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Algemene Voorwaarden van Eventions Products B.V. 
statutair gevestigd te Ede en kantoor houdende te 6716AJ Ede aan de Voltastraat 5d 

Ingeschreven in het handelsregister  van de Kamer van Koophandel van Arnhem onder nummer 09148315 

 

 

 

 
Artikel 1 Algemeen 
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle   

aanbiedingen, offertes daaronder begrepen, van Eventions Products 

B.V., hierna genoemd “Eventions”, alsmede op alle overeenkomsten 

waarbij de wederpartij (de opdrachtgever) aan Eventions opdracht 

geeft tot het (doen) uitvoeren van werkzaamheden en/of het (doen) 

leveren en/of ter beschikking stellen van zaken en/of diensten, tenzij 

tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

1.2 Onder “afnemer” wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan 

iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Eventions een 

overeenkomst sluit of wenst te sluiten, daaronder begrepen diens 

vertegenwoordigers, gemachtigden alsmede rechtverkrijgenden 

onder algemene en bijzondere titel. Onder “overeenkomst” als 

bedoeld in deze Algemene Voorwaarden wordt tevens begrepen 

iedere feitelijke of rechtshandeling ter voorbereiding of uitvoering 

daarvan. 

1.3 Indien deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is daardoor 

toepasselijkheid van door afnemer gehanteerde algemene 

voorwaarden, ook zonder daartoe strekkend specifiek beding, 

uitdrukkelijk uitgesloten, ongeacht aard en inhoud van de door 

afnemer gehanteerde algemene voorwaarden en ongeacht of deze 

Algemene Voorwaarden bepalingen bevatten over alle onderwerpen 

die in de algemene voorwaarden van afnemer worden geregeld. 

1.4 Indien en voor zover Eventions een beroep toekomt op meerdere 

bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, die elkaar – in het 

algemeen of in het concrete geval – uitsluiten, is het aan Eventions 

voorbehouden te bepalen aan welk van de conflicterende bepalingen 

zij rechten jegens de afnemer wenst te ontlenen. Bij gebreke van een 

expliciete keuze zijdens Eventions als in de vorige volzin bedoeld, 

geldt de bepaling die aan Eventions de meeste rechten of het grootste 

geldelijk voordeel verschaft, een en ander door Eventions te bepalen. 

1.5 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht 

voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Eventions en 

een afnemer, en gelden alleen voor de betreffende overeenkomst. 

1.6 Eventions heeft te allen tijde het recht deze Algemene Voorwaarden 

te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen 

worden van kracht zodra zij ter kennis van afnemer zijn gebracht en 

hebben geen terugwerkende kracht. 

1.7 Indien een in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepaling niet 

rechtsgeldig blijkt te zijn, heeft dat geen invloed op de gelding van 

andere bepalingen, en zijn partijen gehouden om zo spoedig mogelijk 

een andere bepaling vast te stellen waarvan de strekking de oude, 

niet rechtsgeldige bepaling het meest nabijkomt. 

1.8 Indien deze overeenkomst, op welke grond dan ook, wordt 

ontbonden, blijft het bepaalde bij deze Algemene woorwaarden van 

toepassing op gedragingen die zijn verricht en situaties die zijn 

ontstaan vóór het tijdstip van ontbinding, indien Eventions daarbij 

belang bezit, behoudens indien                                                                                                                                                                                                                                                                                   

en voor zover de wettelijke rechtsgevolgen van ontbinding aan 

voortdurende gelding van deze Algemene Voorwaarden in de weg 

zouden staan. 

 

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten                        
2.1 Alle aanbiedingen van Eventions zijn vrijblijvend. De vrijblijvendheid 

van aanbiedingen vloeit voort uit de enkele   mededeling die in de 

vorige volzin van deze Algemene  

Voorwaarden is opgenomen, ook zonder specifieke mededeling in of 

bij de aanbieding zelve. Voorts zijn alle aanbiedingen herroepelijk, 

ongeacht of deze een termijn voor aanvaarding inhouden en ongeacht  

 

 

 

 

 

 

 

 

of de onherroepelijkheid ervan volgens afnemer op andere wijze uit 

het aanbod volgt. 

2.2 Aanbiedingen van Eventions worden in de regel schriftelijk gedaan en 

dienen steeds schriftelijk door afnemer te worden aanvaard. Afnemer 

is door aanvaarding zijnerzijds onherroepelijk jegens Eventions 

gebonden. 

2.3 Eventions is gerechtigd om elke aanbieding te herroepen, ook indien 

de aanbieding door afnemer is aanvaard. Indien de aanbieding door 

afnemer is aanvaard, dient herroeping door Eventions onverwijld te 

geschieden nadat de mededeling van aanvaarding Eventions heeft 

bereikt. 

2.4 Eventions is gebonden jegens afnemer doordat Eventions een order 

van afnemer schriftelijk bevestigt dan wel uitvoering geeft aan de 

order. 

2.5 Aanbiedingen van Eventions kunnen slechts integraal door afnemer 

worden aanvaard. Bij aanvaarding van een aanbieding van Eventions 

door afnemer is Eventions niet verplicht tot het verrichten van een 

deel van de in de aanbieding vervatte prestatie tegen de voor dat deel 

overeengekomen dan wel in redelijkheid te bepalen prijs. Eventions 

komt steeds het recht toe om integrale nakoming van de 

overeenkomst te vorderen. 

