
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN THE PRODUCTION FACTORY BV, GEVESTIGD EN 

KANTOORHOUDENDE TE ARNHEM, DELTA  NO. 46. 

 

Artikel 1. Toepasselijkheid. 

1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan zijn onderworpen aan de 

navolgende voorwaarden met uitsluiting van eventuele voorwaarden van afnemers en/of 

opdrachtgevers. 

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze volgende bedrijfsmatige activiteiten: 

- turnkey aanbieding in de markt van podia, decors, backline, geluid- en lichtinstallaties, waaronder 

valt zowel verhuur van de betreffende apparatuur en materialen op zich als de verhuur van deze 

apparatuur tezamen met het ter beschikking stellen van ons personeel voor begeleiding, toezicht 

e.d.; 

- uitvoering en voorbereiding van technische zaken bij evenementen en presentaties. 

3. Verwijzingen naar de door de opdrachtgever of afnemer gehanteerde Algemene Voorwaarden in 

de correspondentie van de zijde van de opdrachtgever of afnemer regarderen ons niet en kunnen niet 

leiden tot gehele of gedeeltelijke toepasselijkheid van die algemene voorwaarden. 

4. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn voor ons eerst dan bindend, indien en voor 

zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn bevestigd. 

 

Artikel 2. Aanbiedingen. 

1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, 

2. Alle bij onze aanbiedingen verstrekte gegevens, specificaties e.d. zijn zo nauwkeurig mogelijk 

samengesteld.  

3. In onze aanbiedingen gaan wij uit van de goederen en diensten zoals die voor ons gebruikelijk 

zijn. Afwijkingen hiervan en speciale eisen dienen vooraf en schriftelijk aan ons te worden 

medegedeeld. In de aanbieding zal expliciet worden vermeld of en in hoeverre met deze afwijkingen 

en speciale eisen rekening wordt gehouden 

 

Artikel 3. Tekeningen en afmetingen. 

1. Tekeningen, ontwerpen, modellen, schema's e.d. blijven ons eigendom en mogen zonder onze 

schriftelijke toestemming noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, nagemaakt of aan 

derden ter hand gesteld dan wel ter inzage gegeven. Zij zijn, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven 

door ons, evenals maten en gewichten, geheel vrijblijvend. 

2. Wij zijn niet verplicht aan de wederpartij of aan derden detail- en/of constructietekeningen te 

verstrekken. 

 

Artikel 4. Vrijwaring. 

1. Ingeval van fabricage naar tekeningen, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin des 

woords van de opdrachtgever ontvangen, neemt deze de volle verantwoordelijkheid op zich dat de 

fabricage en/of levering van het betreffende produkt geen merk-, octrooi- of soortgelijk recht van 

derden wordt aangetast. 

2. Indien derden op grond van enig beweerd recht tegen de produktie en/of levering van het 

betreffende produkt/installatie bezwaar maakt, zijn wij gerechtigd terstond de produktie en/of 

levering te staken, daarvan kennis te geven aan de opdrachtgever en vergoeding voor de gemaakte 

kosten benevens schadevergoeding van de opdrachtgever te verlangen zonder dat wij onzerzijds 

jegens de opdrachtgever en/of derden tot schadevergoeding gehouden zullen zijn. 

3. De opdrachtgever zal ons terzake van aanspraken van derden jegens ons vrijwaren. 

 



Artikel 5. Overeenkomst. 

1. Behoudens het hierna bepaalde komt een overeenkomst eerst tot stand wanneer wij een opdracht 

schriftelijk hebben aanvaard dan wel deze hebben bevestigd. 

2. Eventueel nadien gemaakte nadere afspraken en/of overeengekomen wijzigingen binden ons 

slechts indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd. 

3. Voor leveringen en diensten waarvoor naar hun aard en/of omvang geen offerte c.q. 

opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, 

welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 

4. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij, 

uitsluitend te onzer beoordeling, voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van 

de overeenkomst. Zonodig kunnen wij verlangen dat de wederpartij zekerheid stelt aangaande 

nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst. 

5. Wij kunnen van de wederpartij verlangen dat, alvorens wij tot uitvoering van de overeenkomst 

overgaan, een voorschot zal worden voldaan. 

6. Wij zijn gerechtigd om, indien wij dat wenselijk en/of noodzakelijk achten, bij de uitvoering van 

de overeenkomst derden in te schakelen. De daarmee gemoeide kosten zullen aan de wederpartij 

worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. 

 

Artikel 6. Prijzen. 

