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Artikel 1: Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden
1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Famous AVL zijn bij uitsluiting van eventuele
andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden( hierna te noemen:
Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden
toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via Internet te raadplegen, zie:
www.famousavl.nl.
2. Opdrachtgever verklaart bij het accepteren van een opdracht alle Algemene Voorwaarden
zoals hieronder genoemd te aanvaarden.
3. Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig
van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen,
waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2: Wederzijdse verplichtingen van de partijen.
1. Verplichtingen van Famous AVL:
-Famous AVL verplicht zich ertoe om de overeenkomst naar haar beste vermogen en
overeenkomstig de bepalingen daarvan, uit te voeren.
2. Verplichtingen van de Opdrachtgever:
-De opdrachtgever dient klachten ten aanzien van apparatuur direct na ontdekking te
melden. Indien geen klachten worden geuit, geldt tussen partijen dat de apparatuur in
perfecte staat verkeert en onbeschadigd is, behoudens waar het gaat om elementen die
door de opdrachtgever na zorgvuldig onderzoek niet hadden kunnen worden ontdekt.
-De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor vergunningen en toestemming van derden
die nodig zijn, waaronder auteursrechten. De kosten voor BUMA, STEMRA en SENA rechten
zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.
-De opdrachtgever dient zich in het algemeen als een redelijke opdrachtgever te gedragen
en gevolg te geven aan de aanwijzingen van Famous AVL.

Artikel 3: Afkoelingsperiode en Annulering.
1. Afkoelingsperiode:
-Opdrachtgever kan binnen zeven dagen na de totstandkoming van de overeenkomst c.q.
boeking schriftelijk de overeenkomst c.q. boeking annuleren zonder opgaaf van reden en
zonder enige financiële verplichting. Annuleren kan alleen door een aangetekend schrijven
te sturen naar Famous AVL. Dit schrijven dient binnen zeven dagen na de overeenkomst c.q.
boeking door Famous AVL te zijn ontvangen. Indien een overeenkomst c.q. boeking korter
dan 14 dagen voorafgaand aan de datum van het optreden wordt geboekt, is dit
annuleringsrecht niet van toepassing.

2. Annulering:
-Indien de opdrachtgever de overeenkomst doet eindigen voordat de opdracht is volbracht
of de tijd waarvoor zij is verleend is verstreken, dient de opdrachtgever dit met een
aangetekend schrijven kenbaar te maken bij Famous AVL. Onverminderd het recht op
schadevergoeding volgens de wet, heeft Famous AVL bij annulering van een opdracht recht
op de volledige vergoeding, alsdan een redelijk percentage daarvan, afhankelijk van de
termijn van opzegging van de opdrachtgever:
Opzegging 1 week of korter voorafgaand aan de boeking / overeenkomst: 100% van de gage
Opzegging tussen 1 week en 1 maand: 75% van de gage
Opzegging tussen 1 en 2 maanden: 50% van gage
Deze kosten zijn vanaf het moment van annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar.
Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Bij annulering hoeven de
berekende reiskosten en eventuele toeslagen voor bv wachturen niet te worden betaald. Bij
overlijden of dreigend sterfgeval in de eerste graad van familie, wordt in overleg met
opdrachtgever de eventuele schadevergoeding bepaalt.
-De financiële verplichtingen van Famous AVL jegens derden, verband houdende met de
geannuleerde overeenkomst c.q. boeking, welke door Famous AVL moeten worden
nagekomen, waaronder begrepen ingekochte of bestelde materialen en/of ingehuurde
apparatuur of personeel, zullen eveneens volledig aan de opdrachtgever in rekening worden
gebracht. Bij annulering van een opdracht c.q. boeking door de opdrachtgever wegens een
overlijden of dreigend sterfgeval in de eerste graad van familie, daags rondom de
afgesproken datum, blijft de betalingsverplichting bestaan, welke van toepassing zijn op de
financiële verplichting van Famous AVL jegens derden, waaronder begrepen ingekochte of
bestelde materialen en/of ingehuurde apparatuur en personeel. Uiteraard worden
dergelijke situaties per geval bekeken en in goed overleg verwerkt.

Artikel 4: Risico en Schadevergoeding.
1. Het risico van de te verhuren apparatuur alsmede van de zaak die door Famous AVL in
eigendom wordt overgedragen, is in ieder opzicht voor rekening van de opdrachtgever vanaf
het moment dat de betreffende zaak door Famous AVL uit handen wordt gegeven. Hieronder
valt ook schade die is ontstaan door regen, onweer, hagel of andere weersomstandigheden,
ongeacht of voldaan is aan hetgeen dat gesteld is in Artikel 5.
2. Indien de zaak in beschadigde toestand wordt geretourneerd, is de opdrachtgever aan
Famous AVL de bij derden te maken kosten van herstel verschuldigd, of, indien Famous AVL
zelf tot herstel overgaat, de kosten van de tarieven die zij normaal gesproken aan derden in
rekening zou brengen. Indien herstel niet mogelijk is, is de opdrachtgever de kosten voor
vervanging door een nieuwe zaak verschuldigd.
3. Famous AVL is slechts aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever die voortvloeit uit het
niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst. Indien Famous AVL jegens de opdrachtgever
toerekenbaar tekort is geschoten of jegens hem onrechtmatig heeft gehandeld, is de
verschuldigde schadevergoeding beperkt tot de hoogte van de met de opdrachtgever voor
de verhuur en/dienst overeengekomen prijs.Voor de opdrachtgever die de voorschriften uit
Artikel 2 niet heeft nageleefd, vervalt het recht van de opdrachtgever om schadevergoeding
te vorderen.

