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1. Algemene Leveringsvoorwaarden
1.1. Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle offertes, verhuur-, productie-, verkoop- en andere overeenkomsten met, en verleende
opdrachten aan, Euro-PA Licht en Geluid.
1.2. Aanvullingen cq. afwijkingen aan deze voorwaarden zijn uitsluitend geldig wanneer deze schriftelijk bevestigd of aanvaard zijn door
Euro-PA Licht en Geluid
1.3. Wanneer één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden door de bevoegde rechter in strijd met de goede trouw of niet van
toepassing worden verklaard, blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.
1.4. De opschriften boven de artikelen van deze voorwaarden maken geen deel uit van de overeenkomst, maar zijn slechts bedoeld als
summiere aanduiding van het onderwerp dat door het betreffende artikel behandeld wordt.
1.5. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
1.6. Onder “wederpartij” wordt in de ze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met Euro-PA Licht en Geluid een overeenkomst
heeft afgesloten, resp. wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtverkrijgenden en erfgenamen.
2. Totstandkoming van verbintenissen en overeenkomsten
2.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.
2.2. Mondelinge toezeggingen, wijzigingen van de overeenkomst, of afspraken zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging door EuroPA Licht en Geluid.
2.3. De gegeven opdracht is bindend en de overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen na een schriftelijke bevestiging van EuroPA Licht en Geluid van de overeenkomst of ondertekening door de wederpartij van de overeenkomst (onverminderd het bepaald in
art.2.9), dan wel wanneer wij een aanvang met de werkzaamheden hebben gemaakt. De opdrachtbevestiging cq. huurovereenkomst wordt
geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2.4. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen door het personeel
of namens Euro-PA Licht en Geluid gedaan door medewerkers binden ons slechts indien deze schriftelijk door Euro-PA Licht en Geluid
bevestigd.
2.5. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard geen opdrachtbevestiging wordt verzonden geldt de factuur tevens als
opdrachtbevestiging, welke ook wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Ter zake van het onder 2.2, 2.3, 2.4 en 2.5
gestelde, is onze administratie beslissend behoudens schriftelijk tegenbewijs.
2.6. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder beding dat de wederpartij, uitsluitend ter beoordeling van Euro-PA Licht en Geluid,
voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
2.7. Euro-PA Licht en Geluid is gerechtigd bij of na aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij
zekerheid te eisen dat zowel aan de betaling als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.
2.8. Euro-PA Licht en Geluid is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht, voor de juiste uitvoering van de
overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte
prijsopgaven.
2.9. Voor Euro-PA Licht en Geluid zijn verhuurovereenkomsten eerst geldig na ondertekening door Euro-PA Licht en Geluid en de
wederpartij. Voor de wederpartij is de verhuurovereenkomst geldig na ondertekening van de verhuurovereenkomst en na betaling van een
reserveringsvoorschot van minimaal 50% van de totale huurprijs.
2.10. Door de ondertekening van het huurcontract gaat de huurder akkoord met deze leveringsvoorwaarden en met de bepalingen die op
(de achterkant van) het huurcontract vermeld zijn. Beiden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Haarlem.
2.11. De huurder/koper wordt geacht akkoord te zijn gegaan met dezeleveringsvoorwaarden wanneer Euro-PA Licht en Geluid er vanuit
kan gaan dat de huurder/koper redelijkerwijs heeft kunnen weten dat leveringsvoorwaarden op overeenkomsten met Euro-PA Licht en
Geluid van toepassing zijn.
2.12. Overeenkomsten worden te allen tijden naar beste weten en kunnen uitgevoerd.
2.13. Euro-PA Licht en Geluid behoudt zich te allen tijden het recht voor om zonder opgaaf van reden te weigeren een overeenkomst
meteen wederpartij aan te gaan.

