Algemene Voorwaarden
Van
Peak Audio BV
Gevestigd aan: Rutherfordweg 101, 3542 CN Utrecht
Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37050394
Artikel 1: DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1
Peak
De besloten vennootschap Peak Audio BV, gevestigd te Utrecht
1.2
Wederpartij
Een huurder c.q. opdrachtgever die met Peak een Huurovereenkomst aangaat of wenst aan te gaan
c.q. een opdrachtgever die een Opdrachtovereenkomst tot het verzorgen van Geluidstechniek aangaat
of wenst aan te gaan. Onder Wederpartij wordt in deze voorwaarde verstaan een natuurlijke persoon
of een rechtspersoon en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n),
rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
1.3
Huurovereenkomst
De Overeenkomst betreffende de losse verhuur van Apparatuur, waarbij geen montage, installatie,
bediening, op- en afbouw of transport is inbegrepen.
1.4
Opdrachtovereenkomst
De Overeenkomst van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden c.q. diensten betreffende het
op- en afbouwen van de Apparatuur of verzorgen van de totale Geluidstechniek van een Evenement,
waarbij Peak ervoor zorgt dat de geschikte Apparatuur aanwezig is en de montage, installatie,
bediening, op- en afbouw van deze Apparatuur verzorgt, alsmede overeenkomsten tot het
verstrekken van adviezen over benodigde Apparatuur en/of in te schakelen derden.
1.5
Overeenkomst
Zowel de Huurovereenkomst als de Opdrachtovereenkomst. De specifieke benamingen
“Opdrachtovereenkomst” of “Huurovereenkomst” worden gebruikt in bepalingen die uitsluitend deze
specifieke overeenkomst betreffen. In bepalingen die beide soorten overeenkomsten betreffen, wordt
de algemene term Overeenkomst gebruikt.
1.6
Apparatuur
De door Peak krachtens de Overeenkomst aan de Wederpartij verhuurde en/of voor de uitvoering
van de opdracht te gebruiken geluidsapparatuur, alsmede de bijbehorende accessoires, bekabeling,
verpakkingsmaterialen etc. Ook door Peak ingehuurde en doorverhuurde licht- en projectieapparatuur
vallen onder deze definitie, alsmede muziekinstrumenten en daarbij behorende backline.
1.7
Geluidstechniek
Het resultaat van de door Peak te leveren werkzaamheden c.q. diensten.
1.8
Evenement
Het concert, de musical, de show, de bijeenkomst of overige gelegenheid waarvoor Peak krachtens de
Overeenkomst de Geluidstechniek verzorgt c.q. Apparatuur verhuurt.
1.9
schriftelijk
per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der
techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden
gesteld.

PEAK AUDIO B.V. – Rutherfordweg 101, 3542 CN Utrecht – The Netherlands – T +31 20 614 52 07 – E Info@peakaudio.nl – www.peakaudio.nl
Chamber of Commerce Amsterdam 37050394 – VAT No. NL810153579B01 - IBAN NL79 RABO 0347 0364 06
Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, alsmede de uitvoering hiervan, inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten, zijn van toepassing de algemene
leveringsvoorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en gepubliceerd op onze website. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt u op eerste verzoek
gratis toegezonden. Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden afgewezen, behoudens na afzonderlijke, schriftelijke acceptatie daarvan..

Artikel 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
2.1
2.2
2.3

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle Overeenkomsten , alsmede de
uitvoering daarvan, van Peak.
Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze Algemene
Voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de Overeenkomst voortgekomen
vervolgopdrachten.

Artikel 3: OFFERTES, AANBIEDINGEN, PRIJZEN EN TARIEVEN
3.1

3.2
3.3

3.4
3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

Alle door Peak gemaakte offertes en gedane aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij
anders aangegeven. Indien een aanbieding c.q. offerte binnen deze termijn door de Wederpartij wordt
geaccepteerd, heeft Peak het recht haar aanbod binnen 2 dagen na ontvangst van de aanvaarding te
herroepen.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Peak niet tot levering van een deel van het in deze
prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
Indien het aanbod is gebaseerd op door de Wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist
of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Peak gerechtigd de in het aanbod vermelde
prijzen en/of overige condities aan te passen.
Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
Alle bij een aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens zoals opgaven van capaciteiten, maten,
gewichten en hoeveelheden zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld maar gelden slechts ter
aanduiding. Deze tekeningen en gegevens zijn slechts bindend voor zover dit uitdrukkelijk wordt
bevestigd.
Peak gaat er bij het maken van offertes en aanbiedingen van uit dat alle Apparatuur in de gangbare
uitvoering geleverd kan worden. Afwijkende eisen en/of bijzondere omstandigheden dienen vooraf
schriftelijk en voldoende gedetailleerd aan Peak te worden opgegeven. Peak zal in haar offertes en
aanbiedingen expliciet vermelden of en in hoeverre rekening is gehouden met deze afwijkende eisen
en/of bijzondere omstandigheden.
Offertes, aanbiedingen, alsmede door Peak geleverde tekeningen, gegevens, schema’s, ontwerpen,
modellen en berekeningen zijn eigendom van Peak en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Peak niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen c.q. tarieven zijn vermeld in euro’s en zijn tenzij
anders aangegeven:
- exclusief de geldende BTW, invoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten;
- exclusief transportkosten en/of verzendkosten;
- exclusief declaraties van derden;
- exclusief de kosten van extra verpakkingen en verzekeringen;
Bij spoedopdrachten of in geval er gedurende meer dan 12 uur op een dag werkzaamheden worden
verricht, is Peak gerechtigd een toeslag te berekenen over het overeengekomen c.q. gebruikelijke
uurtarief.
Indien de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan gedurende het tijdvak gelegen tussen de op de
offerte en/of aanbieding vermelde datum en de datum van feitelijke uitvoering van de Overeenkomst,
dan heeft Peak het recht om de prijs c.q. tarief dienovereenkomstig te verhogen. Indien de
prijsverhoging 25% of meer bedraagt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst te ontbinden
door middel van een schriftelijke verklaring.
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Artikel 4: TOT STANDKOMING OVEREENKOMST
4.1