2.6 Alle mondelinge toezeggingen, aanvullingen of wijzigingen kunnen 

slechts als (nadere) overeenkomst of (nadere) aanbieding worden 

beschouwd dan wel maken slechts deel uit van een eerder gesloten 

overeenkomst of gedane aanbieding, als deze zijn medegedeeld door 

personen, die krachtens de statuten van Eventions bevoegd zijn om 

Eventions te vertegenwoordigen of die door Eventions bevoegdelijk 

zijn gevolmachtigd om Eventions te vertegenwoordigen, en deze 

personen met het doen van deze mededeling de bedoeling hadden 

om daardoor een overeenkomst of aanbieding te doen ontstaan dan 

wel verandering te brengen in een eerdere overeenkomst of 

aanbieding. De enkele mededeling door of bevoegdelijk namens 

Eventions, dat de in de vorige volzin aangegeven bedoeling ontbrak, 

geldt als bewijs dat deze bedoeling ontbrak. Tegenbewijs door 

afnemer is toegelaten. 

2.7 De in het vorige lid van dit artikel aangegeven bedoeling wordt tevens 

geacht te ontbreken indien de mondelinge toezegging, aanvulling of 

wijziging niet binnen 4 dagen na het verrichten daarvan schriftelijk 

door Eventions wordt bevestigd. 

2.8 De in lid 2.6 aangeven bedoeling wordt in elk geval geacht te 

ontbreken indien bij de in het vorige lid bedoelde mondelinge 

toezegging, aanvulling of wijziging niet is verzekerd dat deze 

Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede indien de 

mondelinge toezegging, aanvulling of wijziging met deze Algemene 

Voorwaarden in strijd is. 

2.9 Eventions BV is te allen tijde gerechtigd, alvorens (verder) te 

presteren, van afnemer zekerheid te eisen dat zowel aan diens 

betalings- als overige verplichtingen wordt voldaan. 

2.10 Afnemer is zonder voorafgaande toestemming van Eventions niet 

gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten op door 

Eventions te verlenen diensten of op door Eventions te leveren zaken 

over te dragen aan derden noch deze zaken met enig beperkt recht te 

bezwaren.  

 

Artikel 3 (Af-)levering, uitvoering werkzaamheden/diensten 
3.1 De door Eventions opgegeven (af-)leveringstermijn en/of termijn voor 

het verrichten van de werkzaamheden/diensten - welke termijnen 

hierna gezamenlijk worden aangeduid als “afleveringstermijn” - is niet 
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fataal. Het enkele verstrijken van de afleveringstermijn levert geen 

verzuim op. Eventions zal de afleveringstermijn zoveel mogelijk in acht 

nemen. Overschrijding van de afleveringstermijn levert voor afnemer 

geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of (schade-

)vergoeding op. 

3.2 Indien niet uitdrukkelijk een afleveringstermijn is overeengekomen, 

geldt een redelijke afleveringstermijn, te rekenen vanaf het moment 

van totstandkoming van de overeenkomst. 

3.3 De opgave van een afleveringstermijn geschiedt altijd bij benadering, 

tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

3.4 Een overeengekomen afleveringstermijn gaat pas in nadat alle 

noodzakelijke gegevens in het bezit van Eventions zijn en de betaling, 

indien en voor zover deze bij de opdracht moet geschieden, is 

verricht, dan wel de gevraagde zekerheid of het gevraagde voorschot 

is verstrekt. 

3.5 Onder “levering” in de zin van deze Algemene Voorwaarden wordt 

steeds verstaan zowel eigendomsoverdracht als terbeschikkingstelling 

in het kader van verhuur, afhankelijk van hetgeen is overeengekomen. 

3.6 Eventions heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren, 

welke deelprestatie zij steeds gerechtigd is afzonderlijk te factureren. 

3.7 De afnemer draagt zorg voor en staat in voor de aanwezigheid van alle 

voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde vergunningen. 

3.8 Indien afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk meewerkt aan 

afname van de te leveren zaken en/of de te verrichten  

werkzaamheden/diensten, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim 

zijn, en is Eventions in ieder geval gerechtigd de overeengekomen 

prijs te factureren. Eventions is alsdan tevens gerechtigd de te leveren 

zaken voor rekening en risico van afnemer op te slaan. Het in de 

vorige volzinnen van dit lid bepaalde is eveneens van toepassing 

indien een ander, tijdelijk of blijvend, beletsel voor de 

overeengekomen levering van zaken dan wel verrichting van de 

werkzaamheden/diensten bestaat of ontstaat dat niet aan Eventions 

kan worden toegerekend. 

3.9 Afnemer stelt Eventions in de gelegenheid de 

werkzaamheden/diensten te verrichten, hetgeen in elk geval inhoudt: 

(a) dat afnemer ervoor zorgt dat de plaats van uitvoering van de 

werkzaamheden/diensten zodanig is bebouwd en ingericht en zodanig 

wordt gebruikt dat onmiddellijke uitvoering van de 

werkzaamheden/diensten mogelijk is, alsmede dat de toegang tot 

deze plaats bereikbaar is;                                               

(b) dat Eventions kan beschikken over de voor de 

werkzaamheden/diensten benodigde faciliteiten, waaronder 

begrepen doch niet beperkt tot aansluitmogelijkheden voor de 

benodigde nutsvoorzieningen (zoals gas, licht, water en elektriciteit). 