3. Prijzen
3.1. Alle in offertes, prijslijsten of elders vermelde prijzen zijn, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen met Euro-PA Licht en
Geluid overeengekomen, onder voorbehoud van prijswijzigingen en exclusief BTW, invoerrechten en overige heffingen die in verband met
de deugdelijke uitvoering van de overeenkomst verschuldigd mochten zijn. Hiergenoemde heffingen en belastingen komen voor
rekeningen van de medecontractant.
3.2. Personeelskosten, kosten voor transport, bediening van geluids-, licht-, video en/of anderszins AV apparatuur, ordediensten, bouw- en
breek diensten, e.a. uitvoerende diensten worden te allen tijde apart in rekening gebracht en zijn nooit bij de prijs inbegrepen.
3.3. Alle pin prijslijsten genoemde huurprijzen zijn, tenzij anders vermeld, berekend per dag(deel). Bij een aaneengesloten huurperiode van
meer dan een dag kan een huurstaffel gehanteerd worden. (zie ook artikel 4)
3.4. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijsbasis voor materialen,
loonkosten, grondstoffen e.d. Wij behouden ons het recht voor prijzen zodanig aan te passen dat een eventuele wijziging in prijzen van
materialen, grondstoffen, loonkosten e.d. op billijke wijze kan worden verdisconteerd. Een en ander met inachtneming met
eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften.
4. Betaling algemeen
4.1. Alle betalingen dienen door middel van overmaking op de factuur aangegeven bankrekening te geschieden, binnen de op hetzelfde
document aangegeven betalingstermijn, zonder enige aftrek, korting of schuldvergelijking. Andere betalingsvormen kunnen alleen
geschieden wanneer schriftelijk overeengekomen door Euro-PA Licht en Geluid en wederpartij.
4.1.1. Bij contante betaling is slechts een door Euro-PA Licht en Geluid afgegeven en door beide partijen ondertekende factuur bewijs van
kwijting.
4.2. De wederpartij mag onder geen beding betalingen opschorten.
4.3. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door ons
gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
4.4. In gevallen waarin de wederpartij:
- in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaan, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel 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 van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
- nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;- 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 van de doelstelling van zijn bedrijf; hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van één dezer
omstandigheden het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechtelijke
tussenkomst vereist zal zijn, en kunnen wij elk bedrag dat door de wederpartij verschuldigd is op grond van reeds verrichte
werkzaamheden of leveringen zonder waarschuwing of ingebrekestelling opeisen en het geleverde maar nog niet betaalde terugvorderen,
alles onverminderd het recht op schadevergoeding en interessen.
4.5. Indien wederpartij niet aan de gestelde 30-dagen betalingstermijn van de eerste factuur voldoet, wordt direct een
betalingsherinnering-traject in werking gesteld. Na een officiële eerste en tweede schriftelijke herinnering aan het adres van de debiteur
zal, bij uitblijven betaling, de vordering wegens ingebreke zijn van de wederpartij ter incasso in handen van derden worden gesteld.
4.5.1. Bij ingebreke zijn is de wederpartij een onmiddellijk opeisbaar, niet voorrechterlijke matiging vatbaar bedrag van 15% van het te
incasseren bedrag verschuldigd, met een minimum van €300,00 en een maximum van €5000,00, wegens kosten verbonden aan de incasso
werkzaamheden, zulks onverminderd het bepaalde in 10.3 en eventuele door de rechter uit te spreken verschuldigde proceskosten.
5. Reparatie en retentierecht
5.1. Wij zijn gerechtigd de bij ons in reparatie gegeven goederen van de wederpartij, ongeacht de aard/waarde, in retentie te houden tot
het moment dat de wederpartij alle verplichtingen jegens ons volledig is nagekomen.
5.2. Na verloop van 4 weken nadat Euro-PA Licht en Geluid ingebreke zijn van de wederpartij heeft geconstateerd, kan Euro-PA Licht en
Geluid deze goederen verkopen teneinde zich te verhalen, onverminderd haar overige rechten.
