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Februari 2009-001
Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Hoofdstuk A van deze algemene voorwaarden heeft betrekking op overeenkomsten van verhuur
terzake, ondermeer, tribunes, podia, meubilair en standbouw; hoofdstuk B op verkoop en, in het
algemeen, iedere vorm van dienstverlening, terwijl het bepaalde in hoofdstuk C van toepassing is
op alle hiervoor bedoelde overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door
Van Stokkum Group B.V., en Van Stokkum Seatings B.V., allen gevestigd te Drunen, alsmede door
Van Stokkum Seatings BVBA te Gent, Van Stokkum Seatings GmbH te Bazel, Van Stokkum
Seatings GmbH te Schmallenberg, Van Stokkum France Sarl te Parijs welke vennootschappen
hierna tezamen en afzonderlijk worden aangeduid als: “Van Stokkum”. Haar wederpartij wordt
hierna in hoofdstuk A aangeduid als: "huurder", in hoofdstuk B als : "koper" en in hoofdstuk C als
"wederpartij". Op deze algemene voorwaarden kan door een ieder die door Van Stokkum in het
kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld –waaronder andere Van
Stokkum vennootschappen- jegens de wederpartij een beroep worden gedaan. De toepasselijkheid
van de algemene voorwaarden die de wederpartij op enig moment aan Van Stokkum presenteert
worden hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.
De eventuele bijzondere voorwaarden die –in afwijking van huidige algemene voorwaarden–
vermeld worden op offertes, bestelbons of facturen uitgaande van Van Stokkum, prevaleren op
onderhavige algemene voorwaarden.

Hoofdstuk A: Verhuur

1. Huurprijs
a. De door Van Stokkum genoemde huurprijs is, tenzij anders aangegeven, exclusief nummering

van de kuipjes, aan en/of bekleding voor de tribunes en/of podiumconstructies, en tevens
exclusief het na afloop  van de huurperiode schoonmaken van het gehuurde, waaronder de
tribunekuipjes.

b. Tevens geldt dat de door Van Stokkum aangegeven huurprijs is berekend in de veronderstelling
dat het bepaalde in de artikelen 3 en 4 van dit hoofdstuk strikt in acht wordt genomen.

2.  Maten en toleranties
a. Steeds geldt dat, behoudens indien het tegendeel schriftelijk wordt overeengekomen, aan een

zitplaats,  een breedte wordt toegekend van minimaal 45 cm en aan een staanplaats een
breedte van 50 cm. Het aantal zit- en staanplaatsen per tribune/loge mag een marge van 10%
vertonen in vergelijking met de door Van Stokkum gedane opgave.

b. De afmetingen zoals vermeld in onze offertes, bevestigingen en tekeningen zijn “ hart-op-hart”
maten en zijn exclusief leuningen, tenzij expliciet anders vermeld staat.

3. Het afhalen en retourneren van het gehuurde en de montage/demontage daarvan / De duur van
de overeenkomst / Ontbinding

a. Tenzij het tegendeel schriftelijk wordt overeengekomen geschiedt het afhalen en retourneren
van het gehuurde door, en voor risico van, de huurder vanaf/naar de door van Stokkum
aangewezen opslagplaats. Hetzelfde geldt voor de montage/demontage van het gehuurde.

b. De huurder is de overeengekomen huur per tijdseenheid verschuldigd vanaf het moment dat het
gehuurde de opslagplaats van Van Stokkum verlaat, zulks tot het moment dat het materiaal
daarin wordt terugbezorgd, met dien verstande dat, indien het gehuurde wordt terugbezorgd
voor het einde van de huurovereenkomst, in ieder geval huur verschuldigd is over de
overeengekomen periode. De huurperiode omvat derhalve ook de benodigde tijd voor de
aanvoer en de montage en voor de demontage en afvoer van het gehuurde.