4.2

4.3

4.4

De Overeenkomst komt tot stand nadat de Wederpartij de door Peak gedane aanbieding heeft
geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding.
Wanneer de acceptatie van de Wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding,
komt de Overeenkomst eerst tot stand indien Peak uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft
ingestemd.
Indien de Wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan Peak een opdracht verstrekt c.q.
een order plaatst, is Peak eerst aan deze opdracht c.q. order gebonden nadat hij deze schriftelijk aan
de Wederpartij heeft bevestigd. Peak behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgaaf van
redenen te weigeren.
Peak is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de Wederpartij heeft
bevestigd of zodra Peak - zonder tegenwerping van de Wederpartij - met de uitvoering van deze
afspraken is begonnen.
Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de Overeenkomst binden Peak
eerst nadat deze schriftelijk aan de Wederpartij zijn bevestigd.

Artikel 5: ANNULERING, OPSCHORTING
5.1
5.2

5.3

5.4
5.5
5.6

5.7

Annulering van een Overkomst door de Wederpartij is uitsluitend schriftelijk mogelijk vóór het begin
van de uitvoering van de Overeenkomst.
In geval van annulering is de Wederpartij aan Peak een door Peak nader te bepalen schadevergoeding
verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door Peak, of door Peak ingeschakelde derden,
gemaakte (voorbereidings)kosten, waaronder onder andere vergadertijd wordt begrepen, en de door
Peak door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst.
Peak is gerechtigd voornoemde schadevergoeding alsvolgt te fixeren:
a. bij annulering tot 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden voor het Evenement worden
uitsluitend de in lid 2 genoemde (voorbereidings)kosten in rekening gebracht, waarbij voor reeds
gemaakte uren het gebruikelijke uurtarief wordt gehanteerd;
b. bij annulering tussen 5 werkdagen en 48 uur voor aanvang van de werkzaamheden voor het
Evenement wordt de Wederpartij 50% van de overeengekomen vergoeding c.q. prijs in rekening
gebracht;
c. bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de werkzaamheden voor het Evenement wordt de
Wederpartij 100% van de overeengekomen vergoeding c.q. prijs in rekening gebracht;
De Wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Peak
vrijwaren voor alle hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
Peak is gerechtigd alle bij de annulering reeds door de Wederpartij betaalde bedragen te verrekenen
met de door de Wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
Bij opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst op verzoek van de Wederpartij is de
vergoeding voor alle op dat moment reeds verrichte werkzaamheden c.q. gemaakte kosten direct
opeisbaar en is Peak gerechtigd deze bij de Wederpartij in rekening te brengen. Peak is bovendien
gerechtigd alle gedurende de opschortingperiode te maken c.q. gemaakte kosten evenals de voor de
opschortingperiode reeds gereserveerde uren bij de Wederpartij in rekening te brengen.
Ingeval de uitvoering van de Overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden
hervat, is Peak gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een
schriftelijke verklaring aan de Wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de Overeenkomst
na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, is de Wederpartij gehouden eventuele uit deze
hervatting voortvloeiende kosten van Peak te vergoeden.
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Artikel 6: INSCHAKELING DERDEN c.q. SAMENWERKING DERDEN
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

De Wederpartij is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Peak niet gerechtigd zijn
rechten op door Peak te verrichten diensten of door Peak te leveren Apparatuur, voortvloeiende uit
de Overeenkomst, over te dragen aan derden. Indien voor deze overdracht een prijs wordt bedongen,
zal Peak deze toestemming in ieder geval niet verlenen.
De inzet door de Wederpartij van door Peak geleverde Apparatuur en/of diensten voor co-producties
met één of meerdere derde(n) moet door de Wederpartij schriftelijk aan Peak worden bericht. Jegens
Peak is uitsluitend de Wederpartij aansprakelijk voor de volledige nakoming van de Overeenkomst.
Indien Peak bij co-producties met meerdere door de Wederpartij aangestelde derden moet
samenwerken, zal de Wederpartij een hoofdverantwoordelijke onder hen aanstellen en een
onderlinge taakverdeling bepalen. Een en ander geschiedt in overleg met en na instemming van Peak.
Indien een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Peak het recht bepaalde
leveringen c.q. werkzaamheden door derden (onderaannemers) te laten verrichten. Een en ander ter
beoordeling van Peak.
Peak is verplicht de uitbesteding van de opdracht aan derden slechts te laten geschieden onder
handhaving van de kwaliteitsnormen van Peak. Indien Peak haar verplichtingen tot het verlenen van
diensten geheel of gedeeltelijk heeft uitbesteed, is Peak jegens de Wederpartij nimmer tot meer
gehouden dan waartoe degene aan wie Peak heeft uitbesteed, verder in dit lid te noemen ‘de Derde’,
jegens Peak gehouden is. Peak zal zoveel mogelijk bevorderen dat de Derde zijn verplichtingen nakomt
en zal deze daartoe zonodig, zulks ter beoordeling van Peak, voor eigen rekening in rechte betrekken.

