ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene Handelsvoorwaarden Arti ‘70 Standbouw B.V.
Artikel 1: Bindende Kracht
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Arti70
Standbouw, hierna te noemen "Arti70", en haar wederpartijen, hierna te noemen "de opdrachtgever",
en in het bijzonder op iedere stand gebouwd door Arti70 en tijdelijk beschikbaar gesteld voor gebruik
tijdens beurzen, tentoonstellingen, etc., alsmede alle hieraan gerelateerde diensten ten gunste van
een geleverde stand of geleverde werkzaamheden zoals transport, opbouw, inrichting, afbouw, opslag
en, waar van toepassing, het leveren van één of meerdere van haar werknemers met betrekking tot
een geleverde stand, geleverde werkzaamheden of standbouw, immer onder toezicht en begeleiding
van Arti70.
1.2. De opdrachtgever verklaart dat deze algemene voorwaarden ook van toepassing zullen zijn op
alle voorafgaande en toekomstige overeenkomsten die zijn of worden gesloten.
1.3. Wijzigingen op en toevoegingen aan deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing
indien Arti70 hiertoe uitdrukkelijk schriftelijke toestemming verleent, en in die gevallen alleen op de
betreffende overeenkomst. Behoudens gevallen van uitdrukkelijke toestemming, zullen geen van de
huidige voorwaarden die mogelijk door de wederpartij worden gebruikt ooit van toepassing zijn.
Artikel 2: Overeenkomsten/Offertes
2.1. Alle rechtsgeldige prijsopgaven/offertes die namens Arti70 worden uitgebracht zijn – inclusief de
prijs – vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Een overeenkomst kan uitsluitend
worden geëffectueerd, al dan niet volgend op een offerte, indien de opdracht schriftelijk is bevestigd of
indien Arti70 feitelijk begonnen is met de uitvoering van de opdracht.
2.2. Bij de uitvoering van een opdracht is Arti70 te allen tijde gerechtigd – ook zonder medeweten van
de opdrachtgever – zich te houden en te conformeren aan allen geldende en toekomstige regels en
voorschriften die worden opgelegd door de instanties waarvan Arti70 afhankelijk is bij het uitvoeren
van een opdracht, waaronder beurs- en tentoonstellingsexploitanten, energiebedrijven en
overheidsinstanties.
2.3. Alle offertes die worden uitgebracht door Arti70 zijn gebaseerd op de dan geldende prijzen en
specificaties. Alle afbeeldingen, documenten en tekeningen, alsmede andere beschrijvingen en/of
stalen, impressies en voorbeelden worden zo accuraat mogelijk weergegeven, echter kunnen voor
Arti70 nooit bindend zijn. Afwijkingen van ondergeschikte betekenis zijn geoorloofd; wanneer een
impressie voorafgaande aan oplevering wordt gewijzigd, is Arti70 gerechtigd een gewijzigde impressie
te leveren. Het is Arti70 te allen tijde toegestaan alle technische wijzigingen uit te voeren die
noodzakelijk zijn voor de voltooiing van haar concepten/producten, zelfs wanneer de opdrachtgever
hier vooraf geen kennis van heeft genomen of hierover geïnformeerd is.
2.4. Arti70 blijft te allen tijde eigenaar en rechthebbende van een tijdelijk verstrekte stand. De
opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk alleen de stand en de bijbehorende materialen tijdelijk in gebruik
te nemen en derhalve niet het vloeroppervlak of de locatie zelf.
Artikel 3: Leveringstermijnen/-data
3.1. Arti70 is verplicht zich naar haar beste vermogen te houden aan alle gespecificeerde of
overeengekomen leveringstermijnen/-data. Indien Arti70 wordt gevraagd een stand te bouwen, zal zij
zich verbinden de stand niet later dan één dag voor de opening van de beurs of tentoonstelling op te
leveren.
3.2. Alle informatie die door de opdrachtgever aangeleverd dient te worden, zoals tekeningen,
plannen, logo's, berekeningen of andere informatie die vereist is voor de uitvoering van de
werkzaamheden, moet tijdig, op correcte wijze en in zijn volledigheid aan Arti70 worden aangeleverd,
dat wil zeggen niet later dan 14 dagen voor de opening van de beurs. Mocht de opdrachtgever nalaten

