Algemene voorwaarden Diensten en Producten; 2Join
1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden ("voorwaarden") wordt verstaan onder:
1Holding: "1Holding", ingeschreven op Oeverpad 112, 9613AL te Groningen en
handelend onder de naam 2join B.V. gevestigd aan de Cuxhavenweg 6, 9723JK
te Groningen (1Holding/2join, verder te noemen 2join) en haar rechtsopvolger
onder algemene of bijzonder titel;
Cliënt: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie 2Join onderhandelt over de
totstandkoming
van een overeenkomst of met wie 2Join een overeenkomst sluit;
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen 2Join en Cliënt tot stand komt,
elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen
ter voorbereiding en ter
uitvoering van die overeenkomst;
Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst;
Diensten: alle door of vanwege 2Join uit te voeren werkzaamheden die het
onderwerp zijn van
een overeenkomst;
Order: elke opdracht/bestelling van cliënt aan 2Join.
2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen tussen
2Join en haar
(toekomstige) Cliënt. Deze voorwaarden maken deel uit van alle
overeenkomsten die 2Join met
haar Cliënt sluit en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende
(rechts-) handelingen 2Join en Cliënt.
2.2 De bepalingen van deze voorwaarden zijn mede van toepassing op
overeenkomsten waarbij 2Join niet, of niet alleen, als verkoper optreedt, tenzij
de aard of specifieke inhoud van een bepaling in deze
voorwaarden zich daartegen verzet.
2.3 Indien één of meer bepalingen van deze Voorwaarden ongeldig, nietig of
vernietigbaar
zijn zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.
2.4 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of
bedingen van
Cliënt wordt door 2Join uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst
en/of deze voorwaarden gelden
slechts indien zij schriftelijk door 2Join zijn vastgelegd en hebben alleen
betrekking op de
betreffende overeenkomst.
3. Aanbiedingen / Overeenkomsten
3.1 Alle door of namens 2Join mondeling of schriftelijk gedane aanbiedingen,
prijsopgaven,
offertes e.d. gelden slechts als uitnodiging tot het doen van een Order.
3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover 2Join de
Order schriftelijk
aanvaardt of, bij gebreke daarvan, door 2Join uitvoering aan een Order wordt
gegeven
3.3 Hoewel alle opgaven door 2Join van hoeveelheden, maten en/of andere
aanduidingen van de
producten of diensten met zorg worden gedaan, binden deze opgaven 2Join
niet.
3.4 Indien de bestelde producten door welke oorzaak ook tijdelijk of definitief
niet meer leverbaar zijn behoudt
2Join zich het recht voor andere producten te leveren,
die, onder handhaving van de overeengekomen prijs, zoveel mogelijk
overeenkomen met de oorspronkelijk
bestelde producten.
4. Prijzen
4.1 Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen zijn alle prijzen uitgedrukt
in EURO.
4.2 2Join houdt zich het recht voor overeengekomen prijzen tot het moment
van aflevering van
de producten en/of levering van de diensten te wijzigen. In het geval van
prijswijziging door 2Join heeft Cliënt het recht de overeenkomst
buitengerechtelijk te ontbinden, mits dat schriftelijke binnen drie
(3) werkdagen, nadat 2Join Cliënt van deze prijswijziging in kennis heeft
gesteld, geschiedt.
5. Betaling
5.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.3 dient Cliënt de haar in rekening
gebrachte bedragen, zoals

vermeld op de factuur, binnen 14 dagen na factuurdatum aan 2Join te betalen.
Alle betalingen
zullen, ter keuze van 2Join, op haar vestigingsadres of op een door haar aan te
wijzen giro- of
bankrekening worden voldaan.

