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Algemene Voorwaarden
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap Bano B.V., alsmede
de besloten vennootschap Bano Promotec B.V., hierna te noemen: “de gebruiker”, of: “de verhuurder”.
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Artikel 1: Algemeen
1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten van de gebruiker en de uitvoering daarvan worden
uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk
schriftelijk met de gebruiker overeengekomen te worden.
2. Onder de “wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts-)persoon, die met
deze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en
behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) rechtverkrijgende(n) en
erfgena(a)m(en). Onder wederpartij wordt tevens, voor zover van toepassing, verstaan “de
huurder”.
3. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt
uitdrukkelijk uitgesloten, indien en voor zover strijdig met de onderhavige voorwaarden.
4. Door het enkel plaatsen van een order en/of de in ontvangstname van de geleverde
goederen aanvaardt de wederpartij deze voorwaarden en wordt hij geacht stilzwijgend met
de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij een
eventuele door hem nadere mondelinge, telefonische, per telefax, of op andere wijze
gegeven opdracht, ongeacht een schriftelijke bevestiging van de gebruiker.
Artikel 2: Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en dienen als één geheel te worden beschouwd tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld.
2. De aanbiedingen worden gedaan onder het voorbehoud van prijsstijgingen en eventuele
andere veranderde omstandigheden, welke invloed zouden kunnen hebben op de
voorwaarden van de te sluiten overeenkomsten.
3. In al deze gevallen heeft de gebruiker de bevoegdheid de reeds overeengekomen prijzen te
verhogen in overeenstemming met de gewijzigde omstandigheden.
4. Mondelinge overeenkomsten worden voor de gebruiker slechts bindend na schriftelijke
bevestiging aan de wederpartij.
5. De opgegeven prijzen en aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk vermeld, exclusief de
wettelijke te berekenen BT W, welke op het moment van uitvoering van toepassing is.
6. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de door de wederpartij verstrekte gegevens
en betreffen uitsluitend de in de aanbieding van de gebruiker omschreven werkzaamheden,
dien- sten en/of leveranties.
Artikel 3: Prijswijzigingen
1. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van afsluiting van de overeenkomst
prijsbepalende factoren. Indien er vóór levering enige verhoging van prijsbepalende factoren
optreedt - ook al geschiedt zulks ingevolge bij het afsluiten van de overeenkomst voorziene
of voorzienbare omstandigheden - heeft de gebruiker het recht te harer keuze hetzij een
evenredige verhoging aan de wederpartij in rekening te brengen, hetzij de overeenkomst,
voor zover deze niet is uitgevoerd, te annuleren. De betaling van een eventuele meerprijs op
grond van dit artikel zal geschieden gelijk met die van de hoofdsom, respectievelijk de laatste
termijn daarvan.
2. Wanneer de wederpartij voor en tijdens het uitvoeren van de opdracht materiaal ter
beschikking wordt gesteld heeft de gebruiker het recht dit in de aannemingsom te
berekenen, respectievelijk in haar prijs op te nemen.
Artikel 4: Overeenkomst
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Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met de gebruiker eerst dan tot stand
nadat deze een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge)
afspraken en/of toezeggingen door de gebruikers personeel of namens haar gedaan door
haar verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden de
gebruiker slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q.
opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging
beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
Elke overeenkomst wordt door de gebruiker aangegaan onder de opschortende voorwaarde
dat de wederpartij – uitsluitend te harer beoordeling - voldoende kredietwaardig blijkt voor
de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
De gebruiker is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te
presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de
overige verplichtingen voldaan zal worden.
De gebruiker is bevoegd om – indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht - voor een
juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de
wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk
en/of zo nodig zal de gebruiker hieromtrent met de wederpartij overleg plegen.