c. Indien de omstandigheden daartoe redelijkerwijze aanleiding geven –in het bijzonder indien
huurder het gehuurde niet op het overeengekomen tijdstip retourneert en/of hij het gehuurde
verwaarloost en/of indien Van Stokkum redelijke aanwijzingen verkrijgt dat huurder op enigerlei
wijze onrechtmatig met het gehuurde handelt, dan wel zal handelen, dan wel ten laste van
huurder beslag op zijn roerende/onroerende zaken wordt gelegd dan wel huurder (voorlopige)
surséance van betaling aanvraagt dan wel verkrijgt of zijn faillissement wordt
aangevraagd/uitgesproken ofwel hij de toepassing van de gerechtelijke schuldsanering
aanvraagt/verkrijgt, heeft Van Stokkum het recht om de huurovereenkomst met onmiddellijke
ingang schriftelijk te ontbinden en het gehuurde onverwijld tot zich te nemen en daartoe alle
ruimten van de huurder te betreden, waartoe huurder haar reeds thans onherroepelijk machtigt.
Indien de huurder het gehuurde na ontbinding of na het einde van de huurovereenkomst niet, of
niet volledig, teruggeeft verbeurt hij -ongeacht of hem al dan niet een verwijt valt te maken- een
boete gelijk aan 50% van de nieuwprijs van dat gehuurde, te berekenen naar het moment dat hij
met teruggave in gebreke is, onverminderd het recht van Van Stokkum op schadevergoeding en
nakoming van de verbintenis tot teruggave van het gehuurde. De klant verplicht zich de schade
aan het gehuurde goed ten gevolge van zorgeloos cq foutief gebruik, alsmede bij verlies,
beschadiging, onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde goed, alsmede aan
onderdelen en/of toebehoren van het gehuurde  goed, aan Van Stokkum te vergoeden tegen de
waarde van de aan te kopen nieuwe goederen ter vervanging van het verlorene, onverminderd
de verplichting van de klant om alle schade waaronder winstderving, kosten en interesten aan
Van Stokkum te vergoeden.

4. Uitvoering van de overeenkomst
a. Indien tribune- en/of podiumconstructies worden geplaatst, dient de standplaats vlak te zijn en

bestand te zijn tegen een druk van 500 kg/m². Voorts dient -tenzij de huurder het materiaal
afhaalt/retourneert bij/aan Van Stokkum en zelf monteert/demonteert- de door hem aangegeven
locatie geschikt te zijn voor aanlevering door middel van een vrachtauto en/of truck met
oplegger en een heftruck, terwijl door hem wordt gegarandeerd dat aanlevering zonder enig
probleem, en zonder storing door overige toeleveranciers van de huurder, op het afgesproken
tijdstip kan plaatsvinden. Van Stokkum sluit iedere aansprakelijkheid voor veroorzaakte schade
uit indien één en ander niet het geval is en heeft het recht om de door haar geleden
schade/gemaakte kosten tegen de bij haar geldende tarieven aan de huurder in rekening te
brengen.

b. In het geval het gehuurde door de huurder niet tijdig wordt afgehaald/terugbezorgd is hij naast
de verschuldigde huur ook de daardoor veroorzaakte kosten en schade aan Van Stokkum
verschuldigd. Voor het geval wordt overeengekomen dat Van Stokkum het gehuurde zal
bezorgen en/of monteren danwel het materiaal zal terugnemen en/of demonteren geschiedt dat,
tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, voor rekening en risico van de huurder, zijn de
daartoe bepaalde tijdstippen niet fataal en dient huurder Van Stokkum, in het geval van
overschrijding, schriftelijk in gebreke te stellen en haar daarbij een na overleg met Van Stokkum
te bepalen redelijke termijn te stellen.

c. Slechts met schriftelijke toestemming van Van Stokkum kan de overeengekomen standplaats
worden gewijzigd, dan wel het gehuurde tijdens de looptijd van de huurovereenkomst worden
verplaatst.

d. Indien de huurder afhaalt/monteert dan wel terugbezorgt/demonteert dient dat steeds met de
vereiste, en in de branche van verhuurders van soortgelijke materialen gebruikelijke
zorgvuldigheid en deskundigheid, te geschieden. Indien dit één en ander niet het geval is, en
Van Stokkum vervolgens zorgdraagt voor het vervoer respectievelijk (de)montage komen de
daardoor veroorzaakte extra kosten van vervoer respectievelijk het geschikt maken van de
standplaats alsmede de extra tijd die wordt besteed aan de (de)montage, voor rekening van de
huurder conform de bij Van Stokkum geldende tarieven.

e. De huurder draagt er zorg voor, en garandeert, dat de standplaats goed bereikbaar is met een
vrachtauto, dan wel, indien Van Stokkum daarmee genoegen neemt, met een vorkheftruck,
zodanig dat af- en opladen, montage en demontage, ongestoord kunnen geschieden en dat
daartoe de nodige ruimte aanwezig is. Hij vrijwaart Van Stokkum voor aanspraken van derden
met betrekking tot schade aan de ondergrond en de wegverharding, waaronder begrepen de
route langs welke Van Stokkum de standplaats moet bereiken. Indien de standplaats niet
deugdelijk is, en Van Stokkum het op zich neemt om die standplaats geschikt te maken, komen
de kosten daarvan voor rekening van de huurder. Indien, echter, blijkt dat het terrein
onbegaanbaar is, dan wel om een andere reden ongeschikt voor het gehuurde, heeft Van
Stokkum het recht om de huurovereenkomst niet verder uit te voeren en deze schriftelijk te
ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