5.2 Alle aan Cliënt in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of
inhouding worden voldaan. Cliënt
is niet bevoegd tot verrekening. Cliënt heeft nimmer het recht zijn
betalingsverplichting op te schorten, tenzij
Cliënt binnen 14 dagen na het opeisbaar worden van de betreffende
verplichting het geschil voorlegt aan de
volgens artikel 16 bevoegde rechter.
5.3 2Join is te allen tijde gerechtigd van Cliënt te eisen dat de in rekening
gebrachte bedragen
tot een maximum van 50% bij vooruitbetaling worden voldaan, voordat de
producten en/of diensten door
2Join geleverd worden, of dat de levering van de producten en/of diensten
2Join onder rembours zal geschieden.
5.4 Indien volledige betaling van de aan Cliënt in rekening gebrachte bedragen
niet binnen de in artikel 5.1
gestelde termijn geschiedt, is Cliënt door het enkele verstrijken van deze
termijn, zonder ingebrekestelling, in
verzuim en is Cliënt over de in rekening gebrachte bedragen vertragingsrente
aan 2Join
verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 4%, vanaf de
vervaldag tot de dag der algehele
voldoening.
5.5 Indien Cliënt jegens 2Join met de betaling in verzuim is, is Cliënt in elk geval
verplicht
2Join de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, volledig te vergoeden. De
door Cliënt te
vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste vijftien 15% van het
onbetaald gebleven bedrag,
met een minimum van EURO 2,50 te vermeerderen met de daarover
verschuldigde omzetbelasting.
5.6 Ieder bedrag dat van Cliënt zal worden ontvangen zal allereerst strekken tot
voldoening
van alle kosten zoals bedoeld in artikel 5.5 vervolgens ter voldoening van alle
eventueel
verschuldigde rente als bedoeld in artikel 5.4 en tenslotte ter voldoening van
de hoofdsom.
6. Annulering
6.1 De Cliënt die een overeenkomst annuleert is gehouden de door 2Join
ingevolge de

annulering te lijden schade te vergoeden. Het te betalen schadebedrag
bedraagt minimaal dertig procent (30%)
van het ingevolge de geannuleerde overeenkomst verschuldigde bedrag,
onverminderd het recht van 2Join op vergoeding van haar werkelijke schade.
7. Levering producten en diensten
7.1 De aflevering en de risico-overgang van de producten geschiedt, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen,
steeds op het adres van 2Join en op het tijdstip waarop de producten gereed
zijn voor aflevering
aan Cliënt. 2Join zal Cliënt zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van
voornoemd tijdstip.
Cliënt zal de producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na de
kennisgeving, afnemen.
7.2 De door 2Join te verlenen diensten worden verricht op het door haar
opgegeven adres en
tijdstip.
7.3 Neemt Cliënt de producten niet tijdig af, dan zal Cliënt zonder
ingebrekestelling in verzuim zijn. 2Join is in dat geval gerechtigd, onverminderd
het bepaalde in artikel 13 van deze voorwaarden, om de
producten aan een derde partij te verkopen. Cliënt blijft de koopsom,
vermeerderd met de rente en kosten (bij
wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval
verminderd met de netto
opbrengst van de verkoop aan een derde.
7.4 Overeengekomen leveringstermijnen zullen door 2Join zoveel mogelijk in
acht worden
genomen.
7.5 Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde, heeft Cliënt bij
overschrijding van de
leveringstermijn geen recht op schadevergoeding ter zake behoudens in geval
van opzet of grove schuld van
2Join. Cliënt heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de
overeenkomst, tenzij de
overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Cliënt redelijkerwijs
niet kan worden verlangd dat
Cliënt het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat. Cliënt is in
dat geval gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden.
7.6 2Join heeft te allen tijde het recht de producten in gedeelten af te leveren.

7.7 Indien Cliënt wenst dat de producten worden afgeleverd op een door hem
gewenst adres, geschiedt dit
vervoer voor rekening en risico van Cliënt.
8. Inspectie en Reclame
8.1 Cliënt is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van
bestemming of, indien dit eerder
is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde,
nauwkeurig te (doen)
inspecteren. Klachten moeten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 24 uur
na aankomst van de producten
en/of levering van de diensten, schriftelijk gemeld worden aan 2Join.
8.2 Indien 2Join voor de vaststelling van haar eventuele aansprakelijkheid
wegens gemelde
gebreken aan de door haar geleverde producten enig onderzoek of andere
maatregelen noodzakelijk acht zal
Cliënt hieraan alle medewerking verlenen. Indien Cliënt geen medewerking
verleend, wordt de klacht niet in
behandeling genomen en heeft Cliënt geen aanspraken ter zake.