zich te houden aan de tijdige, complete en/of correcte aanlevering van deze informatie, is Arti70
gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever de informatie
heeft aangeleverd.
Meerkosten als gevolg van niet tijdig aanleveren van informatie zijn voor rekening van de klant.
3.3. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, kunnen de leveringstermijnen/-data nooit worden
beschouwd als definitieve deadlines. Indien de opdracht niet tijdig is uitgevoerd, is de opdrachtgever
derhalve gehouden Arti70 te informeren over een nieuwe opleverdatum.
3.4. Arti70 aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor direct of indirect ontstane schade, waaronder
gederfde winst ten gevolge van overschrijding van een leveringstermijn. Arti70 kan dan ook niet
aansprakelijk worden gesteld voor het overschrijden van een leveringstermijn en schade als gevolg
van gebrekkige samenwerking, informatie of materialen aangeleverd door of namens de
opdrachtgever.
3.5. Ingeval Arti70 installatiewerkzaamheden van beursstands, daaronder begrepen de bij-levering
van materialen, heeft aangenomen, dan wel voor deze stands bestemde materialen, heeft
aangenomen, dan wel voor deze stands bestemde materialen heeft verhuurd, wordt het door Arti70
uitgevoerde werk alsmede de door haar geïnstalleerde materialen geacht te zijn opgeleverd en door
opdrachtgever te zijn aanvaard, zodra opdrachtgever een aanvang heeft gemaakt met de inrichting
van de stand.
Artikel 4: Prijzen en Betaling
4.1. De overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en zijn gebaseerd op de gangbare
kostprijsbepalende factoren ten tijde van het offreren. Arti70 is te allen tijde gerechtigd tussentijdse
prijsverhogingen voor productiemiddelen alsmede voor enigerlei bijkomende kosten door te
berekenen aan de opdrachtgever. Alle overheidsheffingen en belastingen alsmede enigerlei verhoging
hiervan mogen ook door Arti70 worden doorberekend aan de opdrachtgever.
4.2. Betalingen moeten worden verricht in contanten of na ontvangst van de factuur, en in het laatste
geval binnen 8 dagen na de factuurdatum. Arti70 is te allen tijde gerechtigd volledige of gedeeltelijke
vooruitbetaling te eisen. Kortingen, rabatten of verrekeningen zijn niet toegestaan, behoudens die
gevallen waarin Arti70 schriftelijke toestemming heeft verleend. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan
zijn betalingsverplichting voldoet, verplicht hij zich tot het betalen van een maandelijkse
vertragingsrente aan Arti70 van 1,5%, te berekenen vanaf de factuurdatum, in welk geval enigerlei
deel van een maand meetelt als een volle maand, alsmede tot het betalen van alle buitengerechtelijke
incassokosten, welke hierbij worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een
minimum van €300,- excl. BTW en onverminderd het recht van Arti70 op vergoeding van de
daadwerkelijke en hogere kosten.
4.3. Alle vorderingen tegen de opdrachtgever worden onmiddellijk en in het geheel opeisbaar,
evenredig verhoogd met de rente en kosten zoals hierboven omschreven, indien enigerlei andere aan
de opdrachtgever toe te wijzen tekortkoming zich voordoet, indien beslag wordt gelegd op zijn
eigendommen of indien zijn faillissement wordt aangevraagd. In deze gevallen is de opdrachtgever
van rechtswege in verzuim, ongeachte enigerlei voorafgaande betalingsafspraken.
4.4. In geval van het niet tijdig aan de betalingsverplichting voldoen of indien één van de
bovengenoemde gebeurtenissen zich voordoet, is Arti70 telkens gerechtigd deze overeenkomst op te
schorten of naar eigen inzicht geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding
gehouden te zijn.
4.5. Ongeacht de afgesproken betalingstermijn is Arti70 te allen tijde gerechtigd een voorschot of
genoegzame zekerheidstelling te eisen van de opdrachtgever alvorens de overeenkomst uit te voeren.
Indien een dergelijk voorschot of vereiste zekerheidstelling niet binnen de gespecificeerde termijn
wordt geëffectueerd of verstrekt, is Arti70 gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn.

