AGV
ALGEMENE VOORWAARDEN (AGV)
mobile-stages.nl – Podium Techniek / Thomas Holtmanns
1 ALGEMEEN - SCOPE – SCHRIJVEN
1.1. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle zaken
tussen de vennootschap mobile-stages.nl - Podium Techniek, Thomas Holtmanns's, hierna te kort mobilestages.nl, en hun KLANTen.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de levering van goederen en mutatis mutandis,
voor de bepaling services. mobile-stages.nl werkt alleen met deze Algemene Voorwaarden; Hetzelfde geldt
Contractverlengingen en herhalingsaankopen.
1.3. Termen van KLANTenservice is alleen van toepassing als je van de termen
mobile-stages.nl wedstrijd en het gebruik ervan zal schriftelijk worden bevestigd door mobile-stages.nl.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts als zij wettelijk van kracht worden
schriftelijk te worden bevestigd door de directie van mobile-stages.nl.
1.4. Als er geen bezwaar tegen deze voorwaarden, deze zal
bovenstaande voorwaarden uitdrukkelijk door de KLANT aanvaard en deel uitmaken van het contract. deze
Voorwaarden zijn van toepassing zonder speciale instructies voor alle toekomstige met de KLANT
actieve border transacties, indien deze schriftelijk anders is overeengekomen.
2 AANBIEDINGEN
Aanbiedingen zijn niet-bindend en zonder verplichting.
3 CONTRACT - AANBIEDING - ORDER
3.1. De overeenkomst wordt geacht tot stand wanneer de KLANT na ontvangst van het aanbod, een
schriftelijke opdracht (Aanvaarding van aanbod) het opstellen van heeft (ook toegestaan via e-mail)
aangenomen of levering (prestaties).
3.2. Latere wijzigingen van en aanvullingen op de reikwijdte van de uitvoering van de overeenkomst moet
zijn Mits schriftelijke bevestiging door mobile-stages.nl of door het aanvaarden van de levering van meer
(Meer vermogen) door de KLANT overeenkomst onder bezwarende titel component.
4 PRIJZEN
De door mobile-stages.nl prijzen redenen zijn netto prijzen. Alle prijzen zijn, indien anders is
overeengekomen, netto en exclusief verpakking, laden en transportkosten uit voorraad
van Fa. mobile-stages.nl
5 RESULTATEN VERANDERINGEN – EXTRA DIENSTEN
5.1. Voor degenen die door de KLANT of zijn vertegenwoordigers aanvullende of gewijzigde diensten,
voorgeschreven die in geplaatste bestelling vinden geen dekking heeft mobile-stages.nl recht op een
redelijke beloning.
5.2. Minor en blijven de KLANT redelijke verandering van de macht in technische zaken mobile-stages.nl
voorbehouden.
6 LEVERING - LAADVERMOGEN
6.1. Om een dienst verrichten mobile-stages.nl vereist op zijn vroegst, wanneer alle technische en
contractuele Details zijn verduidelijkt en de KLANT aan haar verplichtingen te vergaderen en de
structurele, technische en heeft geschapen juridische voorwaarden voor de uitvoering.
6.2. Een overeengekomen einddatum wordt vermeld in de bestelbrief.
6.3. Benodigde vergunningen van derden, in het bijzonder de autoriteiten of nutsbedrijven worden
verstrekt aan de KLANT. mobile-stages.nl is bevoegd, verplichte melding aan de autoriteiten Om de kosten
van KLANT veroorzaken.

6.4. De kosten van structurele, technische en juridische vereisten voor de prestaties, met inbegrip van
Monster werking samen met de vereiste energie zijn te nemen door de KLANT. Hetzelfde geldt voor
kosten, die zich voordoen wanneer de prestaties wordt vereist door de KLANT, niet met vermelding van
eisen werden gecreëerd in een tijdig.
6.5. Wie moet toegang hebben tot routes naar de levering en de locatie in de tijd worden gemaakt door de
KLANT en is voor mobile-stages.nl is kosteloos. Schade voorkomende Hall gaan ten koste van de KLANT.