8.3 Indien Cliënt tijdig en conform artikel 8.1 van deze voorwaarden reclameert
over gebreken aan een product die buiten de fabrieksgarantie vallen en is
gebleken dat 2Join aansprakelijk is wegens geconstateerde gebreken aan haar
producten zoals hiervoor bedoeld, zal 2Join naar vrije keuze:
a de gefactureerde prijs voor de gebrekkige producten en/of diensten aan
Cliënt geheel of gedeeltelijk
crediteren;
of
b de producten en/of diensten kosteloos opnieuw leveren.
9. Huur/Bruikleen
9.1 In geval van huur/bruikleen zijn de hierna te noemen bepalingen in het
bijzonder van toepassing,
onverminderd de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze
voorwaarden. Bij strijdigheid met de
overige bepalingen zijn artikel 9.1 tot en met 9.11 van toepassing.
9.2 De huur/bruikleen gaat in op de dag dat de producten en toebehoren
(hierna te noemen "het Gehuurde")
door 2Join bij de Cliënt geplaatst zijn. De feitelijke plaats van plaatsing wordt
door de Cliënt in
overleg met 2Join bepaald.
9.3 De producten blijven steeds eigendom van 2Join. De Cliënt zal niets doen
dat aan derden de
indruk zou kunnen geven dat hij over het Gehuurde als eigenaar kan
beschikken.
9.4 De huur eindigt na afloop van de huurperiode zoals in de
huurovereenkomst is opgenomen. De minimum
huurperiode bedraagt in ieder geval één (1) dag.
9.5 2Join heeft het recht maar niet de plicht om gedurende de looptijd van de
huurovereenkomst in overleg met de Cliënt de producten te vervangen door
naar het oordeel van 2Join vergelijkbare en gelijkwaardige producten.
9.6 Indien in de huurovereenkomst is overeengekomen dat de verzorging van
de producten is toevertrouwd
aan 2Join dan zal 2Join al datgene doen wat noodzakelijk is om de producten in
goede conditie te houden, één en ander ter vakbekwame beoordeling van
2Join.
9.7 2Join heeft het recht om gedurende normale werktijden de woning of
bedrijfsruimte van
Cliënt te betreden ter inspectie van de producten in het algemeen en ter
nakoming van 2Join's

verplichting uit hoofde van het voorgaande artikel in het bijzonder.
Cliënt zal 2Join ongehinderd toegang tot de producten verschaffen. 2Join heeft
tevens het recht om zonder nadere vergoeding water en elektriciteit van Cliënt
te gebruiken om aan zijn
verzorgingsverplichtingen te voldoen.
9.8 Cliënt zal de producten met de nodige zorg behandelen en er voor zorg
dragen dat de producten niet
beschadigd worden of anderszins behandeld worden op een wijze die hun
conditie zou kunnen benadelen.
9.9 Indien de verzorging van de producten door de Cliënt verzorgd wordt dan
zal Cliënt zich aan de
verzorgingsinstructies van 2Join houden. Deze verzorgingsinstructies zullen
door 2Join schriftelijk dan wel mondeling aan Cliënt worden gegeven bij de
aanvang van de huur.
9.10 De bepalingen met betrekking tot betaling zoals geformuleerd in artikel 5
van deze voorwaarden zijn ook
van toepassing in geval van huur.
9.11 Indien Cliënt de huur niet of niet op tijd betaalt of anderszins niet aan zijn
verplichtingen uit hoofde van de
huurovereenkomst voldoet dan heeft 2Join, onverminderd het bepaalde in
artikel 13 van deze
voorwaarden, het recht om door dat enkele feit alleen en zonder nadere
ingebrekestelling deze
huurovereenkomst te beëindigen en de producten terug te vorderen c.q. op
kosten van Cliënt terug te (doen)
halen. Cliënt zal dan tevens onmiddellijk de alsdan vervallen huurtermijnen
voldoen alsmede de resterende
huurtermijnen tot het einde van de minimum huurperiode.
10. Aansprakelijkheid en vrijwaring
10.1 2Join is niet aansprakelijk voor schade aan producten anders dan met
inachtneming van
het bepaalde in artikel 8.
10.2 2Join is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit
overeenkomst, voor
indirecte schade die Cliënt of een derde ter zake van (het gebruik van) de
producten en of de geleverde
diensten mocht lijden, hieronder onder meer inbegrepen gevolgschade,
bedrijfsschade, milieuschade en
immateriële schade.