Artikel 5: Verhuur van apparatuur/installaties aan derden
1. Huurder dient het object bij verhuurder op te halen, en bij beëindiging van de overeenkomst,
aan verhuurder terug te bezorgen, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat verhuurder zich
met het brengen en/of terugbezorgen van het object zal belasten.
2. Verhuurder zal streven het object op het overeengekomen tijdstip ter beschikking van
huurder te stellen, mocht het tijdstip echter worden overtreden, dan zal dit nimmer aanspraak
geven op schadevergoeding.
3. Huurder wordt door ondertekening van de overeenkomst geacht het object in goede staat te
hebben ontvangen.
4. Huurder is gedurende de duur van de overeenkomst aansprakelijk voor beschadiging, teniet
gaan of vermissing van het object, ongeacht of dit het gevolg is van schuld van huurder of
der- den.
5. Betaling dient plaats te vinden in contanten bij aflevering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen.
6. Huurder is verplicht het object slechts overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst
te gebruiken en in het bijzonder om:
• het object overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, welke op verzoek door
verhuurder aan huurder worden verstrekt, te behandelen e.e.a. met inachtneming van
eventuele van toepassing zijnde wettelijke bepalingen;
• onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend te doen plaatsvinden met
• schriftelijk toestemming van verhuurder;
• geen veranderingen aan het object aan te brengen;
• aanspraken van derden op het object af te wijzen en verhuurder terzake te vrijwaren;
• de verhuurder te allen tijde toegang tot het object te verschaffen;
• het gehuurde object binnen de gestelde termijn in goede staat aan verhuurder terug te
bezorgen. Bij te late terugbezorging is huurder voor elke ingegane dag van verzuim de
als- dan voor verhuur van object als gehuurd volgens de prijslijst van verhuurder bruto
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dag prijs zonder enige vorm van korting met een minimum van één dagprijs verschuldigd
aan verhuurder, zulks verhoogd met een boete.
Huurder is verplicht, voordat het object in ontvangst wordt genomen, aan verhuurder een
waar- borgsom te geven, welke door verhuurder wordt bepaald.
• Verhuurder houdt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de
waarborgsom.
• Verhuurder verplicht zich, indien huurder jegens verhuurder aan al zijn verplichtingen
heeft voldaan, de waarborgsom terug te geven.
Huurder dient verhuurder onmiddellijk op de hoogte te stellen van beslaglegging op
roerende goederen of onroerende goederen van de huurder of op het gehuurde object of
indien op een andere manier de eigendomsrechten van de verhuurder worden geschaad.
In de in punt 8 bedoelde gevallen verplicht huurder zich om de beslagleggende deurwaarder,
curator of bewindvoerder onmiddellijk op de hoogte te stellen van de onderhavige overeenkomst.
Huurder is verplicht iedere schade en ieder gebrek aan het verhuurde onmiddellijk aan
verhuur- der te melden. Zonder toestemming van verhuurder mag nimmer tot reparatie
worden overgegaan. Verandering en/of reparatie aan het gehuurde zal de verhuurder in
eigen werkplaats aan- brengen. Indien het gebrek of de schade buiten schuld van de huurder
is ontstaan heeft huur- der recht op vervanging gedurende de gehele looptijd van de
overeenkomst. Eventuele trans- portkosten komen geheel voor rekening van de huurder.
Bij beëindiging van de overeenkomst zal het object in dezelfde staat en geheel gereinigd aan
de verhuurder worden teruggeven. Bij in gebreke blijven hiervan zullen alle kosten aan
huurder in rekening worden gebracht.
In geval van annulering of niet afhalen van het object op het overeengekomen tijdstip is de
huurder aan verhuurder alle kosten verschuldigd, welke binnen acht dagen na
ingebrekestelling dienen te worden voldaan.

Artikel 6: Reparatie en onderhoud
1. Ongeacht recht van retentie van gebruiker inzake de zich onder haar bevindende goederen
van de wederpartij is zij gerechtigd om een vooruitbetaling te verlangen alvorens zij tot
uitvoering van de aan haar opgedragen werkzaamheden overgaat.
2. De gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid inzake de goederen van de
wederpartij, die zich onder haar bevinden, behoudens opzet of grove schuld harerzijds. De
wederpartij is verplicht om te vrijwaren dienaangaande tegen iedere aanspraak van de
wederpartij en/of der- den tot betaling van enige schadevergoeding.
3. Indien de werkzaamheden elders dan in de werkplaats van de gebruiker verricht moeten
worden zullen de meerkosten, tenzij deze onder haar garantieverplichtingen vallen, aan de
wederpartij doorberekend worden.
4. Vervangen materialen of goederen worden alleen dan aan de wederpartij ter beschikking
gesteld indien zulks bij de reparatie-, onderhoudsopdracht nadrukkelijk is verzocht, bij
gebreke waarvan de materialen en/of goederen worden vernietigd zonder dat de wederpartij
op de restantwaarde of op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.
Artikel 7: Prijzen
1. Elke prijsopgave is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.
2. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van de gebruiker:
•
gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van
in- koopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten,
assurantiepremies en andere kosten;
event technology

av rental | events | systems integration | standbuilding

"5

•
•
•
•
3.