Artikel 5: Veiligheid en Voorzieningen.
1. Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid van de uitvoerder(s). Bij optredens in
feesttenten en openlucht draagt de opdrachtgever zorg voor een veilige werkomgeving,
tevens draagt opdrachtgever zorg voor een wind,- en waterdichte overkapping aan
bovenzijde, achterzijde en zijkanten van de werkplek.

Artikel 6: Verhuur.
1. In geval van niet tijdige retournering zal Famous AVL gerechtigd zijn de verschuldigde
huurprijs voor elke overschrijdingsdag of gedeelte daarvan te verhogen.
2. Het is de opdrachtgever verboden:
-Het gehuurde aan derden in bruikleen af te staan, het te bezwaren, te verhuren, te
verkopen of op andere wijze te vervreemden;
-Het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren of anderszins te bewerken;
-enige reparatiehandeling aan het gehuurde uit te voeren;
-het gehuurde bloot te stellen aan agressieve stoffen of aan weersinvloeden;
-het gehuurde te laten opstellen en/of te bedienen door ondeskundig personeel;
-het gehuurde zodanig te verbinden met andere zaken, dat het roerende karakter van het
gehuurde verloren gaat.
2. Vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van
het gehuurde dient direct na ontdekking door de opdrachtgever aan Famous AVL te worden
gemeld. De huurder is in deze gevallen verplicht de overeengekomen huurprijs te betalen
alsof het gehuurde niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of
bezwaard is. Daarnaast heeft Famous AVL het recht een schadevergoeding in rekening te
brengen.

Artikel 7: Betaling en Kosten.
1. De betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Zodra de
betaaltermijn verstrijkt, raakt de opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling
noodzakelijk is, in verzuim, en wordt hij vanaf de vervaldatum over het opeisbare bedrag een
rente verschuldigd naar rato van 5% per maand tot de voldoening. De opdrachtgever heeft
nooit recht op verrekening of opschorting jegens Famous AVL.
2. Bij levering van door opdrachtgever gekochte apparatuur en deze besteld is bij Famous AVL,
heeft Famous AVL het recht om van opdrachtgever de kostprijs van de dan te leveren
apparatuur op te eisen, waarna Famous AVL dan tot levering kan overgaan. Andere
vergoedingen, welke overeengekomen zijn met opdrachtgever, dienen binnen de
gebruikelijke 14 dagen na levering te zijn voldaan door opdrachtgever of, indien
overeengekomen met Famous AVL , na de afgesproken opleverdatum.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever
zijn de vorderingen van Famous AVL op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4. Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte
voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een
geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten zullen berekend worden door
het incassobureau waar Famous AVL de lopende geldvordering aan geeft.

Artikel 8: Gebruik van consumpties.
1. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor minimaal 2 consumpties per persoon per uur voor
alle personeelsleden van Famous AVL, vanaf het moment van aankomst tot het moment van
vertrek. Indien gewenst dient opdrachtgever voor een eenvoudige doch deugdelijke maaltijd
zorg te dragen voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht voor alle personeelsleden van
Famous AVL.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud.
1. Famous AVL blijft eigenaar van alle aan de opdrachtgever afgeleverde zaken, totdat de
opdrachtgever;
-de koopprijs voor al deze zaken geheel heeft voldaan en
-alle vorderingen heeft voldaan terzake van werkzaamheden die Famous AVL ten behoeve
van hem verricht of zal verrichten in het kader van de desbetreffende overeenkomsten en
-de vorderingen heeft voldaan die Famous AVL op hem mocht verkrijgen indien de
opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen jegens
Famous AVL.
2. Opdrachtgever mag de onder de eigendomsvoorbehoud vallende zaak op geen enkele wijze
laten strekken tot zekerheid van andere vorderingen dan die van Famous AVL. Indien een
derde de zaak voor de opdrachtgever onder zich heeft, is de opdrachtgever, indien hij jegens
Famous AVL tekort schiet, verplicht om de naam en het adres van die derde mede te delen
aan Famous AVL en mag Famous AVL aan die derde berichten dat deze de zaak voortaan
voor Famous AVL moet houden.
3. Opdrachtgever mag de naam Famous AVL nooit gebruiken voor reclamedoeleinden zonder
hierover overleg te hebben gehad met Famous AVL. Ook gebruik van Famous AVL of een
gedeelte hiervan, waarin derden opdrachtgever makkelijk kunnen linken aan Famous AVL, is
uitgesloten. Pas na overleg en overeenstemming met Famous AVL mag opdrachtgever
hiertoe over gaan.

Artikel 10: Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten, alsmede de toepassing daarvan, is uisluitend het Nederlandse
Recht van toepassing.

Artikel 11: Wijziging en Vindplaats van deze Algemene Voorwaarden.
1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Breda.
Ook op www.famousavl.nl staan de Algemene Voorwaarden zoals hierboven vermeld.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde
van het tot stand komen van de overeenkomst.