10.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 10.1 en 10.2 is de contractuele en
wettelijke aansprakelijkheid van
2Join te allen tijde beperkt tot het bedrag van de prijs voor de producten of de
diensten ter zake
waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.
10.4 Cliënt zal 2Join vrijwaren van alle aanspraken van derden, direct of
indirect verband
houdende met (het gebruik van) de producten/diensten en zal aan 2Join alle
schade vergoeden
die 2Join lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

11. Auteursrechten
11.1 De opdrachtgevers vrijwaren 2Join volledig tegen aanspraken van derden
voor inbreuk op
auteursrechten tengevolge van door 2Join ten behoeve van opdrachtgevers te
verrichten
montages en/of het dupliceren van opnames welke zij hebben aangeleverd.
Inbreuk op de auteursrechten is als
misdrijf strafbaar gesteld in artikel 31 en 32 van de Auteurswet.
12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Niettegenstaande de feitelijke aflevering, gaat de eigendom van de
producten pas over op de Cliënt, zodra
Cliënt heeft voldaan aan zijn financiële verplichtingen jegens 2Join uit hoofde
van of krachtens
een overeenkomst aan hem geleverde of te leveren producten respectievelijk
voor hem verrichtte of te
verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekort
schieten in de nakoming van de
overeenkomst.
12.2 Voordat de eigendom van de producten op Cliënt is overgegaan, is Cliënt
niet gerechtigd de producten te
vervreemden, te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins
te bezwaren zonder 2Join schriftelijke toestemming.
12.3 Indien en zolang 2Join eigenaar van de producten is, zal Cliënt 2Join
onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen te)
worden genomen of anderszins
aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten en/of enig
onderdeel van de producten
verloren is gegaan of is beschadigd. Bovendien zal Cliënt aan 2Join, op het
eerste verzoek van
2Join, mededelen waar de producten zich bevinden waarvan 2Join eigenaar is.
12.4 Bij beslag, (aanvraag tot) faillissement of (voorlopige) surseance van
betaling zal Cliënt onmiddellijk de
beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op
de(eigendoms-) rechten van 2Join. Cliënt staat er voor in dat een beslag op de
producten onmiddellijk met bekwame spoed wordt
opgeheven.
13. Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van 2Join onafhankelijke
omstandigheid,
waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Cliënt geheel of
gedeeltelijk wordt verhinderd of
waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van 2Join
kan worden
verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de
overeenkomst te voorzien was. Tot die
omstandigheden worden onder meer gerekend: stakingen, stagnatie of andere
(personeels-) problemen bij
2Join of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde
transport en/of
maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige
van overheidswege te verkrijgen
vergunningen.
13.2 Indien 2Join door overmacht (niet toerekenbare tekortkoming) niet aan
haar verplichtingen
jegens Cliënt kan voldoen, heeft 2Join de keuze om de nakoming van die
verplichting voor de
duur van de overmacht op te schorten, of de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden,
zonder jegens Cliënt tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.
13.3 2Join zal Cliënt zo spoedig mogelijk van (dreigende) overmacht op de
hoogte stellen.
14. Ontbinding/verzuim
14.1 Indien Cliënt niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die
voor hem uit enige
overeenkomst mocht voortvloeien, is Cliënt zonder ingebrekestelling in
verzuim en is Cliënt in ieder geval
verplicht alle door 2Join geleden schade, waaronder ondermeer
buitengerechtelijke en
gerechtelijke kosten, volledig te vergoeden.
Ook is 2Join in dat geval gerechtigd:
a de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende
overeenkomsten op te schorten
totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
b die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten
geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

