ALGEMENE VOORWAARDEN van:

Van Rijssen Telecom.

te

Heerde (Gld.)

Verhuur en consultancy van communicatieapparatuur
Artikel 1: Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de
navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Van Rijssen Telecom : Is de gebruiker van de algemene Voorwaarden.
(hierna te noemen VRT)
Koper/huurder
: De wederpartij van Van Rijssen Telecom
(hierna te noemen opdrachtgever)
Overeenkomst
: De overeenkomst tot het verrichten van diensten
Artikel 2: Algemeen
2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en
overeenkomst tussen VRT en koper/ huurder waarop
VRT deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
overeenkomsten met VRT, voor de uitvoering waarvan derden dienen te
worden betrokken.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig
indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van
opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden of
in de bijbehorende overeenkomst nietig zijn of vernietigd mochten worden
blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en
overeenkomst volledig van toepassing. VRT en opdrachtgever zullen
alsdan 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.
2.6
Alle gehuurde goederen mogen niet worden onder verhuurt.
2.7. De gebruiker van de toegewezen frequentieruimte dient het
berichtenverkeer kort en zakelijk te houden en er zorg voor te dragen dat
andere gebruikers niet worden gestoord.(voorschriften en beperkingen
agentschap Telecom)
2.8. De huurder dient het gehuurde te verzekeren tegen brand, diefstal en
schade (hiervoor kan vaak een evenementen verzekering voor worden af
gesloten).
Artikel 3: Aanbiedingen en offertes
3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk
uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en
andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van
de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en
administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de
offerte opgenomen aanbod is VRT daaraan niet gebonden. De
overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht VRT niet tot het verrichten van
een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de
opgegeven prijs.
3.5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige
opdrachten.
Artikel 4: Opzegging
4.1. Ieder van partijen is bevoegd de overeenkomst met inachtneming van een
naar de omstandigheden redelijke termijn,14 dagen voor aanvang door
opzegging te beëindigen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
4.2. Indien de overeenkomst tussentijds (in het geval de overeenkomst is
aangegaan voor bepaalde tijd) wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft
VRT recht op schadevergoeding vanwege het daardoor ontstane en
aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en
omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan VRT zijn
toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van
de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.
Artikel 5: Betaling
5.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder
5.2 enige aftrek, korting of verrekening door storting
of overmaking op de door VRT aangegeven bank- of girorekening.
Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten
de betalingsverplichting niet op. Na 14 dagen volgt een herinnering: na 7
dagen na de herinnering volgt een aanmaning:
na 5 dagen na de aanmaning wordt de factuur overgedragen aan een
incasso bureau waarvan de kosten voor de
opdrachtgever zijn.
5.2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn
van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de geldende
wettelijke handelsrente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden
berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het
moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte
van een maand als volledige maand wordt gerekend.
5.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van
de opdrachtgever zijn de vorderingen van VRT op de opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar.

5.4. VRT heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten
strekken in de eerste plaats in mindering van
de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte
in mindering van de hoofdsom en de lopende
rente. VRT kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot
betaling weigeren, indien de opdrachtgever een
andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige
aflossing van de hoofdsom weigeren, indien
daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de
kosten worden voldaan.
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
6.1. Alle door VRT geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen
ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische)
bestanden, enz., blijven eigendom van VRT totdat de opdrachtgever alle
verplichtingen uit alle met VRT gesloten overeenkomsten is nagekomen,
dit ter beoordeling van VRT.
6.2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud
vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
6.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken dan wel rechten daarop willen
vestigen of doen
gelden, is opdrachtgever verplicht VRT zo snel als redelijkerwijs verwacht
mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
6.4.

De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,
ontploffings- en water- en andere schade alsmede tegen diefstal en de
polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
6.5. Door VRT geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel
bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het
kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en
nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
6.6. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide
eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu
onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of
door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de
eigendommen van VRT zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
Artikel 7: Incassokosten
7.1. Alle in redelijkheid door VRT in verband met de niet- of niet tijdige
nakoming door de opdrachtgever van diens
betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke
(incasso-)kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
7.2. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

7.3. Na 14 dagen volgt een herinnering: na 7 dagen na de herinnering volgt een
aanmaning: na 5 dagen na de aanmaning
wordt de factuur overgedragen aan een incasso bureau waarvan de kosten
voor de opdrachtgever zijn.
Artikel 10: Auteursrecht
10.1 VRT behoudt zich alle auteurrechten op haar technische tekeningen,
ontwerpen, publicaties en documenten, alsmede alle andere rechten op
intellectuele en/of industriële eigendommen.
10.2 De gehele of gedeeltelijke inhoud van dergelijke documenten en/of
eigendommen zullen door opdrachtgever niet aan derden worden getoond
of doorgegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Van Rijssen
Telecom.
Artikel 11: Geschillen
11.1. De rechter in de vestigingsplaats van VRT is bij uitsluiting bevoegd van
geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders
voorschrijven.
11.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het
uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te
beslechten.
Artikel 12: Toepasselijk recht
12.1. Alle rechtsverhoudingen tussen VRT en de opdrachtgever waarop deze
algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door
Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 13: Geheimhouding
13.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke
informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit
andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit
door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van
de informatie.
13.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak,
VRT gehouden is vertrouwelijke informatie aan
door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te
verstrekken, en VRT zich ter zake niet kan beroepen op
een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan
recht van verschoning, dan is VRT niet gehouden
tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet
gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op
grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
Artikel 14: aansprakelijk
14.1 De aansprakelijkheid van VRT voor schade van de opdrachtgever, welke
is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke
uitvoering van de opdracht, is beperkt tot maximaal tweederde van het
factuurbedrag , dat door VRT aan de opdrachtgever in rekening is
gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak
van de schade is gelegen.
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