Artikel 7: MEERWERK
7.1

7.2
7.3

7.4

7.5

Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de Wederpartij of noodzakelijkerwijs uit de
opdracht voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de
aanbieding, offerte of Opdrachtovereenkomst.
Meerwerk dient schriftelijk tussen Peak en de Wederpartij overeengekomen te worden, eventueel als
supplement bij de Overeenkomst.
Peak is eerst gebonden aan mondelinge afspraken over meerwerk nadat hij deze schriftelijk aan de
Wederpartij heeft bevestigd of zodra Peak - zonder tegenwerping van de Wederpartij - met de
uitvoering van deze meerwerkafspraken is begonnen.
Verrekening van meerwerk vindt plaats:
a. bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
b. bij onvoorziene kostenverhogingen of –verlagingen en/of onvoorziene afwijkingen van ingeschatte
hoeveelheden en tijdsduur;
c. bij vertragingen in de uitvoering van de opdracht buiten schuld van Peak.
Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening, tenzij partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

OPDRACHTOVEREENKOMST EN ADVISERING
De navolgende artikelen 8 t/m 10 hebben specifiek betrekking op de Opdrachtovereenkomst. Voor zover deze
specifieke bepalingen afwijken van de algemene bepalingen in deze algemene voorwaarden, gelden deze
specifieke bepalingen boven de algemene bepalingen.
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Artikel 8: INHOUD VAN DE OPDRACHTOVEREENKOMST
8.1

8.2

8.3

Het projectvoorstel c.q. de projectbeschrijving, voor zover deze schriftelijk is opgesteld, is bepalend is
voor de inhoud en omvang van de door Peak te verrichten werkzaamheden en/of diensten uit hoofde
van de Opdrachtovereenkomst.
Adviezen worden door Peak naar beste kennis van zaken gegeven. Peak aanvaardt echter geen
aansprakelijkheid voor (mondeling of schriftelijk) gegeven adviezen ondermeer betreffende, doch niet
beperkt tot, adviezen omtrent de door de Wederpartij in te schakelen derden en/of te gebruiken
Apparatuur.
Peak’s advies kan de Wederpartij nimmer ontheffen van zijn verplichting om zelf tot eigen onderzoek
van de te leveren Apparatuur en/of diensten op de geschiktheid voor het beoogde doel. Hetzelfde
geldt voor gegevens over samenstelling en toepassingsmogelijkheden van de Apparatuur.

Artikel 9: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ
9.1 De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
a hij alle voor de uitvoering van de Opdrachtovereenkomst benodigde gegevens, aanwijzingen,
documentatie of materialen, daaronder begrepen scripts, teksten, afbeeldingen, tekeningen,
beeld- en/of geluidsdragers e.d., tijdig op de door Peak gewenste wijze aan Peak ter beschikking
stelt;
b eventuele door de Wederpartij aan Peak verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d.
vrij zijn van virussen en/of defecten;
c ter beschikking gestelde beeld- en/of geluidsdragers, alsmede beeld- en/of
geluid/muziekfragmenten van deugdelijke kwaliteit zijn. Dat wil zeggen dat zowel de apparatuur
waarop fragmenten worden afgespeeld, als de beeld- en/of geluidsdrager zelf, alsmede het daarop
opgeslagen beeld- of muziek/geluidsfragment, van deugdelijke kwaliteit zijn en voldoen aan de
daaraan door Peak gestelde eisen;
d Peak op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de locatie waar de werkzaamheden
dienen te worden verricht. Deze locatie en de werkomstandigheden aldaar, dienen te voldoen aan
de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;
e de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht goed bereikbaar is en de Apparatuur
veilig naar de gewenste plaats kan worden gebracht;
f
de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig
verrichten, dat Peak hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de
uitvoering van de Opdrachtovereenkomst;
g Peak op de locatie kan beschikken over goed werklicht en voldoende aansluitmogelijkheden voor
elektriciteit en/of krachtstroom. De kosten hiervan zijn voor rekening van de Wederpartij. Verloren
arbeidsuren als gevolg (kracht)stroomuitval zijn voor rekening van de Wederpartij;
h er op de locatie een ruimte beschikbaar is waar de Apparatuur van Peak kan worden opgeslagen
of opgeborgen, zonder dat beschadiging, c.q. diefstal van deze Apparatuur kan plaatsvinden,
indien de Apparatuur meerdere dagen op de locatie blijft
Voor zover de Apparatuur niet kan worden opgeslagen of opgeborgen, dient de Wederpartij te
zorgen voor voldoende beveiliging van en toezicht op de Apparatuur;
i
er op de locatie alle door Peak in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn,
zonder dat hieraan voor Peak kosten zijn verbonden.
9.2
De Wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens juist en volledig zijn en
vrijwaart Peak voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van
deze gegevens.
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9.3

9.4
9.5
9.6

9.7

9.8

Voor zover Peak hiervoor niet is verzekerd, is de Wederpartij is aansprakelijk voor schade door verlies
c.q. diefstal, beschadiging van en/of overige schade aan de Apparatuur die Peak tijdens de uitvoering
van de werkzaamheden bij de Wederpartij gebruikt c.q. heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt
begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden en/of mankementen op de locatie, schade
toegebracht door bezoekers van het Evenement of derden, alsmede het eigen risico van de
verzekering van Peak.
De Wederpartij staat Peak toe naamsaanduidingen en reclame in of op de locatie aan te brengen.
Peak zal de door de Wederpartij verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden
verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Opdrachtovereenkomst.
De Wederpartij is niet gerechtigd personeel van Peak andere werkzaamheden te laten verrichten dan
de werkzaamheden behorende tot de opdracht, tenzij anders overeengekomen. De Wederpartij is niet
gerechtigd te verlangen dat dit personeel op andere dan de overeengekomen tijden en plaatsen de
werkzaamheden verricht.
Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Peak gerechtigd de
uitvoering van de Opdrachtovereenkomst op te schorten tot het moment dat de Wederpartij wel aan
zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/ of de kosten
voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor
rekening en risico van de Wederpartij.
Indien de Wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Peak nalaat van de Wederpartij nakoming te
verlangen, tast dit het recht van Peak om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 10: AANVANG, VOORTGANG, UITVOERING OPDRACHTOVEREENKOMST
10.1

