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Art. 1:
Art. 2:

In het hierna volgende wordt onder opdrachtnemer verstaan Caisson Congrestechniek BV.
Afwijkingen van deze algemene leveringsvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn overeengekomen.

Algemene bepalingen:
Art. 3-1
Tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden overeengekomen de te verrichten werkzaamheden, de aard en de hoeveelheid apparatuur welke ter uitvoering hiervan
gebruikt dient te worden, de periode gedurende welke apparatuur operationeel dient te zijn alsmede de verschuldigde aannemingssom.
Art. 3-2 :
De aannemingssom omvat tevens alle ter uitvoering van de werkzaamheden te maken kosten ter verzekering van de apparatuur.
Art. 4:
De ter uitvoering van de werkzaamheden meegebrachte apparatuur en accessoires blijven te allen tijde het onvervreemdbare eigendom van de opdrachtnemer.
Offertes:
Art. 5 :
Art. 6:

Alle offertes vinden plaats onder de toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden.
Een door de opdrachtnemer gemaakte offerte vervalt, indien niet anders wordt overeengekomen 30 dagen na dagtekening ervan, tenzij de opdrachtgever voor de afloop
van deze termijn een ondertekend contract, waarmede wordt ingegaan op het aanbod, aan de opdrachtnemer doet toekomen.