4.6. Betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en incassokosten en
vervolgens van die factuurbedragen die het langst verschuldigd zijn, zelfs al vermeld de opdrachtgever
dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur.
Artikel 5: Kwaliteit en Garantie
5.1. Bij de uitvoering van een opdracht is Arti70 verplicht naar haar beste vermogen zowel de door de
opdrachtgever aangeleverde instructies als de belangen van de opdrachtgever in acht te nemen.
Arti70 stelt alles in werking om te zorgen dat het product (de producten) waartoe opdracht is gegeven
overeenkomt (overeenkomen) met zowel de overeenkomst als met alle redelijke vereisten van
bruikbaarheid en betrouwbaarheid.
5.2. De wijze waarop een verstrekte opdracht wordt uitgevoerd is ter beoordeling naar goeddunken
van Arti70. Arti70 is eveneens gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden
zonder voorafgaande kennisgeving aan de opdrachtgever. Indien een voorgesteld of
overeengekomen concept/product niet of niet tijdig geleverd kan worden – hetzij definitief, hetzij
tijdelijk – behoud Arti70 het recht een vervangend of gelijkwaardig product te leveren.
5.3. Arti70 kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enigerlei bijkomstigheden als gevolg van
tekortkomingen of gebreken aan de stand of de materialen die zij levert, noch voor gebreken als
gevolg van incorrect, onachtzaam of verkeerd gebruik zijdens de opdrachtgever, noch voor gebreken
ontstaan door het door de opdrachtgever aanbrengen van wijzigingen aan de stand. Ook kunnen
kleine afwijkingen in afmetingen, patronen, materialen, kleuren en dergelijke geen aanleiding zijn de
door Arti70 uitgevoerde werkzaamheden of prijsaanpassingen te weigeren.
5.4. Arti70 geeft geen enkele garantie met betrekking tot door de opdrachtgever geleverde informatie
of materialen, noch op enigerlei constructie voorgeschreven door of werkzaamheden uitgevoerd door
of namens de opdrachtgever, waaronder de meubilering en inrichting van de stand.
5.5. Met uitzondering van de bovengenoemde verplichtingen aan de zijde van Arti70 en de
klachtenbepalingen zoals hieronder beschreven, wordt een stand geacht correct en volledig te zijn
geplaatst op het moment dat de opdrachtgever hierover beschikking heeft. Vanaf dat moment vrijwaart
de opdrachtgever Arti70 en haar personeel tegen alle mogelijke aanspraken van derden met
betrekking tot het gebruik van de stand door de opdrachtgever.
Artikel 6: Risico en Eigendomsvoorbehoud
6.1. Met uitzondering van specifieke of afwijkende bepalingen, worden alle risico's met betrekking tot
de verkochte producten overgedragen op de opdrachtgever op het moment van aflevering. Voorts
gelden de volgende bepalingen in het geval van een aankoop.
6.2. De geleverde producten blijven het eigendom van Arti70 zolang de opdrachtgever het
desbetreffende factuurbedrag – plus rente en gevolgkosten – niet heeft voldaan.
6.3. Eigendom wordt alleen aan de opdrachtgever overgedragen na betaling van het volledig
verschuldigde bedrag. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige onbetaalde producten over te
dragen aan derden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en behoudens levering als onderdeel
van de normale bedrijfsvoering.
6.4. Indien de opdrachtgever tekortschiet of indien wordt verwacht dat hij tekort zal schieten in de
nakoming van zijn verplichtingen, is Arti70 gerechtigd beslag te leggen op de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde producten, onder voorbehoud van creditering. De opdrachtgever is
verplicht ervoor zorg te dragen dat Arti70 te allen tijde vrije toegang krijgt tot alle onder
eigendomsvoorbehoud geleverde producten, ongeacht waar deze producten zich bevinden.
Artikel 7: Klachten
7.1. De opdrachtgever verbind zich er uitdrukkelijk toe de producten die door Arti70 zijn verkocht,
geleverd of opgeleverd direct grondig te inspecteren zodra deze beschikbaar zijn. Op straffe van
verval van invorderingsrecht en met het oog op de bijzondere aard van de bedrijfsvoering van Arti70,