7 LEVERTIJDEN - PERFORMANCE GRENZEN – SPEELDATA
7.1. Van mobile-stages.nl niet verantwoordelijk en kan niet worden beïnvloed factoren, met inbegrip van
operationele en Plant storingen, stakingen, uitsluitingen, oorlog, officiële opdrachten, verontrustende
gevolgen van het weer, Transport en douane-inklaring, energie-en grondstoffenschaarste,
arbeidsgeschillen of andere handelingen Geweld dat bemoeien, direct of indirect, is de productie of levering
van het bedrijf recht. mobile-stages.nl om de leveringstermijn dienovereenkomstig verlengen. Dergelijke
omstandigheden recht mobile-stages.nl aan Verlenging van de leveringstermijnen, zelfs als ze zich
voordoen met de leveranciers.
7.2. Als het begin van de uitvoering dienst of de uitvoering zelf is vertraagd en de vertraging
niet veroorzaakt door omstandigheden die vallen onder de verantwoordelijkheid van mobile-stages.nl, ook
de binding overeengekomen Data en termijnen, met inbegrip van de "gegarandeerde" of "fix" beloofde
dienovereenkomstig uitgesteld. het toekomende door de vertraging zijn voor rekening van de KLANT,
indien de omstandigheden dat de Hebben veroorzaakt vertraging, zijn wij niet verantwoordelijk
van mobile-stages.nl.
7.3. Elimineert de KLANT de omstandigheden die de vertraging veroorzaakt, niet in hem van
mobile-stages.nl passende termijn set is mobile-stages.nl onverminderd haar overige rechten gerechtigd
anderszins van de reeds beige beheerd door hem voor de uitvoering van hoogwaardige materialen en
apparaten hebben; in het geval van de voortzetting van de uitvoering van de prestaties, breidt dan alle
termijnen en de data ook rond de tijd dat de Nachschaffung deze apparaten en materialen anders gebruikt
vereist.
7.4. Als de taak is zijn natuur om met spoed uit te voeren na of zijn dringende uitvoering van
Gewenste KLANT en dit was niet bekend bij het sluiten van de overeenkomst, waardoor de rente
opgelopen Bijkomende kosten, zoals overwerk, overuren, kostte snelle aanschaf van materialen en andere
Vergoedingen en dergelijke. Afzonderlijk in rekening.
8 BETALING - BETALINGSACHTERSTANDEN
8.1. Rekeningen van mobile-stages.nl verschuldigd zijn onmiddellijk na de boekhouding voor de netto
betaling. Een aftrek van de korting is niet toegestaan, tenzij er een korting is uitdrukkelijk schriftelijk is
overeengekomen.
8.2. Tenzij er andere afspraken zijn gemaakt, een derde van de prijs Dienstverlening, de derde in de
voltooiing van het werk en de rest met het indienen van de eindfactuur voor Betaling verschuldigd.
8.3. Contact met vertragingen in de uitvoering van een macht, mobile-stages.nl recht op de datum
dienstverlening aan een gedeeltelijke factuur maken en ze te laten rijpen.
8.4. Als mobile-stages.nl na aanbestedende omstandigheden buiten het gebrek aan solvabiliteit van de
KLANT of in een slechte economische situatie bekend mobile-stages.nl heeft recht op alle geleverde
diensten onmiddellijk af te wikkelen en te bellen als gevolg en de voortzetting van het werk van de positie
die overeenkomt Onderpand door de KLANT afhankelijk te maken, of het contract ontbinden.
08.05. De verrekening van de vorderingen van de KLANT met die van mobile-stages.nl is uitgesloten,
tenzij want, dat is uitgegroeid tot Fa mobile-stages.nl. insolvent of dat de tegenvorderingen van de KLANT
in juridische kader van haar verplichting uit hoofde van de overeenkomst met mobile-stages.nl, rechter
zijn opgericht of erkend door mobile-stages.nl.
8.6. De opdrachtgever heeft zijn betalingsverplichting voldaan als de bedragen ontvangen door mobilestages.nl of permanent zijn bijgeschreven op een. mobile-stages.nl van het bedrijf rekening vermeld.
mobile-stages.nl is niet verplicht cheques of wissels te gebruiken.
8.7. Medewerkers van Fa. Mobile-stages.nl, vooral buitendienst en technici zijn, voor het verzamelen
geen recht.
8.8. De KLANT is niet bevoegd voor de garantie of andere claims betalingen
houden of te compenseren.

8.9. Apparaat, is de KLANT in verzuim is, is hij onderworpen aan een verdere standaard schadevergoeding,
verplicht tot betaling van een bedrag van 8 procentpunten boven het basistarief p. een. vanaf de vervaldag
aan en te betalen aan alle aanmaningen en incassokosten te vervangen.