g. Behoudens tegenbewijs door de huurder geldt dat hij het gehuurde in goede staat van onderhoud,
schoon en in de overeengekomen hoeveelheid, heeft ontvangen. Hij dient het gehuurde in dezelfde
staat van onderhoud, schoon en zonder door hem aangebrachte stickers, en in dezelfde hoeveelheid
aan Van Stokkum terug te bezorgen/aan haar ter beschikking te stellen, waarbij geldt dat normale
slijtage voor rekening komt van Van Stokkum. Iedere oorzaak van het verdwijnen / tenietgaan van
zaken -zoals brand of diefstal- of een beschadiging -waaronder brand, storm of vandalisme- komt
voor rekening van de huurder. Hij is in het geval van verdwijnen / tenietgaan bij wijze van
schadevergoeding voor de vervanging van het materiaal de vervangingsprijs daarvan verschuldigd.
In het geval het gehuurde beschadigd dan wel vervuild, respectievelijk voorzien van stickers wordt
terugbezorgd / ter beschikking wordt gesteld, komen de herstel- respectievelijk kosten van
schoonmaak en respectievelijk het verwijderen van de stickers, voor rekening van de huurder. Indien
het gehuurde niet ter gelegenheid van het ter beschikking stellen aan de huurder volledig is
gespecificeerd, geldt de administratie van Van Stokkum als bewijs, behoudens tegenbewijs door de
huurder.

h. Van Stokkum adviseert huurder een afdoende verzekering af te sluiten tegen de risico’s van brand,
storm, diefstal, vandalisme etc.

i. Indien de huurder zaken afhaalt worden deze door Van Stokkum klaargezet op pallets / wagentjes,
of van andere emballage voorzien. De huurder dient de zaken op dezelfde wijze gestapeld aan Van
Stokkum ter beschikking te stellen op de overeengekomen plaats van afhaling. Indien dit niet gebeurt
zal Van Stokkum de daardoor veroorzaakte extra werkzaamheden tegen de bij haar geldende
tarieven in rekening brengen.

j. Eventuele lege emballage en restant materialen zullen in overleg, in of buiten de locatie, of
desgevallend onder de tribunes of podia, worden opgeslagen. Indien de huurder aan Van Stokkum
opdracht geeft om dergelijke materialen af te voeren, en Van Stokkum deze opdracht accepteert, zal
Van Stokkum daartoe overgaan en de meerkosten tegen de gebruikelijke tarieven in rekening
brengen.

k. Iedere werkzaamheid door de huurder -waaronder montage / demontage van het gehuurde, en het
door de huurder daarvan te maken gebruik- geschiedt steeds en uitsluitend voor zijn rekening en
risico. Van Stokkum heeft niet de plicht om de deugdelijkheid van de door de huurder verrichte
werkzaamheden te controleren.

l. Indien Van Stokkum dient zorg te dragen voor montage/demontage, dan wel enige andere
werkzaamheid dient te verrichten, geschiedt zulks steeds, tenzij anders wordt overeengekomen, op
werkdagen tussen 08.00 en 18.00 uur. Werkzaamheden buiten deze tijdstippen worden
doorberekend met een opslag van 15%, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

m. Steeds dient, indien Van Stokkum dient op te bouwen, de huurder zorg te dragen voor een goede
markering van de plaats waar de opbouw dient te geschieden, terwijl hij voorts bij de opbouw
aanwezig dient te zijn, teneinde de bedoelde markeringen aan te duiden. Indien huurder dit nalaat en
Van Stokkum binnen de aangegeven markeringen stelt en monteert geldt de door haar gekozen
plaats als tussen partijen overeengekomen.

n. De huurder verplicht zich om de zaak gedurende de huurperiode in goede staat van onderhoud te
houden, zulks met inachtneming van de eventueel door Van Stokkum verschafte
onderhoudsinstructies. Van wezenlijk belang is dat de huurder het gehuurde niet mag overbelasten,
ofwel door overschrijding van het maximaal toelaatbare gewicht, ofwel door het toelaten van meer
personen dan is overeengekomen, respectievelijk toegelaten volgens de van toepassing zijnde
overheidsvoorschriften.

o. De huurder zorgt er voor zijn rekening gedurende de huurperiode voor dat het gehuurde afdoende
wordt bewaakt, ook ’s nachts, ter voorkoming van diefstal en sabotage.

p. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen zullen noodzakelijke reparaties aan het gehuurde,
waaronder begrepen vervanging van defecte onderdelen, slechts door of vanwege Van Stokkum
worden verricht, tenzij de veiligheid een onverwijlde voorziening noodzakelijk maakt, hetgeen de
huurder dan met Van Stokkum dient af te stemmen. Indien deze reparaties, zulks naar het redelijk
oordeel van Van Stokkum, het gevolg zijn van normale slijtages, zullen de kosten daarvan voor
rekening van Van Stokkum zijn. In overige gevallen -onder meer in het geval van onzorgvuldig
gebruik, onvoldoende onderhoud, niet nakoming van onderhoudsinstructies- komen de kosten van
reparaties voor rekening van de huurder, volgens de bij Van Stokkum resp. de door haar
ingeschakelde derde, geldende tarieven.

q. Steeds heeft Van Stokkum het recht om controle uit te oefenen op de (onderhouds)toestand van het
gehuurde.

r. De huurder zal het gehuurde slechts overeenkomstig haar bestemming en op deskundige wijze, en
met de noodzakelijke zorg, gebruiken en het daartoe noodzakelijke toezicht uitoefenen. Onder- en
wederverhuur van het gehuurde is niet toegestaan, behoudens schriftelijke toestemming door Van
Stokkum.

s. De huurder is verplicht Van Stokkum onverwijld te informeren indien een derde terzake het gehuurde
enig recht pretendeert.

t. Steeds is huurder verplicht, onder meer indien het gehuurde op openbaar terrein wordt geplaatst,
zich te gedragen conform de ter plaatse geldende (politie)verordening en overige wettelijke regels. In
geen geval heeft Van Stokkum de verplichting om voor of tijdens de overeenkomst te toetsen of
daaraan is voldaan. Daarentegen is de huurder verplicht om Van Stokkum voorafgaand aan het
sluiten van de huurovereenkomst die informaties met betrekking tot overheidsvoorschriften te
verschaffen -ondermeer aangaande de aan het gehuurde te stellen vereisten- die voor Van Stokkum
van belang zijn, waarbij geldt dat -tenzij anders wordt overeengekomen- uit de opgave van de
huurder voor Van Stokkum geen enkele verplichting of aansprakelijkheid voortvloeit. Slechts de
huurder draagt zorg voor, en staat in voor, de tijdige verlening van de noodzakelijke vergunningen.

u. Materialen dienen met een open (aanhang)wagen afgehaald/retourbezorgd te worden. Materialen
worden middels een heftruck geladen en gelost. Indien de materialen met een ongeschikt
vervoersmiddel worden afgehaald of retourbezorgd, dient u eigenhandig de materialen in dan wel uit
te laden.

v. Eventueel benodigde vergunningen, ontheffingen en/of keuringen dienen door uzelf geregeld en
bekostigd te worden.

5. Klachten; onderzoeks- en informatieverplichtingen
a. Huurder is verplicht om het gehuurde, onverwijld nadat het gehuurde is opgebouwd, op zijn kosten

volledig te keuren, onder meer op veiligheidsaspecten. Indien hij een gebrek constateert dient hij
Van Stokkum daaromtrent onmiddellijk en gemotiveerd te berichten. Indien de huurder het gehuurde
opbouwt, dient hij tijdens dat opbouwen het gehuurde, met name het bindmateriaal, op veiligheid te
controleren en het gehuurde niet in gebruik te nemen alvorens hij het deugdelijk heeft gecontroleerd,
met name op veiligheidsaspecten, waaronder haar geschiktheid voor het dragen van het
overeengekomen gewicht/het overeengekomen aantal personen. Zowel huurder als Van Stokkum
hebben het recht om overeenkomstig het in de volgende alinea bepaalde een oplevering te
verlangen.

b. Indien Van Stokkum de opbouw verzorgt heeft zij het recht om de huurder uit te nodigen om na
voltooiing daarvan tot oplevering te geraken. In dat geval zal  zo spoedig mogelijk, doch in ieder
geval voor de ingebruikneming, een gezamenlijke inspectie plaatsvinden, waarbij de huurder
desgewenst op zijn kosten kan worden bijgestaan door een deskundige, en waarbij met name op
veiligheidsaspecten zal worden gelet. Na afloop van de inspectie zal Van Stokkum aan de huurder
een opleveringsrapport ter hand stellen dat door de huurder verplicht moet worden ondertekend, al
dan niet onder toevoeging van aanmerkingen. In het geval van afwezigheid van aanmerkingen dan
wel na opheffing van terechte aanmerkingen, dan wel indien huurder weigert aan de oplevering mee
te werken, zal het gehuurde als definitief geaccepteerd gelden, onverminderd het recht van de
huurder om kleine, niet essentiële, terechte  gebreken bij Van Stokkum aan te melden, die voor
herstel daarvan zal zorgdragen. Indien geen overnamebeproeving plaatsvindt en Van Stokkum
daartoe niet heeft uitgenodigd, geldt het gehuurde als goedgekeurd op het moment dat de huurder
het gehuurde na inspectie heeft goedgekeurd, dan wel op het moment waarop twee werkdagen zijn
verlopen sedert de dag waarop Van Stokkum aan de huurder heeft medegedeeld, danwel blijkt, dat
het gehuurde gemonteerd en bedrijfsklaar is, en van de huurder binnen deze termijn geen
schriftelijke aanmerkingen of klachten zijn ontvangen.

