FACILITIES  
  van de door de afnemer verstrekte opdracht komt de overeenkomst 
  met de afnemer tot stand. 
 
  3.  Prijzen. 
  3.1 Alle prijzen zijn overeenkomstig het gestelde ten aanzien van   
  offertes onder 2.3 tenzij anders overeengekomen.  
  
  4.  Betaling. 
  4.1 Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, tenzij daar 
  met de opdrachtgever schriftelijk andere afspraken over gemaakt zijn. 
 
  4.2 Betalingen door de afnemer dienen te geschieden zonder enige  
  aftrek of schuldvergelijking ten kantore van AUDIOVISUAL FACILITIES of  
  op haar giro of bank rekening. 
 
  4.3 De afnemer wordt geacht de factuur te hebben goedgekeurd  
  indien hij daartegen niet binnen 4 dagen na factuurdatum schriftelijk 
  bij AUDIOVISUAL FACILITIES bezwaar heeft gemaakt. 
    
  4.4 Voordat door AUDIOVISUAL FACILITIES enig goed ter beschikking  
  van de afnemer wordt gesteld, kan door AUDIOVISUAL FACILITIES 
  betaling van een waarborgsom of een deel van de overeengekomen 
  prijs (minimaal 75%) worden verlangd. 
 
  4.5 Bij huur wordt een waarborgsom verlangt in overeenstemming met 
  de waarde van het gehuurde, toch met een minimum bedrag van € 300,00. 
  Dit bedrag wordt betaald bij de levering van de goederen in Euro’s of 
  met andere wettige betaalmiddelen, die door ons geaccepteerd worden. 
 
  4.6 Indien afnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaald, 
  is hij, benevens de overeengekomen prijs, zonder ingebrekestelling 
  verschuldigd een rente, gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd  
  met 15 % over de overeengekomen prijs of het nog openstaande 
  gedeelte daarvan, met ingang van de dag volgende op die waarop  
  uiterlijk had moeten worden betaald, onverminderd de 
  AUDIOVISUAL FACILITIES overigens toekomende rechten met een 
  minimum van € 45,00. Tevens vervallen alle op de factuur vermelde 
  kortingen. 
 
  4.7 Indien na verstrijken van een brief of telefonisch gestelde  
  nadere  betalingstermijn nog geen betaling is ontvangen, is de 
  afnemer tevens verschuldigd het bedrag van de buitenrechtelijke 
  inningskosten, te stellen op 15% van het factuurbedrag met een  
  minimum van € 45,00. Indien gerechtelijke inning noodzakelijk is, 
  zulks ter beoordeling van AUDIOVISUAL FACILITIES is de afnemer 
  tevens de kosten daarvan verschuldigd. 
  
  4.8. Indien de afnemer met enige betaling ten achter is, ook al is dit  
  ingevolge een andere overeenkomst, dan worden alle door hem aan 
  te betalen sommen tot het volle bedrag terstond opeisbaar, ongeacht 
 de stand der opdrachten en kan AUDIOVISUAL FACILITIES onmiddellijke 
 betaling daarvan vorderen. AUDIOVISUAL FACILITIES kan in dat geval de 
 uitvoering van alle voor de afnemer aanvaarde opdrachten opschorten 
 totdat al hetgeen ingevolge de vorige zin opeisbaar is geworden 
 betaald is binnen door AUDIOVISUAL FACILITIES te stellen termijn. 
 Indien  betaling binnen die termijn niet heeft plaatsgevonden kan 
 AUDIOVISUAL FACILITIES alle opdrachten van de afnemer,  zonder dat 
 enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst is vereist, 
 ontbinden c.q. annuleren, onverminderd haar rechten op schade- 
 vergoeding ondermeer terzake deze ontbinding c.q. annulering. 
 
  4.9. Betalingen uit hoofde van dit artikel strekken in de eerste plaats 
  tot voldoening van de inmiddels vervallen rente en inningskosten. 
 
  5. Afleveren/vervoer.  
  5.1. Levering geschiedt af vestiging AUDIOVISUAL FACILITIES te  
  Lelystad. Het vervoer geschiedt voor rekening en risico van de klant.   
  Dit risico omvat ook alle directe of indirecte schade, die aan de 
  geleverde goederen of door die goederen aan derden of aan  
  AUDIOVISUAL FACILITIES wordt toegebracht. 
 
  5.2. Indien de afnemer de verzorging van het vervoer aan 
  AUDIOVISUAL FACILITIES overlaat, zal deze hiervoor op de naar haar  
  inzicht meest geschikte wijze zorgdragen. AUDIOVISUAL FACILITIES  
  zal dan tevens op gelijke wijze voor rekening van de afnemer voor 
  verpakking zorgdragen. 
 