5.3. Euro-PA Licht en Geluid is gehouden deze goederen volgens goed koopmansgebruik te beheren zonder dat de wederpartij enige recht
op schadevergoeding kan doen gelden in geval van tenietgaan, gedeeltelijk verlies en/of schade buiten onze schuld om. Het risico der
goederen blijft aldus bij de wederpartij.
6. Aansprakelijkheid Euro-PA Licht en Geluid
6.1. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake productaansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van
openbare orde en goede trouw, is Euro-PA Licht en Geluid niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct
of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.

6.2. Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde is Euro-PA Licht en Geluid in elk geval niet aansprakelijk voor schade
veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door gebruik voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve
maatstaven geschikt is. Teven is Euro-PA Licht en Geluid niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek in haar product, in
dien het product niet door Euro-PA Licht en Geluid op de markt is gebracht, indien aannemelijk is dat het gebrek dat de schade veroorzaakt
heeft niet bestond op het moment dat Euro-PA Licht en Geluid het product in het verkeer bracht, indien haar product niet is verspreid met
het doel van verkoop of enig ander economisch doel, indien het gebrek een gevolg is van dwingende overheidsvoorschriften, indien het
onmogelijk was om het bestaan van het gebrek te ontdekken op grond van de stand van wetenschappelijke en technische kennis van dat
moment.
6.3. Onze aansprakelijkheid wordt (mede) beoordeeld op grond van onze product/bedrijfsschadeverzekering alsmede de Wet
Productaansprakelijkheid. Behoudens het elders in dit artikel gestelde is door ons veroorzaakte schade te allen tijde beperkt tot de netto
faktuurwaarde van het geleverde.
6.4. Voldoening aan de geldende garantie/reclameverplichtingen en/of betaling van de vastgestelde schade door ons en/of onze
assuradeur wordt aangemerkt als enige en algehele schadevergoeding. Voor het overige vrijwaart onze wederpartij ons uitdrukkelijk en
volledig.
7. Overmacht
7.1. In geval van overmacht aan onze zijde wordt de uitvoering van de opdracht opgeschort zolang de overmachttoestand ons de
uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd onze bevoegdheid de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden , in welk
geval de wederpartij slechts gehouden is te betalen voor hetgeen reeds gepresteerd was voordat de overmachtsituatie zich voordeed.
Onder overmacht wordt ten deze o.a. verstaan: Oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen van binnenlands of
buitenlandse overheden, brand, werkstaking, machineschade, personeelsgebrek, stremming vervoer, gebrek aan vervoersmiddelen,
overstromingen, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen onvoorziene omstandigheden in binnen- of buitenland ten gevolge waarvan
naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van Euro-PA Licht en Geluid kan worden gevergd. Overmacht is mede aanwezig
indien de leverancier bij wie Euro-PA Licht en Geluid de verkochte/verhuurde goederen dan wel de benodigde materialen heeft besteld,
deze niet of niet tijdig aan ons heeft geleverd, danwel de betreffende overeenkomst, om welke reden dan ook heeft geannuleerd.
7.2. Euro-PA Licht en Geluid heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert
intreedt nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn.
8. Toepasselijk Recht/Geschillen
8.1. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van de Eenvorming
Wet Inzake de Internationale Koop van Roerende Lichamelijke Zaken. (Wet van 15-12-71, stb. 790 en 781)
8.2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de binnen ons vestigingsgebeid bevoegde rechter, zulks voor zover de wettelijke
bepalingen dit toestaan.
8.3. Het in art. 8.2. bepaalde laat onverlet ons recht het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde
burgerlijke rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.
9. Betaling
9.1. Huren van apparatuur op rekening is alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring van Euro-PA Licht en Geluid. Betaling van de
gehuurde apparatuur dient uiterlijk 14 dagen na aflevering of afhalen van de apparatuur te geschieden.
9.2. Betalingen in onder art. 9.1 genoemde gevallen dienen reeds binnen 14 dagen te zijn bijgeschreven op bankrekeningnummer van
Euro-PA Licht en Geluid zoals vermeld op de betreffende factuur.