8.10. Bij gebreke van betaling, alle openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Als de betaling wordt
uitgesteld en De betalingen zijn goed voor alle acties en kortingen etc.
9 EIGENDOM
9.1. mobile-stages.nl behoudt zich de eigendom van alle geleverde door hem en gemonteerd dingen naar
de volledige betaling van alle vorderingen tegen inclusief eventuele nevenvorderingen. De KLANT is dus
uitdrukkelijk mee instemt dat de verkoop punt blijft eigendom van mobile-stages.nl. De KLANT is verplicht
om de gekochte goederen zachtjes aan hem toevertrouwd behandelen en dit noch vervreemden, te
verpanden, te verhuren, uit te lenen of te verstrekken in het buitenland. Verbindt zich bovendien tot de
KLANT mobile-stages.nl, onmiddellijk op de hoogte en mobile-stages.nl de kosten van eventueel
noodzakelijke Om partij procedure te vervangen, als het object van aankoop door een derde partij moet
worden aangegrepen. in een CLIENT eigendom van mobile-stages.nl is Pfändungsakt tegen de
deurwaarder onder Claim verme
lding van de naam en het adres van mobile-stages.nl. mobile-stages.nl levert onder verlengd
Eigendomsvoorbehoud met verwerking. mobile-stages.nl ontvangt, in verhouding tot de andere verwerkte
producten.
9.2. De KLANT dient de goederen in de normale gang van zaken onder een overeenkomst Verkopen de
eigendomstitel. Verkocht de KLANT, of met diens toestemming, een derde, de verzoek van de
opdrachtgever of derden wanneer onder eigendomsvoorbehoud goederen wordt aangemerkt, in de nog
steeds mobile-stages.nl openstaande bedrag, zoals toegewezen aan mobile-stages.nl. De KLANT is
verplicht om informatie te verstrekken over Aan het verzoek van mobile-stages.nl op de koper en alle
feiten van de stelling toe te kennen wordt toegewezen vorderingen vereist.
9.3. Een pand of onderpand opdracht, de Aangekocht onder eigendomsvoorbehoud, mits of reeds gebouwd
of in gebruik genomen producten en apparatuur is niet toegestaan. de KLANT heeft onmiddellijk
mobile-stages.nl schriftelijk of via de toegang van derden tot het onderpand, bijvoorbeeld inbeslagneming
te informeren.
9.4 De KLANT stemt ermee in om niet-naleving van de betalingsvoorwaarden, op eigen kosten, de
geleverde product / systeem, de geleverde goederen zonder een gerechtelijk bevel op eerste verzoek aan
mobile-stages.nl kwestie; zonder dat dit gelijk aan een terugtrekking uit het contract. Apparaat, de KLANT
bij gebreke van betaling of op basis van de omstandigheden mobile-stages.nl 8.4. bekend, is
mobile-stages.nl gerechtigd in de zijn eigendomsvoorbehoud tot tegenstrijdige goederen en apparatuur en
/ of op andere wijze terug te trekken uit elkaar, zonder dat dit gelijk aan een terugtrekking uit het
contract. Verdere rechten van de onderneming. Mobile-stages.nl blijven onaangetast.
10 Aansprakelijkheid
10.1. Het verstrekt, alsmede de goederen en apparatuur altijd geleverde diensten alleen die bieden
Veiligheid, de andere te wijten aan de vergunningseisen, operationele en handleidingen of Inzake het
onderhoud en de behandeling, met name met betrekking tot de voorgeschreven test van Apparatuur of
anderszins op basis van bepaalde informatie kan worden verwacht. De consumptie of anders onderhevig
zijn aan slijtage materialen hebben alleen de huidige stand van de techniek Lifetime. De KLANT is verplicht
om de elektrische veiligheid en standaardisatie waargenomen.
10.2. De KLANT mobile-stages.nl onmiddellijk van alle bekende hem tegen schade veroorzaakt door een
mobile-stages.nl geleverde goederen / prestaties te informeren, in het bijzonder wanneer de derde uit de
titel Productaansprakelijkheid wordt gevraagd om vergoeding van schade of tot haar leveranciers bekend
te maken, of anders ontvangt van een defect aan het product van de goederen van mobile-stages.nl
kennis of zelfs beschadigd.
10.3.Niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en service, alsmede de regels voor de te volgen
Inbedrijfstelling en het gebruik, in het bijzonder verleend wettelijke eisen en voorwaarden of van de
elektrische veiligheid en standaardisatie, sluit iedere aansprakelijkheid van de kant van mobile-stages.nl.