c. Huurder dient het gehuurde tijdens de huurperiode dagelijks op veiligheidsaspecten te controleren.
Hij dient onmiddellijk na ontdekking van een gebrek bij Van Stokkum te klagen, en die klacht, indien
mondeling geuit, zo spoedig mogelijk schriftelijk te bevestigen.



f. Het staat de huurder niet vrij, indien hij niet aan zijn verplichting tot terugbezorging/ terbeschik-
kingstelling voldoet, jegens Van Stokkum een beroep op overmacht te doen.

d. Steeds dient de huurder, indien er, al dan niet door zijn schuld, schade aan het gehuurde of
zaken van derden of aan personen ontstaat dan wel het gehuurde niet, dan wel niet langer, in
goede staat van onderhoud verkeert, of om een andere reden niet (langer) bedrijfsklaar is,
dan wel op het gehuurde beslag wordt gelegd, dan wel zijn faillissement wordt aangevraagd,
dan wel hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel de toepassing van de wettelijke
schuldsanering verzoekt -Van Stokkum onverwijld daarvan op de hoogte te stellen, en zulks
schriftelijk te bevestigen. De huurder is in het geval van schade verplicht om de redelijke
instructies van Van Stokkum op te volgen en zo spoedig mogelijk in overleg met Van
Stokkum een proces-verbaal van schadeoorzaak door een in overleg te benoemen
deskundige, te laten opmaken.

Hoofdstuk B: Verkoopvoorwaarden

1. Hoedanigheid van het verkochte
a. Indien Van Stokkum een monster of model heeft getoond of verstrekt, dan wel ontwerpen,

tekeningen, aantallen, maten en gewichten overlegt, respectievelijk mededeelt, is het
bepaalde in artikel 1 sub e van hoofdstuk C van toepassing.

b. De koper dient de zaak ten allen tijde voorafgaand aan de koop te inspecteren  vervolgens
heeft de koper geen andere vordering op Van Stokkum dan terzake een verborgen gebrek
dat, zelfs bij een nauwkeurig en deskundig onderzoek van de zaak, op het moment van de
voornoemde inspectie niet had kunnen worden ontdekt.

2. Levering
a. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen geschiedt levering steeds ex works

af de opslagplaats van Van Stokkum, en dit ook indien zij het op zich neemt om het gekochte
te transporteren.

b. De verkopen van goederen geschieden immer tegen betaling voorafgaand aan de
daadwerkelijke levering. De koper is jegens Van Stokkum verplicht tot onmiddellijke
inontvangstneming van de prestatie zodra deze hem wordt aangeboden. Indien de koper een
zaak niet in ontvangst neemt, zal zij als afgeleverd gelden op het moment dat Van Stokkum
haar heeft aangeboden, en houdt zij haar vanaf dat moment voor rekening en risico van de
koper onder zich. Van Stokkum behoeft de in opslag genomen zaak niet te verzekeren.
Gemaakte kosten voor opslag van goederen zullen tegen marktconforme tarieven aan de
kopende partij worden doorberekend, betaling van deze kosten dient te geschieden
voorafgaand aan het door Van Stokkum vrijgeven van deze goederen.

c. Overeengekomen termijnen van levering gelden -ook indien een bepaalde einddatum of een
bepaalde termijn is overeengekomen- bij benadering en zijn niet fataal, tenzij uitdrukkelijk en
schriftelijk het tegendeel wordt overeengekomen. In het geval van niet tijdige levering dient
Van Stokkum schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan Van Stokkum een na
overleg met haar te bepalen redelijke termijn moet worden gegund, waarbinnen zij alsnog
kan nakomen.

d. Van Stokkum heeft het recht om te leveren zaken in delen uit te leveren op voorwaarde dat
dit geschiedt binnen de overeengekomen, resp. binnen de termijn die op grond van de vorige
alinea, dan wel wegens overmacht, werd verlengd. Tenzij het tegendeel wordt
overeengekomen heeft Van Stokkum steeds het recht om leveringen onder rembours te
verrichten.

e. De betekenis van leveringsbedingen wordt uitgelegd aan de hand van de laatste editie van
de Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel.