3.10 Indien een behoorlijke uitvoering van de overeengekomen 

werkzaamheden en/of een behoorlijke levering en/of 

terbeschikkingstelling van de overeengekomen zaken en/of diensten 

wordt bemoeilijkt, door welke oorzaak dan ook, ongeacht of deze 

oorzaak al dan niet rechtens voor rekening en risico van Eventions zou 

dienen te komen, is Eventions gerechtigd de overeenkomst eenzijdig 

en zonder nadere toestemming van afnemer te wijzigen en/of aan te 

vullen, mits Eventions aldus redelijkerwijs kan aannemen dat afnemer 

door de gewijzigde en/of aangevulde overeenkomst is gebaat doordat 

deze in voldoende mate beantwoordt aan het doel van het 

aanvankelijk overeengekomene. Indien een vaste prijs is 

overeengekomen, zal afnemer gehouden zijn de meerprijs die 

voortvloeit uit een bevoegdelijk gewijzigde en/of aangevulde 

overeenkomst aan Eventions te vergoeden. 

3.11 Eventions is te allen tijde, zonder dat daarvoor de toestemming van 
afnemer noodzakelijk is, bevoegd de overeengekomen 

werkzaamheden en/of de levering van de overeengekomen zaken 

en/of diensten geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden. 

3.12 Eventions is te allen tijde, zonder dat daarvoor de toestemming van 

afnemer noodzakelijk is, bevoegd alle uit de door Eventions met 

afnemer gesloten overeenkomsten voortvloeiende rechten en 

verplichtingen aan derden over te dragen. 

3.13 Een uitbesteding of overdracht is alleen rechtmatig indien, op het 

moment van uitbesteding of overdracht en beoordeeld naar dat 

tijdstip,  de richtige uitvoering van de aanvankelijk tussen Eventions 

en afnemer overeengekomen prestatie is gewaarborgd. 

 

Artikel 4 Prijzen 
4.1 Een overeenkomst wordt gesloten tegen de op het moment van 

sluiten van de overeenkomst geldende prijzen. Alle prijzen luiden 

exclusief BTW, kosten van vervoer en/of verzending, installatiekosten, 

montagekosten, andere in verband met de levering te maken kosten, 

alsmede van overheidswege verschuldigde heffingen en/of 

belastingen. 

4.2 Eventions is gerechtigd de door haar gehanteerde prijzen te allen tijde 

te wijzigen, met dien verstande dat reeds overeengekomen prijzen 

slechts gewijzigd kunnen worden indien de kostprijsbepalende 

factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd sinds het sluiten van de 

betrokken overeenkomst zijn gewijzigd. Indien de afnemer een 

consument is, blijven kostprijsverhogende omstandigheden voor 

rekening van Eventions, indien deze omstandigheden zich voordoen 

binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. 

4.3 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: 

(a) in geval van wijzigingen in de overeenkomst, dan wel de                                            

voorwaarden van uitvoering; 

(b) in geval van afwijkingen van bedragen van stelposten en van 

verrekenbare en geschatte hoeveelheden. 

4.4 Indien het totaal van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, 

heeft Eventions recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil 

tussen de totalen. 

4.5 Indien er volgens het principe van een dagprijs word gewerkt, beloopt 

de maximale werktijd van die dag 10 uur (exclusief reistijd) dan wel 12 

uur (inclusief reistijd). Na ommekomst van deze werktijd zullen 

overuren berekend worden. 

 

Artikel 5 Reclame en garantie 
5.1 Afnemer is verplicht het geleverde en de verpakking daarvan terstond 

bij ontvangst zowel kwantitatief als kwalitatief te controleren. Indien 

afnemer hieraan niet voldoet, heeft Eventions het recht om reclames 

betreffende gebreken in de overeengekomen prestatie die bij tijdige 

en deugdelijke controle aan het licht hadden kunnen treden, af te 

wijzen, tenzij het niet plaatsvinden van de controle te wijten is aan 

overmacht of aan een omstandigheid die aan Eventions is toe te 

rekenen op grond van opzet of grove schuld. 

5.2 Reclame door afnemer dient schriftelijk te schriftelijk te geschieden 

binnen 48 uur na ontvangst van de geleverde zaken en/of het 

verrichten van de betreffende werkzaamheden/diensten. Bij gebreke 

hiervan worden hoeveelheid en kwaliteit geacht door afnemer te zijn 

aanvaard. 

5.3 Indien tijdig en in overeenstemming met het bepaalde in het vorige lid 

is gereclameerd, en naar het redelijk oordeel van Eventions 

genoegzaam is aangetoond dat de geleverde zaken c.q. de verrichte 

werkzaamheden/diensten niet geschikt zijn voor het gebruik waarvoor 

zij zijn bestemd, en dit gebrek aan Eventions kan worden 

toegerekend, zal Eventions de keuze hebben hetzij de niet-deugdelijk 

gebleken zaken en/of de niet deugdelijk gebleken 

werkzaamheden/diensten kosteloos nieuw te leveren respectievelijk 

kosteloos opnieuw te verrichten, hetzij een korting op de prijs te 

verlenen. Door voldoening aan een van de genoemde prestaties zal 

Eventions terzake haar garantieverplichtingen volledig zijn gekweten 

en tot geen enkele verdere schadevergoeding zijn gehouden. 

Vervangen zaken of onderdelen worden eigendom van Eventions. 