10. Borg en legitimatie
10.1. Afgifte van gehuurde apparatuur geschiedt niet dan na legitimatie en na betaling van een waarborgsom die tenminste 100% van het
gehuurde bedrag bedraagt.
11. Schade, defecten en vermissingen
11.1. De huurder is te allen tijde verantwoordelijk voor het in goede staat en compleet terugbezorgen/afgeven van het gehuurde.
11.2. Bij schade, vermissingen of defecten wordt terstond overgegaan tot verrekening hiervan met de betaalde waarborgsom.
11.3. Wanneer de schade de waarborgsom overschrijdt dient het restant terstond contant te worden voldaan.
11.4. Bij berekening van het schadebedrag wordt altijd uitgegaan van de nieuwwaarde van de betreffende goederen.
12. Risico, veiligheid, verzekering en controle
12.1. Vanaf het moment dat de gehuurde apparatuur het pand verlaat is de huurder verantwoordelijk voor de apparatuur in de ruimste zin
van het woord.
12.2. Op verzoek van de huurder is een waardeopgaaf mogelijk van het gehuurde, zodat de huurder, indien het gehuurde niet via de
huurder verzekerd is, het gehuurde tijdelijk in dekking kan geven bij zijn assuradeur.
12.3. Euro-PA Licht en Geluid heeft in overleg met de huurder te allen tijde toegang tot de ruimten waarin het gehuurde zich bevindt.
12.4. De huurder is verplicht, ter bescherming van het gehuurde, op eerste vordering van Euro-PA Licht en Geluid of medewerkers van
Euro-PA Licht en Geluid, aanwijzingen ter voorkoming van schade aan het gehuurde direct op te volgen.

12.5. Indien de huurder tevens bediening heeft bedongen voor het gehuurde is hij verantwoordelijk voor het welzijn en de veiligheid van
het aanwezige personeel van Euro-PA Licht en Geluid.
12.6. Indien naar mening van Euro-PA Licht en Geluid in verhoogde risicosituaties gewerkt moet worden kan een extra waarborg gevraagd
worden.
12.7. De huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle vorderingen welke derden aanhangig maken
tegen verhuurder terzake van door of met het gehuurde veroorzaakte schade.
13. Storingen en voorrijkosten
13.1. Iedere storing aan gehuurde apparatuur dient direct gemeld te worden Euro-PA Licht en Geluid op straffe van het niet in behandeling
nemen van de klacht.
13.2. Indien de storing het gevolg is van onoordeelkundig gebruik zullen voorrijkosten in rekening worden gebracht. Binnen Rotterdam
bedragen deze €35,00 en buiten Rotterdam €1,00 per gereden km, en wanneer relevant een nachttoeslag van €50,00. Daarnaast zullen de
reparatiekosten in rekening worden gebracht.
13.3. Voor storingen die te wijten zijn aan gebreken in de apparatuur van Euro-PA Licht en Geluid worden noch voorrijkosten, noch
reparatiekosten inrekening gebracht.
14. Reservering en annulering
14.1. Reservering is mogelijk en verdient aanbeveling. De reservering is geldig en komt tot stand na ondertekening van een (schriftelijke)
huurovereenkomst en betaling van een voorschot op de huurprijs van 50% met een minimum van €100 (zie ook art. 2.9).
14.2. Telefonisch kan slechts een 24-uurs optie worden verkregen op de te huren apparatuur. Deze kan worden omgezet in een definitieve
reservering nadat aan de gestelde vereisten in art. 14.1. van deze leveringsvoorwaarden is voldaan.
14.3. Afwijkingen van het bovenstaande zijn mogelijk bij individueel schriftelijk overeenkomen betalingsvoorwaarden tussen Euro-PA Licht
en Geluid en de wederpartij.