1. Elke prijsopgave is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen. 

2. Tenzij anders aangegeven zijn onze prijsopgaven exclusief B.T.W.. 

3. Voor het geval zich tussen het tijdstip van het tot stand komen van de overeenkomst en de 

uitvoering daarvan prijsstijgingen van enige importantie hebben voorgedaan, welke prijsstijgingen 

van tevoren niet voorzienbaar waren (zoals stijging van loonkosten, overheidslasten, vervoerkosten, 

assurantiekosten en materiaalkosten) zullen wij gerechtigd zijn deze prijsstijgingen door te 

berekenen aan de wederpartij. 

 

Artikel 7. Verhuur. 

1. Onder "wederpartij" wordt in deze Algemene Voorwaarden mede verstaan "de huurder". 

2. Onder "huurder" wordt in dit artikel verstaan: een (rechts)persoon die materialen of materialen 

tezamen met begeleidend personeel van ons huurt voor een bepaalde periode. 

3. Onder materialen wordt verstaan apparatuur op het gebied van audio- en belichtingstechniek, 

muziekinstrumenten, zomede bijbehorende accessoires, bekabelingen, verpakkingsmaterialen etc. 

als ook decors en (onderdelen in de ruimste zin van) podia. 

4. De huurder dient de gehuurde materialen te behandelen als een goed huisvader en te gebruiken 

volgens de bekend veronderstelde eisen en in ieder geval, indien aanwezig, conform de 

bedieningsvoorschriften die aan de huurder bij de aflevering van de materialen zijn overhandigd. De 

huurder zal er in ieder geval voor zorgdragen dat de door ons ter beschikking gestelde materialen 

uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor de materialen bestemd zijn, aan deze materialen 

geen veranderingen aanbrengen, en, wanneer tevens personeel van ons wordt ingehuurd, handelen 

conform door ons medewerkers gegeven aanwijzingen. 

5. De huurder is verplicht aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en ons 

daarvoor te vrijwaren. 

6. Te allen tijde zal de wederpartij aan ons toegang verschaffen tot gebouwen en erven waar het 

materiaal zich bevindt c.q. is opgesteld, teneinde de toestand van de materialen te onderzoeken. 

7. In geval van diefstal, verlies of beschadiging van materialen zal de wederpartij hiervan terstond 

melding doen aan ons. In geval van diefstal of molest-schade zal de huurder hiervan tevens direct 



aangifte doen bij de politie in de plaats waar de diefstal heeft plaatsgevonden c.q. de molest-schade 

is aangericht en een kopie van deze aangifte aan de verhuurder verstrekken. 

8. De huurder zal de materialen niet aan derden verhuren of in bruikleen afstaan. 

9. De materialen worden verhuurd voor een periode van minimaal één dag. De huurperiode vangt 

aan op het moment dat de materialen ons magazijn verlaten en eindigt op de dag dat de materialen 

weer in ons magazijn terugkeren, tenzij anders is overeengekomen. 

10. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, worden de materialen vervoerd voor rekening en 

risico van de huurder in door ons verstrekte verpakking. 

11. In geval van verhuur van materialen, dient huurder er zich van te vergewissen dat de materialen 

in goede conditie aan hem worden uitgeleverd. Wij gaan er van uit dat huurder bekend is met de 

werking van de materialen en dat de door huurder bestelde materialen beantwoorden aan het doel 

waarvoor het materiaal wordt gehuurd. Tenzij anders overeengekomen, dient huurder ervoor zorg te 

dragen dat de materialen bij ons magazijn worden opgehaald en daar worden teruggebracht uiterlijk 

op de dag dat de overeengekomen huurperiode eindigt. Door het enkele feit van niet-aflevering op 

die datum, om welke reden dan ook, of in geval van beschadiging aan de materialen is huurder in 

gebreke, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. Alsdan is de huurder, 

onverminderd zijn overige verplichtingen jegens ons, aan ons verschuldigd een schadevergoeding 

gelijk aan de huurprijs die hij zou moeten betalen voor het aantal dagen waarmee de 

overeengekomen huurtermijn wordt overschreden, c.q. het aantal dagen dat de schadeherstelling van 

de materialen in beslag neemt, vermeerderd met 50%. De huurder kan aan deze bepaling geen recht 

tot verlenging van de tevoren overeengekomen huurperiode ontlenen. 

12. Tenzij anders overeengekomen dient de overeengekomen huurprijs contant vóór of bij de 

aanvang van de huurperiode te worden voldaan. Wij zijn gerechtigd een waarborgsom van de 

huurder te eisen en behouden ons het recht voor om vervallen huurtermijnen te compenseren met de 

waarborgsom, evenals de kosten van reparatie en/of reiniging van de gehuurde materialen.  

13. De huurder is te allen tijde verplicht zich te verzekeren tegen schade en/of letsel aan derden en 

aan bij ons ingehuurde materialen en personeelsleden, welke direct en/of indirect door ons, of door 

de verhuurde materialen en/of personeelsleden zijn veroorzaakt. 