14.2 Ingeval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stilleggen of
ontbinding van het bedrijf van
Cliënt, zullen alle overeenkomsten met Cliënt van rechtswege zijn ontbonden,
tenzij 2Join Cliënt
binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende
overeenkomst(en) te verlangen. In
dat laatste geval is 2Join zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van
de overeenkomst
op te schorten totdat nakoming door Cliënt voldoende zeker is gesteld.
14.3 Het bepaalde in de artikelen 14.1 en 14.2 doet niet af aan de overige
rechten van 2Join op
grond van de wet en de overeenkomst.
14.4 Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in artikelen 14.1 of 14.2
zijn respectievelijk (I) alle
vorderingen van 2Join op Cliënt uit hoofde van de betreffende
overeenkomst(en) en (II) alle
vorderingen van 2Join op Cliënt onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is
2Join gerechtigd de betreffende producten terug te nemen.
In verband daarmee zullen 2Join en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de
terreinen en
gebouwen van Cliënt te betreden teneinde de producten in bezit te nemen.
Cliënt is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde 2Join in de
gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

15. Buma/Stemra/ SENA-rechten
15.1 Alle kosten met betrekking tot BUMA-, STEMRA-, SENA- rechten, die
voortvloeien uit het door cliënt ten gehore brengen van muziek, hetzij
mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede
uit het vastleggen van die muziek op audio dragers, waarbij dit ten gehore
brengen en/of vastleggen geschiedt via door verhuurder beschikbaar gestelde
apparatuur, zijn geheel voor rekening van cliënt die voorts 2Join vrijwaart
tegen elke mogelijke aanspraak ter zake door BUMA/STEMRA/SENA
16. Verhuur bepalingen
16.1 Alle met verhuurder gesloten overeenkomsten worden eerst door
schriftelijke bevestiging van verhuurder bindend. Overeenkomsten als
bovenbedoeld en aanvullingen daarop binden verhuurder eerst nadat en voor
zover en de wijze waarop zij door verhuurder zijn geaccepteerd en schriftelijk
bevestigd. Alleen de directie en door verhuurder schriftelijk gemachtigde
personen kan en mag namens verhuurder overeenkomsten aangaan. Op de
schriftelijke orderbevestiging worden uitdrukkelijk vermeld;
A: De goederen welke het onderwerp de overeenkomst vormen
B: De huurtermijn
C: De verdere voorwaarden betrekkelijk tot de overeenkomst en voorts al
Hetgeen ingevolge deze voorwaarden op de orderbevestiging vermeld moet
worden. Indien de huurtermijn ingaat binnen acht dagen nadat verhuurder een
order heeft geaccepteerd vangt de overeenkomst tot huur en verhuur op het
moment van acceptatie aan. Alsdan zal door de verhuurder naar zijn keuze een
orderbevestiging worden afgegeven danwel verzonden.
16.2 Afgifte
Verhuurder is verplicht tot afgifte van de huurgoederen in het
overeengekomen staat. Indien er geen afgiftedatum is overeengekomen
worden de huurgoederen voor de aanvang van de huurtermijn afgegeven.
Afgifte door verhuurder geschiedt hetzij te huizen van de verhuurder, hetzij op
een door de huurder aangewezen afleveradres welk afleveradres alsdan
uitdrukkelijk op de orderbevestiging vermeld moet worden.
Ten bewijze van de afgifte wordt door verhuurder aan huurder een geleidebon
in duplo afgegeven waarvan een door huurder getekend exemplaar door
verhuurder wordt teruggenomen indien huurder ten tijde van de afgifte niet op
de plaats van afgifte aanwezig is voor de in ontvangstneming der huurgoederen
en ook niemand voor of namens hem worden de huurgoederen op de plaats
van afgifte door verhuurder ter beschikking van huurder gelaten. In dat geval