  6. Gebruik van/aansprakelijkheid van materieel. 
  6.1. Door inontvangstneming van materieel van AUDIOVISUAL 
  FACILITIES verklaart de afnemer dit in goede staat te hebben ontvangen.   
  AUDIOVISUAL FACILITIES sluit derhalve iedere aansprakelijkheid voor 
  materieel respectievelijk het gebruik daarvan en de nevengevolgen uit. 
 
 
 

  6.2. In alle gevallen waarin de afnemer tot teruggave van materieel 
  is verplicht, is hij gehouden dit in dezelfde staat als waarin het 
  bij ontvangst verkeerde terug te geven en alle beschadigde of ont- 
  brekende materialen of onderdelen daarvan te vergoeden. Bij grove  
  beschadiging is de afnemer verplicht het beschadigde opject te 
  kopen. Het is de afnemer - behoudens uitdrukkelijke schriftelijke  
  toestemming van AUDIOVISUAL FACILITIES - niet toegestaan zelf enige 
  reparatie aan het materieel te verrichten of daaraan enige 
  wijzigingen aan te brengen. 
 
  7. Overmacht. 
  7.1. In geval AUDIOVISUAL FACILITIES door overmacht wordt verhinderd 
  de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het  
  recht te hare keuze om zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering 
  van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ge- 
  deeltelijk ontbonden te verklaren, zonder tot enige schadevergoeding 
  of garantie te zijn gehouden. 
 
  7.2. Onder overmacht worden ten deze verstaan alle feiten welke de  
  uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderen en in  
  ieder geval werkstaking, uitsluiting, brand, overstroming, vorst,  
  transportstoringen, wijziging van overheidsvoorschriften of weigering 
  van vergunningen door de overheid, oproer, mobilisatie, oorlog, staat 
  van beleg, blokkade, epidemie, niet of ondeugdelijk levering van  
  materiaal dan wel grond- of hulpstoffen door onderleveranciers,  
  ongeval, ziekte en ongunstige weersomstandigheden, onverschillig  
  of deze omstandigheden zich bij AUDIOVISUAL FACILITIES of bij haar 
  leveranciers voordoen. 
 
  8. Ontbinding. 
  Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of tijdig voldoet aan enige 
  verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere met  
  AUDIOVISUAL FACILITIES gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, 
  alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling,  
  stilligging of liquidatie van het bedrijf van de afnemer, wordt hij 
  geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft AUDIOVISUAL 
  FACILITIES het recht, zonder rechtelijke tussenkomst, de uitvoering van 
  de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele 
  te ontbinden, ter keuze van AUDIOVISUAL FACILITIES zonder dat - 
  AUDIOVISUAL FACILITIES tot enige schadevergoeding of garantie  
  gehouden is, doch onverminderd de AUDIOVISUAL FACILITIES verder 
  toekomende rechten. 
  In deze gevallen is elke vordering die AUDIOVISUAL FACILITIES ten laste 
  van de afnemer heeft of krijgt, dadelijk en in haar geheel opeisbaar. 
  Door de afnemer kan de overeenkomst uitsluitend met instemming 
  van AUDIOVISUAL FACILITIES worden ontbonden c.q. geannuleerd. 
 
  9. Aansprakelijkheid. 
  AUDIOVISUAL FACILITIES is niet verder aansprakelijk dan voor de  
  nakoming van haar uit de overeenkomst en deze voorwaarden 
  voortvloeiende verplichtingen en ten hoogste tot de factuurwaarde 
  van het geleverde/gevraagde goed c.q. de geleverde goederen. 
  Uitgesloten is elke verdere vordering tot vergoeding van schade, 
  direkt of indirekt, behalve die gegrond op opzet tot grove schuld  
  van AUDIOVISUAL FACILITIES. 
 
  10. Vrijwaring. 
  De afnemer is gehouden AUDIOVISUAL FACILITIES te vrijwaren en  
  schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesses die ten 
  laste van AUDIOVISUAL FACILITIES mochten komen als gevolg van 
  afspraken van derden tegen AUDIOVISUAL FACILITIES terzake van de 
  in art. 6 genoemde gevallen of terzake van schending van rechten, 
  waaronder octrooien, licenties of auteursrechten van derden en door  
  gebruik van gegevens, modellen, teksten of muziek, die  
  AUDIOVISUAL FACILITIES door of vanwege de afnemer voor de  
  uitvoering van de enige opdracht zijn verstrekt. 
 