5.4 Reclame wegens schade uit onrechtmatige daad dient steeds te 

geschieden binnen 7 dagen na het ontstaan van de schade dan wel, 

indien de schade niet direct zichtbaar of bepaalbaar is, binnen 7 dagen 

nadat de schade is of redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt of 

bepaald.  

5.5 Iedere aan afnemer toekomende rechtsvordering uit hoofde van dit 

artikel vervalt in ieder geval door verloop van drie maanden na 

ontvangst van de geleverde zaken c.q. na het verrichten van de  

betreffende werkzaamheden/diensten. 

5.6 Iedere aan afnemer toekomende rechtsvordering uit hoofde van 

onrechtmatige daad vervalt in ieder geval na verloop van drie 

maanden na het verrichten van de onrechtmatige gedraging dan wel, 

indien de daaruit voortvloeiende schade niet direct zichtbaar of 

bepaalbaar is, na verloop van drie maanden nadat de schade is of 

redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt en bepaald. 
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Artikel 6 Aansprakelijkheid 
6.1 Eventions is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade als gevolg 

van – door afnemer aan te tonen – opzet of grove schuld van 

Eventions bij de uitvoering van de verplichtingen voortvloeiend uit de 

tussen Eventions en afnemer gesloten overeenkomst. In dit verband 

worden uitsluitend aan Eventions toegerekend fouten van 

bestuurders en leidinggevende ondergeschikten van Eventions. 

Fouten van niet-leidinggevende ondergeschikten worden niet aan 

Eventions toegerekend, indien en voor zover zij niet mede aan 

bestuurders en leidinggevende ondergeschikten kunnen worden 

toegerekend. 

6.2 Eventions is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, van welke aard 

dan ook waaronder mede begrepen gevolgschade en/of immateriële 

schade, die afnemer, of een derde, lijdt doordat Eventions tekortschiet in 

de nakoming van de overeenkomst. Onder Eventions wordt in dit 

verband mede begrepen een persoon voor wie Eventions krachtens de 

wet aansprakelijk is. 

6.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een 

overeenkomst tussen Eventions en een afnemer, is Eventions slechts 

aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, hetgeen wil zeggen 

vergoeding van de waarde van de overeengekomen prestatie. Iedere 

aansprakelijkheid van Eventions voor enige andere vorm van schade is 

uitgesloten. Zo zijn onder meer uitgesloten aanvullende 

schadevergoeding, gevolgschade, schade wegens gederfde winst, 

vertragingsschade, schade wegens overschrijding van 

(op)leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, en 

schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, 

informatie of materialen door afnemer. 

6.4 In geval van onrechtmatige daad van Eventions, haar bestuurders, 

werknemers, ondergeschikten alsmede hulppersonen van wie zij zich 

bedient bij de uitvoering van de overeenkomst, is Eventions slechts 

aansprakelijk tot vergoeding van schade voor zover ontstaan door opzet 

of grove schuld. Aansprakelijkheid voor  schade anders dan omschreven 

in de vorige volzin van dit artikellid wordt hierbij uitdrukkelijk 

uitgesloten. 

6.5 A. Eventions is in geen geval aansprakelijk voor schade toegebracht aan 

het door derden aangeleverde materiaal en aan personen en/of 

gebouwen, tenzij deze schade aan Eventions toerekenbaar is uit hoofde 

van opzet of grove schuld. 

B. Op Eventions rust evenwel generlei aansprakelijkheid indien het door 

derden aangeleverde materiaal niet aan de wettelijke keurings- en 

certificeringseisen  voldoet of niet op juiste wijze is onderhouden.  

C. Alle aansprakelijkheid van Eventions vervalt op het moment dat de 

afnemer  

(zonder overleg met en toestemming van Eventions) wijzigingen 

aanbrengt in de door Eventions opgeleverde constructie. 

D. Voor rekening en risico van afnemer komt in ieder geval schade 

veroorzaakt door: 

- a. fouten en/of gebreken in door afnemer verlangde constructies, 

werkwijze en in door afnemer verstrekte tekeningen, berekeningen, 

maten, bestek, uitvoeringsvoorschriften en dergelijke, gebreken in of 

ongeschiktheid van zaken die van afnemer afkomstig zijn of door hem 

zijn voorgeschreven, daaronder begrepen de onroerende zaak waarop, 

waarin, of waaraan de werkzaamheden worden uitgevoerd en/of de 

diensten worden verricht;  

- b. de niet of niet tijdige levering van de na het vorige gedachtestreepje 

ad a genoemde zaken; 

- c. door afnemer of in zijn opdracht door derden uitgevoerde 

werkzaamheden/diensten en/of verrichte leveringen; 

- d. fouten van afnemer, diens ondergeschikten en door haar 

ingeschakelde hulppersonen daaronder begrepen, bij het gebruik van 

door Eventions geleverde constructies, materialen en gereedschappen; 

- e. verlies van materialen, onderdelen en/of gereedschappen die in 

verband met de werkzaamheden/diensten zijn aangevoerd, daaronder 

begrepen schade aan zaken; 

- f. gebrekkige nakoming van de overeenkomst, die toerekenbaar is aan 

afnemer, een voorgeschreven onderaannemer en/of andere 

hulppersonen; 

- g. onrechtmatige daden van door Eventions en/of door afnemer 

ingeschakelde onderaannemers en/of andere hulppersonen; 

- h. het van Eventions afkomstige ontwerp, indien en voor zover dat door 

afnemer is goedgekeurd. 