15. Huurperioden en overschrijding
15.1. De huurperiode is expliciet vermeld in de huurovereenkomst en maakt daarvan deel uit. Elke huurovereenkomst vermeldt begin- en
einddatum van de huurperiode en de afhaal-resp. terugbrengtijden.
15.2. Verlenging van de huurperiode is soms mogelijk na overleg en is geldig indien opnieuw een huurcontract is ondertekend en aan de
betalingsverplichtingen is voldaan.
15.3. Bij overschrijding van de huurperiode is medecontractant aansprakelijk voor alle schade die hieruit voorvloeit voor Euro-PA Licht en
Geluid. Het schadebedrag is direct opeisbaar, onverminderd het hieronder gestelde.
16. Aanvullende bepalingen bij verkoop
16.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de wederpartij bij plaatsing van de opdracht 50% van de koopsom vooruit te
voldoen, per bank/giro overboeking op de rekening van Euro-PA Licht en Geluid onder vermelding van het factuurnummer. Voor de overige
50% dient zekerheid gesteld te worden door middel van een bankgarantie.
17. Emballage en annulering
17.1. Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van
emballage staat ter onzer beoordeling.
17.2. Indien de wederpartij de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen is hij verplicht de door ons reeds aangeschafte
goederen/grondstoffen e.d al dan niet bewerkt of verwerkt, tegen kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Voorts
zal de wederpartij ons bij wijze van schadeloosstelling verschuldigd zijn een bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. De wederpartij is
gehouden ons te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van annulering der opdracht cq. weigering goederen.
17.3 Op voor de volgende evenementenperiodes is de maximale annuleringsperiode 4 weken.
Amsterdam Dance Event (14 t/m 25 oktober)
Oud & Nieuw (30 december t/m 2 januari)
Koningsdag en Konings nacht (24 april t/m 1 mei)
i.v.m. grote drukte voor deze dagen geld hiervoor een 100% betalingsverplichting bij annulering van deze overeenkomst, van het gehele
overeengekomen bedrag van de overeenkomst. Indien om welke reden dan ook de bovengenoemd evenementen verhuist worden naar
andere data geld dit artikel ook voor deze data
18. Levering en levertijd
18.1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering vanaf fabriek/magazijn. Op het moment dat de goederen fabriek/magazijn verlaten
gaat het risico van de goederen over op de wederpartij. France levering geschiedt alleen indien dit op de factuur op anderszins schriftelijk
wordt aangegeven.
18.2. De wederpartij is verplicht het geleverde cq. de verpakking direct bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te
controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
18.3. Eventuele tekorten of beschadigingen dient de wederpartij direct bij levering op de afleveringsbon te (laten) vermelden, bij gebreke
waarvan reclames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen. De administratie van Euro-PA Licht en Geluid is in dit
verband beslissend.

18.4. Euro-PA Licht en Geluid is gerechtigd te leveren in gedeelten (deelleveranties) welke zij afzonderlijk kan factureren. De wederpartij is
dan verplicht te betalen overeenkomstig het hieronder bepaalde inzake “betaling”.
18.5. De opgegeven levertijden geschieden bij benadering en zijn niet bindend. Voor overschrijding is Euro-PA Licht en Geluid niet
aansprakelijk.
18.6. Overschrijding van de levertijd verplicht Euro-PA Licht en Geluid niet tot enige vergoeding. Bij overschrijden van de levertijd van meer
dan 60 dagen is de medecontractant, tenzij sprake is van overmacht, gerechtigd de overeenkomst te beëindigen na deugdelijke
ingebrekestelling waarin een laatste (redelijke) termijn gesteld wordt.
18.7. Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking
opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Na een periode van 4 (vier) weken is Euro-PA Licht en Geluid gerechtigd over te gaan tot
(onderhandse) verkoop van deze goederen. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor rekening van de wederpartij,
onverminderd onze overige rechten.