10.2

10.3
10.4

10.5

10.6

Indien de aanvang, voortgang of uitvoering van de werkzaamheden wordt vertraagd doordat:
a. Peak niet tijdig alle noodzakelijke gegevens c.q. documentatie van de Wederpartij heeft
ontvangen;
b. Peak niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de Wederpartij heeft
ontvangen;
c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de Wederpartij komen;
heeft Peak recht op een zodanige verlenging van de (op)leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit
uit die omstandigheden en is Peak gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele
wachturen, bij de wederpartij in rekening te brengen.
Indien de uitvoering van de Overeenkomst op verzoek van de Wederpartij moet worden bespoedigd,
is Peak gerechtigd de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij
de Wederpartij.
Peak is verplicht de werkzaamheden goed, deugdelijk, overeenkomstig de in de branche geldende
standaarden, en naar de bepalingen van de Opdrachtovereenkomst uit te voeren.
Indien Peak zijn werkzaamheden op de overeengekomen dag(en) niet kan uitvoeren als gevolg van
weersomstandigheden of overige omstandigheden waardoor het Evenement wordt afgelast, is dit
voor rekening en risico van de Wederpartij. Peak is alsdan gerechtigd tot volledige betaling van de
overeengekomen vergoeding.
Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de Wederpartij, niet mogelijk blijkt de
overeengekomen werkzaamheden op het overeengekomen tijdstip aan de Wederpartij te leveren, is
Peak gerechtigd de Apparatuur voor rekening en risico van de Wederpartij op te slaan.
Indien de Wederpartij Peak niet in staat stelt om tijdig voor aanvang van het Evenement met zijn
werkzaamheden te beginnen, is de Wederpartij per direct in verzuim. Peak heeft dan het recht de
Opdrachtovereenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een
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10.7
10.8

schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of vergoeding van alle schade en extra
kosten te vorderen.
Het voorafgaande laat de verplichting van de Wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslagkosten,
voorbereidingskosten, winstderving of andere schade onverlet.
Indien tijdens de uitvoering van de Opdrachtovereenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of
leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen
worden uitgevoerd, zal Peak met de Wederpartij in overleg treden over wijziging van de
Opdrachtovereenkomst. Peak zal de Wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging
voor de overeengekomen prijzen, tarieven en overige voorwaarden van de Opdrachtovereenkomst.
Indien de uitvoering van de Opdrachtovereenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden,
heeft Peak in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door hem verrichte
werkzaamheden.

LOSSE VERHUUR VAN APPARATUUR
De navolgende artikelen 11 t/m 14 hebben specifiek betrekking op de Huurovereenkomst. Voor zover deze
specifieke bepalingen afwijken van de algemene bepalingen in deze algemene voorwaarden, gelden deze
specifieke bepalingen boven de algemene bepalingen.
Artikel 11: LEVERING VAN GEHUURDE APPARATUUR en VERVOER
11.1
11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

Tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen, dient de Wederpartij de door hem van Peak
Apparatuur middels eigen vervoermiddelen op te halen aan het adres van Peak.
Vervoer van de Apparatuur geschiedt op een door Peak te bepalen wijze, overeenkomstig de
instructies van Peak en in de door Peak verstrekte verpakkingen, maar komt geheel voor rekening en
risico van de Wederpartij. Peak is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook - al
dan niet aan de zaken zelf - die verband houdt met het transport.
Specifieke wensen ten aanzien van de wijze van verpakking van de Wederpartij zullen worden
gehonoreerd na overleg met Peak en de eventuele bijkomende kosten daarvan komen voor rekening
van de Wederpartij.
Het risico betreffende de Apparatuur gaat over op de Wederpartij op het moment van levering. Onder
het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de
gehuurde Apparatuur het pand of het magazijn van Peak verlaat of het moment waarop Peak aan de
Wederpartij heeft meegedeeld dat de Apparatuur door hem kan worden afgehaald.
Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de Wederpartij, niet mogelijk blijkt de
Apparatuur (op de overeengekomen wijze) aan de Wederpartij te leveren of indien de gehuurde
Apparatuur niet wordt opgehaald, is Peak gerechtigd de gehuurde Apparatuur voor rekening en risico
van de Wederpartij op te slaan.
Indien de Wederpartij Peak niet voor aanvang van het Evenement in staat stelt de gehuurde
Apparatuur alsnog te leveren of indien de Wederpartij de gehuurde Apparatuur niet voor aanvang van
het Evenement alsnog ophaalt, is de Wederpartij per direct in verzuim. Peak heeft dan het recht de
Huurovereenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een
schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Het voorafgaande laat de verplichting van de Wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslagkosten,
voorbereidingskosten, winstderving of andere schade onverlet.
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Artikel 12: VERPLICHTINGEN HUURDER VAN APPARATUUR
12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6
12.7