zal zo mogelijk een geleidebon worden achtergelaten doch bij verschil van
mening of afgifte al dan niet heeft plaats gehad rust op huurder uitdrukkelijk
het bewijs dat afgifte niet heeft plaats gehad.
Indien verhuurder na afloop van de huurtermijn om welke reden dan ook zulks
ter uitsluitende beoordeling van de verhuurder niet in staat is de huurgoederen
op het afleveradres in ontvangst te nemen is huurder verplicht deze
huurgoederen binnen een week na afloop van de huurtermijn franco huis aan
de verhuurder op te zenden verpakt in overeenstemming met de aard van de
goederen en de wijze van transport.
Indien de huurder op de dag van afloop van de huurtermijn zijn verplichting tot
teruggave der goederen niet nakomt is de huurder voor iedere dag dat de
teruggave uitblijft na de dag van afloop van de huurtermijn aan de verhuurder
verschuldigd de in artikel 16.1 bedoelde huur prijs gedeeld door het aantal
dagen dat deze huurtermijn geduurd heeft zulks onverminderd de
aansprakelijkheid van de huurder voor iedere verdere schade opkomend aan
de zijde van verhuurder en voort vloeiend uit het niet tijdig of niet behoorlijk
teruggeven van de huurgoederen ongeacht de oorzaak van het niet tijdig of
niet behoorlijk teruggeven.
16.3 Ontvangst en reclame
Huurder is verplicht tot in ontvangstneming van de huurgoederen en wel ten
tijde van de afgifte op de plaats van afgifte door de verhuurder. Huurder is
verplicht om zich bij in ontvangstneming der huurgoederen onmiddellijk te
overtuigen van het juiste aantal en de goede staat der goederen. Reclames
dienen op de door verhuurder te behouden geleidebon vermeld te worden. Bij
gebreke waar van alle aanspraken jegens verhuurder vallen.
Ook zonder in ontvangstneming door of namens huurder heeft verhuurder aan
zijn verplichting tot afgifte van de huurgoederen in het overeen gekomen
aantal en overeengekomen staat voldaan indien hij de huurgoederen op de
plaats van afgifte ter beschikking van de huurder heeft gelaten. In dat geval
worden de huurgoederen geacht in het overeengekomen aantal en de
overeengekomen staat te zijn afgeleverd; bij verschil van mening over afgifte al
dan niet in het overeengekomen aantal en de overeengekomen staat rust op
huurder het uitdrukkelijke bewijs dat de huurgoederen niet in het
overeengekomen aantal en overeengekomen staat zijn afgeleverd.
16.4 Teruggave
Na afloop van de huurtermijn is huurder verplicht tot teruggave der
huurgoederen. Teruggave geschiedt in het aantal en de staat van in
ontvangstneming en op de plaats van afgifte door de verhuurder, tenzij voor