gebaseerd op levering af haar bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;
exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitladen, vervoer en verzekering;
vermeld in Nederlandse valuta, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

In geval van verhoging van één of meer van de kostprijsfactoren is de gebruiker gerechtigd
om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de
even- tueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds
bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

Artikel 8: Omvang van het aangenomen werk
1. De opdracht omvat het complete werk, zoals dit in de aanbieding wordt omschreven. De
gebruiker bepaalt de omvang en de tijdsduur van elke opdracht en aanvaardt deswege geen
aansprakelijkheid.
Artikel 9: Wijzigingen, annulering en extra kosten
1. De wederpartij heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijzigingen
op te dragen, uitsluitend met toestemming van de gebruiker. Wanneer daaruit meerdere
kosten ontstaan, behoren deze als meerderwerk te worden beschouwd en voor zover daaruit
minder kosten ontstaan als minderwerk.
2. De gebruiker heeft het recht kosten, welke voor haar door de hierna te noemen oorzaken ontstaan, aan de wederpartij, in rekening te brengen;
a. wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker worden verzwaard of niet normaal en zonder onderbrekingen kunnen geschieden.
b. wanneer overheidsvoorschriften welke ten tijde van afsluiting van de opdracht niet bekend
waren of bekend konden zijn, van kracht worden.
3. Indien de wederpartij de overeenkomst strekkende tot levering van zaken en/of diensten
annuleert is deze de navolgende vergoeding aan de gebruiker verschuldigd:
4. Een bedrag overeenkomstig 50% van de overeengekomen prijs, in geval van annulering
dertig dagen voor uitvoering van de overeenkomst; een bedrag overeenkomstig 75% van de
overeengekomen prijs, in geval van annulering vijftien dagen voor de uitvoering van de
overeenkomst en de gehele overeengekomen prijs zal door de wederpartij moeten worden
voldaan indien geannuleerd wordt 2 dagen voor de uitvoering van de overeenkomst.
Artikel 10: Levering en levertijd
1.
Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij. Als
tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen het bedrijf/magazijn van de
gebruiker verlaten. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door de
gebruiker, op de factuur of anderszins, wordt aangegeven.
2. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op
eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na
mededeling van de gebruiker dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
3. De gebruiker is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke zij afzonderlijk
kan factureren: de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in
artikel 11 van deze voorwaarden.
4. De opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen.
5. De gebruiker is verplicht om de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is in geen
enkele opzicht aansprakelijk voor overschrijding daarvan.
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Overschrijding van de levertijd verplicht de gebruiker niet tot enige vergoeding en geeft de
wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. afname te weigeren.
Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door de wederpartij niet zijn
afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

Artikel 11: Betaling en rente
1.
Tenzij anders overeengekomen dient betaling nettocontant bij (af-)levering te geschieden
zonder enige korting of schuldenvergelijking, of middels storting of overmaking op een door
de gebruiker aangewezen bank-/ of girorekening binnen de door haar gestelde termijn, doch
uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum.
2. De op de bank-/giroafschriften van de gebruiker aangegeven valutadag is bepalend en wordt
derhalve als betalingsdag aangemerkt. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter
voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door de gebruiker
gemaakte invorderingskosten en/of administratie- kosten en wordt daarna in mindering
gebracht op de oudste openstaande vordering.
3. In gevallen dat de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot
surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn
eigendom wordt gelegd;
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c. enige uit kracht der wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te
voldoen;
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daar
onder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande
vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, heeft de
gebruiker door het enkel plaatsgrijpen van één der genoemde omstandigheden het recht
hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke
tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond
van de door de gebruiker verrichte werkzaamheden en/of leveringen terstond en zonder dat
enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles
onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.
4. Indien betaling niet binnen de in dit artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de
wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1½ % per
(gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
5. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het, met inbegrip
van voornoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag.
6. Voor zover betaling door de wederpartij betrekking heeft op door de gebruiker geleverde
roe- rende zaken, behoud de gebruiker de eigendom van deze roerende zaken tot dat de
wederpartij, met inachtneming van al hetgeen in dit artikel is bepaald, geheel aan haar
betalingsverplichting jegens de gebruiker heeft voldaan. Ook zal het eigendomsvoorbehoud
rusten op al die roe- rende zaken die de gebruiker aan de wederpartij heeft geleverd en
betaald, zolang de weder- partij een andere betaling, betrekking hebbende op andere door
de gebruiker geleverde roe- rende zaken, niet heeft gedaan.
7. Bij verkoop opdrachten met een factuurbedrag excl. BT W kleiner dan € 350,- brengt Bano
administratiekosten in rekening ten bedrage van € 15,-
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Verhuur opdrachten met een factuurbedrag kleiner dan € 150,- dienen contant te worden
afgerekend. Is dit niet mogelijk dan brengt Bano hiervoor administratiekosten in rekening ten
bedrage van € 15,-