12.8

12.9

Tenzij anders overeengekomen, dient de Wederpartij de huurprijs contant vóór of bij aanvang van de
huurperiode te voldoen. Peak is gerechtigd een waarborgsom van de Wederpartij te verlangen die de
Wederpartij vóór aanvang van de huurperiode moet voldoen. Peak is gerechtigd om vervallen
huurtermijnen te verrekenen met de waarborgsom, evenals kosten van reparatie en/of reiniging van
de Apparatuur, overige schade en de eventuele verschuldigde boete wegens niet-tijdige retournering
van de Apparatuur.
De Wederpartij dient de Apparatuur direct bij ontvangst op zichtbare gebreken, beschadigingen e.d. te
controleren. Eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen e.d. dient de Wederpartij vóór het
meenemen aan Peak te melden, bij gebreke waarvan de gehuurde Apparatuur geacht wordt zonder
gebreken en in onbeschadigde staat aan de Wederpartij te zijn meegegeven.
Geringe afwijkingen van de verhuurde Apparatuur in afmeting, kleur, capaciteit, vorm en verpakking
zijn voor de Wederpartij nimmer aanleiding de Huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,
te annuleren of gehele of gedeeltelijke betaling te weigeren, dan wel schadevergoeding te vorderen.
Peak is bevoegd Apparatuur te verhuren die op ondergeschikte technische specificaties afwijkt van de
in de Huurovereenkomst omschreven Apparatuur.
Indien Peak Apparatuur levert die wezenlijk van het overeengekomen afwijkt, is de Wederpartij
bevoegd de Huurovereenkomst te ontbinden, indien Peak niet in staat is om binnen redelijke termijn
passende Apparatuur te leveren, zonder dat Peak tot enige vergoeding van schade of kosten
gehouden is. De Wederpartij heeft deze bevoegdheid gedurende 1 uur na de controle van de
Apparatuur en/of nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.
Peak gaat er vanuit dat de Wederpartij bekend is met de werking van de Apparatuur en dat de
Wederpartij terdege heeft onderzocht of de Apparatuur die de Wederpartij heeft besteld
beantwoordt aan het doel waarvoor de Apparatuur wordt gehuurd. Peak is nimmer aansprakelijk voor
de keuze van de Apparatuur door de Wederpartij.
De Wederpartij zal de Apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor de Apparatuur
gefabriceerd is c.q. het doel waarvoor de Apparatuur ter beschikking is gesteld.
De Wederpartij is verplicht de Apparatuur gedurende de huurperiode in goede staat te houden en zal
zorg dragen voor een behoorlijke en veilige opslagplaats voor c.q. voor goede beveiliging van de
Apparatuur. De Wederpartij zal te allen tijde aan Peak of zijn gevolmachtigde toegang verlenen tot
gebouwen of het terrein waar de Apparatuur zich bevindt om de beveiliging en de opslag van de
Apparatuur te inspecteren. Maatregelen die naar het oordeel van Peak nodig zijn om veilige opslag of
goede beveiliging te garanderen zijn voor rekening van de Wederpartij.
Indien de Apparatuur aan een (mogelijkerwijs) groter risico op schade dan bij normaal gebruik en/of
normale omstandigheden wordt blootgesteld, is de Wederpartij gehouden Peak daarvan vantevoren
in kennis te stellen. De wederpartij dient extra maatregelen die Peak in dat geval voor het gebruik van
de Apparatuur voorschrijft stipt na te leven en/of de extra materialen die Peak ter bescherming van de
Apparatuur voorschrijft te gebruiken. Eventuele kosten van een aanvullende verzekering komen voor
rekening van de Wederpartij.
De Apparatuur blijft altijd eigendom van Peak. Het is de Wederpartij niet toegestaan de Apparatuur
aan derden onder te verhuren, aan derden in gebruikleen te geven, derden rechten te verstrekken op
de Apparatuur of wijzigingen op of aan de Apparatuur aan te brengen, anders dan na voorafgaande
schriftelijke toestemming van Peak. De Wederpartij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de
verwachting of indruk wordt gewekt, dat hij tot verdere beschikking over de Apparatuur bevoegd is.
Bij overtreding van deze bepaling is Peak gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk, zonder enige
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, te ontbinden en de betreffende Apparatuur terug te
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12.10

nemen. De Wederpartij verleent Peak hiertoe reeds nu voor alsdan de bevoegdheid haar gebouwen
en terrein te betreden.
Indien er sprake is van beslaglegging op de Apparatuur - daaronder begrepen fiscaal bodembeslag - of
indien gegronde vrees bestaat dat dit zal geschieden, dient de Wederpartij dit onverwijld aan Peak te
melden en de beslaglegger direct te informeren dat de Apparatuur eigendom is van Peak.