is de opdrachtgever verplicht direct, doch altijd binnen 12 uur na levering, een klacht te onderbouwen
en schriftelijk in te dienen – per brief of per fax – bij Arti70.
7.2. Afwijkingen met betrekking tot zowel gewicht of aantallen als zichtbare schade, waaronder schade
aan verpakkingen, moeten direct gespecificeerd worden in alle transport documenten, bij gebreke
waarvan de opdrachtgever geen mogelijkheid heeft enigerlei juridische stappen te ondernemen tegen
Arti70. De bewijslast rust op de opdrachtgever om aan te tonen dat de producten waarover de klacht
is ingediend dezelfde producten zijn die Arti70 heeft geleverd.
7.3. Indien een klacht door Arti70 gegrond wordt verklaard, zal Arti70 naar eigen goeddunken alsnog
het ontbrekende product leveren, of het betreffende onderdeel herstellen of vervangen.
7.4. Klachten, van welke aard ook, kunnen nooit de verplichtingen van de opdrachtgever opschorten.
Ieder invorderingsrecht zal in elk geval komen te vervallen in het geval dat de opdrachtgever de stand
voortijdig in gebruik neemt, de stand beschikbaar stelt aan derden of hierin naar eigen goeddunken
wijzigingen aanbrengt.
7.5. Mede met het oog op de specifieke aard van de geleverde diensten, kunnen klachten niet feitelijk
worden ingediend tijdens of na de termijn van beschikbaarheid. Ook zijn alle klachten tegen Arti70 met
betrekking tot de accommodatie of door derden geleverde voorzieningen niet-ontvankelijk.
Artikel 8: Overmacht
8.1. In geval van overmacht aan de zijde van Arti70, kan de uitvoering naar eigen goeddunken worden
opgeschort of beëindigd door middel van een schriftelijke kennisgeving, met hierin een toelichting van
de omstandigheden die (verdere) uitvoering verhinderen. Dergelijke gevallen kunnen nooit leiden tot
enige schadevergoeding, behoudens de betaling van de door Arti70 daadwerkelijk gemaakte kosten
door de opdrachtgever. In het geval dat het tijdelijk of definitief onmogelijk is aan een verplichting te
voldoen als gevolg van overmacht, is het de opdrachtgever niet toegestaan de betaling op te schorten.
8.2. Mocht Arti70 op het moment van ontstaan van een overmachtssituatie haar verplichtingen reeds
hebben voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kunnen voldoen, is Arti70 nog altijd
gerechtigd apart de reeds uitgevoerde, dan wel de nog uit te voeren werkzaamheden te factureren. In
dat geval is de opdrachtgever verplicht de betreffende factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijke overeenkomst.
8.3. Overmachtssituaties behelzen, onder andere, omstandigheden waardoor de uitvoering van een
overeenkomst wordt verhinderd en omvatten oorlog, opstand, molest, brand, waterschade,
overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, verhindering van in- en uitvoer, overheidsmaatregelen,
defecten aan machines, stroomstoringen, problemen met levering en/of transport van materialen door
derden of enigerlei omstandigheid die zich buiten de invloed van Arti70 voordoet.
8.4. De opdrachtgever is niet gerechtigd zich te beroepen op overmacht.
Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid, kan Arti70 nooit aansprakelijk worden
gesteld jegens de opdrachtgever voor het betalen van enige schadevergoeding die hoger is dan het
bedrag dat aan hem wordt uitgekeerd krachtens zijn aansprakelijkheidsverzekering of, indien een
dergelijke verzekering niet is afgesloten en/of niet dekkend is, hoger is dan de totale afgesproken prijs
in de betreffende overeenkomst. Arti70 is voor een bepaald bedrag verzekerd tegen een dergelijk
risico, tegen in de sector niet ongebruikelijke voorwaarden.
9.2. In het geval dat Arti70 danwel hulppersonen onrechtmatig handelen, is Arti70 enkel aansprakelijk
voor de betaling van een schadevergoeding bij overlijden of persoonlijk letsel. In dergelijke gevallen
wordt iedere aansprakelijkheid eveneens beperkt tot het maximum bedrag gespecificeerd in lid 1 van
dit artikel.