10.4. De bewering van de aansprakelijkheid, informatie of een beroep wensen zijn, waarin de Schade, is
de aansprakelijkheid opgericht feiten, waaronder het bewijs dat de goederen / Prestaties van mobilestages.nl gaat om het schrijven, aan het College van Bestuur.

11 SPECIALE VOORWAARDEN VOOR HUUR
11.1. Deze bepalingen zijn een aanvulling op de contracten voor de huur van roerende voorwerpen tussen
de onderneming. mobile-stages.nl en de KLANT.
11.2. De huurperiode begint, tenzij anders is overeengekomen, op de datum van de presentatie van de
overeengekomen Gehuurde zaken uit het kamp van mobile-stages.nl en eindigt op de dag van de
overeengekomen levering van Goederen.
11.3. mobile-stages.nl kan de overeenkomst te allen tijde voor het goede doel op te lossen. Deze redenen
zijn in het bijzonder, indien de opdrachtgever in strijd met bepalingen van het contract, of in
overeenstemming met de overeengekomen Bepalingen van deze voorwaarden toegestane gedeeltelijke
betalingen niet tijdig verstrekken van de Gehuurde zaken aanzienlijk nadelig of schadelijk zijn hand of zijn
betalingen heeft beëindigd of zijn vermogen mislukte executie werd uitgevoerd op zijn eigendom Open
insolventieprocedure of ontslagen een faillissementsaanvraag wegens gebrek aan baten de kosten te
dekken was of heeft haar hoofdkantoor of verblijf in het buitenland verplaatst. Zelfs in het geval van
voortijdige beëindiging van de Lease, om welke reden dan ook, heeft de KLANT het eens over de
resterende looptijd van het contract betalen toekomende huurprijzen.
11.4. De huurprijs is, tenzij anders is overeengekomen om te betalen per elke aangevangen dag. in het
geval te laat inleveren van de huur van het materiaal is ook voor elke aangevangen kalenderdag aan het
effectieve rendement van het gehuurde een gebruiksvergoeding in het bedrag van de overeengekomen Om
Mietentgeltes betalen. Bij de afwikkeling van deze week berekende huurprijzen volgens het aantal
begonnen weken.
11.5. mobile-stages.nl toont de apparaten aan de KLANT in goede staat beschikbaar. De KLANT wanneer
meer dan de / van het eigendom van hun perfecte staat verhuur en de volledigheid nemen overtuigen.
Storingen moeten worden gerapporteerd onder vermelding van de gebreken. Indien dergelijke
onmiddellijke en opgegeven klacht niet gehouden, de goederen worden geacht correct en goedgekeurd.
mobile-stages.nl accepteren zonder een speciale schriftelijke overeenkomst garandeert niet dat het
systeem niet kunnen worden gebouwd of verbonden, want op de beoogde plaats van gebruik bij de meeste
vereiste Een geval.
11.6. Cliënt behandelt de gehuurde onder extreem zacht voor de inhoud en alle voor het gebruik van de
relevante regelgeving in acht worden genomen. Cliënt draagt het risico van verlies en voor te dragen
Schade aan de gehuurde objecten die verder gaan dan de normale slijtage en heeft alle mobile-stages.nl
Schade veroorzaakt door verlies of oneigenlijk gebruik, of misbruik wordt volledig vergoed. Verwoest door
de KLANT of zijn hem kwijt Kom objecten zijn, door de KLANT om de vervangingswaarde te vervangen.
Lampen zijn in onbruikbaarheid als gevolg van normale Draag kosteloos vervangen. De kapotte lampen,
echter, zijn gereset, bij gebreke waarvan de oorspronkelijke prijs vervangen wat geldt in het bijzonder
voor de druk of surge schade. De kans op ongelukken: tijdens de huurperiode en tot het werkelijk
verrichten, met name tijdens het vervoer van en naar het kantoor van mobile-stages.nl draagt de KLANT.