Artikel 13: BEGIN, EINDE HUURPERIODE, RETOURNERING APPARATUUR
13.1

13.2

13.3

13.4
13.5
13.6
13.7

13.8

13.9

13.10

De huurperiode vangt aan op de dag dat de Apparatuur het magazijn van Peak verlaat en eindigt op de
in de huurovereenkomst vastgestelde dag, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De minimale
huurperiode is 1 dag.
Indien partijen in afwijking van lid 2 van dit artikel zijn overeengekomen dat Peak de Apparatuur bij de
Wederpartij aflevert, worden vertragingen ontstaan tijdens het laden, het transport en het lossen van
de Apparatuur, welke te wijten zijn aan omstandigheden die in redelijkheid voor rekening en risico van
de Wederpartij komen, evenals de tijd die gemoeid is met reparaties die het gevolg zijn van
nalatigheid van de Wederpartij, eveneens onder de huurperiode begrepen.
Tenzij anders overeengekomen, ligt het risico van de Apparatuur bij de Wederpartij vanaf het moment
dat de huurperiode ingaat tot het moment van terugbezorging in het magazijn van Peak. de
Wederpartij dient zich voor dit risico te verzekeren. Het eventuele eigen risico van de verzekering is
voor rekening van de Wederpartij
De Apparatuur dient te worden geretourneerd op de dag waarop de overeengekomen huurperiode
eindigt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
De Wederpartij dient de Apparatuur in de staat waarin het zich bij ontvangst bevond en in de
verpakking waarin het is aangeleverd aan Peak te retourneren.
Peak zal de Apparatuur na retournering direct inspecteren. De Wederpartij heeft het recht om bij deze
inspectie aanwezig te zijn.
Alle noodzakelijke schade en kosten in verband met het reinigen of repareren van de Apparatuur,
waaronder begrepen gemiste huuropbrengsten of kosten van het eventueel moeten inhuren van
vervangend Apparatuur gedurende de periode waarin sprake is van reiniging of reparatie, komen voor
rekening van de Wederpartij.
Bij niet-tijdige retournering om welke reden dan ook, of ingeval van retournering van beschadigde
Apparatuur is de Wederpartij direct in verzuim, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is
vereist.
Voor iedere vertraging in de teruggave van de Apparatuur na het verstrijken van de overeengekomen
huurperiode, is de Wederpartij een niet voor matiging vatbare boete van € 500,00 per extra dag
verschuldigd, onverminderd het recht van Peak om daarnaast volledige schadevergoeding te
vorderen. Onder deze schadevergoeding zijn in ieder geval begrepen de gemiste huuropbrengsten, de
kosten van het eventueel moeten inhuren van vervangende Apparatuur en overige kosten zoals
transport- en administratiekosten.
Indien de Wederpartij de Apparatuur - om welke reden dan ook - niet retourneert aan Peak, is de
Wederpartij verplicht alle hierdoor geleden schade van Peak te vergoeden, waaronder de
nieuwwaarde van de Apparatuur, de kosten van het inhuren van vervangende Apparatuur en de
gederfde winst. Peak zal in dat geval tevens aangifte van verduistering doen.

Artikel 14: AANSPRAKELIJKHEID HUURDER
14.1

De Wederpartij zal in geval van diefstal, verlies of beschadiging van de Apparatuur, hiervan terstond
melding maken aan Peak met een uitgebreid schriftelijk meldingsrapport. Tevens zal de Wederpartij in
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14.2
14.3

14.4

geval van diefstal of vernielingsschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie in de plaats waar
de diefstal c.q. de vernieling heeft plaatsgevonden en een kopie van het proces-verbaal van deze
aangifte aan Peak verstrekken.
De Wederpartij is aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade aan de Apparatuur.
Herstel van schade aan of vervanging van defecte onderdelen van de gehuurde Apparatuur mag
uitsluitend worden uitgevoerd door Peak of - na diens uitdrukkelijke toestemming - op aanwijzing van
Peak.
Bij vervanging van defecte onderdelen zal de Wederpartij deze onderdelen bewaren en aan Peak
overhandigen bij teruglevering van de gehuurde Apparatuur, zodat Peak deze onderdelen kan
beoordelen. Indien de Wederpartij deze onderdelen niet bewaart of indien deze onderdelen niet
defect blijken te zijn, zijn de kosten van vervanging van de onderdelen voor rekening van de
Wederpartij.

Artikel 15: LEVERTIJD
15.1
15.2

15.3

Peak verbindt zich om overeengekomen levertijden, behoudens in geval van overmacht, zorgvuldig na
te komen.
Indien overschrijding van een levertijd dreigt, zal Peak in overleg met de Wederpartij passende
maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat Overeenkomst op aangepaste wijze tijdig kan worden
uitgevoerd.
Iedere aansprakelijkheid van Peak in geval van niet tijdige levering is uitdrukkelijk beperkt tot
maximaal de overeengekomen huurprijs c.q. de overeengekomen vergoeding voor de uitvoering van
de opdracht, met een maximum van € 25.000,00.

Artikel 16: TECHNISCHE EISEN, TESTEN APPARATUUR en/of GELUIDSTECHNIEK
16.1
16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

Het testen van de Apparatuur en/of de Geluidstechniek geschiedt ter plaatse waar deze Apparatuur
wordt gebruikt of waar de opdracht wordt uitgevoerd.
De Wederpartij zal de Apparatuur en/of het resultaat van de Geluidstechniek tijdens de testfase en/of
de pre-productie zorgvuldig controleren en eventuele gewenste aanpassingen van de Apparatuur c.q.
bijstellingen ten aanzien van de Geluidstechniek uitdrukkelijk aan Peak kenbaar maken. De Apparatuur
en/of de Geluidstechniek wordt geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden nadat de Wederpartij
heeft ingestemd met de Geluidstechniek danwel na voltooiing van testfase en/of de pre-productie.
Peak draagt er zorg voor dat haar Apparatuur van een deugdelijke kwaliteit is en voldoet aan de
technische eisen of normen die in Nederland aan deze Apparatuur worden gesteld.
Peak draagt er tevens zorg voor dat haar te verlenen werkzaamheden c.q. diensten zorgvuldig en
nauwkeurig, in overeenstemming met de in de branche geldende standaarden, worden uitgevoerd.
Indien de in Nederland te leveren Apparatuur buiten Nederland moet worden gebruikt, is Peak er
slechts verantwoordelijk voor dat de te leveren Apparatuur voldoet aan de technische eisen of
normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de Apparatuur moet worden
gebruikt, indien bij het sluiten van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding is gemaakt van
dit gebruik in het buitenland.
Technische eisen die door de Wederpartij aan de Apparatuur wordt gesteld en die afwijken van de
normaal gangbare eisen, dienen bij het sluiten van de Overeenkomst door de Wederpartij
uitdrukkelijk schriftelijk te worden gemeld.
De Wederpartij is uitdrukkelijk verantwoordelijk voor de adequate en toereikende
(kracht)stroomvoorziening, die nodig is voor het deugdelijk functioneren van de Apparatuur c.q. het
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16.7