9.3. Arti70 wijst iedere aansprakelijkheid als gevolg van het overschrijden van leveringsdata, de
ontoereikende samenwerking van de opdrachtgever, materialen geleverd door derden, alsmede
persoonlijk letsel of materiele schade, immateriële schade of gevolgschade, met inbegrip van
winstderving, van de hand.
9.4. De opdrachtgever vrijwaart Arti70 tegen alle vorderingen van derden met betrekking tot een
vermeende inbreuk op intellectueel eigendom. Voorts verklaart de opdrachtgever nimmer inbreuk te
maken op enigerlei intellectueel eigendom toebehorende aan Arti70 met betrekking tot één van de
impressies, tekeningen, concepten of andere prestaties die zij heeft vervaardigd. Bovendien is de
opdrachtgever verplicht Arti70 te vrijwaren tegen alle vorderingen van derden met betrekking tot de
werkzaamheden overeengekomen met en uitgevoerd door Arti70, en is bij het aangaan van een
overeenkomst met derden verplicht een vrijstelling daartoe op te nemen waar mogelijk.
9.5. De opdrachtgever is bekend met het feit dat Arti70 indien mogelijk gebruik maakt van ZZP-ers om
zo grote aantallen aan te kunnen. Arti70 zal de opdrachtgever vrijwaren tegen vorderingen uit hoofde
van deze ZZP-overeenkomst.
9.6. De opdrachtgever erkent dat zowel de werknemers van Arti70 als de ZZP-ers of bedrijven zich
moeten houden aan de in het beursgebouw geldende voorschriften.
9.7. Arti70 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel krachtens de Wet allocatie arbeidskrachten
door intermediairs (WAADI).
Artikel 10: Annulering
10.1. Wanneer een opdrachtgever, na duidelijk en tijdig de redenen voor annulering te hebben
aangegeven en na het verkrijgen van uitdrukkelijke toestemming, een bestelling annuleert is de
opdrachtgever in elk geval verplicht alle kosten te vergoeden die Arti70 heeft gemaakt voor aan de
opdracht gerelateerde goederen, zowel aangekocht als geleverd, behandelde of verwerkte materialen
en grondstoffen, evenals daaropvolgende verliezen geleden door Arti70, welke hierbij worden
vastgesteld op 26% van het factuurbedrag, behoudens alle rechten op schadevergoeding.
10.2. Annuleringen moeten minimaal 2 dagen voor de overeengekomen leveringsdatum geëffectueerd
worden. Verdere annuleringen zijn niet mogelijk, en de bepalingen uit Artikel 4 met betrekking tot
prijzen en betalingen zullen gelden vanaf deze datum.
10.3. Voorts verplicht de opdrachtgever zich tot compensatie van alle annuleringskosten en
koersverliezen en vrijwaart hij Arti70 tegen alle mogelijke vorderingen door derden met betrekking tot
de betreffende annulering.
Artikel 11: Transport en Opslag
11.1. Arti70 aanvaart geen enkele verantwoordelijkheid voor enige vorm van diefstal, misplaatsing,
schade, verlies, etc. die zich voordoet tijdens het transport van goederen die vereist zijn voor de stand
of de inrichting van de stand, tenzij een dergelijk voorval te wijten is aan opzet of grove nalatigheid
van Arti70. Deze goederen worden niet gedekt door enigerlei verzekering van Arti70. Arti70 is
evenmin verplicht enigerlei verzekering af te sluiten tegen transportschade. Op verzoek zal Arti70 de
opdrachtgever een offerte doen toekomen voor deze aanvullende dienst.
11.2. Indien Arti70 bepaalde goederen in bewaring houdt – al dan niet in verband met standbouworders – die toebehoren aan de opdrachtgever, kan Arti70 op geen enkele wijze aansprakelijk worden
gesteld voor vorderingen van de opdrachtgever of van derden. Deze goederen, welke kunnen worden
aangevuld of verwijderd worden door de opdrachtgever, worden derhalve bewaard door Arti70 voor
rekening en risico van de opdrachtgever.
Artikel 12: Verplichtingen van Derden
12.1. De opdrachtgever verbindt zich er uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk toe zich te zullen houden
aan alle regels en voorschriften van alle organisaties en instanties waaronder de door Arti70
uitgevoerde werkzaamheden vallen. Bovendien verklaart de opdrachtgever dat hij zich zal