6.6 eventuele aansprakelijkheid van Eventions voor enige directe  schade is 

in ieder geval per  gebeurtenis,beperkt tot 50%  van het contractsbelang 

(excl. BTW) van de desbetreffende overeenkomst,                                                        

6.7 Afnemer dient Eventions schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van 

alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, terzake van 

vergoedingen van schade, kosten, rente en/of verliezen die voortvloeien 

uit door Eventions verrichte prestaties. Indien Eventions desondanks 

aansprakelijk mocht worden gehouden, is het bepaalde in de vorige 

artikelleden onverminderd van toepassing. Eventions heeft alsdan voor 

het gehele door haar voldane bedrag aan  schadevergoeding en kosten 

recht van regres op afnemer.   

6.8 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle natuurlijke of 

rechtspersonen van wie Eventions zich bedient  bij de uitvoering van de 

overeenkomst. 

6.9 Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding verjaart in ieder geval door 

verloop van drie maanden na ontvangst van de geleverde zaken en/of na 

het verrichten van de betreffende werkzaamheden/diensten. 

6.10 Afnemer vrijwaart Eventions tegen alle aanspraken van derden wegens 

productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat 

door afnemer aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door 

Eventions geleverde producten en/of materialen. 

6.11 Indien Eventions, onverminderd het hiervoor bepaalde, jegens afnemer 

aansprakelijk mocht zijn, op welke grond dan ook, dan is deze 

aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot 50% van het contractsbelang 

van de desbetreffende overeenkomst, althans tot het bedrag dat uit 

hoofde van enige toepasselijke verzekering van Eventions in het 

betrokken concrete geval wordt uitgekeerd. 

 

Artikel 7 Overmacht (Niet-toerekenbare niet-nakoming) 
7.1 Ingeval Eventions door overmacht geheel of gedeeltelijk, tijdelijk dan wel 

blijvend verhinderd wordt de overeenkomst uit te voeren, dan wel 

uitvoering door overmacht kostbaarder wordt gemaakt, heeft Eventions 

het recht voor de duur van de overmachttoestand uitvoering van de 

overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of 

gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Eventions tot enige 

schadevergoeding gehouden is. 

7.2 Onder ”overmacht“ wordt verstaan elke omstandigheid, zowel voorzien 

als onvoorzien, die niet te wijten is aan de schuld van Eventions en ten 

gevolge waarvan mitsdien de nakoming van de overeenkomst door 

Eventions redelijkerwijs door afnemer niet meer kan worden verlangd. 

Onder een dergelijke omstandigheid worden in ieder geval begrepen, 

oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, werkstaking, 

bedrijfsbezetting, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, 

transportmoeilijkheden, verkeersbelemmeringen, verlies en 

beschadiging van materiaal tijdens het transport, brand en andere 

bedrijfsstoornissen bij Eventions en haar toeleveranciers, niet tijdige of 

gebrekkige aanlevering door toeleveranciers van Eventions en overige 

buiten de controle van Eventions liggende gebeurtenissen zoals 

overstroming, waterschade, hagelschade, ijzel, sneeuwval, storm en 

andere belemmerende natuurgebeurtenissen, storing bij de levering van 

brandstoffen en nutsvoorzieningen, alsmede veranderde wetgeving en 

andere overheidsmaatregelen. 

7.3 Indien Eventions bij het intreden van een situatie van overmacht al 

gedeeltelijk aan haar uit een overeenkomst voortvloeiende 

verplichtingen heeft voldaan, is Eventions gerechtigd de reeds verrichte 

prestaties afzonderlijk te factureren en is afnemer gehouden deze 

factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie. 

 

Artikel 8 Betaling 
8.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na facturering, tenzij 

schriftelijk anders overeengekomen, zonder korting en/of verrekening. 

8.2 Als betaling niet binnen de vermelde termijn geschiedt, is afnemer van 

rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim en een rente van 10% 

van het uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedrag per jaar, 

dan wel een evenredig deel daarvan indien het verzuim geen geheel jaar 

heeft geduurd, verschuldigd over het openstaande bedrag. Gerechtelijke 

en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van afnemer. De 

buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het openstaande bedrag, 
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met een minimum van EUR 125,--. Het in dit artikellid bepaalde geldt 

eveneens indien uitstel van betaling wordt overeengekomen. 

8.3 Tijdig reclameren omtrent de facturering is – onverminderd het bepaalde 

in artikel 5 lid 5.2 – verplicht op straffe van verval van iedere aanspraak 

van afnemer op Eventions en dient plaats te vinden binnen 8 werkdagen 

na factuurdatum. Reclames dienen schriftelijk te worden ingediend en 

op afnemer rust het bewijs van ontvangst door Eventions van de 

reclame. 

8.4 Eventions is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat door afnemer 

(aanvullende) zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van diens 

verplichtingen. 

8.5 Indien afnemer zowel debiteur als crediteur is van Eventions, is 

Eventions gerechtigd tot verrekening van haar schuld(en) met haar 

vordering(en). 