14. De huurder is verplicht zorg te dragen voor alle plaatselijke vergunningen en/of 

constructiebepalingen. Verhuurder is te allen tijde gevrijwaard door de huurder voor alle schaden in 

de ruimste zin des woords welke het gevolg zijn van foutieve of niet-deugdelijke constructies, 

indien rekening is gehouden met plaatselijke bepalingen en ongeacht of dit door ons personeel is 

geïnstalleerd of door derden. 

 

Artikel 8. Overmacht. 

1. Ingeval van overmacht hebben wij het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de 

overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele als ontbonden te 

beschouwen, zonder dat wij daarvoor tot enige schadevergoeding gehouden zullen zijn. 

2. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de 

overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd. In ieder 

geval worden onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, watersnood, waterschade, 

molest, brand, bedrijfsbezetting, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, 

transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoornissen bij ons of bij onze 

leveranciers, wanprestatie door onze leveranciers alsmede overheidsmaatregelen, waaronder in ieder 

geval zijn begrepen in- en uitvoerverboden en contingenteringen. 

3. Indien wij bij het intreden van een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan onze uit de 

overeenkomst voortvloeiende verplichtingen hebben voldaan, zijn wij gerechtigd de reeds verrichte 



prestaties afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof 

het een afzonderlijke transactie. 

 

Artikel 9. Garantie en aansprakelijkheid. 

1. Wij verbinden ons jegens de opdrachtgever de werkzaamheden naar beste kunnen te zullen 

uitvoeren. Door ons kan geen resultaat gegarandeerd worden, tenzij schriftelijk overeengekomen. 

2. Aansprakelijkheid van ons is uitgesloten voor materialen en/of constructies die aan ons door de 

opdrachtgever zijn verstrekt respectievelijk voorgeschreven en is eveneens uitgesloten voor 

gebreken die het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift met betrekking tot de kwaliteit van de 

toegepaste materialen en met betrekking tot de fabricage. 

3. Onverminderd de overige bepalingen van deze voorwaarden, zijn wij nimmer verplicht tot een 

hogere schadevergoeding dan de door de opdrachtgever voor dat produkt of onderdeel daarvan 

betaalde kostprijs. 

 

Artikel 10. Betaling. 

1. De wederpartij verplicht zich de overeengekomen prijs netto contant te voldoen uiterlijk op het 

moment dat wij onze verplichtingen uit de overeenkomst zijn nagekomen, dit behoudens andere 

afspraken die alsdan schriftelijk moeten zijn vastgelegd, en wel zonder enige korting of 

schuldvergelijking. 

2. Indien wij met de wederpartij een andere dan contante betaling zijn overeengekomen, dan dient 

betaling netto plaats te vinden zonder enige korting of schuldvergelijking middels storting of 

overmaking op een op de factuur vermelde bank- of girorekening c.q. een door ons anderszins 

aangegeven rekening, binnen de door ons gestelde termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen na 

factuurdatum. Als betalingsdatum wordt aangemerkt de door de bank of giro aangegeven 

valutadatum. 

3. Ieder betaling door de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem/haar 

verschuldigde rente en kosten en wordt voor het restant in mindering gebracht op de oudste 

openstaande vordering.  

4. In gevallen dat de wederpartij: 

a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance 

van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn/haar eigendom wordt 

gelegd; 

b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; 

c. enige uit kracht der wet of uit deze overeenkomst op hem/haar rustende verplichting niet nakomt; 

d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de door ons gestelde termijn te voldoen; 

e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, danwel 

overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn/haar bedrijf,  

hebben wij door het enkel plaatsvinden van een der genoemde feiten het recht hetzij de 

overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal 

zijn, hetzij de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij enig bedrag, 

verschuldigd door de wederpartij op grond van door ons verrichte prestaties, terstond en zonder 

enige waarschuwing of ingebrekestelling, in zijn geheel op te eisen, onverminderd ons recht op 

vergoeding van kosten, schaden en interest. 

 

Artikel 11. Rente en kosten. 

1. Indien betaling niet binnen de door ons gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij 

van rechtswege in verzuim en vanaf de laatste dag van vorenbedoelde termijn een rente van 1½% 



per maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand 

wordt beschouwd als een hele maand. 

2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de 

wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens het door de Nederlandse Orde 

van Advocaten geadviseerde incassotarief. 

 

Artikel 12. Toepasselijk recht. 

1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands 

recht van toepassing. 

 

Artikel 13. Geschillen. 

1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden 

beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze 

voorwaarden van toepassing zijn of deze voorwaarden zelf en haar uitleg en uitvoering, zowel van 

feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de competente rechter binnen ons 

arrondissement, dit voorzover wettelijke bepalingen dit toestaan. 

2. Het in het voorgaande lid bepaalde laat onverlet ons recht om een geschil voor te leggen aan de 

volgens de normale competentieregels bevoegde rechter.
 