  11. Verzekeringsplicht. 
  De afnemer is verplicht voor zijn eigen rekening de te zijnen lasten 
  komende risico's en aansprakelijkheden jegens AUDIOVISUAL FACILITIES 
  aantoonbaar te verzekeren en tijdens de huurperiode verzekerd te 
  houden. 
 
  12. Afzegging boekingen/opdrachten. 
  Indien door afnemer een opdracht of verhuur wordt geannuleerd zijn 
  er kosten aan verbonden:  
  Annulering tot 15 dagen voor opdracht is kostenloos 
  Annulering tussen 14 en 7 dagen voor opdracht wordt 70 % in rekening gebracht 
  Annulering binnen 7 dagen zijn we genoodzaakt het gehele bedrag van de 
  betreffende afgesproken opdracht – verhuur, in rekening te brengen. 
 
  13. Bewijs. 
 
  Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake overeenkomsten 
  met AUDIOVISUAL FACILITIES de administratieve gegevens van 
  AUDIOVISUAL FACILITIES beslissend. 
   
  14. Executie. 
  AUDIOVISUAL FACILITIES is zonder rechtelijke tussenkomst gerechtigd 
  aan het in deze voorwaarden gestelde, door middel van de sterke arm 
  uitvoering te geven. 
   
  15. Toepasselijk recht. 
  Op overeenkomsten met AUDIOVISUAL FACILITIES en overeenkomsten 
  die daarvan het uitvloeisel zijn, is het Nederlands / Europees recht  
  van toepassing. Onverminderd het recht van AUDIOVISUAL FACILITIES 
  zich te wenden tot een rechter die op grond van enige wettelijke regeling 
  bevoegd is. 
 
  B. BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE VERKOOP. 
 
  16. Eigendomsvoorbehoud. 
  De eigendom van de afgeleverde goederen gaat eerst over op de  
  afnemer, nadat de afnemer de koopprijs en al zijn betalings- 
  verplichtingen jegens AUDIOVISUAL FACILITIES uit welke hoofde ook, 
  volledig heeft voldaan. Voordien is AUDIOVISUAL FACILITIES steeds 
  gerechtigd de goederen terug te nemen, onverminderd haar recht op 
  betaling. 
 
 
 
 
 
 

 
  17. Garantie. 
  Als voorwaarden en termijn gelden in deze de voorwaarden en termijn  
  welke vermeld staan in de officiële fabrieksgarantie. Voorwaarde is  
  dat de afnemer het materieel overeenkomstig de instructies van  
  AUDIOVISUAL FACILITIES en de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt en 
  terstond na constatering van het gebrek daarvan aan AUDIOVISUAL 
  FACILITIES schriftelijk mededeling heeft gedaan, Schadevergoeding  
  of vervanging van goederen zal pas geschieden als het product ter controle  
  wordt aangeboden ten kantore van AUDIOVISUAL FACILITIES. 
 
  18. Reklames. 
  Alle aanspraken jegens AUDIOVISUAL FACILITIES op grond van 
  onvolledige of onjuiste levering vervallen, indien een reklame niet 
  binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen (of indien wordt 
  geleverd in gedeelten - binnen 14 dagen na ontvangst van het 
  betreffende gedeelte) schriftelijk en aangetekend bij AUDIOVISUAL  
  FACILITIES is ingediend. Aanspraken op grond van uiterlijk zichtbare 
  gebreken vervallen bovendien, indien de afnemer niet dadelijk bij 
  ontvangst der goederen op de vrachtbrief of het ontvangstbewijs het 
  beweerde gebrek heeft doen aantekenen. 
  Het door AUDIOVISUAL FACILITIES in behandeling nemen van een 
  reklame betekent niet dat zij de reklame beschouwt als tijdig of terecht ingediend.   
  Retourzendingen worden uitsluitend aangenomen na voorafgaande toestemming 
  van AUDIOVISUAL FACILITIES en mits franco toegezonden. Een reklame  
  geeft de afnemer niet het recht betaling op te schorten of zijnerzijds het te 
  betalen bedrag in compensatie te brengen. Indien de reklame gegrond is zal  
  AUDIOVISUAL FACILITIES ter hare keuze hetzij een billijke schadevergoeding  
  betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde goed waarop de  
  reklame betrekking heeft, hetzij het geleverde goed gratis vervangen tegen 
  teruglevering van het oorspronkelijk geleverde goed. Tot verdere 
  schadevergoeding is AUDIOVISUAL FACILITIES niet gehouden. 
 