 

Artikel 9 Opschorting en ontbinding 
9.1 Bij niet-betaling door afnemer van een opeisbaar bedrag, dan wel niet, 

niet volledige en/of niet tijdige voldoening door afnemer aan enige 

andere verplichting uit de overeenkomst tussen Eventions en afnemer, 

eenzijdige opschorting van betaling door afnemer zonder dat deze 

daartoe rechtens en contractueel bevoegd is, (aanvraag tot) surséance 

van betaling en (aanvraag tot) faillissement van afnemer, 

ondercuratelestelling of overlijden van afnemer dan wel liquidatie van 

zaken van afnemer, de overdracht van activa en passiva aan een derde 

daaronder begrepen, heeft Eventions het recht om zonder 

ingebrekestelling (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te 

schorten en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of 

ten dele te ontbinden en het mogelijk geleverde en nog niet geheel 

betaalde als haar eigendom terug te vorderen onder verrekening van het 

eventueel reeds betaalde,  onverminderd het recht van Eventions op 

volledige schadevergoeding. 

9.2 Ingeval Eventions tot ontbinding overgaat, zijn al haar uit deze 

ontbinding voortvloeiende vorderingen op afnemer, alsmede haar 

vorderingen die voortvloeien uit het niet ontbonden gedeelte van de 

overeenkomst, in hun geheel en onmiddellijk opeisbaar, zonder dat 

voorafgaande ingebrekestelling nodig is. 

9.3 Indien afnemer de overeenkomst, om welke reden ook, beëindigt, 

derhalve ook in geval van onvoorziene omstandigheden, zal afnemer 

niettemin aan Eventions verschuldigd zijn de volledige door partijen 

overeengekomen vergoeding in verband met de aan Eventions gegeven 

opdracht, behoudens indien sprake is van een tekortkoming in de 

nakoming van de overeenkomst aan de zijde van Eventions die te wijten 

is aan opzet of grove schuld van Eventions. 

 

Artikel 10 (Intellectueel) eigendomsrecht Eventions of derden  
10.1 Offertes, monsters, schema’s, tekeningen en/of andere bescheiden, 

behorend bij een aanbieding of betrekking hebbend op een opdracht of 

overeenkomst, alsmede de daarvan deel uitmakende 

systeemontwerpen, zijn en blijven eigendom van Eventions en mogen – 

behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van haar directie – 

niet geheel of gedeeltelijk worden openbaar gemaakt, gekopieerd, 

gebruikt anders dan in het kader van de overeenkomst tussen Eventions 

en afnemer, nagebootst of aan derden worden aangeboden. 

Evenmin mogen gedeelten van de door Eventions getoonde technieken 

worden gebruikt ter verbetering van eigen producten, werkzaamheden 

en diensten van afnemer, tenzij de overeenkomst tussen Eventions en 

afnemer laatstgenoemde daartoe uitdrukkelijk het recht geeft. Alle van 

Eventions afkomstige informatie dient vertrouwelijk te worden 

behandeld. De hiervoor aangeduide bescheiden moeten op eerste 

verzoek van Eventions worden teruggegeven, zonder dat enige kopie, in 

welke vorm dan ook, wordt behouden. Afnemer is aansprakelijk voor alle 

schade, die Eventions lijdt en/of zal lijden ten gevolge van overtreding 

van de hiervoor omschreven verboden. 

10.2 Eventions neemt alle redelijkerwijs te vergen voorzorgen in acht om te 

voorkomen dat door haar geleverde zaken en/of verrichte 

werkzaamheden/diensten in strijd komen met enig in Nederland geldend 

recht van intellectueel eigendom toekomend aan een derde. Indien 

desondanks, ten gevolge van verwijtbaar handelen van Eventions, haar 

bestuurders en/of haar leidinggevende ondergeschikten, inbreuk wordt 

gemaakt op een dergelijk recht, zal Eventions, onverminderd het 

bepaalde in artikel 6 en naar eigen keuze: 

- a. ofwel het recht hebben de betreffende zaak dan wel de verrichte 

werkzaamheden/diensten te vervangen of te wijzigen, zodanig dat de in 

de vorige volzin bedoelde schending van een intellectueel 

eigendomsrecht van een derde zich niet langer voordoet en mits de 

gewijzigde of vervangen zaak dan wel de gewijzigde of vervangende 

andere prestatie in voldoende mate aan de overeenkomst blijft 

beantwoorden; 

- b. dan wel, na verkregen toestemming van de rechthebbende op het 

betrokken intellectueel eigendomsrecht, het recht hebben om aan 

afnemer het gebruik van de geleverde zaken toe te staan en de 

overeengekomen levering van nog niet geleverde zaken gestand te doen, 

dan wel de overeengekomen werkzaamheden/diensten te verrichten of 

voort te zetten; 

- c. dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onder 

terugbetaling van de door afnemer voor deze zaken, werkzaamheden of 

diensten betaalde prijs en met inhouding van een redelijk bedrag terzake 

van afschrijving, mits is voldaan aan het bepaalde in artikel 10.3.  

10.3 Afnemer dient Eventions BV onverwijld schriftelijk in kennis te stellen 

van enige aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de 

stelling dat het gebruik van de door Eventions geleverde zaken dan wel 

verrichte werkzaamheden of diensten inbreuk maakt op enig in 

Nederland geldend recht van intellectuele eigendom. 