conformeren aan alle regels en voorschriften van facilitaire dienstverleners, waaronder energie- en
schoonmaakbedrijven, en verklaart eveneens dat hij zich verplicht tot het betalen van alle kosten
verbonden aan de tijdelijk geplaatste stand. De opdrachtgever verplicht zich tot het apart en zonder
verrekening betalen van de kosten van dergelijke faciliteiten, direct aan de aanbieders van deze
diensten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
12.2. De opdrachtgever verklaart jegens de organisator van de beurs of tentoonstelling dat hij zich
ordelijk en prudent zal gedragen. Alle materialen of onderdelen die niet langer in gebruik zijn na de
opbouw van de stand en waarvan duidelijk is dat zij worden weggegooid, kunnen enkel in bezit
worden genomen door de opdrachtgever nadat zij elders – bij voorbeeld in buiten geplaatste
containers – zijn weggegooid.
Artikel 13: Hoofdelijke Aansprakelijkheid
13.1. Indien een overeenkomst wordt aangegaan tussen Arti70 en twee of meerdere partijen, zullen
de opdrachtgevers ieder hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de volledige naleving van alle verplichtingen
die voortkomen uit die overeenkomst.
Artikel 14: Rechts- en Forumkeuze
14.1. Op alle rechtsbetrekkingen met Arti70 is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De
toepasselijkheid van alle bepalingen van het Weens Koopverdrag is uitgesloten, zelfs voor zover
relevant.
14.2. De partijen kiezen uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk als hun gekozen domicilie het bedrijfsadres
van Arti70, zijnde in Meerkerk, Nederland, waar de overeenkomst als opgesteld moet worden
beschouwd.
14.3. Alle geschillen of daaraan gerelateerde geschillen tussen de partijen zullen in eerste instantie
uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Dordrecht, tenzij Arti70 besluit
de rechter te verkiezen tot wiens competentie het hoofdkantoor van de opdrachtgever behoort.
14.4. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en het Engels. In geval van
strijdigheid, prevaleert de Nederlandse tekst.
Artikel 15: Specifieke Huurcondities
15.1. Indien een huurovereenkomst wordt aangegaan, of althans een overeenkomst die zaken
aangaande huur bevat, gelden de bepalingen 16 tot en met 18 in aanvulling op de bovengenoemde
artikelen.
15.2. In geval van een conflict tussen artikelen 16 tot en met 18 en de overige bepalingen uit deze
algemene voorwaarden, prevaleren de eerstgenoemde voorwaarden.
Artikel 16: Huurtermijnen
16.1. De huur gaat in op de overeengekomen datum, of indien geen specifieke ingangsdatum is
overeengekomen of indien, in onderlinge overeenstemming, levering plaats vindt op een eerder datum
dan de overeengekomen ingangsdatum van de huur, op de datum van levering van het gehuurde.
Onder levering wordt verstaan de daadwerkelijke beschikbaarheid van het gehuurde voor de
opdrachtgever.
16.2. De leveringsdatum en retourdatum aan de zijde van de opdrachtgever of de datum van
inbezitneming door Arti70 zijn opgenomen in de huurtermijn. Indien het gehuurde door de
opdrachtgever wordt geretourneerd voor de overeengekomen en genoemde einddatum van de huur,
is de opdrachtgever evengoed huur verschuldigd voor de gehele overeengekomen en genoemde
periode.
16.3. Indien een huurovereenkomst wordt afgesloten voor een specifieke periode, wordt de
huurovereenkomst bij het verstrijken van deze termijn stilzwijgend verlengd totdat opzegging