3. Eigendomsvoorbehoud en pand
a. Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. Van Stokkum behoudt de

eigendom van de krachtens enige overeenkomst aan koper uitgeleverde en uit te leveren
zaken totdat koper:
a. de prijs van al die zaken, vermeerderd met verschuldigde rente en kosten, volledig heeft

betaald;
b. alle vorderingen heeft voldaan terzake werkzaamheden die Van Stokkum zal verrichten

in het kader van de desbetreffende overeenkomsten;
c. de vorderingen heeft voldaan die Van Stokkum op hem verkrijgt indien hij tekortschiet in

de nakoming van de hiervoor bedoelde verplichten.
Koper mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak op geen enkele wijze laten
strekken tot zekerheid van andere vorderingen dan die van Van Stokkum.

b. Tussen partijen geldt dat ten behoeve van Van Stokkum op roerende -niet register- zaken-
die zij van koper onder zich verkrijgt, een recht van pand wordt gevestigd tot zekerheid van
vorderingen die Van Stokkum op de koper, uit welke hoofde dan ook, ten tijde van de
vestiging van het pandrecht heeft of zal verkrijgen. Het pandrecht komt zonder nadere
formaliteit tot stand op het moment dat Van Stokkum de betreffende zaak onder zich verkrijgt.

c. Indien enige derde op of met betrekking tot een onder eigendomsvoorbehoud/pand vallende
zaak, enig recht pretendeert is de koper verplicht om aan die derde informaties te geven met
betrekking tot de rechten van Van Stokkum, en Van Stokkum onverwijld te informeren.

4. Keuring en klachten
a. De koper is verplicht om de door Van Stokkum te leveren  zaak voorafgaand aan de

inontvangstneming op zijn kosten te (laten) keuren op haar overeenstemming met hetgeen is
overeengekomen. Indien de koper wat dit betreft wil klagen dient hij Van Stokkum
voorafgaand aan de levering inhoudelijk en schriftelijk te berichten.

b. De in dit artikel neergelegde regeling laat het bepaalde in artikel 1 van dit hoofdstuk onverlet
en geldt ook indien aan de zaak een eigenschap ontbreekt en deze volgens een door Van
Stokkum geuite mededeling bezit, of indien de afwijking betrekking heeft op feiten die Van
Stokkum kende of behoorde te kennen, doch niet aan de koper heeft medegedeeld.

Hoofdstuk C: Algemeen
1. Het tot stand komen van de overeenkomst, prijsaanpassing, intellectuele eigendom en

contractsoverneming
a. Tenzij anders gemeld zijn alle offertes van Van Stokkum vrijblijvend, en gelden zij gedurende

3 weken na hun dagtekening. Van Stokkum heeft -onder meer in het geval dat haar
productiecapaciteit niet voldoende blijkt-  het recht om een vrijblijvende offerte gedurende  10
werkdagen na de ontvangst van de aanvaarding daarvan, te herroepen.

b. Van Stokkum heeft het recht om de overeengekomen prijs aan te passen, indien en voor
zover in de periode vanaf het sluiten van de overeenkomst tot aan de uitvoering daarvan, de
kostprijs bepalende factoren, waaronder lonen en aan derden verschuldigde bedragen, in
vergelijking tot het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst, hoger zijn geworden.

c. Mondelinge afspraken binden Van Stokkum slechts nadat en voorzover zij deze schriftelijk
bevestigt danwel deze afspraken worden uitgevoerd. Het risico van misverstanden in het
geval van mondelinge communicatie berust bij de wederpartij.

d. De intellectuele eigendom van de door Van Stokkum verstrekte projecten, tekeningen,
gegevens, werkmodellen, documenten en andere gegevens berust slechts bij haar. Zij heeft
het recht om de desbetreffende stukken op ieder haar conveniërend moment, op te eisen.

e. Indien Van Stokkum een monster of model heeft getoond of verstrekt, dan wel ontwerpen,
tekeningen, aantallen, maten en gewichten overlegt, respectievelijk mededeelt geschiedt dit
slechts bij wijze van aanduiding, zonder dat de prestatie daaraan behoeft te beantwoorden.

f. Van Stokkum heeft het recht om haar rechten en verplichtingen uit hoofde van een huur- of
koopovereenkomst aan een derde over te dragen. De huurder verleent daartoe bij deze bij
voorbaat zijn toestemming.

