
Algemene Voorwaarde Event Support Group B.V. 

 

ARTIKEL 1: TOEPASBAARHEID 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op allen aanbiedingen en op alle 
overeenkomsten van Event Support Group B.V., gevestigd te Tilburg en bij de 
Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 57614849, hierna te 
noemen “wij”, de leverancier of de schuldeiser. 
De opdrachtgever, koper, huurder zal in het navolgende worden aangeduid als 
de opdrachtgever, wederpartij, betalingspichtige of huurder. Ander luidende 
voorwaarde maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten 
overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk 
zijn overeengekomen. Het door de wederpartij zonder commentaar 
accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar 
deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing 
ervan. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling 
van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige 
bepalingen onverlet. Overeenkomsten en aanvullengen/wijzigingen daarop 
worden eerst door schriftelijke bevestiging van de gebruiker bindend.  

ARTIKEL 2: BIJZONDERE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE HUUR 
EN VERHUUR VAN GOEDEREN 

1. De huur vangt aan op de dag waarop de goederen het terrein van de 
leverancier verlaten en de huur eindigt op de dag van dat de goederen op het 
terrein van de leverancier weerkeren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
overeengekomen. Bij het vaststellen van de tijdsduur geldt een gedeelte van 
een dag als hele dag. 
2. Leverancier is gerechtigd een waarborgsom vast te stellen die door de 
wederpartij moet worden betaald bij de in ontvangstnamen van de goederen 
3. Vertragingen die ontstaan tijdens laden en lossen van transport, of 
reparaties, die buiten de schuld van de leverancier vallen, worden als huur tijd 
aangemerkt.  
4. De wederpartij dient goederen na ontvangst te controleren op gebreken. 
Eventuele gebreken dient de wederpartij onverwijld aan leverancier door te 
geven. Indien geen melding van gebreken wordt gemaakt worden de 
goederen geacht in goede staat te zijn ontvangen. 
5. De huurder is verplicht het gehuurde gedurende de huurperiode in goede 
staat te houden 
6. Het is de huurder niet toegestaan wijzigingen op of aan het gehuurde aan te 
brengen ander dan na voorafgaande toestemming van leverancier. 
7. Defecten aan het materieel alsmede schade en verlies dienen onverwijld 
schriftelijk aan leverancier te worden gemeld onder opgaaf van alle 
bijzonderheden. 
8. Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door de leverancier, dan 
wel met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, en op aanwijzing van 
leverancier. 
9. Huurder dient ervoor te zorgen dat leverancier of diens gemachtigde 
toegang tot het verhuurde wordt verleend voor onderhoud of reparaties. 
10. Wanneer sprake is van zowel verhuur van apparatuur als van (technische) 
ondersteuning van het verhuurde, kunnen defecten aan apparatuur alleen 
worden toegekende aan verleners van de ondersteuning wanneer kan worden 
aangetoond dat defecten ontstaan zijn door diens gebruik.  
11. Wanneer sprake is van zowel verhuur van apparatuur als van (technische) 
ondersteuning van het verhuurde, kunnen defecten aan het gehuurde aan de 
huurder worden aangerekend wanneer deze op welke wijze dan ook gebruik 
heeft gemaakt van apparatuur.  
12. Huurder is verplicht om na afloop van de huurperiode het gehuurde in 
goede staat en schoon op te leveren aan leverancier. 
13. Indien de gehuurde goederen te laat worden geretourneerd is leverancier 
gerechtigd een bedrag bij de wederpartij extra in rekening te brengen gelijk 
aan de huurprijs van een dag. Een gedeelte van de dag wordt als heel dag 
aangemerkt.  
14. Huurder heeft het recht om bij terug levering en de daarop volgende 
inspectie, aanwezig te zijn. Eventuele kosten van onder meer vermissing, 
reinigen en herstel, die nodig zijn om het gehuurde terug te brengen in de 
staat zoals het door de huurder was ontvangen, komen voor rekening van de 
huurder. Tevens zal voor de tijd welke nodig is voor het terug brengen van het 
gehuurde in de staat waarin deze geleverd is, per dag de kosten worden 
doorberekend welke gelijk zijn aan de huur van één dag van het gehuurde.  
15. Het gehuurde object blijft ten allen tijde eigendom van de leverancier. Het 
is de huurder niet toegestaan derden op het gehuurde enig recht te 
verstrekken. Het is de huurder evenmin toegestaan het gehuurde weder te 
verhuren, onder te verhuren dan wel al dan niet tegen betaling aan derden ten 
gebruiken af te staan. 
16. In geval van beslaglegging op het gehuurde daaronder begrepen fiscaal 
bodembeslag, of indien gegronde vrees bestaat dat zulks zal geschieden dient 
de huurder dit onverwijld aan de leverancier te melden. Voorts dient de 
huurder de beslaglegger onverwijld mede te delen dat het gehuurde eigendom 
is van de verhuurder. 
17. Het is de huurder verboden over het gehuurde anders te beschikken dan 
als houder voor de verhuurder en hij dient ten allen tijde te voorkomen dat bij 
derden de verwachtring of de indruk wordt gewekt dat hij tot verdere 
beschikking over het gehuurde bevoegd is. 
18. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schadeclaims van derde.  
19. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die door en aan het gehuurde 
wordt aangericht. 
20. De huurder dient alle mogelijke verzekeringen af te sluiten om het 
gehuurde in goede staat de retourneren. 