wat dit laatste betreft uitdrukkelijk anders is overeengekomen van welk feit
mededeling wordt gedaan op geleidebon.
Ten bewijze van de teruggave wordt door de verhuurder een retourbon
(factuur-verhuurcontract) in duplo opgemaakt waarvan 1 exemplaar aan
huurder wordt afgegeven.
Bij verschil van mening over teruggave dan wel terugname al dan niet in het
juiste aantal en de goede staat rust op huurder uitdrukkelijk het bewijs dat
teruggave heeft plaatsgehad.
16.5 Zorg en Risico
De huurgoederen zijn vanaf het moment van afgifte door verhuurder, dan wel
dat zij door verhuurder ter beschikking van huurder gelaten zijn, tot het
moment dat zij door verhuurder zijn teruggenomen volledig voor rekening en
risico van de huurder.
Alle bijkomende werken, waaronder begrepen het maken van veranderingen
aan de huurgoederen zijn voor rekening van de huurder ook in geval deze
bijkomende werken moeten worden verricht op grond van de
overheidsvoorschriften of op last van de plaatselijke autoriteiten.
Huurder verplicht iedere vermissing,, diefstal, verlies of beschadiging, alles in
de ruimste zin des woord, met betrekking tot de huurgoederen onmiddellijk bij
aangetekend schrijven aan verhuurder te berichten en gehouden de schade
hoe ook genaamd, die daarvoor aan de zijde van verhuurder opkomt volledig te
vergoeden, ongeacht de oorzaak daarvan met dien verstande dat de
schadevergoeding ten aanzien van de huurgoederen zelf ten hoogte van de
nieuwwaarde bedraagt.
16.6 Annulering
Huurder is uitsluitend gemachtigd de huurovereenkomst te annuleren op
voorwaarde dat hij de verhuurder tenminste 3x 24 uur voor de aanvang in de
artikel 16.1 bedoelde huurtermijn hiervan schriftelijk in kennis stelt en mits de
verhuurder de huurgoederen niet reeds op het afleverings- adres heeft
afgeleverd. Verhuurder behoudt zich het recht voor de huurder alsdan een
boete in rekening te brengen van 25% van de overeengekomen huurprijs.
Indien de annulering plaatsvindt binnen 3 x 24 uur voor de aanvang van de in
artikel 16.1 bedoelde huurtermijn is verhuurder gerechtigd een boete in
rekening te brengen van 75% van de overeengekomen huurprijs.
Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst zonder opgaaf van reden ten
alle tijd te annuleren, hetgeen voor hem en voor de huurder geen ander gevolg
heeft dan dat de huurovereenkomst is ontbonden.

16.7 Betaling
Betaling van de in artikel 16.1 bedoelde huurprijs , met inbegrip van alle op
grond van de overeenkomst bijkomende kosten dient te geschieden bij de in
artikel 16.2 bedoelde aflevering van de huurgoederen zonder enige korting,
schuldvergelijking of hoegenaamd ook, voordat de huurder het gehuurde in
gebruik neemt.
Betaling van al hetgeen uit hoofde van deze voorwaarden anders dan wegens
het onder A vermelde verschuldigd is, dient te geschieden binnen 14 dagen
nadat het desbetreffende bedrag bij factuur in rekening is gesteld.
16.8 Vergoeding bij te late betaling
In geval de huurder met op het in artikel 16.7 bedoelde tijdstip betaald, is
huurder zonder voorafgaande ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. In
geval als bedoeld in artikel 16.7 onder de eerste alinea heeft de verhuurder het
recht de overeenkomst terstond als ontbonden te beschouwen, onverminderd
het recht van verhuurder tot betaling door huurder van de huurprijs en/of
schadevergoeding van huurder te eisen.
Vanaf de vervaldag der betaling van het verschuldigde volgens artikel 9 is
huurder aan verhuurder een rentevergoeding verschuldigd van 10% van het
openstaande factuurbedrag voor iedere maand waarmee de vervaldag wordt
overschreden.
Wanneer verhuurder genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur ter
incasso uit handen te geven aan derden (incassobureau, advocaat e.d.) is
verhuurder gerechtigd een vergoeding te berekenen wegens buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten door verhuurder terzake gemaakt. De
buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% over de hoofdsom
en rente. Tevens is verhuurder in voorkomend in voorkomend geval gerechtigd
een boete ten behoeve van verhuurder te berekenen van 20% over het
opeisbare bedrag.
17. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
17.1 Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomst, is Nederlands recht
van toepassing.
17.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze
voorwaarden zullen voor zover
niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het
oordeel van de bevoegde rechter
te Groningen, met dien verstande dat 2Join het recht heeft vorderingen, al dan
niet