2. Zekerheid; opschorting en opeisbaarheid
Van Stokkum heeft het recht om bij aangaan van de overeenkomst zekerheid te verlangen.
Voorts heeft Van Stokkum het recht om tijdens het uitvoeren van de overeenkomst
(aanvullende) zekerheid te verlangen indien zij aanwijzingen verkrijgt omtrent een zodanig
verminderde kredietwaardigheid van haar wederpartij dat zij redelijkerwijze aan een perfecte
nakoming van zijn verplichtingen mag twijfelen.
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Daarvan is in ieder geval sprake indien de wederpartij, ondanks ingebrekestelling, niet aan één
van zijn betalingsverplichtingen voldoet. Indien de wederpartij, ondanks ingebrekestelling, geen
zekerheid stelt, heeft Van Stokkum onder meer het recht om de uitvoering van alle lopende
overeenkomsten op te schorten en onmiddellijk tot opeising over te gaan van alle door de
wederpartij aangegane verplichtingen.

3. Betaling en kosten
a. Tenzij anders overeengekomen dient betaling voorafgaand aan de opbouw van het gehuurde / de

terbeschikkingstelling van de zaak te geschieden, zulks naar keuze van Van Stokkum hetzij in
contanten te haren kantore, hetzij door middel van een storting op een door haar aan te wijzen
bank- of girorekening, zonder dat de wederpartij enig recht op opschorting of verrekening kan
hanteren. Zodra de betaaltermijn verstrijkt, raakt op de wederpartij, zonder dat een
ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en wordt hij vanaf de vervaldatum over het
eindbedrag van de factuur een rente verschuldigd naar rato van de 1,5% per maand, of gedeelte
daarvan, tot de voldoening. Telkens na afloop van één jaar wordt het bedrag waarover de rente
wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien het evenement, om
welke reden dan ook, niet doorgaat, blijft de huurder de overeengekomen huurprijs verschuldigd
tenzij de oorzaak daarvan aan Van Stokkum moet worden toegerekend.

b. De wederpartij is aan Van Stokkum alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd,
indien hij een door hem opeisbaar verschuldigde som, ondanks aanmaning, niet voldoet, en Van
Stokkum de vordering aan een derde in handen geeft. Deze kosten worden berekend naar rato
van het door de raadsman van Van Stokkum voor soortgelijke zaken te berekenen tarief per uur,
voor zover redelijk, te vermeerderen met de door die raadsman in redelijkheid aan derden te
betalen kosten. Ook werkzaamheden terzake enige aanmaning of het (mogelijk) tot stand brengen
van een schikking, worden als buitengerechtelijk aangemerkt. Terzake de buitengerechtelijke
kosten geldt als minimum de algemeen aanvaarde minimumtarieven –zo nodig met inachtneming
van het betreffende rapport: "Voorwerk"-, terwijl terzake de gerechtelijke kosten als minimum geldt
de door de rechter buiten overeenkomst te liquideren bedragen.

c. De door de wederpartij of een derde te verrichten betalingen, worden steeds het eerst in
mindering gebracht op die vorderingen waarvoor Van Stokkum niet een
eigendomsvoorbehoud/pandrecht/retentierecht geldend kan maken. Met inachtneming daarvan
worden betalingen het eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde kosten, daarna op alle
verschuldigde rente en, tot slot, op de (telkens oudste) hoofdsom.

4. Aansprakelijkheid en overmacht
a. Indien de wederpartij tijdig de klacht heeft geuit en daarbij zijn onderzoeks- en

mededelingsverplichtingen is nagekomen, kan Van Stokkum met inachtneming van hetgeen
overigens in deze algemene voorwaarden is bepaald, slechts gedurende één jaar na
totstandkoming van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in rechte worden
aangesproken.

b. Indien Van Stokkum schriftelijk erkent dat zij toerekenbaar tekort is geschoten of dit anderszins
komt vast te staan, heeft zij het recht om binnen een redelijke termijn, nadat de wederpartij zich
op die tekortkoming heeft beroepen, mede te delen dat zij alsnog de prestatie zal verrichten,
respectievelijk dat zij de noodzakelijke reparatie/vervanging zal uitvoeren. Indien Van Stokkum na
deze mededeling op korte termijn presteert, betekent dit dat de overeenkomst geacht moet
worden op correcte wijze te zijn nagekomen, en heeft de wederpartij geen recht op schadever-
goeding. Het in de vorige zin gestelde lijdt uitzondering indien de wederpartij voorafgaand aan de
in de eerste zin van dit lid bedoelde mededeling van Van Stokkum, de overeenkomst reeds met
recht buiten rechte heeft ontbonden c.q. een vordering tot ontbinding heeft ingesteld, en deze
wordt toegewezen. Van Stokkum heeft het recht om voorafgaand aan het verrichten van de in dit
lid bedoelde prestaties van de wederpartij te verlangen dat hij de zaken, ten aanzien waarvan zij
toerekenbaar tekort is geschoten, retourneert (desgewenst, indien redelijk, met achterhouding een
monster), alvorens Van Stokkum de door haar verschuldigde prestatie verricht.