16.8

op deugdelijke wijze kunnen uitvoeren van de opdracht, alsmede voor de benodigde aggregaten,
generatoren en zekeringen.
Peak zorgt ervoor dat haar met de bediening van de Apparatuur belaste personeel in staat is de
uitvoering van de te verrichten taken te verzorgen. Peak zal bij haar keuze van personeel zo veel
mogelijk rekening houden met de door de Wederpartij aan Peak verstrekte informatie omtrent de uit
te voeren taken en werkzaamheden, alsmede met de haar bekende hoedanigheden en ervaring van
de in aanmerking komende personeelsleden. Peak is daarbij geheel vrij in deze keuze, tenzij anders
overeengekomen.
Indien een personeelslid van Peak volgens de Wederpartij niet aan de redelijkerwijs te stellen eisen
voldoet of om andere redenen niet voldoet aan de redelijke verwachtingen, zal de Wederpartij een
met redenen omkleed schriftelijk verzoek tot vervanging van het betreffende personeelslid doen. Peak
zal in overleg met de Wederpartij en uitsluitend voor zover dit mogelijk is, het betreffende
personeelslid vervangen. Indien deze situatie is ontstaan door een foute inschatting van Peak zullen
alle bijkomende kosten voor rekening van Peak zijn. In alle andere gevallen zijn de extra reis-, verblijfsen andere bijkomende kosten, alsmede de schade die Peak hierdoor lijdt, voor rekening van de
Wederpartij.

Artikel 17: KLACHTEN UITVOERING OPDRACHTOVEREENKOMST
17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7
17.8

De Wederpartij is verplicht de Apparatuur c.q. de kwaliteit van de Geluidstechniek tijdens de testfase
en/of de pre-productie te controleren en eventuele zichtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden
aan de Apparatuur c.q. onvolkomenheden bij de uitvoering van de werkzaamheden of onvoldoende
kwaliteit van e Geluidstechniek direct te melden aan Peak, zodat Peak in staat is de klacht te
onderzoeken en eventuele gebreken of onvolkomenheden voor aanvang van het Evenement kan
verhelpen. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de Wederpartij.
Na de testfase en/of de pre-productie zijn klachten ten aanzien van de Apparatuur c.q. de kwaliteit
van de Geluidstechniek niet meer mogelijk, tenzij het om nieuwe fouten of onvolkomenheden gaat die
niet tijdens de testfase en/of de pre-productie geconstateerd hadden kunnen worden.
Nieuwe klachten tijdens het Evenement ten aanzien van het functioneren van de Apparatuur en de
kwaliteit van de Geluidstechniek, dienen terstond aan Peak te worden medegedeeld. Alle gevolgen
van het niet direct melden zijn voor risico van de Wederpartij.
Ingeval van een terechte klacht, is Peak uitsluitend verplicht de ondeugdelijke Apparatuur kosteloos te
vervangen en/of te repareren, c.q. de Geluidstechniek kosteloos zodanig aan te passen dat deze
beantwoordt aan de Overeenkomst. Herstel of vervanging zal voor rekening van de Wederpartij
plaatsvinden indien Peak aantoont dat een onjuist en/of onoordeelkundig handelen van de
Wederpartij of door de Wederpartij ingeschakelde derden of andere niet aan Peak toe te rekenen
omstandigheden, herstel of vervanging c.q. verbetering noodzakelijk heeft gemaakt.
Overige klachten ten aanzien van de Apparatuur en/of de Geluidstechniek en alle klachten ten aanzien
van de verrichte werkzaamheden c.q. diensten dienen uiterlijk binnen 10 werkdagen na voltooiing van
de werkzaamheden c.q. diensten schriftelijk aan Peak te worden gemeld, onder nauwkeurige opgave
van de aard en grond van de klacht.
Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Peak is gemeld,
wordt de Apparatuur geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de Overeenkomst te
beantwoorden c.q. worden de werkzaamheden en diensten geacht conform de Overeenkomst te zijn
verricht c.q. geleverd.
Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.
De Wederpartij dient Peak in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de
klacht relevante informatie aan Peak te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht het
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17.9

17.10

noodzakelijk is dat Peak ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten
voor rekening en risico van de Wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
Ingeval van een terechte klacht na afloop van het Evenement, zal Peak zorg dragen voor restitutie van
of een reductie op de overeengekomen prijs voor de geleverde Apparatuur c.q. de verrichte
werkzaamheden. Een en ander ter keuze van Peak.
Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene
voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 18: AANSPRAKELIJKHEID
18.1
18.2

18.3
18.4

18.5
18.6

18.7
18.8
18.9

Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door Peak gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen,
aanvaardt Peak geen enkele aansprakelijkheid.
Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Peak slechts aansprakelijk voor directe schade.
Iedere aansprakelijkheid van Peak voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of
geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
De Wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of
beperking van de schade.
Indien Peak aansprakelijk is voor door de Wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht
van Peak te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende
geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van Peak niet uitkeert of de schade niet onder een door
Peak gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Peak beperkt tot maximaal het
factuurbedrag voor de geleverde Apparatuur c.q. de verrichte werkzaamheden c.q. diensten, zulks
met een maximum van € 25.000,00.
De Wederpartij dient Peak uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend
had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
Indien Peak zijn werkzaamheden c.q. leveringen dient te verrichten aan de hand van door of namens
de Wederpartij verstrekte gegevens, documentatie of overige informatie, is Peak slechts
verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden c.q. de deugdelijkheid van de
geleverde Apparatuur op basis hiervan.
Peak is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van door de Wederpartij of in opdracht van de
Wederpartij door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
Peak is in geen geval aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het ontbreken van adequate en
toereikende (kracht)stoomvoorziening, aggregaten, generatoren en zekeringen.
De Wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, noch Peak op andere gronden
aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met het doel of de bestemming van de Apparatuur
of de door of namens Peak verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
b. door ondeskundige bewaring (opslag) van de Apparatuur of door ondeskundige en/of onjuiste
ophanging (zogenaamde rigging) van de Apparatuur;
c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de Wederpartij aan Peak verstrekte of
voorgeschreven gegevens, documentatie of overige informatie;
d. door aanwijzingen of instructies van of namens de Wederpartij;
e. doordat door of namens de Wederpartij reparaties c.q. overige werkzaamheden aan de
Apparatuur zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Peak;
f. door onveilige situaties op de locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd c.q. de
diensten worden verricht.
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18.10

18.11

De Wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 9 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle
hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Peak uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden,
werknemers van Peak hieronder begrepen, tot vergoeding van deze schade.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Peak of diens leidinggevend personeel op
directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
Uitsluitend in deze gevallen zal Peak de Wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden
jegens de Wederpartij.