ARTIKEL 3: RESERVERING EN ANNULERING 

1.  Voor zowel beschikbaar stellen van arbeidskrachten als voor huur als voor 
koop van artikelen is het mogelijk deze te reserveren. Bij reservering wordt de 
overeenkomst gesloten conform deze algemene voorwaarde. 
2. Reserveringen kunnen geannuleerd worden tot 24 uur voor het 

levermoment of indien geen levermoment overeengekomen is tot 24 voor de 
leverdag. 
3. Binnen de periode dat annulering niet meer mogelijk is zal altijd het 
orderbedrag gefactureerd worden. 
4. Bij annulering conform sub 2 van deze voorwaarde kan tot 100% van het 
orderbedrag waar de annulering betrekking op heeft worden gefactureerd. 
5. Bij annulering conform sub 2 van deze voorwaarde zal minder dan 100% 
van het orderbedrag worden gefactureerd indien: 

a. Dit vooraf overeengekomen is tussen afnemer en leverancier; 
b. Beschikbaarheid en andere reserveringen het toe laten het 
gereserveerde alsnog door te zetten; 
c. De reservering alleen een optie betreft en nog niet bevestigd is 
door de afnemer. 

 

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID 

1 Wij zijn niet aansprakelijk voor schaden en verliezen, die door ons of onze 
medewerkers mochten worden veroorzaakt aan de derden of de 
opdrachtgever zelf (opdrachtgevers worden geadviseerd hun WA-verzekering 
uit te breiden; zij zijn op grond van Art.  6:170 BW aansprakelijk voor allen die 
onder hun toezicht werken, ook voor het uitzendkrachten die door ons te 
hunner beschikking worden gesteld voor het verrichten van hun 
werkzaamheden).  
2 Evenmin zijn wij aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die door onze 
medewerkers zijn aangegaan, of welke op andere wijze voor hem/ haar 
ontstaan zijn jegens de opdrachtgever, al of niet met haar toestemming, 
jegens derden, in dienst van de opdrachtgever, of jegens welke andere derde 
dan ook. De opdrachtgever vrijwaart ons indien en voor zover wij ingevolge de 
wet ten opzichte van de derde aansprakelijk zijn voor de artikel 4.2 en 4.3 
bedoelde schade, danwel de medewerker na voldoening van de schade aan 
de derde deze op ons kan verhalen.  
3 Behoudens bepalingen van dwingend recht terzake aansprakelijkheid, en 
behoudens opzet of grove schuld onzerzijds, zijn wij nimmer aansprakelijk 
voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, bij de opdrachtgever.  
4 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, noch voor gevolgschade, 
ook niet indien de uitzendkracht niet op het overeengekomen tijdstip bij 
opdrachtgever aanwezig is.  
5 Onze aansprakelijkheid strekt in ieder geval niet verder dan tot het bedrag 
waarvoor wij verzekerd danwel, indien wij terzake geen verzekering hebben 
afgesloten, tot het bedrag waarvoor een ondernemer met het bedrijf als dat 
van een uitzendbureau zich pleegt te verzekeren.  
6 Elke aansprakelijkheid van ons vervalt:  

a. indien de opdrachtgever ons niet in de gelegenheid stelt om 
de betreffende tekortkomingen te herstellen;  
b. indien verder werkzaamheden met betrekking tot de 
tekortkomingen plaatsvinden zonder dat wij daarbij betrokken 
zijn.  

7 De opdrachtgever is aansprakelijk voor en vrijwaart ons tegen vorderingen 
van een medewerker tot vergoeding van schade, doordat de medewerker een 
aan hem toebehorende en door deze in het kader van de hem opgedragen 
werkzaamheden gebezigde zaak is beschadigd.  

ARTIKEL 5: BETALINGSVOORWAARDE 

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, moet betaling plaatsvinden 
zonder enige korting en/of aftrek welke niet door ons is toegestaan, en 
geschieden door overschrijving op onze postrekening en/of bankrekening of, 
indien zulks schriftelijk is overeengekomen, contant.  
2. Betaling van het eerste factuur dient bijgeschreven te zijn bij leverancier op 
uiterlijk de laatste dag van de betalingstermijn zoals is aangegeven op het 
factuur. Wanneer er niet expliciet een betalingstermijn op het factuur wordt 
genoemd, gelden de betalingstermijnen zoals vermeld in artikel 3 lid 3 van 
deze voorwaarde. 
3. Betalingstermijnen wanneer géén betalingstermijn vermeld is op het factuur; 
Factuur: Betaling binnen 14 dagen 
Eerste Herinnering: Betaling binnen 14 dagen 
Laatste Herinnering: Betaling binnen 7 dagen 
4. Wanneer er niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan dient de 
betalingspichtige contact op te nemen met de schuldeiser. Wanneer dit niet 
gebeurd of hierbij geen goede betalingsregeling wordt getroffen waarin zowel 
betalingspichtige als schuldeiser zich kan vinden, is de schuldeiser gerechtigd 
het verschuldigde bedrag via een incassokantoor en/of deurwaarder bij de 
betalingspichtige te incasseren. 
5. Wanneer betalingstermijnen niet worden nagekomen is leverancier bevoegd 
zonder verdere specificatie extra kosten in rekening te brengen welke 
voorvloeien uit de te laat en/of niet ontvangen betaling. 
6. Wanneer tot incasso moet worden overgegaan via een onafhankelijk en of 
buitenstaand bedrijf, het zij een incassokantoor, deurwaarder, factoring 
maatschappij, of anders, zijn de kosten welke hier uit voortvloeien ten alle 
tijden voor de betalingspichtige. 

ARTIKEL 6: GESCHILLEN  

1 Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk 
betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing.  
2 Bij geschillen tussen partijen ontstaan uit hoofde van een overeenkomst en 
overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn en/of van deze algemene 
voorwaarden, is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.  
3 Alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats 
waar wij gevestigd zijn, met dien verstande, dat wij bevoegd zijn een geschil 
voor te leggen aan de rechter die zonder vorenstaand beding bevoegd is 
daarvan kennis te nemen.  