gelijktijdig, tegen Cliënt aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die
bevoegd zijn van dergelijke
vorderingen kennis te nemen.
18. Speciale voorwaarden LED verlichte dansvloer
18.1 De aanwezigheid van trappen van tenminste drie treden tussen de
laad/losplaats en het podium dient vooraf door Cliënt aan 2Join te worden
opgegeven. In het geval van aanwezigheid van trappen van tenminste drie
treden tussen de laad/losplaats en het podium zal extra hulp (minimaal 2
personen) door Cliënt voorzien worden, zowel voorafgaand als na afloop van
het optreden.
Indien er geen extra hulp voorzien is door Cliënt kan de opdracht mogelijk niet
worden uitgevoerd. De betalingsverplichtingen van de opdrachtgever blijven
echter onverminderd van toepassing. Indien er voorafgaand aan een optreden
en/of na afloop geen hulp aanwezig blijkt zullen hiervoor extra kosten in
rekening worden gebracht van minimaal € 350,00. Indien door het ontbreken
van deze hulp voor 2Join extra kosten ontstaan of derde partijen kosten in
rekening brengen die indirect een gevolg zijn van de ontstane situatie, zullen
deze kosten ook worden doorbelast en is opdrachtgever verplicht ook deze te
voldoen. De beoordeling of er adequate hulp aanwezig is ligt ten alle tijden bij
2Join.
In het geval van aanwezigheid van een deugdelijke lift tussen de laadlosplaats
en de materiaalplek is bovengenoemde uiteraard niet van toepassing. Wel
dient er een melding gemaakt te worden dat alle materialen via een lift
getransporteerd moeten worden. Tevens dient de lift aan alle keuringen en aan
de volgende eisen te voldoen: de minimale afmetingen van een lift moet
90x125x125cm (bxhxd) zijn. De deur moet minimaal 80 centimeter breed zijn.
De lift moet een hefvermogen van minimaal 350 kg hebben.
Indien de afstand laad/losplaats en de plaats waar de gehuurde goederen
geplaatst dienen te worden een langere afstand betreft dan 25 meter of indien
de laadroute niet deugdelijk verhard is, dient dit vooraf door de opdrachtgever
aan 2Join te worden gemeld. Let op, grind of kinderkopjes worden niet
beschouwd als deugdelijk verhard, er dient een verharde vlakke ondergrond te
zijn. Wanneer niet wordt voldaan aan een deugdelijk verharde ondergrond
dient 2Join extra hulp in te huren. De extra kosten m.b.t. de hulp zullen in
rekening worden gebracht. Vertragingen of plaatsen van de gehuurde
goederen, veroorzaakt door één van bovenstaande eisen kunnen nimmer
leiden tot verhaal van enige schade 2Join. Eventuele parkeerkosten zijn voor
rekening van Opdrachtgever.

18.2 Bij optredens in feesttenten en openlucht draagt de Opdrachtgever zorg
voor een wind- en waterdichte overkapping aan bovenzijde, achterzijde en
zijkanten van de plek waar de gehuurde materialen geplaatst worden.
18.3 De ondergrond waar de led verlichte dansvloer geplaatst moet worden
dient verhard en volledig egaal te zijn. De toegang tot de plaats waar de vloer
dient te worden geplaatst dient volledig verhard en vrij te zijn van drempels,
trapjes/treden of andere obstakels te zijn die het transport van de kisten
waarin de vloer wordt vervoerd zou kunnen hinderen. Indien niet aan deze
voorwaarden voldaan is kan dit tot gevolg hebben dat de vloer niet geplaatst
kan worden. Dit verandert niets aan de verplichtingen van de opdrachtgever.
Het is niet toegestaan om op de vloer te roken. Schade die aan de vloer
ontstaat door een smeulende sigaret, sterretjes of andere brandende dan wel
sterk verwarmde items is ten alle tijde volledig voor rekening van de
opdrachtgever. Betreden van de dansvloer geschiedt altijd op eigen risico.