11.7. De KLANT erkent dat het een zuivere huur van materieel, tenzij het was in de huur van een compleet
systeem uitdrukkelijk overeengekomen. De KLANT dient alle keren Gehuurde items met zorg en
professioneel en correct en alleen voor het overeengekomen doel te behandelen te gebruiken. In het
bijzonder zal de KLANT ervoor zorgen dat alle elektrische aansluitingen goed worden. Een verandering van
de woning of een verandering van de aansluitingen van de Huur van het materiaal is niet toegestaan. Gaat
de KLANT akkoord te vrijwaren mobile-stages.nl dit opzicht houden, tenzij de aansluiting van de huur van
het materiaal werd gemaakt door mobile-stages.nl. kabel mogen alleen worden gebruikt in de
meegeleverde lengtes. Het is de KLANT niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan maken van de
kabels, met name om ze af te snijden om te strippen of te verwijderen stekker. het Zet de kabel moet
worden gedaan op een goede en opgerold. Als de pakking zijn opgenomen, moeten ze onbeschadigd
worden geretourneerd. De cliënt heeft de verhuur van Worden vrijgehouden van een derde partij en in een
wetshandhaving of andere insolventieprocedure, het eigendom van mobile-stages.nl bekend te maken en
onmiddellijk op de hoogte van de laatste in het schrijven. De KLANT mobile-stages.nl tijdens kantooruren
toegang tot de gehuurde objecten mogelijk te maken. Een overdracht van Verhuur apparatuur aan derden
is alleen toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

12 BIJZONDERE BEPALING IN DE VERHUUR „TIJDELIJKE STRUCTUREN“
12.1. De KLANT logt in de huur en de bouw van de apparatuur volgens respectieve geldig Vallen onder de
staat bouwvoorschriften gebied van tijdelijke constructies, die relevant zijn voor de bevoegde autoriteit
gebouw voor af te nemen.
12.2. KLANTEN zijn de nodige documenten onder de geheimhoudingsplicht en speciale behandeling van
deze documenten.
12.3. De KLANT draagt de kosten van de aankoop in volle zichzelf.
13 ANNULERING DOOR DE KLANT
13.1. De KLANT heeft het recht om het contract op te zeggen ten minste 10 dagen voor aankomst zonder
verdere Om deadlines te kondigen voor de betaling van een inklaringskosten (annulering).
13.2. De annulering dient schriftelijk te worden vastgelegd.
13.3.De klaring vergoeding is verschuldigd op het moment van beëindiging. De volgende afstand kosten
van toepassing:
Wordt geannuleerd als niet later dan 90 dagen voor aankomst 30% van de overeengekomen huurprijs Wordt geannuleerd indien minder dan 30 dagen voor aankomst 50% van de overeengekomen huurprijs Wordt geannuleerd als niet later dan 10 dagen voor aankomst 80% van de overeengekomen huurprijs Voor het tijdstip van de annulering van de schriftelijke opzegging bij mobile-stages.nl prevaleren.
14 ANDEREN
De KLANT moet een geldig officieel identiteitsbewijs te verstrekken. Overwegende dat in de KLANT een
rechtspersoon, is de koper verplicht ongevraagd hun naam vol bedrijf dat bekend staat om geven, bij
gebreke waarvan de KLANT is aansprakelijk voor alle schulden van mobile-stages.nl uit of in Verband met
de contractuele relatie.
15 AFLEVERADRES
Kennisgevingen en mededelingen aan het laatst bekende adres van de KLANT en worden beschouwd als
legaal worden gedaan, zo lang als een adreswijziging van de KLANT door deze niet werd aangekondigd.
16 TOEPASSEJIK RECHT - JURISDICTIE
16.1. Deze Algemene Voorwaarden en alle rechtsverhoudingen tussen mobile-stages.nl en de Leveranciers
Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland onder uitsluiting van het "Verdrag van de Verdrag van de
Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (CISG) "van 1980/04/09.
16.2. Bevoegde rechtbank voor alle mobile-stages.nl uit de contractuele relatie tussen de leverancier en
geschillen die direct of indirect fondsen of naar keuze van de mobile-stages.nl algemene bevoegdheid van
de leverancier. Dit geldt alleen als de leverancier is een handelaar in de zin van het Wetboek van
Koophandel, rechtspersoon van publiek recht of publiekrechtelijk speciaal fonds, tenzij de Toepasselijkheid
van artikel
17 van het "EEG-verdrag betreffende de bevoegdheid en de Tenuitvoerlegging van beslissingen in
burgerlijke en handelszaken "van 1968/09/27 (het verdrag) wordt gegeven.
17 SEVERANCE
Moeten afzonderlijke bepalingen van deze AV zijn of worden, ongeldig of niet afdwingbaar te zijn, dit is niet
van invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. In plaats van de nietige of ontbrekende termen,
de respectieve wettelijke voorschriften.
vanaf: 01/04/2014