Artikel 19: BETALING
19.1

19.2

19.3

19.4
19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

Tenzij anders overeengekomen, dient 50% van de factuursom bij vooruitbetaling te worden voldaan.
Peak is bovendien te allen tijde gerechtigd enige andere zekerheid voor betaling van de Wederpartij te
verlangen.
Betaling dient binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij
partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een
factuur vast indien de Wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de
Wederpartij aan Peak een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te
berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
Indien na aanmaning door Peak betaling alsnog uitblijft, is Peak bovendien gerechtigd aan de
Wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom
van maximaal € 25.000,00:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een
minimum van € 40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.
Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00, is Peak gerechtigd aan de Wederpartij over de
eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 5 van dit artikel te berekenen en
voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de
Wederpartij in rekening te brengen.
Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is Peak gerechtigd na verloop van 1 jaar
de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief
opgebouwde vertragingsrente.
Bij uitblijven van volledige betaling door de Wederpartij, is Peak gerechtigd de Overeenkomst, zonder
nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden
of zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is geschied dan
wel de Wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd ontbindingsrecht of
opschortingrecht heeft Peak eveneens indien hij al voordat de Wederpartij in verzuim is met de
betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de Wederpartij te twijfelen.
Door de Wederpartij gedane betalingen zullen door Peak ten eerste in mindering worden gebracht op
alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan,
tenzij de Wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft
op een latere factuur.
De Wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van Peak te verrekenen met eventuele
tegenvorderingen die hij heeft op Peak. Dit geldt eveneens indien de Wederpartij (voorlopige)
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surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
Artikel 20: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN GELUIDS- en/of BEELDOPNAMEN
20.1

20.2

20.3
20.4

20.5

Peak is gerechtigd tijdens het Evenement geluids- en/of beeldopnamen te maken, welke geluidsen/of beeldopnamen uitsluitend voor eigen gebruik door Peak zijn bestemd. Deze geluids- en/of
beeldopnamen worden niet aan de Wederpartij, de artiest of derden verstrekt.
Peak is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen
uit, verband houden met en/ of behoren tot de door Peak in het kader van de Overeenkomst
gemaakte geluidsontwerpen en/of geluidsplannen.
De uitoefening van de in lid 2 van dit artikel vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de
uitvoering van de Overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Peak voorbehouden.
De Wederpartij staat er voor in dat alle door hem aan Peak te verstrekken of verstrekte gegevens,
documenten, scripts e.d. geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel
eigendomsrecht van derden. De Wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die Peak door
dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart Peak voor aanspraken van deze derden.
De Wederpartij garandeert Peak dat de Wederpartij toestemming van de auteursrechthebbende(n)
heeft om onderdelen waarop auteursrecht van derden rust op te nemen in haar productie en door
Peak te laten vastleggen op geluid- en/of beeld- en/of informatiedragers en vrijwaart Peak van alle
vorderingen van auteursrechthebbenden, voortvloeiend uit een handelen van Peak in het kader van
de uitvoering van een Opdrachtovereenkomst.

Artikel 21: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID
21.1

21.2
21.3

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is Peak
gerechtigd de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst,
middels een schriftelijke verklaring aan de Wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de
Wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens
vermogen of delen ervan verliest.
Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de
Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
De Wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de
(inhoud van de) Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 22: OVERMACHT
22.1

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke omstandigheid waardoor
nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijze niet meer mogelijk is. Onder overmacht wordt in ieder
geval begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, waterschade, molest,
brand, bedrijfsbezetting, werkstaking, uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van Peak personeel,
transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties en bedrijfsstoringen bij Peak alsmede
haar toeleveranciers, uitval van of storing van de automatisering of internet, stroomuitval, storingen in
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22.2

22.3

de elektriciteitsvoorziening, wanprestaties van toeleveranciers, alsmede plotselinge dan wel
onverwachte overheidsmaatregelen waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden.
In geval van overmacht heeft Peak het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van een
Overeenkomst op te schorten, zonder dat Peak daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal
zijn.
Indien Peak bij het intreden van een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een
Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan is Peak gerechtigd de reeds verrichte
prestaties afzonderlijk in rekening te brengen en is de Wederpartij gehouden deze rekening te voldoen
als betrof het een afzonderlijke prestatie.

Artikel 23: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING
23.1
23.2

23.3

Op elke Overeenkomst, alsmede de uitvoering daarvan, tussen Peak en de Wederpartij is uitsluitend
het Nederlands recht van toepassing.
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil
tussen Peak en Wederpartij worden beslecht door de binnen het vestigingsgebied van Peak bevoegde
rechter. Peak blijft echter bevoegd de Wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het
toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
Indien de Wederpartij gevestigd is buiten Nederland, is Peak gerechtigd te handelen conform het
bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde
rechter in het land c.q. de staat waar de Wederpartij gevestigd is.

Datum: 25 januari 2011
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