19. Garantie
19.1. Gebreken aan geleverde goederen welke onder de garantie vallen worden uitsluitend ter beoordeling van Euro-PA Licht en Geluid
hersteld dan wel door nieuwe levering vervangen indien de gebreken naar haar oordeel te wijten zijn aan constructiefouten, de gebruikte
materialen of de uitvoering waardoor deze voor wederpartij onbruikbaar zijn voor het doel waarvoor de goederen gekocht werden.
19.2. Met betrekking tot van derden betrokken goederen en onderdelen wordt door Euro-PA Licht en Geluid geen verdergaande garantie
gegeven dan haar door de betrokken leverancier wordt gegeven.
19.3. Beroep op garantie is uitgesloten bij gebreken veroorzaakt door invloeden van buitenaf, zoals ongevallen, misbruik, waterschade, bij
onoordeelkundig gebruik, bij het niet in acht nemen van de montagevoorschriften, indien technische reparaties of zijliggingen door
derden zijn verricht zonder onze toestemming, indien geen originele aankoopbon kan worden overlegd, indien het serienummer is
gewijzigd of beschadigd, indien de oorzaak der gebreken niet duidelijk kan worden aangetoond of indien de wederpartij niet aan zijn
verplichtingen volgend deze Algemene Voorwaarden heeft voldaan.
19.4. Reparatiewerkzaamheden binnen de garantietermijn kunnen deze termijn niet verlengen.
20. Reclames
20.1. Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, dienen alle reclames binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk bij Euro-PA
Licht en Geluid te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Voor facturen geldt 8 dagen na
dagtekening.
20.2. Voor reclames inzake verborgen gebreken geldt een uiterste termijn van 6 maanden na aflevering, terwijl deze binnen 8 dagen na
constatering moeten zijn ingediend.
20.3. Indien de reclame door Euro-PA Licht en Geluid gegrond wordt bevonden is zij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te
vervangen, zonder enige andere vergoeding dan ook.
20.4. Indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichting jegens Euro-PA Licht en Geluid.20.5.
Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming door Euro-PA Licht en Geluid, onder de
door haar bepaalde voorwaarden.
21. Eigendomsvoorbehoud
21.1. Alle door Euro-PA Licht en Geluid geleverde, en zich nog onder de wederpartij bevindende goederen blijven eigendom van Euro-PA
Licht en Geluid tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen wederpartij uit welke hoofde dan ook jegens Euro-PA Licht en
Geluid verschuldigd is. Hieronder worden tevens begrepen de toekomstige vorderingen op wederpartij met inbegrip van renten en kosten.
21.2. Terzake van deze goederen verkrijgt Euro-PA Licht en Geluid tevens (mede) eigendomsrecht, tot zekerheid van al haar openstaande
vorderingen jegens wederpartij, alsmede voor wat betreft de goederen waarop haar eigendomsrecht verloren gaat door bewerking,
natrekking, zaakvorming of op andere wijze. Bij definitieve invoering van het NBW wordt deze overdracht aangemerkt als bezitloos
pandrecht op deze goederen, waartoe wederpartij reeds nu voor alsdan zijn onherroepelijke toestemming verleent en wel voor de waarde
van de alsdan nog openstaande vorderingen.
21.3. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch
mogen niet in onderpand gegeven worden en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
21.4. Euro-PA Licht en Geluid is te allen tijde gerechtigd om de geleverde goederen op basis van het in dit artikel bepaalde, bij de
wederpartij of dienst houders weg te nemen indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt. De wederpartij dient hiertoe zijn
medewerking te verlenen op straffe van een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van €100,00 per dag dat hij hiermee in gebreken
blijft.
22. Intellectuele Eigendom
22.1. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor (vermeende) inbreuken op eventuele (intellectuele) eigendomsrechten van
derden bij de uitvoering van de opdracht. De wederpartij vrijwaart ons tegen alle vorderingen van derden wegens vermeende inbreuken
op (intellectuele) eigendomsrechten, bij de uitvoering van de opdracht.
Haarlem, 1 juli 2014