Aansprakelijkheid en overmacht:
Art. 7-1:
Beschadiging, verlies of breuk van de apparatuur en / of de accessoires ontstaan in de periode gedurende welke deze ter uitvoering van de overeengekomen
werkzaamheden wordt / worden gebruikt, is voor rekening van de opdrachtgever.
Art. 7-2:
Indien vervanging noodzakelijk is, worden de kosten ervan doorberekend op de vervangingswaarde vermeerderd met de kosten van vervanging.
Art. 8-1:
In geval van niet-nakoming van de verplichtingen van de opdrachtnemer aanvaardt de opdrachtnemer, tenzij sprake is van opzet of grove schuld zijdens de
opdrachtnemer, geen aansprakelijkheid voor de schade.
Art. 8-2 :
Opdrachtnemer is voor materiele schade aan stoffelijke objecten in de in art. 15 bedoelde ruimte(n), behoudens opzet en grove schuld zijdens de opdrachtnemer,
hoogstens aansprakelijk tot de hoogte van de aannemingssom.
Art. 8-3:
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door de feitelijke aanwezigheid en
/ of gebruik van de apparatuur.
Art. 9:
de opdrachtnemer accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor het niet nakomen van contractverplichtingen aangegaan door derden jegens de opdrachtgever, waarbij
de opdrachtnemer is opgetreden als bemiddelende partij.
Art. 10:
De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet of niet optimaal functioneren van de apparatuur indien dit het gevolg is van een eigenmachtig of een met de
aanwijzingen van de opdrachtnemer of diens personeel strijdig gebruik van de apparatuur door of namens de opdrachtgever.
Art. 11:
Van overmacht aan de zijde van de opdrachtnemer is sprake, indien de opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit
deze overeenkomst of aan zijn voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming,
werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoer belemmeringen, overheidsregelingen, storingen in de levering van energie, alles zowel in bedrijf van de opdrachtnemer als
bij derden van wie materialen worden betrokken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken buiten de
schuld of de risico-sfeer van de opdrachtnemer ontstaan.
Verplichtingen van de opdrachtnemer:
Art. 12:
De opdrachtnemer is bevoegd ter uitvoering van de werkzaamheden gebruik te maken van derden, al dan niet ondergeschikten.
Art. 13-:
De opdrachtnemer zal op eigen naam de apparatuur en de accessoires op vervangingswaarde verzekeren tegen brand , diefstal (met braakschade) de premie voor deze
verzekering wordt doorbelast aan de opdrachtgever.
Art. 13-2:
Voor zover de in lid 13-1 bedoelde verzekering de schade dekt, is de opdrachtgever gevrijwaard. De opdrachtgever blijft aansprakelijk voor die schade en kosten welke
niet gedekt worden door de bedoelde verzekering .
Art. 14:
De overeengekomen locatie waar de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, kan slechts met wederzijdse goedvinden worden gewijzigd.
Rechten en plichten van de opdrachtgever:
Art. 15-1:
De opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat de ruimte(n) waar de apparatuur geïnstalleerd zal worden vanaf minimaal 24 uren voor het tijdstip waarop de apparatuur
operationeel dient te zijn, vrij ter beschikking staat aan de opdrachtnemer, in die zin dat andere personen dan die welke deel uitmaken van de uitvoerende organisatie van
de opdrachtgever in die periode de toegang tot de bedoelde ruimte(n) wordt ontzegd.
Art. 15-2:
Tevens zal/zullen de in Art. 15-1 bedoelde ruimte(n) op een zelfde wijze vanaf het overeengekomen moment waarop de apparatuur niet meer operationeel dient te zijn
tot minimaal 4 uren nadat tijdstip vrij beschikbaar dienen te zijn voor de opdrachtnemer.
Art. 15-3:
Bovendien zal de opdrachtgever ervoor zorg dragen dat in de in de Art. 15-1 en 15-2 bedoelde ruimten voldoende elektrische stroom alsmede verlichting en verwarming
aanwezig is.
Art. 16:
Indien de opdrachtgever de in Art 15-2 omschreven verplichting niet nakomt of indien de opdrachtnemer de werkzaamheden niet op de overeengekomen kalenderdag kan
beëindigen, zal de aannemingssom naar evenredigheid worden verhoogd, waarbij minimaal 1 (een) extra dag in rekening zal worden gebracht.
Art. 17:
Tenzij anders overeengekomen heeft de opdrachtgever, na het tijdstip van de sluiting van de overeenkomst het recht door opzegging de overeenkomst te beëindigen.
Indien de opdrachtgever door opzegging de overeenkomst beëindigt, zullen de volgende percentage van de aannemingssom in rekening worden gebracht. Binnen 3 tot 7
dagen voor het ingaan van de overeenkomst 25% bij annulering binnen1 tot 3 dagen voor het ingaan van de overeenkomst 50% bij annulering binnen 24 uur voor het
ingaan van de overeenkomst 100%.
Art. 18:
De opdrachtgever zal de opdrachtnemer te allen tijde in de gelegenheid stellen de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde apparatuur te bereiken voor
onderhoud, service en of controle. Hiertoe zal de opdrachtgever de opdrachtnemer steeds een doorlopend bewijs van toegang verschaffen c.q. verstrekken.
Prijs en betaling:
Art. 19-1:
Indien niet anders wordt overeengekomen dient uiterlijk 2 (twee) weken voor het tijdstip waarop de apparatuur operationeel dient te zijn 50% van de overeengekomen
aannemingssom te zijn voldaan.
Art 19-2:
De resterende 50% dient uiterlijk terstond na afloop van de overeengekomen werkzaamheden te worden voldaan, tenzij anders wordt overeengekomen.
Art 19-3:
Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zal hij van rechtswege in gebreke verkeren, zodat een aparte ingebrekestelling niet
meer vereist is. Vanaf het moment dat de opdrachtgever in gebreke is, gaat de wettelijke rente voor handelsovereenkomsten lopen.
Art. 19-4:
Alle betalingen dienen plaats te vinden in Nederlands wettig betaalmiddel.
Art. 20:
Indien de opdrachtnemer bij wanprestatie van de opdrachtgever tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten hiervan voor rekening van de
opdrachtgever. Deze kosten worden gefixeerd op 15% van de openstaande schuld, met een minimum van € 23,00.
Art. 21:
In geval de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, heeft de opdrachtnemer de bevoegdheid de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. De opdrachtnemer
zal, indien hij van deze bevoegdheid gebruik maakt de opdrachtgever hiervan middels een schriftelijke verklaring op de hoogte stellen.
Art. 22:
Overeenkomsten beneden de € 50,00 excl. btw en verzekeringspremie worden belast met € 12,50 administratiekosten
Toepasselijk recht:
Art. 23 :
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht.
Art. 24:
Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst tot opdracht en/of uit de algemene voorwaarden worden bij uitsluiting van elke andere rechtsprekende instantie
voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank te Arnhem.
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