 

   Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud 
11.1 Eventions blijft eigenaar van alle door haar verkochte zaken, en tevens 

rechthebbende op eventueel te verlenen dan wel over te dragen 

rechten, tot het moment van volledige voldoening door afnemer van de 

tegenprestatie terzake van de door Eventions krachtens overeenkomst 

geleverde of te leveren zaken dan wel terzake van de krachtens een 

zodanige overeenkomst (tevens) ten behoeve van afnemer verrichte of 

te verrichten werkzaamheden of diensten, alsmede tot het moment van 

volledige voldoening van enige vordering van Eventions wegens 

tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst door afnemer. Het 

eigendomsvoorbehoud met betrekking tot zaken, als in de vorige volzin 

van dit artikellid bedoeld, geldt mede voor werkzaamheden of diensten 

waarbij deze zaken zijn betrokken. 

11.2 Afnemer is, voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden, niet 

bevoegd de in artikel 11.1 bedoelde zaken geheel of gedeeltelijk te 

verkopen en in eigendom over te dragen aan derden, aan derden 

anderszins in gebruik te geven, dan wel aan derden te verpanden, anders 

dan overeenkomstig de aard van de overeenkomst tussen Eventions en 

afnemer en in overeenstemming met de normale bedrijfsvoering van 

afnemer of de normale bestemming der zaken. Afnemer zal de onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en 

als herkenbaar eigendom van Eventions bewaren. 

11.3 Indien afnemer in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens 

Eventions tekortschiet dan wel Eventions goede grond heeft te vrezen 

dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Eventions gerechtigd de 

onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. 

 

Artikel 12 Verhuur 

12.1 Huurovereenkomsten worden mede geregeerd door deze Algemene 

Voorwaarden, tenzij dit artikel uitdrukkelijk anders bepaalt. De 

overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden zijn van 

overeenkomstige toepassing op huurovereenkomsten als in dit artikel 

bedoeld, mits de aard van de rechtsverhouding tussen verhuurder en 

huurder, mede gelet op de inhoud van de betrokken 

huurovereenkomst, zich niet tegen overeenkomstige toepassing als 

vorenbedoeld verzet.  

12.2 Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over 

"afnemer" moet daaronder in het voorkomende geval mede worden 

verstaan "huurder". 

12.3 Onder "verhuurder" wordt in dit artikel verstaan: Eventions. Onder 

"huurder" wordt in dit artikel verstaan: een natuurlijke of 

rechtspersoon die apparatuur van verhuurder huurt of  anderszins van 

verhuurder tot gebruik verkrijgt. Onder "apparatuur" worden in dit 

artikel verstaan: alle elektrische of mechanische apparaten of 

materialen op het gebied van evenemententechniek, alsmede de 

eventuele overige zaken die verhuurder voor verhuur of overig 

gebruik beschikbaar stelt, alsmede alle bijbehorende accessoires, 

bekabelingen, verpakkingsmaterialen, enzovoorts. 
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12.4 De huurder zal de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel 

waarvoor de apparatuur gefabriceerd is. De huurder zal de apparatuur 

behandelen als een goed huisvader en zal zorg dragen voor een 

behoorlijke en veilige opslagplaats. Huurder zal te allen tijde aan een 

door verhuurder gevolmachtigde toegang geven tot gebouwen of 

erven waar de apparatuur zich bevindt, teneinde de toestand van de 

apparatuur te inspecteren. 

12.5 De huurder zal in geval van diefstal of verlies van dan wel schade aan 

de apparatuur, hiervan terstond melding maken aan de verhuurder, 

en zo spoedig mogelijk daarna een uitgebreid schriftelijk 

meldingsrapport aan verhuurder doen toekomen. Tevens zal de 

huurder in geval van diefstal of vernielingsschade hiervan terstond 

aangifte doen bij de politie in de plaats waar de diefstal heeft plaats 

gevonden dan wel de  vernielingsschade is aangericht, en een kopie 

van het proces-verbaal  van deze aangifte aan de verhuurder 

verstrekken. 

12.6 De huurder zal geen gegevens betreffende door de verhuurder 

gebezigde ontwerpen en/of constructiemethoden kopiëren, aan 

derden tonen of openbaar maken. 

12.7 De huurder zal de apparatuur niet aan derden verhuren, in bruikleen 

afstaan of anderszins tot beschikking of gebruik verstrekken. Onder 

“beschikking” als in de vorige volzin bedoeld wordt verstaan: 

vervreemding (overdracht in eigendom van de betrokken zaak) 

alsmede bezwaring (verstiging van een beperkt recht op de betrokken 

zaak).  

12.8 De apparatuur wordt verhuurd voor de periode van tenminste één (1) 

dag. De huurperiode vangt aan op de dag dat de apparatuur het 

magazijn van de verhuurder verlaat en eindigt op de dag dat de 

apparatuur weer in het magazijn van de verhuurder terugkomt, tenzij 

schriftelijk anders is overeengekomen. 

12.9 Apparatuur wordt vervoerd voor rekening en risico van de huurder in 

door de verhuurder verstrekte verpakking. 

12.10 De huurder dient zich er van te vergewissen dat de apparatuur in 

goede conditie aan hem wordt uitgeleverd. De verhuurder gaat er 

vanuit dat de huurder bekend is met de werking van de apparatuur en 

dat de door de huurder bestelde apparatuur beantwoordt aan het 

doel waarvoor de apparatuur gehuurd wordt.  

12.11 De apparatuur moet door de huurder bij het magazijn van de 

verhuurder worden opgehaald en daar worden teruggebracht uiterlijk 

op de datum dat de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij 

schriftelijk anders is overeengekomen. Door het enkele feit  van niet-

aflevering op die datum om welke reden dan ook, of ingeval van 

beschadiging of onbruikbaarheid van de apparatuur, is de huurder in 

gebreke, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist. 