Artikel 12: Onuitvoerbare opdrachten
1. Indien tijdens de uitvoering van een aangenomen werk blijkt dat de opdracht onuitvoerbaar
is, en dat dit ten gevolge van bij de gebruiker niet bekende omstandigheden is, of door overmacht onuitvoerbaar is, dan heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de opdracht zodanig
wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer de
uitvoering tengevolge van overmacht nimmer mogelijk zal zijn.
2. De uit wijziging van de opdracht voortvloeiende meerdere of mindere kosten zullen tussen
par- tijen worden verrekend, terwijl bovendien aan de gebruiker vergoeding voor reeds
verrichte, doch onnut gebleken werkzaamheden en leveringen wordt gedaan, zo daartoe
aanleiding bestaat.
3. Onder overmacht wordt verstaan alle onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de
uitvoering van de opdracht kostbaarder of bezwaarlijker wordt, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, uitsluitingen, oproer, zo hier te lande of in andere landen, verlies of beschadiging
van materiaal bij transport, ziekte van onvervangbare werknemers, daaraan verwante, of
daarmee verband houdende buitengewone omstandigheden, zoals uit- en invoerverboden
enz, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerde maatregelen van enige overheid,
verbod tot levering aan de wederpartij of afnemer opgelegd door groepen, organisaties of
contractuele samenwerkingen waarbij de gebruiker is aangesloten, brand en andere
ongevallen in het bedrijf, gebrek aan of storing in middelen van vervoer, niet tijdige levering
van goederen door gebruikers in het buitenland, stagnatie in aanvoer uit andere landen en in
het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen, die buiten
controle of zeggenschap van de gebruiker vallen.
Artikel 13: Geluid, licht, overige
1. De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat – eventueel door derden – uit te voeren
werkzaamheden, welke niet tot het door de gebruiker uit te voeren werk behoren, zodanig en
zo tijdig worden verricht, dat door de gebruiker uit te voeren werkzaamheden geen
vertraging ondervinden.
2. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor goede stroomvoorzieningen ter plaatse waarvan
de capaciteit toereikend is voor de te gebruiken geluids- en/of lichtapparatuur. Aansluiting
geschiedt door middel van een C.E.E. normstekker of 220V/RA stekker, voorzien van goede
aarding en een centrale aardlekschakelaar.
3. Geluid
• mini- en A-set: 220 volt, 2 vrije groepen van 25 ampère;
• B- en C-set: 220 volt, 3 vrije groepen van 25 ampère.
4. Licht
• 6 kW set: 380 volt krachtstroom, 3 vrije groepen van 16 ampère;
• 12 kW set: 380 volt krachtstroom, 3 vrije groepen van 25 ampère;
• 24 kW set: 380 volt krachtstroom, 3 vrije groepen van 32 ampère;
• 48 kW set: 380 volt krachtstroom, 3 vrije groepen van 63 ampère;
• 72 kW set: 380 volt krachtstroom, 3 vrije groepen van 125 ampère.
5. Indien de plaats van uitvoering van het desbetreffende werk niet vrij toegankelijk is voor het
opbouwen van de geluids- en/of lichtapparatuur, dient de wederpartij extra mankracht ter
beschikking te stellen.
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Openluchtoptredens dienen plaats te vinden op een deugdelijk afgeschermd overdekt
podium, waardoor weersomstandigheden geen schade kunnen toebrengen aan de geluidsen lichtapparatuur van de gebruiker. De wederpartij zorgt voor dranghekken rondom de
geluids- en lichtapparatuur, waarmee het publiek op afstand kan worden gehouden.
Annulering door weersomstandigheden valt niet onder overmacht en de wederpartij blijft
verplicht de overeengekomen huur voor de geluids- en lichtinstallatie uit te betalen.
Indien de uit te voeren opdracht van de gebruiker, door wat voor oorzaak dan ook, uitloopt en
zij nog een andere opdracht op een later tijdstip moet uitvoeren, is zij gerechtigd op dat
tijdstip af te breken, waarop zij de volgende opdracht nog tijdig kan halen, tenzij de
wederpartij bereid is de totale schade en/of inkomstenderving direct te willen vergoeden.