c. Van Stokkum beperkt, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid, indien mocht
worden geoordeeld dat zij op grond van welke titel dan ook een schadevergoeding verschuldigd
is, haar aansprakelijkheid tot maximaal het bedrag dat ingevolge haar
aansprakelijkheidsverzekering tot uitkering komt. Indien op grond van deze
aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt gedaan, resp. een uitkering wordt gedaan
beneden het hierna te noemen plafond, wordt de aansprakelijkheid Van Stokkum hiermede
beperkt tot maximaal de voor de betreffende prestatie overeengekomen prijs, exclusief
omzetbelasting. In het geval van verhuur is deze prijs gelijk aan de overeengekomen huurprijs,
exclusief omzetbelasting, over de overeengekomen periode (waarbij een optieperiode niet
meetelt). De wederpartij vrijwaart Van Stokkum van alle aanspraken door derden -waaronder,
voorzover rechtens mogelijk, die uit hoofde van enige regeling terzake productenaansprakelijk-
heid-, voorzover deze aanspraken het in de vorige zin bedoelde maximum te boven gaan. Van
Stokkum is nimmer aansprakelijk voor schade die resulteert uit foutief gebruik en/of ondeugdelijke
toepassing van het gehuurde/gekochte.

d. In afwijking in zoverre van wat in het vorige lid is bepaald geldt dat Van Stokkum -indien blijkt dat
zij behoort tot een bedrijfstak waarin standaardisering van overeenkomsten door algemene
voorwaarden met beperkingen/uitsluitingen van aansprakelijkheid een algemeen verschijnsel is,
en Van Stokkum binnen die bedrijfstak de overeenkomst sluit of indien Van Stokkum de
overeenkomst sluit met een onderneming uit een andere bedrijfstak, die regelmatig met de
bedrijfstak waarin van Stokkum werkzaam is, van doen heeft en waarbinnen de bedoelde
standaardisatie eveneens aanwezig is- nimmer aansprakelijk is voor (ernstige) fouten van bij haar
te werk gestelde personen die niet tot de bedrijfsleiding behoren.

e. Naast hetgeen de wet als overmacht beschouwt, gelden als zodanig staking en/of ziekte van
werknemers van Van Stokkum, wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van haar leveranciers,
vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer,
natuurgeweld, oorlog of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en
andere ongevallen in haar bedrijf, het tenietgaan van zaken tijdens een voorafgaande verhuring,
alsmede overige omstandigheden, zover als gevolg daarvan de (verdere) uitvoering van de
overeenkomst redelijkerwijze niet of niet volledig van haar kan worden verlangd.

f. In artikel is onder toerekenbare tekortkoming tevens onrechtmatig handelen begrepen.

5. Annulering van de huurovereenkomst
De huurder is bevoegd de huurovereenkomst vòòr de opleveringsdatum te annuleren mits hij van
de annulering in een aangetekend schrijven aan Van Stokkum doet blijken en hij vòòr of gelijktijdig
met de annulering aan haar een bedrag betaalt van:
25% van de huurprijs bij annulering meer dan 120 dagen vòòr de opleveringsdatum;
40% van de huurprijs bij annulering in de periode van de 120ste  tot en met de 61ste dag vòòr de

opleveringsdatum;
60% van de huurprijs bij annulering in de periode van de 60ste tot en met de 31ste dag vòòr de

opleveringsdatum;
70% van de huurprijs bij annulering minder dan 30ste tot en met de 5de dag vòòr de

opleveringsdatum;
90% van de huurprijs bij annulering minder dan 5 dagen vòòr de opleveringsdatum.

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter. Tenzij anders vermeld in de specifieke voorwaarden van
het contract.

a. Op alle overeenkomsten die Van Stokkum sluit is het Nederlandse recht van toepassing met
uitsluiting, indien het anders zou gelden, van het Verdrag der Verenigde Naties inzake
internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

b. Alle geschillen die tussen Van Stokkum en haar wederpartij ontstaan, en waarop deze algemene
voorwaarden van toepassing zijn, worden, tenzij dwingend recht daaraan in de weg staat,
beslecht door de Rechtbank Breda, Nederland, onverminderd het recht van Van Stokkum om haar
wederpartij in rechte te betrekken voor een anderszins bevoegde rechter.

c. Schadeloosstelling van de verhuurder:
        De huurder is aansprakelijk voor alle lokale vergoedingen, belastingen (bijvoorbeeld
        omzetbelasting) en heffingen, welke in samenhang met de huur en het huurobject op de plaats
        van huur ontstaan.
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