De huurder is dan, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de 

verhuurder, aan de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd 

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

dagen waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden 

wordt, respectievelijk het aantal dagen dat herstel of reparatie van de 

apparatuur in beslag neemt, vermeerderd met 50%, onverminderd 

het recht van verhuurder op volledige vergoeding van de door haar 

geleden schade. De huurder kan aan deze bepaling geen recht tot 

verlenging van de tevoren overeengekomen huurperiode ontlenen. 

12.12 De huurder wordt geacht op de hoogte te zijn van en akkoord te zijn 

met de door de verhuurder gehanteerde verhuurtarieven. Tenzij 

anders overeengekomen, dient huurder de huurprijs contant voor of 

bij de aanvang van de huurperiode te voldoen. De verhuurder is 

gerechtigd een waarborgsom van de huurder te eisen en behoudt zich 

het recht voor om vervallen huurtermijnen te compenseren met een 

gevorderde en betaalde waarborgsom, evenals de kosten van 

reparatie en/of reiniging van de verhuurde apparatuur. 

12.13 De verhuurder draagt zorg voor verzekering van de apparatuur tegen 

schade aan of verlies van de apparatuur. In dat verband is het 

navolgende van kracht: 

 - a. Op huurder rust, ongeacht het bepaalde in de  

verzekeringsovereenkomst die verhuurder is aangegaan, een eigen 

risico van 2500 per schadegebeurtenis. In geval van schade zal de 

verhuurder dit eigen risico bij de huurder in rekening brengen. 

 - b. Het dekkingsgebied van de verzekering is Nederland. Veelal kan 

een dekking buiten dit dekkingsgebied verkregen worden middels een 

aanvullende verzekering voor de duur van de verhuurperiode, 

waarvan premie en kosten bij de huurder in rekening zullen worden 

gebracht. 

- c. Niet verzekerd zijn verlies, diefstal zonder sporen van braak en 

diefstal uit een (vracht)auto die onbeheerd is achtergelaten. Huurder 

is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schade die verhuurder 

lijdt of zal lijden ten gevolge van teloorgang van de apparatuur 

vanwege een niet-  verzekerde oorzaak als in de vorige volzin bedoeld. 

- d. De verzekeraar van de apparatuur heeft, ingeval van schade 

ontstaan door onachtzaamheid, het recht van regres op huurder. 

- e. Indien de apparatuur aan een (mogelijkerwijs) groter risico op 

schade dan bij normaal gebruik en/of normale omstandigheden bloot 

komt te staan, is huurder gehouden de verhuurder daarvan tevoren in 

kennis te stellen en zich er van te vergewissen of verhuurder in dat 

geval bereid tot verhuur over te gaan, al dan niet onder dekking van 

een aanvullende verzekering. De kosten van een aanvullende 

verzekering zullen bij de huurder in rekening worden gebracht. 

- f. In geval van verlies, diefstal of schade, dient huurder te handelen 

volgens het in artikel 12.5. bepaalde. 

- g. Indien en voor zover de schade die verhuurder lijdt of zal lijden als 

gevolg van schade aan, onbruikbaarheid in enig opzicht van alsmede 

verlies van de apparatuur tijdens de huurperiode, hoger is dan de 

verzekeraar in het concrete geval uitkeert, is huurder aansprakelijk 

jegens verhuurder voor het niet door de verzekeraar vergoede deel 

van de schade. Op huurder rust een overeenkomstige 

aansprakelijkheid jegens verhuurder bij een groter risico op schade als 

hiervoor na “e.” omschreven, en dat risico niet is verzekerd dan wel 

indien en voor zover schade als gevolg van de verwezenlijking van dat 

risico door de verzekeraar niet wordt vergoed. 

 

  Artikel 13 Vervoer 
13.1. Indien de wederpartij Eventions, zonder  nadere aanwijzing, verzoekt 

de zaken te verzenden, word de wijze van verzending en verpakking 

door Eventions bepaald. 

13.2. Het vervoer van de zaken geschiedt altijd voor risico en rekening  van 

de wederpartij, in door verhuurder verstrekte verpakking. 

13.3. Wederpartij draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens 

het vervoer van het gehuurde, het risicovoor verlies of beschadiging 

van de apparatuur van het gehuurde.                                                                                      

 

      Artikel 14 Diversen, toepasselijk recht en bevoegde rechter 
14.1. Op alle overeenkomsten en deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands 

recht van toepassing. Alle geschillen die met Eventions ontstaan in 

verband met de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of zij 

gegrond zijn op wanprestatie, onrechtmatige daad dan wel uit anderen 

hoofde zijn ontstaan, zullen, tenzij dwingendrechtelijk anders 

voorgeschreven, worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem. 

Terzake kiezen partijen bij deze domicilie ter plaatse waar Eventions 

gevestigd is. 

14.2. De administratie van Eventions strekt ten bewijze van de aard, omvang 

en verdere inhoud van de overeenkomst en van hetgeen de uitvoering 

daarvan betreft. Tegenbewijs door afnemer is toegelaten. 

14.3. Terzake van een beweerde tekortkoming aan de zijde van Eventions in de 

nakoming van de overeenkomst rust de bewijslast ten volle op afnemer. 

 

 

 

Door: 

Mr André van Diermen 

Juridisch adviseur privaatrecht (alle rechten voorbehouden)  