plaatsvindt. Per de prolongatiedatum is Arti70 te allen tijde gerechtigd de huur te verhogen tot het
niveau van de gangbare huur die Arti70 berekent ten tijde van de verlenging. Arti70 behoudt
evengoed het recht de huurovereenkomst niet te vernieuwen bij het verstrijken van de
overeengekomen gespecificeerde periode.
16.4. Een huurovereenkomst aangegaan voor een ongespecificeerde periode of verlengd in
overeenstemming met lid 3 van dit artikel, kan door een van de partijen schriftelijk worden beëindigd
met inachtneming van een opzegtermijn van een dag.
16.5. De gehele huur is verschuldigd en wordt in elk geval door Arti70 gefactureerd voor de duur van
de beurs plus de benodigde dagen voor op- en afbouw van de beurs, danwel een andere door de
partijen overeengekomen periode. De opdrachtgever verplicht zich tot het betalen van de betreffende
factuur krachtens artikel 4.
16.6. Behoudens de bepalingen in lid 3 van dit artikel, vervalt de huurovereenkomst alleen op de dag
waarop het gehuurde in zijn geheel, onbeschadigd en op orde door de opdrachtgever aan Arti70 is
geretourneerd of, indien overeengekomen, door Arti70 is opgehaald, in welk geval Arti70 of de
meubelleverancier zich verplicht onmiddellijk, doch niet later dan 24 uur na sluiting van de beurs,
aanwezig te zullen zijn om het gehuurde op te halen.
Artikel 17: Onderhoud, Gebruik en Retour/Ophalen
17.1. Bij aanvang van de huurtermijn is Arti70 gerechtigd het gehuurde, in het geheel en krachtens de
overeenkomst, te inspecteren of te laten inspecteren, bij gebreke waarvan het gehuurde in goede
staat wordt verondersteld te zijn. Indien Arti70 wordt gevraagd het gehuurde op de locatie van de
opdrachtgever of op een door de opdrachtgever aangewezen locatie te leveren en op te bouwen,
wordt het gehuurde, met uitzondering van die voorwerpen waarover schriftelijk een klacht is ingediend
binnen twaalf uur na levering en opbouw, op dat moment, of zoveel eerder als het tijdstip waarop het
evenement waarvoor het gehuurde in gebruik wordt genomen aanvangt, verondersteld in goede staat,
in zijn geheel en krachtens de overeenkomst geleverd te zijn.
17.2. De opdrachtgever verplicht zich het gehuurde met zorg te beheren gedurende de huurtermijn.
Het gehuurde mag alleen worden gebruikt op een wijze die overeenkomt met de aard en het doel van
het gehuurde. Alle kosten die voortvloeien uit gebrekkig of incorrect gebruik of onderhoud evenals
schade en herstel, veroorzaakt door welke reden dan ook of door wie er dan ook voor verantwoordelijk
is, zullen worden betaald door de opdrachtgever, met uitzondering van die gevallen waarin de
bepalingen uit artikel 18 van toepassing zijn. Kleine reparaties uitgevoerd tijdens de huurtermijn zullen
te allen tijde voor rekening zijn van de opdrachtgever.
17.3. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van
Arti70:
•

het gehuurde beschikbaar te stellen aan derden, al dan niet tegen betaling, of op welke wijze
dan ook het gebruik van het gehuurde uit handen te geven;

•

reparatiewerkzaamheden aan het gehuurde te laten uitvoeren;

•

het gehuurde te transporteren of te laten transporteren naar iedere andere locatie dan die met
Arti70 is overeengekomen;

•

geheel of gedeeltelijk enigerlei recht uit de huurovereenkomst over te dragen aan derden.