Artikel 14: Reclames
1. Eventuele reclames worden door de gebruiker slechts in behandeling genomen indien deze
haar – rechtstreeks – binnen 8 dagen na levering van de betreffende artikelen schriftelijk
heb- ben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.
2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8
dagen na verzenddatum van de facturen.
3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde
respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door de
gebruiker in behandeling genomen.
4. Indien de reclame door de gebruiker gegrond wordt bevonden, dan is zij uitsluitend verplicht
de ondeugdelijke goederen te vervangen zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan
doen gelden op welke vergoeding dan ook.
5. Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn
betalingsverplichtingen ten opzichte van de gebruiker.
6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke
toestemming van de gebruiker, onder de door haar te bepalen voorwaarden.
Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door de gebruiker geleverde goederen blijven, tot op het moment van volledige betaling
van al hetgeen de wederpartij uit welken hoofde ook jegens de gebruiker verschuldigd is, hier
onder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op de wederpartij met inbegrip van
rente en kosten (en in geval in rekening-courant wordt geleverd tot op het moment van de
vereffening van het eventueel ten laste van de wederpartij komende saldo) haar eigendom.
2. In geval van be- of verwerking of vermenging door of bij de wederpartij verkrijgen van een
mede-eigendomsrecht in het (de) nieuw ontstane goed (eren) en wel voor de waarde van de
door de gebruiker geleverde oorspronkelijke goederen.
3. In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, opschorting van betaling, aanvraag
van surséance, faillissement, ondercuratelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van de
wederpartij, zal de gebruiker het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder
rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te
annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als haar eigendom
terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd
haar rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is
elke vordering welke de gebruiker ten laste van de wederpartij heeft ineens en dadelijk
opeisbaar.
4. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening
worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en
evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
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5.

Tot zekerheid voor correcte betaling van alle vorderingen van de gebruiker, uit welken hoofde
dan ook, verkrijgt zij bovendien eigendomsrecht tot zekerheid - door het ontstaan van de
vordering - op alle goederen die zij aan de wederpartij heeft geleverd en die zich nog onder
haar bevinden.

Artikel 16: Toepasselijk recht
1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de gebruiker en de uitvoering daarvan is
uitsluitend Nederlands Recht van toepassing, met uitsluiting van de EENVORMIGE WET
INZAKE DE INTERNATIONALE KOOP VAN ROERENDE LICHAMELIJKE ZAKEN ( Wet van 15
december 1971, S780).
Artikel 17: Geschillen
1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd
worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze
voorwaar- den van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of
uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de, binnen het
vestigingsgebied van de gebruiker bevoegde Burgerlijk Rechter, zulks voor zover de
wettelijke bepalingen dit toe- staan.
2.

Het in lid 1 bepaalde laat onverlet het recht van de gebruiker om het geschil voor te leggen
aan de volgens de normale competentieregels bevoegde Burgerlijk Rechter, dan wel te laten
beslechten middels arbitrage of bindend advies.

event technology

av rental | events | systems integration | standbuilding
On all offers, assignments and agreements, as well as all legal actions proceeding from these, the standard terms and conditions of Bano, deposited with the
Chamber of Commerce in Groningen under number 02028065 are applicable. A copy of our standard terms and conditions is available upon request from Bano in
Groningen.

"10