  C. BIJZONDERE VOORWAARDEN INZAKE VERHUUR. 
  
  19. Controle materieel. 
  19.1.De afnemer is verplicht ten alle tijden het gehuurde aan 
  AUDIOVISUAL FACILITIES of degene die daartoe door AUDIOVISUAL 
  FACILITIES is gemachtigd ter inspektie te tonen en daartoe de toegang te 
  verlenen tot de plaats waar de apparatuur zich bevindt. 

19.1. Indien de apparatuur niet wordt gebruikt waarvoor het is gehuurd 
kan de huurder verzocht worden te stoppen met de activiteit, zonder enig 
recht van terugbetaling van het huurbedrag. 

  
  20. Verbod onderverhuur. 
  Het is de afnemer, tenzij anders overeengekomen, niet toegestaan het 
  gehuurde:  
  1). Aan derden in verhuur, wederhuur, onderhuur of terzake enig 
       ander gebruik af te staan; 
  2). Te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd; 
  3). Te gebruiken in situaties waarbij het risico van schade aan het 
       gehuurde groter is dan normaal;  
  4). Te vervoeren naar enige lokatie buiten de landsgrenzen van Nederland. 
   
  21. Verhuur verlichting. 
  De verlichting mag alleen worden gebruikt overeenkomstig de normen 
  en richtlijnen van AUDIOVISUAL FACILITIES. Bij het gebruik van Lasers 
  moeten deze zodanig zijn afgesteld dat het niet mogelijk is in de lichtbundel te  
  kunnen kijken. 
  Bij het gebruik van een Stroboscoob moet er opgelet worden dat dit apparaat 
  epileptie aanvallen kan veroorzaken. 
 
  22. Verhuur geluidsinstallatie. 
  Bij het installeren van de geluidsinstallatie moet er rekening worden gehouden 
  met de afstand van luidspreker tot publiek. Indien de installatie “te” hard staat 
  kan er schade aan het gehoor optreden. Let er bij het plaatsen ook op dat de 
  luidsprekers een groot magnetisch veld hebben. Indien een “hinderwet” vergun- 
  ning is afgegeven is de huurder aansprakelijk voor het nakomen van het 
  gestelde in de vergunning.  
   
  23. Eigendoms voorbehoud. 
  Indien er opnamens, zowel audio als video, worden gemaakt, zal AUDIOVISUAL 
  FACILITIES deze nimmer zonder schriftelijke toestemming van de op de   
  opnamen te horen en te zien zijnde personen versprijden of openbaar maken. 
  Na het opnemen van een reportage zal het orgineel 1 maand worden gearchiveerd, 
  1 maand na reportage datum wordt na overleg met de belanghebbende (familie) 
  besloten om de orginele opnamen te wissen dan wel over te dragen aan de  
  belanghebbende tegen de kostprijs van het gebruikte tape materiaal.  
 
  24. Einde huur. 
  Indien de afnemer het gehuurde aan het einde van de huurperiode niet, 
  niet tijdig of niet volledig ter beschikking stelt van AUDIOVISUAL FACILITIES 
  is de afnemer aansprakelijk, zonder dat enige ingebrekestelling 
  terzake is vereist, voor alle schade die AUDIOVISUAL FACILITIES 
  daardoor in de ruimste zin des woords lijdt. 
 
  25. Transport. 
  Indien de appartuur vervoerd wordt in een aanhanger dient dit er een van  
  het gesloten type te zijn. Dat wil zeggen geen aanhanger met huif maar met 
  vaste wanden. Het is niet toegestaan de apparatuur na 18:00 ’s avonds in een 
  aanhanger of auto te stallen. De apparatuur valt ook tijdens het transport onder 
  de verantwoording van de huurder. In geval van een aanrijding is de huurder  
  verantwoordelijk voor de apparatuur en dient hij/zij de tegenpartij aansprakelijk 
  te stellen voor de geleden schade.  
 
  26. Copyrights. 
  Indien door  AUDIOVISUAL FACILITIES een DVD of andere beelddrager geleverd 
  wordt van een productie of een rouw- of trouwreportage Is AUDIOVISUAL   
  FACILITIES de copyright houder en mag de DVD of andere beeld of geluids drager  
  niet zonder toestemming worden verveelvuldigd op wat voor wijze dan ook. Ook  
  het openbaar maken via internet valt onder deze copyrights. DVD’s die muziek  
  bevatten zullen worden geregistreert bij Buma Stemra. Overtreden van de 
  copyrights is een misdrijf en zal door ons worden gemeld bij de officiele 
  instanties. 
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