17.4. In het geval van beslag op het gehuurde of indien een aanvraag voor of verzoek tot surseance
van betaling, faillissement of ondercuratelestelling is ingediend tegen de opdrachtgever, is de
opdrachtgever verplicht Arti70 hier direct van op de hoogte te stellen. Arti70 is gerechtigd het
gehuurde te merken met uiterlijke kenmerken, waardoor de eigenaar/eigenaren kan/kunnen worden
geïdentificeerd. De opdrachtgever is verplicht te zorgen dat deze kenmerken te allen tijde zichtbaar
zijn en het is de opdrachtgever verboden deze kenmerken te verwijderen.

17.5. Alle door Arti70 geleverde verpakkingsmaterialen blijven te allen tijde eigendom van Arti70 en
moeten door de opdrachtgever worden gebruikt tijdens transport van het gehuurde.
17.6. Bij het verstrijken van de huurtermijn dienen het gehuurde en alle verpakkingsmaterialen schoon
te zijn en in hun originele staat te worden geretourneerd. Enigerlei toegevoegde of aangehechte
faciliteiten of materialen dienen verwijderd te worden. Indien de opdrachtgever nalaat het
onderdeel/de onderdelen in originele staat te retourneren, is Arti70 gerechtigd alle reparatie- of
herstelkosten door te berekenen aan de opdrachtgever. Bij het retourneren van het gehuurde is de
opdrachtgever gerechtigd het gehuurde te laten inspecteren door een deskundige wiens bevindingen
dienen als afdoende bewijs voor de staat van het gehuurde. Reparatie- of vervangingskosten worden
betaald door de opdrachtgever bij de eerstvolgende factuur en op verzoek van Arti70, in welk geval de
door de opdrachtgever ingediende verplichte en correct gespecificeerde factuur zal dienen als
afdoende bewijs.
Artikel 18: Richtlijnen voor Aansprakelijkheids- en Schadeverzekering
18.1. De opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het verlies van het gehuurde en
de volledige aansprakelijkheid voor verlies van en schade aan het gehuurde gedurende de gehele
periode waarin het gehuurde onder zijn beheer is. In geval van verlies is de opdrachtgever verplicht
het verloren onderdeel te vergoeden tegen nieuwwaarde.
18.2. Gedurende de gehele periode waarin het gehuurde onder zijn beheer is, is de opdrachtgever
verplicht het gehuurde te laten verzekeren tegen nieuwwaarde bij een gerenommeerde verzekeraar
tegen brand, diefstal en andere risico's, waartegen dergelijke eigendommen als het gehuurde op
redelijker wijze geacht kunnen worden verzekerd te zijn. Op verzoek van Arti70 is de opdrachtgever
verplicht terstond kopieën van de polis(voorwaarden) te overhandigen, alsmede bewijs van betaling
van verzekeringspremies. Het verzekerde bedrag dient in elk geval het volgende te dekken:
•

In geval van onherstelbare schade: alle door Arti70 gemaakte kosten ten gevolge van de
vervanging van het gehuurde door vergelijkbare onderdelen, inclusief transport- en
installatiekosten;

•

In het geval van gedeeltelijk verlies of gedeeltelijke schade: alle reparatiekosten of kosten van
gedeeltelijk vervanging, inclusief transport- en installatiekosten, tenzij het gehuurde in zoverre
is beschadigd dat de reparatiekosten of kosten voor (gedeeltelijke) vervanging inclusief
transport- en installatiekosten groter zijn dan de huidige marktwaarde van de onderdelen in
kwestie, in welk geval alle partijen verplicht zijn te handelen als ware het een geval van
onherstelbare schade.

18.3. De opdrachtgever is telkenmale verplicht Arti70 direct op de hoogte te stellen van schade of
verlies van het gehuurde en, indien op redelijker wijze kan worden aangenomen dat de opdrachtgever
een geval van diefstal of opzettelijke schade constateert, binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie
en direct hierna het originele proces-verbaal bij Arti70 in te dienen.
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Dordrecht op 9 maart
2015 onder nummer AL 20/2015.

